
Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2018 

 

Det undermedvetna spelet 
Beteende och rörelsemönster i spelande 

 

 
 

Digitala Spel 

Jacob Maran | Johan Wennberg 

Handledare: Sebastian Hastrup 

Examinator: Kåre Synnes 
 



g
Jacob Maran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios 

där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan 
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applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta 

hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. För att 

genomföra detta har vi använt primärt tre saker: Agens, Virtual Reality (VR) och Galvanic 

Skin Response, detta är en metod för att avläsa i vilket emotionellt läge kroppen befinner sig 

via elektriska impulser. Designprocessen arbetades fram genom iterationer av hur de olika 

upplevelserna skulle komma till sitt slutstadie där diskussioner om vad som krävs för att få 

kontrast nog för att kunna få resultat. Detta ledde då till ett resultat som talar för att VR-

mediet ökar inlevelse samt att folks kroppar reagerar i ett mönster under ytan även om inte 

det ytliga gör det. Detta avslutas med diskussion angående vad som behövts och varit bra att 

tänka på i förväg eller åtminstone haft i åtanke såsom bristande kunskaper i områden som 

psykologi och dataanalys samt hur man introducerar val på ett sätt som inte är svart på vitt. 

Nyckelord: rörelse, beteende, upplevelse, inlevelse, immersion, reaktion 
 

The purpose of this assignment has been to introduce people to elements and scenarios in 

which we analyzed the choices through movement based options the player has been given. 

We then applied the data we got to see if we could see any patterns in how they reacted to the 

different stimuli and how their bodies react both consciously and subconsciously. To make 

this possible we primarily used three methods: Agential realism, Virtual Reality (VR) and 

Galvanic Skin Response, which is a method to read the emotional state of the wearer through 

electrical impulses. The design process got worked through iterations mostly about which 

scenarios got used towards the last iteration as to not get scenarios which resembles each 

other in a way they get redundant or give the same result/outcome. With the tools at hand the 

result pointed towards that people who, atleast in our testing areas that even if the open 

emotions or thoughts about the events happening is perceived differently that the body often 

responded in the same way subconsciously. We ended it with discussions about what would 

have been good to know beforehand and about areas which we lacked the proper knowledge 

as psychology and how to properly introduce choices in a way that isn’t only black and white. 

Keywords: movement, behaviour, experience, immersion, reaction.  
Innehållsförteckning  
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1. Bakgrund  

Kapitlet bakgrund går igenom den grundläggande planen för undersökningen, vilka 

ämnen som kommer diskuteras och varför.  

 

 

Digitala spel står aldrig still. Det är ett medium som ständigt utvecklas, utvidgas och rör på 

sig. Detta har visats speciellt de senaste åren då Virtual Reality blivit en allt mer populär 
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trend inom såväl spelbranschen som inom film och och bildkonst. Inom spel har “immersion” 

alltså inlevelse eller upplevelse alltid varit en viktig punkt, hur man får den skapade 

spelvärlden att kännas verklig och upplevas som en riktig plats är något som spelskapare 

världen över testar och funderar kring.    I VR-spel blir immersion, känslan av att som spelare 

faktiskt befinna dig i en annan värld, extra viktigt. Mycket av inlevelsen formas självklart 

genom det visuella, men en faktor som också bidrar mycket till känslan och upplevelsen i 

Virtual Reality är rörelse såsom att aktivt delta i dess situationer som spelaren sätts i omkring 

i VR världen. Att kunna med rörelse finna lösningar som känns logiskt och inte bryter 

inlevelsen. 

 

“The experience of being transported to an elaborately simulated place is pleasurable in 

itself, regardless of the fantasy content. We refer to this experience as immersion. Immersion 

is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in water. We 

seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do from a plunge 

in the ocean or swimming pool: the sensation of being surrounded by a completely other 

reality, as different as water is from air, that takes over all of our attention, our whole 

perceptual apparatus...” (Pasch, M., Bianchi-Berthouze, N., van Dijk, B., & Nijholt, A. 

2009).  

 

Till en tidigare kurs gjorde Jacob ett koncept och en prototyp av ett pannband som mäter 

huvudrörelse, tänkt att användas inom sjukvård. För kandidatarbetet har vi valt att arbeta 

vidare med den idén fast i en annan riktning, nämligen studera korrelationen mellan rörelse 

och upplevelse i spel,  hur den  kan se ut och tillämpas på intressanta sätt.  

 

Artikeln Movement-based sports video games: Investigating motivation and gaming 

experience beskriver som titeln indikerar en undersökning kring motivation och upplevelse i 

rörelsebaserade spel. I artikeln framställs en teori om olika spelares motivation att söka sig 

till rörelsebaserade spel. Denna teori ger tydliga belägg för att rörelse har påverkan på 

motivation och säger att det finns två huvudsakliga motiv bakom valet av spel; Relaxation 

och Achievement, det vill säga avslappning och prestation. Teorin identifierar också ett antal 

specifika särdrag som påverkar inlevelse inom interaktioner styrda av rörelse.  

 

I och med ovan nämnda teorier hävdar vi att det stämmer att rörelse kan påverka upplevelsen, 

men frågan är ifall spel baserade på rörelse ger spelaren större/starkare inlevelse än 
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traditionella spel och isåfall varför? Vad är nyckeln för att låsa upp interaktionen mellan det 

två olika parterna för en mer detaljerad koppling mellan det riktiga och digitala. Finns det 

något att tjäna i detta och kan man implementera detta även i praktiken i någon annan 

yrkeskategori såsom sjukvården som Jacob gjorde med sin första iteration och för att 

undersöka andra delar såsom det psykologiska och undermedvetna.  

 

1.1 Frågeställning 

Hur kan rörelse användas för att förstärka inlevelsen i digitala spel? 

 Underfrågor:  

 Vad är relationen mellan rörelse och immersion i digitala spel?  

 Hur kan rörelsemätning användas för att undersöka inlevelse? 

 

1.2 Syfte 

Frågeställningen har under arbetet behandlats som en hypotes då vi redan från början hade ett 

par tankar om en del av de moment som introducerades i undersökning och gestaltning samt 

den slutsats de kommer leda fram till.  

Utan en undersökning har vi dock inget att backa upp det med i nuläget. Därför hoppas vi att 

den slutsats vi får fram antingen talar för våra tankar eller skiftar våran situerade kunskap. 

 

Syftet med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med 

hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Därigenom har vi sedan 

kunnat avläsa  beteendemönster och reaktioner på olika tillstånd av stress, t.ex. på grund av 

tidspress eller ovetande av kontext.  

 

Sport och fysisk aktivitet förbrukar mycket energi, betydligt mer än spelande. Movement-

based sports video games: Investigating motivation and gaming experience (2009) visar 

också på att rörelsebaserade sportspel kräver mer energi än traditionella spel, däremot inte 

lika mycket som sport i sin vanliga mening. Att fysisk aktivitet/sport är bra för hälsan, både 

fysiskt och psykiskt vet vi tack vare utbredd forskning i området, rimligtvis gäller detta även 

spel som innefattar rörelse. Alltså, rörelsedrivna spel kräver mer energi än klassiska spel samt 

ger positiva associationer hos spelaren på grund av rörelsemomentet. Dessa moment i 
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kombination borde kräva större fokus och vi hävdar därför att spelarens inlevelse och 

engagemang i spelet ökar och sedermera påverkas spelupplevelsen positivt. 

Baserat på denna teori vill vi skapa något där vi i VR-miljö kommer försöka framkalla stress 

eller andra former av känslor som kommer ge oss inblick i reaktioner och beteende som 

ibland inte är fullt genomtänkta utan relaterat till personens undermedvetna. Vi vill undersöka 

det olika spelarnas motivation när det kommer att söka sig till rörelsebaserade spel och ta 

reda på hur olika situationer framkallar reaktioner för att kunna analysera vad som händer när 

personer agerar omedvetet.  

1.3 Sammanfattning 

Idén härstammar från ett tidigare arbete som Jacob har jobbat med där han använt ett 

egenskapat pannband vilket var tänkt att kunna användas möjligtvis inom sjukvård. Detta är 

en fortsättning på den idén som fokuserar mer på den mänskliga rörelsen i korrelation till 

inlevelse. Syftet med arbetet var att introducera folk till scenarios och element där det 

kommer reagera på något sätt och med hjälp av diverse analys hjälpmedel som introduceras 

senare i texten se hur deras kropp reagerar ytligt/medvetet samt undermedvetet. 

 

2. Det gemensamma textskapandet 

Följande kapitel beskriver hur arbetet med text och gestaltning har delats upp under 

undersökningens gång.  

 

Vi har haft en uppdelning där Jakob har stått för ca 30% av gestaltningen och ca 70% av 

texten och Johan stått för resterande 30% av texten och 70% av gestaltningen. Detta på grund 

av att strax innan gestaltningsperioden så stötte Jacob på tekniska problem med sin dator 

vilket gjorde att han inte hade möjligheten att sitta med program som behöver den tekniska 

styrkan som hans lånedator inte kunde erbjuda. Därför så efter forsknings kapitlet så arbetade 

Jacob i större grad ensam med skrivandet av Designprocessen förutom delar på slutet, samt så 

skrev han resultatkapitlet och sen delade vi på diskussion. Så gentemot gestaltningen har 

Jacob varit med och diskuterat vad vi ska fokusera på mer än själva arbetet av gestaltningen. 

Johan har därför varit den som arbetat med gestaltningen och dykt in och skrivit lite 

sporadiskt i texten i dom ställen som beskrivits ovan där Jacob inte har skrivit ensam.  
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3. Tidigare och aktuell forskning  

Detta kapitel tar upp den relevanta litteratur som behandlats i undersökningen, indelat i tre 

huvudkategorier och hur respektive del kopplas till frågeställning och syfte.  
 

Den forskning vi funnit kring ämnet valde vi att dela in i tre kategorier; agentiell 

realism/agens, moral/valmöjlighet i spel, samt undersökning av  relation mellan rörelse och 

beteende/psykologi i spelmiljö. Efter analys av de respektive kategorierna har inlevelse 

kopplats i till sina respektive ämnen, så genom granskning av bibliografi har vi fått en 

övergripande och relativt mångfacetterad bild av ämnet och en bra utgångspunkt för 

gestaltningsarbete.  Agentiell realism kommer användas som designmetod och implementeras 

dels genom användandet av fysiska handkontroller och rörelsesensorer och dels i skapandet 

av VR-världen, där vi kommer utgå ifrån dess tankar för att göra spelarens 

inlevelse/immersion starkare. Texterna kommer vara i ordning efter relevans kopplat till 

gestaltningen där det sistnämnda är det mest relevanta. Detta kommer då vara Agentiell 

realism, Val i spel och dess påverkan på spelaren och Upplevelse och beteende. 

3.1 Agentiell realism 

Segmentet introduceras med texten “Agentisk Realism: Agentisk realism en 

genusvetenskaplig formulering av kvantfysikens lagar.” (Ivarsson, 2016). Texten tar upp vad 

grunden till vad spel är nuförtiden. Agentiell realism handlar om det fenomen som skapar 

både tid och rum. Det olika beståndsdelar som universum består av. Det är inte direkt just i 

den skalan vi ska arbeta med utan en subgenre som heter Agens. Agens är direktkopplat till 

inlevelsen i en upplevelse. Detta är då ännu viktigare eftersom vi ska jobba i VR och som det 

kommer nämnas senare så är inlevelse en av det viktigaste faktorer när det kommer till att 

skapa VR-världar och för att hålla spelaren insatt i världen.  

 

Agens är då väldigt samspelt med spel i allmänhet då desto mer agens världen har desto mer 

har spelaren möjligheten att fördjupa sig i det skapta universumet den befinner sig i. För oss 

kommer det med andra ord handla om att få den begränsade världen fortfarande ska kännas 

levande och att de problem spelaren kommer få uppleva ska kännas rimliga även om situation 

inte är det. Det finns alltså alltid en logisk förklaring. Eftersom detta är basen i av vad 

agentiell realism är så behövde vi en text angående användandet av det också.  
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Då hittade vi “Agential realism, social constructionism, and our living relations to our 

surroundings: Sensing similarities rather than seeing patterns” (Shooter, 2013). 

 

Detta är en studie av agentiell  realism och dess förhållande till vår vardag. Texten jämför 

olika teorier om agens mellan människor och objekt med relationer mellan människor och vår 

omgivning, hur människor förhåller sig till varandra samt till sociala situationer, exempelvis 

genom hur vi talar. Shotter beskriver språk och tal som handlingar, vi anpassar vårt språk och 

pratar olika beroende på situation och samtalspartner. Därför skapas agens genom vårt tal då 

det både påverkas av och har påverkan på kontexten. Precis som objekt och handlingar har 

agens och skapar relationer med världen omkring sig förändrar språk hur vi ser på 

omgivningen och förändras av den i sin tur.  

 

3.2 Val i spel  

Den första behandlar hur man arbetar omkring val i spel, vad det innebär med val och hur 

man introducerar det. Inledningsvis så börjar vi med en kortare youtube-film som diskuterar 

om vad som vad som definierar olika sorters val och vad som kan kännas som val men inte är 

det egentligen. Filmen i fråga är Choice and conflict (Extra Credit, 2012). 

Den är endast med som en tankeställare. Som sagt under denna video diskuteras det angående 

konceptet av val i generalitet. Hur man bör identifiera hur man introducerar val och vad val är 

i spelmiljö. Att val ska vara konfliktbaserade och inte bara ett logiskt svar såsom att inte sätta 

handen på en varm spisplatta. Det finns med andra ord inget som säger emot att du bör 

undvika det. Val ska vara att du kan missa ut på något för du väljer bort det av det interna 

valet att exkludera något för det andra anser du hjälpa dig för stunden. I videon nämner man 

svampen i Super mario spelet där när du får fram den ur ett stenblock så rör den på sig ifrån 

dig mot det okända. Detta då för att skapa konflikt hos spelaren om det är värt att riskera sitt 

kortsiktiga mål med att överleva för chansen att kunna ta skada för att överleva till 

långsiktiga mål vilket i detta fall är att rädda en prinsessa. Detta är bara en av det olika sorters 

val som tas fram och hur man ser över dem. Detta för oss är mer som en påminnelse till 

gestaltningen när vi ska introducera val att vi gör det på ett sätt som inte bara har en logisk 

förklaring. Även fast denna inte är vetenskapligt skriven så fungerar det bra som ett bollplank 

i skapandet. 
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Med den texten i åtanke så ville vi kolla in lite djupare i val och hur det kan ha visats i redan 

existerande spel och hur det används. Vi fann då Bioshock and the Illusion of Choice in 

Gaming (2014) som diskuterar omkring, som titeln heter illusionen av val i spel. Artikeln gör 

en jämförelse av linjära och ickelinjära storylines och hur moral och känslan av 

frihet/valmöjligheter kan implementeras i spel. Exempel på hur fixerad/linjär story kontra val 

baserade berättelser används i en rad olika spel samt utläggning om varför författaren anser 

att egna val i spel aldrig blir mer än en illusion, då storyn, alla valmöjligheter och deras 

konsekvenser är programmerade. Det handlar i spel endast om att eftersträva känslan av att 

spelaren får välja. Ett exempel kommer ifrån spelet Bioshock där illusionen av val består i att 

protagonisten artigt blir tillfrågad om han skulle vilja (“would you kindly…”) utföra vissa 

handlingar av en okänd hjälpare. I själva verket har spelaren inget annat val än att följa dessa 

instruktioner utan är tvungen att följa en viss väg för att ta sig vidare i spelet, men eftersom 

befallningar formuleras som frågor framstår det som att spelaren kan välja fritt.  

  

Vi fann relevans i denna främst för att de talar om skapta spelvärldar och eftersom vi ska 

försöka göra en undersökning baserad på hur folk agerar är det nyttigt att få idéer kring hur vi 

kan använda oss av val i spelet. Trots att det fortfarande endast kommer vara 

förprogrammerade problem och lösningar som vi har tagit fram i förväg så kan texten 

förhoppningsvis ge oss uppslag på hur val kan implementeras på rätt sätt för att de ska 

framstå som naturliga för spelaren.  

3.3 Upplevelse och beteende  

I detta skede när vi tagit i åtanke det texterna ovan så behövde vi fortfarande komma fram till 

mer konkreta saker till vad som påverkar spelaren gentemot sin karaktär/ sin karaktärs 

berättelse. Vår ingång blev då What we can learn from the data: A multiple-case study 

examining behavior patterns by students with different characteristics in using a serious game 

(2016). Texten valdes utifrån abstract och frågeställning. Beskriver studier av 

beteendemönster hos studenter med olika typer av inlärningssvårigheter och gör detta genom 

att studera hur de agerar i interaktion med ett så kallat “serious game environment”. 

Resultatet från avläsning av studenternas beteende i spel, baserat på en rad  olika 

analysmetoder visar samband med studenternas olika inlärningsmönster och hur det kan 

användas för att skapa anpassade metoder för lärande.  
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Det som ligger i fokus från denna text relaterat till nästkommande är det så kallade “serious 

game environment”  och hur det avläser beteendemönster med tanke på att vi är inne på 

samma spår. Eftersom denna text fokuserar mest på individen så introducerar endast denna 

text detta segment. Därför behövde vi mer som sammankopplar individen med det digitala. 

Vi behövde alltså hitta det som kopplar spelaren med det visuella och den feedback den ger 

tillbaka till spelaren vilket ledde oss först till “Computational modeling of players’ emotional 

response patterns to the story events of video games” (2017) 

 

Texten tar upp den emotionella aspekten mellan spelaren och de olika berättelse-delarna i 

spelet och om dess respons. Därefter diskuterar de hur man kan plocka ur den information 

man får ut från spelarna efter att det blivit utsatta av att uppleva de olika moment som 

karaktären. Denna text är inte exklusivt gentemot det psykologiska eller respons utan även 

om det tekniska bakom det och hur man skapar system för att undersöka det. Vilka faktorer 

spelarna kommer beröras mest av såsom att det är roligt, den audiovisuella kvaliteten, 

historien m.m. En viktig faktor för dem i texten är den röda tråden när man kollar över 

spelmediet är den berättelsen/ den röda tråden för det bygger samman den digitala världen 

med det som skaparna vill berätta. 

 

Detta funkar för oss för eftersom mycket av denna text är mer strukturerad efter den tekniska 

och undersökningsdelen så kan det hjälpa oss att få struktur när det kommer till våran 

gestaltning. Eftersom många andra av texter handlar mer om det tematiska så behöver vi 

något att mäta oss efter. Eftersom vår undersökning kommer behöva mycket struktur då vi 

vill mäta det mänskliga undermedvetna så behöver vi finna en stabil grund som det gjorts i 

denna undersökning och därav är den viktig att kolla efter. 

 

Så med tanke på att vi har en stabil struktur att kolla över så behövde vi fortfarande något att 

luta oss mot mer relaterat till hur arbetet kan se ut. Därför föll “Developing a triangulation 

system for digital game events, observational video, and psychophysiological data to study 

emotional responses to a virtual character.” (2011) oss för smaken. Texten i fråga handlar 

mer eller mindre om en process liknande till det vi vill åstadkomma. Den tar upp en 

undersökning där forskarna vill undersöka om det går att använda digitala karaktärer för att 

testa saker som i verkligheten skulle vara exempelvis ekonomiskt orimligt eller ha problem 

med det moraliska. Premissen i deras scenario är spelaren ska möta realistiska men virtuella 

karaktärer i en skapt värld av för att reagera på det skapta karaktärerna och försöka tyda deras 
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avsikt. De diskuterar även om hur deras process är om hur det ska sköta tillförseln av 

information som spelaren går igenom, hur dom ska få konstant information utan att störa 

spelaren under processen och hur man ska kunna hålla en informativ diskussion med hjälp av 

bilder efter testet för att stimulera minnen hos spelaren utan att det är bilden som visas som 

blir deras basis till vad det återberättar.  

 

Det som kommer koppla samman oss med denna text kommer vara hur vi ska arbeta omkring 

testmiljön vi vill åstadkomma för att få fram det resultat som kommer gynna oss bäst eller 

åtminstone dra ner på tankarna angående vilka medel vi vill införa i detta för att få fram 

resultat. En basis till vår analysmodell  med andra ord. Vi måste dock få hitta det relevanta 

för oss när vi använder oss av denna text för även om det handlar om att analysera en person 

så är det olika fenomen vi vill analysera. Vi kommer ändå använda det som dem använder 

med frågeformuläret, detta då vi kommer ha ett par standardiserade frågor kring deras 

upplevelse med möjlighet att utöka det om något vi bevittnar så händer det efter sessionen 

angående det som stuckit ut från det väntade/utstickande beteendet.   

 

Vid detta skede ansåg vi att vi hade stabil bas nog för att börja tänka på saker gentemot 

gestaltningen, speciellt eftersom den kommer ske i VR så är navigation/platsen omkring 

spelaren mycket viktig, något som “Lost in open worlds: Design Patterns for Player 

Navigation in Virtual Reality Games” (2016) tar upp och diskuterar om just det öppna 

rummet i just VR. När det kommer till yta och navigation så finns det stora skillnader mellan 

VR-spel och vanliga kontroller till TV-spel. Denna text förklarar ett arbete som tar tag i vad 

man kan göra när man skapar en VR-värld för att inte bryta inlevelsen. Det finns många 

faktorer i skapande såsom roligt, flyt m.m men inlevelsen i världen är den starkaste kraften 

för att förhöja spelarens upplevelse. Den lyfter fram att även om inlevelsen är den största 

faktorn i VR spel är det ändå den svåraste saken att bibehålla för det krävs så ytterst lite för 

att bryta den. Det kan hända med något så lite som att spelaren inte kan interagera med 

världen på ett normalt sätt. Undersökningen tar det i akt med navigering av spelaren till det 

olika platserna utvecklarna vill leda spelaren och lyfter fram dess problem med detta. Ett par 

exempel är att spelaren inte vet vart destination är för den har blivit placerad i en okänd 

öppen värld, en annan är att spelaren lämnar den tänkta rutten och hittar på egna vägar 

omkring som inte alla gånger är tänkta att bli funna.  Desto längre in i texten man kommer så 

plockar de fram mer problem som kan uppstå som man som designer måste tänka på med 
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navigation omkring landmärken, banor och scenarios för att inte kliva över spelarens vilja att 

utforska. 

 

För oss så funkar denna text bra då deras arbete har samma tankebana som det vi vill 

utforska. Skillnaden blir ju dock självklar i själva gestaltningen då deras fokus har varit i 

öppna miljöer medans vi kommer ha mer instängda miljöer men även där krävs det att även 

om utrymmet är begränsat så betyder det bara att vi måste få att upplevelsen kännas mer 

centrerad på den lilla ytan istället för det skapta samhället. Så även om den tänkta världen 

inte kommer vara detsamma så får vi bara vrida det som diskuteras i en mindre skala då 

upplevelsen och proper navigation fortfarande är den viktigaste faktorn.  

 

Efter det kommer vi till en studie som tar upp och diskuterar mycket om sådan information 

som vi redan är ute efter. Denna kommer vara en större drivkraft igenom detta för det 

diskuterar inlevelsen och andra viktiga faktorer. Studien står under texten “Movement-based 

sports video games: Investigating motivation and gaming experience.“ (2009) vilket är en 

studie och diskussion om rörelsebaserade sportspel samt relationen mellan rörelse och 

motivation och hur spelarens upplevelse kan påverkas av rörelse. Resultatet i deras 

undersökning kommer från att ha studerat folk som spelat Wii Sports, baserat på intervju, 

videoobservation, enkätundersökning m.m. formulerar texten en teori om spelarnas 

motivation bakom att välja spel som involverar rörelse. De två främsta drivkrafterna 

beskriver texten som achievement eller  prestation och relaxation eller avslappning. Spelare 

motiveras alltså av att antingen få ett bra resultat eller för att ta det lugnt och fördriva tiden. 

Fyra rörelse-specifika punkter återfinns påverka inlevelse inom interaktion baserad på 

rörelse; natural control, mimicry of movements, proprioceptive feedback och physical 

challenge. Dessa kan översättas som naturlig kontroll, härmande av rörelse, och fysisk 

utmaning och är mycket viktiga för att få spelaren att leva sig in i ett spel.  

Kort sagt kan man konstatera att rörelse har påverkan på inlevelse och de kriterier som räknas 

upp i denna text kan hjälpa oss att analysera denna påverkan mer grundligt. Genom att 

studera statistik från denna artikel kan vi få mycket information till vår undersökning “gratis” 

och kan på så sätt forma en grundläggande hypotes kring relationen mellan rörelse och 

inlevelse 
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3.4 Sammanfattning 

Vi använder tre större grenar av information för att få fram det resultat vi behöver. Dom tre är 

agentiell realism, val i spel och upplevelse och beteende. Inom agentiell realism fokuseras det 

mer inom en subgenre inom det som heter agens vilket går hand i hand med spelskapande då 

det handlar om att ge digitala entiteter en plats i den världen. Inte bara ett statiskt ting utan 

det får något som kan likna en personlighet. En mening kan det även beskrivas som. Det 

andra var då val i spel och där handlar det om hur man introducerar konceptet av val i spel 

som faktiskt inte bara är en logisk lösning. Exempel är att om du har en stekplatta som är 

hundra grader varm så är det inte ett val om du ska sätta den där eller inte för det vet redan 

utkomsten av det som kan hända. Du kommer bränna dig. Detta tar fram det på så sätt att 

såvida du inte riskerar något i ditt val så är det egentligen inte något val för du väljer inte bort 

något.  

 

Det sista är då upplevelse och beteende som diskuterar om det fundamentala när det kommer 

till att skapa spel för undersökningssyfte. Vilka element som krävs för att få fram genuina 

resultat och vilka verktyg som man kan använda. Det segmentet avslutas med en sektion som 

diskuterar korrelationen mellan rörelse och inlevelse och hur spelaren påverkas av att vara 

mer delaktig genom det. 

 

4. Metod  

Detta kapitel beskriver de olika produktionsmetoder och designmetoder som 

implementerats under gestaltningsprocessen och hur vi valt att tillämpa dem.  

4.1 Agentiell realism/Agens 

Då agentiell realism kommer vara den designmetod vi kommer arbeta med är det bra med 

olika exempel på var det kan förekomma. Med Shooters text “ Agential realism, social 

constructionism, and our living relations to our surroundings: Sensing similarities rather than 

seeing patterns.” (2013)  Som bas kan vi använda den principen som beskrivs i texten i spel 

för att skapa agens mellan spelaren och spelvärlden. En av dessa som tas upp om agens är hur 

det används för att skapa relationer mellan spelaren och virtuella karaktärer. Med hjälp av 
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agens och relationsskapande mellan spelare/karaktär kan man även uppnå en starkare 

inlevelse och genom det mer genuina reaktioner.  

 

Som nämnt innan i bibliografin så kommer detta användas i skapandet av en VR-värld vilket 

då kräver av oss att världen omkring spelaren då känns så pass rimlig att den inte bryter 

inlevelsen i de scenarier som presenteras för spelaren, för då finns risken att resultatet inte är 

det vi vill ha. Detta då spelaren blir tagen ur situationen och därmed inte ser sig själv i en 

värld utan bara ett utrymme. 

4.2 Virtual reality 

HTC Vive är det VR-kit som kommer användas under gestaltningen, i Vive är spelutrymmet 

utmätt med IR-sensorer så att spelaren har en fysisk yta att röra sig över, till skillnad från t.ex. 

Oculus Rift där spelaren endast rör sig i det virtuella rummet medan kroppen står still. Med 

hjälp av detta så ska vi med dessa VR-glasögon framkalla känslor hos spelaren när ytan den 

ser framför sig inte är på en separat skärm ex antal meter ifrån utan nära inpå så den blir mer 

mottaglig till att reagera på det som inträffar framför sig. 

 

4.3 Mätning av sessionsdata 

Under gestaltningens testsessioner har vi använt en rad olika sorters sensorer och tekniska 

lösningar för att samla in data från spelarnas rörelser och beteende/respons på spelets 

scenarios. Datan samlades in med hjälp av HTC Vives egna motion capture- sensorer Vive 

tracker, En leap motion handsensor, ett E4 empatica wristband och eventuell videoinspelning. 

Denna data kom sedan att analyseras för att ta reda på hur spelarna reagerar på olika 

scenarios, vilka delar som var mest minnesvärda eller upplevdes starkast och varför? Detta då 

för att se om det finns mönster i de olika personernas beteende genom de scenarios som de 

utsätts för.  

 

HTC Vive är det VR-kit som vi använde under gestaltningen, där inräknas också deras Vive 

trackers. Vive trackers fungerar på samma sätt som basenheten, den beräknar sin position i 

rummet genom att skicka ut infraröda signaler, signalerna tas emot av sensorer och 

omvandlas till en in-game position. Verktyget är främst tänkt att fästas på fysiska objekt, men 

kan sättas på vilken yta som helst så objektet kan kartläggas och användas i spelvärlden.  
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De används för att få mer komplett data från spelarens rörelser då det är data från hela 

kroppen som kan mätas och inte enbart från händer och huvud.  

 

Vid inspelning av spelaren kommer det göras i (både verkligheten och i det digitala) för att 

försöka få mer ingående information om hur personen i fråga löser uppgifterna och så att vi 

har något att kolla tillbaka till efter testperioden är avklarad. Om vi då efter vi tagit den 

information vi fått från det olika personerna och ser en större liknelse eller något som sticker 

ut kommer diskussionen om vad det betyder för arbetet i det hela eller om det är som väntat 

vid vissa sektioner. 

4.4 Galvanic Skin Response 

GSR, även kallat Skin Conductance(SC) eller Electro Dermal Activity(EDA)   

 

E4 empatica är ett armband som kartlägger det autonoma nervsystemet, armbandet mäter 

puls/hjärtfrekvens, acceleration/rörelse i X- Y- Z-led, aktivitetsnivå, hudens temperatur samt 

Electro Dermal Activity det vill säga ledningsförmåga/elektrisk aktivitet i huden.  

När du känner dig stressad, upphetsad eller hotad och när något viktigt/intressant/spännande 

händer eller kommer hända aktiveras olika elektriska impulser i huden, så genom att studera 

dessa små förändringar i hudens yta kan information fås om användarens känsloyttringar och 

vad de påverkas av. Kort sagt kan vi alltså med hjälp av GSR-armbandet kartlägga hur 

spelarens upphetsning/inlevelse påverkas av vad som pågår i spelets scenarios. Detta utdrag 

från Empaticas hemsida förklarar på ett bra sätt vad som händer i kroppen.  

“Sympathetic activation (also Sympathetic arousal) increases when you experience 

excitement, or something important is happening or about to happen. It increases also with 

stressors - whether physical, emotional, or cognitive. In some medical conditions (e.g., 

epilepsy), it shows significant increases that are related to specific brain structures 

activation. 

Parasympathetic activation occurs when your body needs to slow down and relax. It can be 

stimulated by the consumption of a hearty meal or deep breathing. 

How do we measure sympathetic activation? The skin is the only organ that is purely 

innervated by the sympathetic nervous system (and not affected by parasympathetic 

activation). We can observe increases in sympathetic activation by monitoring subtle 
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electrical changes across the surface of the 

skin.”(https://www.empatica.com/research/science/. 2018) 

 

4.5 Kvalitativ undersökning- intervju/enkätfrågor 

Undersökning/intervju av det deltagande spelarna där frågorna är inriktade kring upplevelse 

och återspegla över de scenarios som spelaren blev insatt i och vad de olika segmenten hade 

för respons på dem. Frågorna är alltså där för att se om spelaren kan återkoppla de delar den 

precis gick igenom och se vad som påverkade spelaren mest, med tanke på att det som 

spelaren kan återberätta med mest detalj förmodligen var det som knöt samman spelaren mest 

till den skapade världen. 

 

Med den information vi fick ut tog vi sedan den datan och använde för att återspegla över 

spelet och vad spelaren gick igenom och se om liknande resultat kunde hittas mellan de olika 

deltagarna för att se vilka värden som kan representeras som en majoritet. Genom granskning 

av data från tester kombinerat med svaren från intervjufrågor får vi fram konkreta värden 

kring test-spelarnas upplevelse och därigenom tillräcklig information till att besvara vår 

frågeställning. Under intervju har Kvales analysmetoder för kvalitativa forskningsmetoder 

tillämpats ( Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997). De fem metoder som beskrivs är som 

följer; Koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och Ad hoc. De två första handlar 

om att som namnen antyder, korta ner svarsinnehållet till de mest väsentliga bitarna samt dela 

in svaren i avsnitt. Berättelse och tolkning går istället ut på att omformulera korta svar för att 

få dem mer innehållsrika genom att antingen sätta ett narrativ till intervju och ingående 

beskriva omgivningen och händelseförloppet eller göra en egen tolkning av intervjumaterialet 

och dra slutsatser även från kortfattade svar samt möjligen från det som inte sägs rakt ut, så 

att säga läsa mellan raderna.  

 

 

4.6 Sammanfattning 

Våra metoder vi använt har varit som nämnt innan agentiell realism/agens för att få fram en 

värld som är välkomnande och inte drar dig som spelare ifrån världen som skapats omkring 

dig i virtual reality. Virtual reality eller VR som det även kallas är en metod/verktyg som vi 
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använt för att få in spelarna mer i världen. VR och agens går bra tillsammans då en bra VR 

upplevelse behöver agens i världen omkring sig. Med hjälp av agens var tanken att vi skulle 

skapa en relation till spelaren via världen omkring den då det är en viktig faktor för att 

spelaren inte ska känna sig som någon som bara placerats i världen omkring sig utan är en del 

av det. För att sedan få resultat av det som händer igenom det spelsessioner som gjorts har vi 

använt olika metoder för att läsa data men den mest prominenta har varit en Galvanic Skin 

Response-klocka vilket kan läsa bärarens tillstånd som tex hjärtfrekvens, emotionella tillstånd 

och engagemang. Detta avslutades med ett frågeformulär för att se hur folket som testade 

uppfattade de scenarios de blev tilldelade, vad som stod ut och diverse andra frågor för att 

koppla runt hur deltagarna upplevde det hela. 

 

5. Designprocess 

Beskrivning av gestaltningsarbetet från idé till färdig produkt. Vilka val som gjordes och 

varför.  

Som tidigare beskrivit kom idén till vårt projekt ifrån ett koncept till en tidigare kurs. Tanken 

var då också kring rörelsemätning, men ut av endast huvudet och idén var då mer inriktad 

mot psykologi och vård genom mätning av det känslomässiga. Idén under detta arbete 

handlade även den om mätning av rörelse, men inte som huvudsakligt syfte utan som 

undersökningsmetod. Grundtanken till gestaltningen var en central “hub” eller lobby varifrån 

spelaren har tillgång till fem rum med olika setting. Settingen i rummen kommer 

implementera stressmoment på olika sätt, alla tillräckligt skilda åt för att spelaren inte ska 

kunna vänja sig vid en typ av situation och ana vad som kommer ske i nästa rum då detta kan 

leda till att inlevelsen bryts. Om spelaren blir för bekväm med scenarierna och därmed 

bygger upp en förväntning av vad som kommer ske påverkar detta spelupplevelsen, det blir 

mer som en slags autopilot en ett aktivt spelande.  

5.0.1 Scenarios 

Ursprungligen var tanken med gestaltningen att ha fem olika rum med en central lobby som 

knyter ihop dem, varje rum med olika setting som alla framställer varierande former av stress. 

Vi påbörjade gestaltningsprocessen genom att göra några olika mindmaps över vilka aspekter 

vi ville skulle ingå i det olika scenarios som introduceras, samt gjorde en antal visuella 

representationer av hur vi tänkte oss processen med alla steg inklusive iterationer och 
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testande. Därefter började vi sätta upp en bas för spelutrymmet, en tidig whiteboxing med den 

grundläggande planen för hur rummen skulle se ut.  

Den första idén till scenarion var; ett scenario med pussel eller liknande problemlösning på 

tid, där en bit saknas; en trafikscen där spelaren är stillastående i en bilkö och blir stressad på 

grund av passivitet/ rastlöshet; ett scenario som går ut på att ta sig ut ur en brinnande 

byggnad, spelaren får ett antal vägar att välja och får väga valens fördelar och nackdelar mot 

varandra; en actionsekvens där spelaren blir beskjuten och måste hålla sig gömd tills hjälp 

kommer. Det sista scenariot hade vi ingen klar idé till utan lät lämna öppet. Dessa itererades 

genom skapandet och kommer introduceras under textens gång i läge när det introducerades i 

skapandet. Dessa ideer fokuserade vi på i början men majoriteten itererades ut genom 

processen och introducerades senare under designprocessen, i korrelation med när dom 

introducerades i arbetet. 

Som nämnt var en av grundtankarna från början av gestaltningsarbetet att presentera spelaren 

för olika typer av stressmoment och avläsa spelarens reaktioner på dessa. Efter hand som 

arbetet fortskred ändrades scenarierna delvis från hur de ursprungligen var tänkta och tanken 

med stressmoment introducerades därför bara delvis.  

För det första beslutade vi att gestaltningen bara skulle bestå av tre rum, då vi kände att tiden 

ej räckte till för de sista två och vi inte heller ville ha användartester som tog för lång tid. 

Premissen med att framkalla känslomässigt baserade reaktioner är densamma, men har 

breddats något. Vi valde att inte fokusera lika mycket på stress utan gör scenarierna mer 

öppna så att det handlar mer om spelarens val och aktioner i spelutrymmet.  

 

5.0.2 Unreal Engine 4/Blueprint  

Under gestaltningen användes spelmotorn Unreal engine eftersom den har ett enkelt template 

med mycket färdiga funktioner för VR samt Blueprint-systemet. Blueprints är en simplare, 

visuell  version av programmering baserat på C++. Systemet är objektorienterat och använder 

sig av node-baserat interface, alltså uppdelat i klasser, objekt etc.som representeras visuellt i 

form av boxar som kopplas ihop för att skapa funktioner.  

Systemet är smidigt och mer användarvänligt än klassisk programmering då det inte kräver 

lika mycket bakgrundskunskap för att sätta sig in i. Nackdelen med Blueprints är att det inte 

finns tillräckligt med funktioner för att skapa stora spel, men för enklare projekt som vårt 

fungerade det bra.  
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Figur 1: Ett exempel på blueprint-systemet  i Unreal Engine 4.  

5.0.3 Whiteboxing 

Whiteboxing är en designmetod inom spelutveckling som går ut på att sätta upp spelets 

grundpelare snabbt för att kunna testa spelets mekaniker och funktioner. Man sätter 

grundstrukturen på plats genom att placera ut kuber och placeholder-objekt som längre fram i 

processen ersätts med färdiga 3D-assets, detta för att spara tid och få utrymme för  speltest 

utan att behöva ha allt grafiskt material på plats. På så vis blir det även enkelt att byta plats på 

objekt, testa olika komposition i spelvärlden samt fixa saker som inte fungerar utan att 

behöva förändra och göra om allt för mycket innehåll. Vår version av whiteboxing under 

gestaltningsarbetet har bestått i att använda mycket färdiga assets från Unreal´s store, 

websidorna Free3D.com och turbosquid.com och använda de objekt som finns tillgängliga i 

Unreal engine för att bygga upp enkla miljöer istället för att skapa assets själva.  

Större vikt lades på spelets funktioner än på grafik och estetik. Det viktiga i vår undersökning 

har varit att skapa mekaniker och situationer som känns trovärdiga för att få fram kvalitativ 

data och inte att skapa ett visuellt vackert spel.  

 
Figur 2: Exempel på hur simpel whiteboxing kan se ut.  



g
Jacob Maran 

5.0.4 Virtual Reality 

 

I Virtual reality är rörelse en av grundmekanikerna. Då du som spelare befinner dig i spelet i 

högre grad än i vanliga PC- eller konsolspel är det naturligt att rörelse blir den styrfunktion 

som används då detta bidrar till en högre inlevelse. Genom användandet av rörelsestyrning 

blir kontrollen mer som en förlängning av spelaren och ger känslan av att det faktiskt är du 

som begår handlingar i spelet och inte bara respons på ett knapptryck.  

 

5.1 Tidigt teststadie 

De första stegen som behövde genomföras under designprocessen var att bygga upp rummen 

till de olika scenarierna och få de funktionella för testerna samt göra data från sensorerna 

tillgänglig för analys. En stor mängd data skulle komma att samlas in och ett av de första 

problemen vi stötte på var hur och var all denna data skulle sammanställas.  

För att kunna analysera på bästa sätt hade vi behov att all information skulle vara 

lättillgänglig och helst finns på samma ställe, vilket visade sig vara lite av en utmaning.  

 
I några tidiga tester märktes att E4 armbandet och mobilappen tappade kontakten och slutade 

synka efter bara några sekunder. Det är oklart vad det berodde på, men troligtvis var det för 

stort avstånd mellan armband och mobil. Vid senare tester uppstod ej detta problem och det 

var därför inte något som undersöktes vidare.  

Några tester gjordes med armbandet där andra spel testades, både på konsol och i VR, detta 

för att ha en utgångspunkt och data att jämföra med då analys genomfördes.  

De spel som testades var bland annat Superhot VR (SUPERHOT Team, 2017) och Doom 

VFR(id Software, 2017). Det är två shooter-spel som båda har fokus på action och explosivitet 

och som därför kändes relevanta att ha som jämförelse inför dataanalys.  

 

I början av varje session så kommer varje deltagare få veta att varje scenario är tidssatt på så 

sätt att du har en viss tid på dig att lösa det du ställs framför men inte den specifika mängden 

tid. Detta då också för att fortsätta spela på ovetandet av spelaren så tvingas den skapa 

snabbare beslut.  

Det första scenariot består av ett rum med ett simpelt pussel bestående av rektangulära bitar i 

olika nyanser. Det finns egentligen inget rätt sätt att lägga pusslet utan bitarna kan placeras 
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hur som helst, men på grund av att bitarna har olika nyanser i samma färgskala var tanken att 

spelaren ska lockas lägga dem i gradient baserat på färg, alltså från ljust till mörkt eller 

tvärtom. Utöver det så har rummet i sig inget vinnar-moment, alltså oavsett dina handlingar 

så går det inte att vinna i detta segment. Detta då för att förstöra det logiska som man som 

spelare letar efter då per automatik ligger förväntan i att det finns ett slut i varje scenario.  

Detta då det ska vara en faktor i att locka fram hur spelaren kommer reagera på den nya 

situationen den befinner sig i när den logiska lösningen inte finns så tvingas personen i fråga 

reagera på det.

 
Figur 3: (Egen bild) Tidig iteration av scenario 1. 

Scenario nummer 2 döpte vi till tivoli-rummet, det går ut på att kasta bollar och träffa en 

måltavla högt uppe mot taket, likt en tivoliattraktion. Även här transporteras spelaren ut 

tillbaks till lobbyn efter en kort tid, men det är inget direkt stressmoment. Motivationen här 

blir istället helt enkelt att samla poäng innan tiden är slut, det faktum att måltavlan är svår att 

träffa bidrar till detta och kan skapa frustration. Som nämnt innan så kör detta rum inte på 

stress utan mer av en slags av enkel tillfredsställelse av ett klarare moment som ska skapa 

kontrast gentemot de andra rummen. Efter 40 sekunder kommer spelaren tillbaka till lobbyn.  

 
Figur 4: (Egen bild) Tidig iteration av scenario 2.  
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5.1.1 Det första användartestet 
Testgruppen under våra tester valdes ut på grund av tillgänglighet och består av studenter från 

blandade program och årskurser på Blekinge Tekniska Högskola. Tack vare detta faktum är 

testpersonerna förmodligen relativt insatta och känner till en del kring Virtual Reality och 

andra tekniktrender och därför antog vi att inlärningskurvan borde bli lägre och att det skulle 

bli smidigare att komma igång med tester. Dock kan det om folk är vana vid VR också 

innebära att de inte reagerar och/eller använder kontroller på samma sätt som folk som provar 

mediet för första gången och därav mindre genuin eller spontan respons.  

Några tidiga tester genomfördes med enbart GSR-armbandet som sensor, detta för att 

tillsammans med tester från andra spel få en basis av data att applicera gentemot senare 

användartester i syfte att jämföra resultaten och utifrån detta besvara hypotes och 

frågeställning. Under det tillfälle då dessa tester skedde var endast de två första rummen 

färdiga, men baserat på data från dem kunde ändå en grundläggande teori om vad resultatet 

skulle bli ta form. Ursprungligen hade vi en dekrementor-funktion i de olika rummen som 

automatiskt transporterar spelaren tillbaka till lobbyn efter 30 sekunder. Det märktes dock 

snabbt att detta var för kort tid för att hinna orientera sig i rummet samt förstå vad som 

kommer hända. Detta gällde speciellt i de fall där testpersonen inte var vana vid VR. Tiden på 

timer och dekrementorn ökades därför till kommande sessioner, till 45 respektive 40 

sekunder i de två första rummen.  

De slutgiltiga testerna blev framskjutna en del på grund av att det tog längre tid att få en 

spelbar prototyp än vi först trodde samt på grund av en del problem med teknik, därför 

skedde de sista testerna i slutfasen av arbetet. Därav blev processen inte lika 

sammanhängande som vi hade hoppats, men detta påverkade inte resultaten något nämnvärt.  

5.2 Slutfasen 

Detta är gentemot slutet av processen där vi fokuserade mest på att fixa till intagandet av 

sessionsdata och det sista scenariot som skulle finnas tillgängligt. Dessa två uppgifter låg i 

fokus då eftersom nästa användartest skulle även vara det sista. Som nämnt innan så vart det 

uppskjutet en del tekniska problem såsom att få mer konkret data från GSR:en samt att det 

sista rummet tog mer tid på grund av bristande uppskattning av tid.  

 

Scenario 3 
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Det tredje rummet är inspirerat av spelserien Portal(Valve Corporation, 2008) mycket på 

grund av att vi hittade ett materialpaket med diverse saker och utseenden från Portal på unreal 

store. Originalspelet från 2008 är ett pusselspel, som precis som titeln antyder, går ut på att ta 

sig fram genom olika banor och ta sig ut ur ett laboratorium med hjälp av ett gevär som 

skapar portaler. Genom portalerna kan spelaren navigera igenom banorna. Vårt scenario går 

också ut på att navigera genom banan, men istället för att gå igenom portalerna tittar spelaren 

genom dem för att hitta svaren på enkla matematikproblem på andra sidan, för att med hjälp 

av dessa ta sig igenom en en simpel labyrint. Tiden här sattes till 105 sekunder för att 

spelaren ska få lite tid på sig att tänka och navigera rätt. Ljudet av en klocka som tickar hörs i 

bakgrunden för att göra spelaren stressad. till skillnad från de andra två scenarierna finns det i 

detta rum ett slutstadie, spelaren vinner genom att lösa uppgifterna, välja rätt väg och ta sig 

igenom banan. Detta scenario implementerades inte förrän det senare testet så det finns därför 

endast sessionsdata från ett tillfälle gentemot de andra två rummen som har varit aktivt under 

de båda testperioderna.  

 
Figur 5: (Egen bild) Tidig iteration av scenario 3.  

5.2.1 Slutgiltiga testet 
Detta test såg ut som det första testet med att vi tog in folk omkring oss och denna gång när vi 

fått mer kontroll över GSR:en så kunde vi använda den återigen och få mer resultat än 

föregående då vi fixat en del av det tekniska problemen som uppstod i korrelation med den. 

Problemen var inte helt fixade men problemet uppstod inte lika mycket och tillät oss att få in 

nog med resultat för att åtminstone kunna få en smärre övergripande bild över det hela.  
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Under detta test fick vi både insamlad rörelsedata och svar på våra enkätfrågor, så i och med 

det fick vi både inblick i folks tankar samt feedback på upplevelsen. En del av den feedback 

vi fick på det sista rummet specifikt var att det var lite förvirrande och svårt att förstå vad 

man som spelare skulle göra. På grund av att denna testperiod skedde i slutskedet av arbetet 

kunde inte så mycket göras för att få uppgiften enklare eller tydligare att förstå, men de 

instruktioner som finns på väggarna i labyrinten formulerades om och det sista problemet 

ändrades lite för att bli simplare. Detta resulterade för det sista deltagande att det klarade sig 

igenom problemet och tog sig till slutdestinationen. 

 

5.2.2 Frågor 
De frågor som ställdes deltagarna efter genomförda tester är inriktade på hur spelets 

upplevdes, vilka detaljer som deltagarna mindes tydligast, hur känslan var jämfört med andra 

spel etc. Frågorna är uppbyggda efter att försöka få testpersonerna att sätta ord på vad som 

upplevdes för att få ut kompletterande information till den rena datan. Svaren som vi på så 

sätt fick fram behandlar då de mer subjektiva och personliga aspekterna av spelupplevelsen 

och samlar spelarnas tankar kring vad som formar inlevelse. Dessa tankar gav oss stoff att 

resonera kring i diskussionskapitlet.  

 

5.3 Sammanfattning  

Gestaltningen hade från början tankar om att det skulle finnas fem olika scenarios vilket i 

längden itererades ner till tre stycken med tiden på grund av faktorer som tidsbrist, tekniska 

problem m.m. Det hela började med smärre prototypande med hjälp av whiteboxing som är 

ett sätt att snabbt bygga upp nivåer i blockformat för att snabbt få en känsla över den senare 

kompletta nivån. Detta sker då utan några större visuella ting för att lätt kunna bygga och ta 

ner och återigen bygga nytt. Till själva skapandet så valde vi Unreal Engine på grund av 

deras Blueprint funktion vilket är att du byter ut den traditionella kodsystemet till ett drag and 

drop nod system som du kopplar med linjer för att få samma utkomst som du får med vanlig 

kod. Arbetet initierades med att skapa en hub som personen hamnar vid starten för att lätt 

kunna ta sig till det destinationer som finns tilldelade i spelet. Detta slutade med en plats med 

dörrar som tog spelaren till det rummen när dem berördes. Den första milstolpen blev att 

skapa tillräckligt för ett tidigt användartest. När tiden kom till att det skulle testas så hade det 

skapats två rum som folk kunde testa och ge feedback på. Den initiala återkopplingen vi fick 
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var att de önskade det funnits mer tid och lite mindre individuella önskningar. När testet var 

avslutat så hamnade fokus på att få fram ett ytterligare rum. Valet med att endast göra ett till 

rum låg i att vi ville öka estetiken i det redan existerande rummen och ha mer rum. Så med 

det i åtanke och med tanke på att tiden började bli knapp så slutade det med endast ett till rum 

och fixandet av det redan existerande rummen. Vi tog samma stil på nästa användartest med 

det nya samt att vi inkluderade frågor som handlade om saker som inlevelse, vad som stod ut 

för dom, egna tankar m.m. 

 

 

 

6. Resultat 

De resultat som framkommit ur undersökningen och hur dessa givit svar på frågeställning. 

 

Vår frågeställning under arbetet löd; Hur kan rörelse användas för att förstärka inlevelsen 

i digitala spel? 

Som utgångspunkt till hela arbetet formulerade vi från början av undersökningen en simpel 

hypotes; Att rörelse har en positiv inverkan på inlevelse/immersion. Denna hypotes är 

grunden till varför frågeställningen formulerades som den gjordes då vi  inte ville få svar på 

OM rörelse har en inverkan, eftersom vi redan misstänkte att så var fallet, utan vårt mål var 

just att försöka reda ut HUR det inverkar på inlevelse.  

 

“There are various factors that can affect a player’s emotions in a game. These include the 

audiovisual quality and style, the physical and cognitive challenges presented in the game, 

the imaginary world of the game, and the storylines [23]. The visual and system elements all 

contribute to augmenting the initial accessibility of the game. Moreover, storytelling elements 

continuously induce emotion and memories while providing an atmosphere in which to 

structure values sociopsychologically and to define the common significance” ( Doh, Y. Y & 

Kim, M. 2016) 

 

Detta citat taget ur texten Computational modeling of players’ emotional response patterns to 

the story events of video games, beskriver vilka olika faktorer som kan påverka spelarens 

känsla och upplevelse i ett spel. Det är alltifrån ljudkvalitet, spelmekanik och funktioner, till 
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berättelsen. Likaså påverkar de fysiska och kognitiva utmaningar som finns, det vill säga hur 

spelaren behöver röra sig och agera fysiskt och psykiskt,  spelets upplevelse och inlevelse. 

Dohs och Kims citat var ett av de som togs fasta på som bas för vår hypotes, då det beskriver 

den fysiska aspekten i digitala spel som en av de mest betydande aspekterna bakom inlevelse.  

Med de studier som beskrivs i forskningskapitlet som bas har vi analyserat den data vi fått 

fram och försökt hitta mönster och likheter bland de olika spelarnas känsloyttringar i 

korrelation med de svar vi fick in från enkätfrågorna. Utifrån detta material har vi fått svar 

som stödjer den hypotes vi utgick ifrån när undersökningen påbörjades.  

 

Vi inledde kapitlet bakgrund med ett citat ifrån texten Movement-based sports video games: 

Investigating motivation and gaming experience; 

“The experience of being transported to an elaborately simulated place is pleasurable in 

itself, regardless of the fantasy content. We refer to this experience as immersion. Immersion 

is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in water. We 

seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do from a plunge 

in the ocean or swimming pool: the sensation of being surrounded by a completely other 

reality, as different as water is from air, that takes over all of our attention, our whole 

perceptual apparatus...” (Pasch, M., Bianchi-Berthouze, N., van Dijk, B., & Nijholt, A. 

2009).  

Denna definition av immersion i kombination med värden som hämtats med hjälp av GSR är 

vad vi har använt som bas för vår definition av begreppet inlevelse under projektet.  Vad vi 

menar med inlevelse är ditt engagemang i spelvärlden, känslan av att var inne i spelet, av att 

befinna sig DÄR.  

 

Något som märktes under testerna var att EDA-värdena, alltså den elektriska aktiviteten i 

huden, generellt låg högre än i jämförelse med de andra spel vi testade. Detta indikerar att 

spelarna upplevde starkare känslor av upphetsning eller engagemang, vilket innebär starkare 

inlevelse. Under många av fallen sammanföll de tillfällen då EDA-värdena var som högst 

med de stunder då även accelerationen låg som högst, vilket även detta stödjer vår tes.  

På enkäten fick de som testade svara på hur de ville värdera inlevelsen på en skala från 1-5, 

alla som deltog på den senare testsessionen svarade på denna fråga 3 eller 4 av 5. Så även om 

inlevelse i denna fråga tolkas subjektivt av alla deltagare så är det en indikation i rätt riktning.  
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Vi identifierade och delade in de som deltog i testerna i två grupper utifrån två enkla kriterier, 

om de var vana vid Virtual Reality eller inte. Genom jämförelse av resultaten från de två 

grupperna , vana spelare kontra mer oerfarna spelare, kunde vi identifiera vissa mönster. En 

aspekt som märktes speciellt var att reaktionerna i regel var starkare hos de personer som var 

mer ovana vid VR, då de upplevde det för kanske första gången blir det en större känsla av 

spänning och förvåning hos spelaren.  

Detta antyder att rörelse hade större påverkan på inlevelsen hos de som var mindre vana vid 

mediet. Rörelse blir en utlösande faktor i högre grad än för de som har testat VR innan och 

därför kunnat bekanta sig med rörelse-mekanikerna. Styrfunktionen är visserligen mestadels 

baserad på vardagliga rörelser, som att spelaren plockar upp saker genom att krama åt en 

trigger-knapp på baksidan av kontrollen och kan gå omkring i spelytan, men exempelvis 

teleport-funktionen för att röra sig över större utrymmen känns inte helt naturlig och kan 

bryta inlevelsen. En av frågorna från enkäten var just om styrfunktionen och mekaniken 

kändes naturlig, och där fick vi feedbacken att teleport-funktionen inte kändes helt naturlig. 

Brister i styrningen som då t.ex. teleporten och att kaströrelser inte känns helt naturliga 

skapar frustration, något som stöds med deltagarnas svar på enkäten. Även faktumet att det 

var bristfälliga instruktioner  och många inte visste vad de skulle göra i det tredje rummer 

bidrar till att skapa frustration och stress. Så även om dessa aspekter var misstag och inte 

tänkta att vara med kan de ha bidragit till ett positivt resultat. Detta då EDA-värdena, hudens 

elektriska aktivitet ökar under stress. Fenomenet kallas Sympathetic activation eller 

Sympathetic arousal. Även hjärtfrekvensen ökar i samband med sympathetic activation 

vilket också påverkar inlevelse.  

 

Deltagarna fick också frågan om vilka detaljer som de mindes extra tydligt. På denna fråga 

gav majoriteten exempel på små detaljer i de olika rummen eller i lobbyn som inte har någon 

direkt påverkan på spelet. Det har vi också tolkat som en indikation på en stark inlevelse.  

Från en av  testsessionerna fick vi tyvärr inte ut så mycket data som vi hade önskat då 

webapplikationen E4 connect som används till GSR-armbandet inte fungerade korrekt. En del 

av värdena synkade aldrig som de skulle och är inte tillgängliga i appen.  

Trots det ansåg vi att vi fått tillräckligt med data för att nå en övergripande slutsats och har 

grundat på en rad faktorer som märkts av under testerna fått belägg för att hypotesen om 

positiv korrelation mellan rörelse och inlevelse är korrekt.  
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6.1 Sammanfattning 

Baserat på en rad olika faktorer och mönster som märktes av under användartesterna, bl.a. att 

de tillfällen då EDA-värdena och då hjärtfrekvensen var som högst eller mest intensiv ofta 

sammanföll, att deltagarna alla värderade inlevelsen högt på skala 1-5 etc. fick vi belägg för 

våra ursprungliga tankar om utgången av arbetet. Vi såg ett mönster som antydde att mer 

ovana VR-spelare verkade mer tagna av upplevelsen och sedermera kände en starkare grad av 

inlevelse, vi tolkar ej detta som en fullständig slutstas men ett steg i rätt riktning och en teori 

att bygga vidare på i potentiella uppföljande undersökningar.  

 

7. Diskussion  

Diskussion av de svar och resultat vi fått fram under arbetet, hur våra val har påverkat 

utgången samt vad som kunnat göras annorlunda. 

 

7.1 Testfrågor, folks upplevelse och tankar 
De enkätfrågor vi utformade som deltagarna fick besvara efter utfört test var generellt ganska 

breda med mycket utrymme för egna tankar och tolkning. Totalt hade vi med 7 frågor i 

formuläret, alla inriktade just på spelarens upplevelse. Vi hade ett par frågor som bara var ja 

eller nej- frågor eller besvarades på en skala, men i huvudsak är frågorna subjektiva. Att få 

deltagarnas subjektiva tankar om olika begrepp som även de tolkas subjektivt kan lätt gör att 

svaren man får fram är bristande för att nå den slutsats man vill. Att kombinera konkreta 

användardata från GSR etc. med subjektiva åsikter och spekulationer kan lätt göra att 

resultatet blir splittrat i två sektioner som ej är riktigt kompatibla.  

Därför skulle vi kanske behövt inkludera fler frågor eller andra sorts frågor som är mer 

ingående inom vissa segment, men det knyter ihop med nästa segment där vi diskuterar 

brister i kunskaper. 

 

7.2 Bristande erfarenhet 
De resultat som framkommit ur undersökningen hade antagligen sett annorlunda ut om vi haft 

större erfarenhet i ämnet. Exempelvis förlorades en del data, möjligtvis på grund av att vi inte 

använde GSR-på rätt sätt samt testerna blev uppskjutna en tid, så självklart hade 
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undersökningen gynnats av mer struktur och ett mer standardiserat tillvägagångssätt under 

insamlandet av data för att få ut maximalt med användningsbart material ur varje session.  

 

Eftersom inlevelse är ett så pass brett ämne som påverkas av en rad olika faktorer är det 

självklart svårt att få en helt klar bild av genom analys av enbart aspekten rörelse. I och med 

det hade resultaten förmodligen påverkats av mer struktur i undersökningen.  

Om sedan ett mer strukturerat tillvägagångssätt hade påverkat själva resultatet i slutändan är 

frågan. Gissningsvis hade vi fått mer konkreta data och därigenom kunnat ge ett mer specifikt 

svar på frågeställning, men detta är ju egentligen rena spekulationer.  

 

7.3 Inlevelse och dess definition 
Inlevelse är som sagt ett brett ämne som påverkas av en mängd aspekter, likaså är det ett 

begrepp som kan tolkas ytterst subjektivt. Vi har i tidigare kapitel nämnt hur vi definierat 

inlevelse under projektet, som engagemang eller att känna sig “Inne” i spelet. Om en annan 

definition av ordet hade använts hade detta påverkat resultatet på det sätt att hela 

kandidatarbetet förmodligen tagit en annan riktning och andra metoder kanske hade brukats. 

Om exempelvis fokuset hade lagts på den subjektiva aspekten av inlevelse, folks personliga 

tolkning av begreppet, vilket hade lett till användande av andra metoder och antagligen större 

fokus på kvalitativa undersökningsmetoder.  

 

 

7.4 Resultat kontra förväntningar 
 

I och med att vi hade mycket tankar och en hypotes angående utgången redan från början av 

arbetet såg resultatet ut ungefär så som vi hade förväntat oss. Till slut använde vi oss endast 

av GSR-armbandet då vi inte fann något bra sätt att sammanställa data från alla sensorer på 

samma plats och de inte var riktigt kompatibla med varandra. På grund av det blev den data 

vi fick inte så omfattande som vi velat och det bidrog till att resultat blev mindre specifikt än 

vad tanken var och vi fick inte så mycket svar angående hur inlevelsen kan påverkas av 

rörelse. Resultatets innehåll blev mest övergripande och inte fick inte så djupgående exempel 

av sambandet mellan de båda. En del av den data vi fick in snuddade dock vid detta samband, 

exempelvis kopplingen som upptäcktes mellan EDA-värdena och accelerations-värdena och 

hur deras toppar ofta sammanföll under testerna, så vår undersökning kan ses som ett första 
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steg i att mer ingående kartlägga relationen rörelse/inlevelse. Utifrån vårt arbete kan en tes 

utformas för vidare forskning.  

Vidare forskning i ämnet hade lätt kunnat anknytas i högre grad tilla agentiell realism/ agens. 

Då blir världens inflytande, hur estetik och grafik, ljud etc. blir relationsskapande och 

påverkar spelarens upplevelse en viktig faktor att räkna med för att kartlägga inlevelsen. 

Även mer professionella metoder som t.ex. motion capture-dräkter, video tracking och 

liknande som inte vi hade någon större möjlighet att använda hade i högsta grad bidragit till 

en givande undersökning och få mer specifika resultat.  

 

7.5 Analys av GSR 
En av anledningarna till att de genomförda testerna blev någott fördröjda var att vi först inte  

hittade så mycket material att tillgå när det gällde att analysera den insamlade användardatan 

från E4 empatica(GSR- armbandet).  

Det vi hittade var mestadels riktlinjer och kortare förklaringar eller exempel från Empaticas 

hemsida, dessa exempel beskrev oftast på ett bra sätt hur armbandet kan användas och i till 

vilka situationer men inte så utförligt om just hur resultaten kan analyseras. Eftersom 

teknologin är så pass nischad och främst används inom forskning och sjukvård (t.ex. i studier 

av NASA och MiT) så var det svårt att hitta information från andra källor än Empatica själva, 

privatpersoner exempelvis.  

Till slut hittade vi en artikel under f.a.q-sektionen på hemsidan en bra artikel om vilka 

kroppsliga indikationer datan ger.(Empatica, 2018) Huvudsakligen kan datan från hudens 

elektriska impulser delas in i två kategorier; tonic skin conductance level och phasic skin 

conductance response, dessa kan grovt beskrivas som jämna, underliggande nivåer som 

förändras långsamt respektive snabbt växlande toppar. Tonic- varierar långsamt utan direkt 

påverkan från “stimulation” från omvärlden, beroende på personens 

sinnesstämning/psykologiska tillstånd etc. Kan variera från dag till dag.  

Phasic- snabba, kortvariga förändringar påverkade av stimulation från omgivningen, ex. 

kognitiva processer ljud, lukter etc. som sker i samband med förväntan/spänning, eller 

beslutsfattande. Phasic-värden ger tydliga utslag över hur omgivningen och specifika 

händelser påverkar användare, och har därför varit det vi i huvudsak har använt för analys.  

 

7.6 Logiska/rationella kontra ologiska val 
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Detta var något vi funderade över redan från början då vi lekte med ideer kring val och 

plockat fram hur man introducerar val på ett rimligt vis. Tanken gick från att blanda de båda 

på ett sådant sätt som ska gå emot det klassiska spelstilen där du mer eller mindre alltid 

vinner. Detta då också för att skapa kontrast mellan de olika rummen. Sen för att göra det 

svårare att koppla samman så har vi ett enkelt rum där du lättare kan få din belöning. Detta 

var något som relativt hastigt kom fram när vi började designa det andra rummen efter det 

initiala ideerna vi hade. Det kan synas ganska bra med tanke på att två av rummen är 

polariteter gentemot varandra där det ena är ett ologiskt pussel och den andra är ett logiskt 

pussel.  

Eftersom tanken från början var att skapa ovetande hos de spelande, så att blanda de olika 

scenarios som introduceras blev klart ganska tidigt så men problemet med detta var att 

eftersom i början var tanken att vi skulle ha fem rum och inte tre som vi avslutade med så det 

blev en väldigt stark kontrast mellan det båda som två sidor på ett mynt. I retrospekt önskar 

man att det funnits mer tid för att få fram mer ingående scenarios där det skulle blanda dessa 

båda element för att kunna se mer hur folk reagerat på det logiska respektive det ologiska i 

samma typ av miljö. 

En av tankarna från början av gestaltningen var ju även att skapa val som påverkades av olika 

former av stress. Alltså val som togs i direkt koppling till spelarnas reaktioner på event i 

spelet. Detta används delvis i alla tre rummen genom att de alla är går på tid, men kanske 

mestadels i scenario 3 där spelaren påverkas både av stressen att hinna lösa matteproblemen 

och få rätt svar kombinerat med stressen att hitta rätt väg vidare. Denna aspekt byggs på med 

hjälp av klockan som tickar i bakgrunden. I scenario 1 blir spelaren kanske inte stressad utan 

snarare frustrerad/konfunderad av att pusslet inte går att lägga ordentligt, det vill säga på ett 

“rätt sätt”. I scenario 2 blir det istället en slags gratification eller känsla av belöning i att 

försöka träffa så många bollar man kan innan tiden är slut.  

 

 

7.7 Sammanfattning 

Resultatet i vår undersökning har påverkats av en rad olika omständigheter så som vår 

bristande erfarenhet när det gäller analys av data och insamlande av denna, subjektiva 

aspekter av arbetet som deltagares åsikter och tolkningar av frågor, och förväntade resultat 

m.m. Utöver detta diskuteras även våra ursprungliga idéer och hur de har förändrats och 
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finslipats längs vägen, hur vilka metoder vi använt och hur det påverkat arbetet, hur resultatet 

kan tänkas ha påverkats av mer strukturerade arbetsmetoder och förslag och idéer på hur 

undersökning inom området kan tas vidare i framtiden. Subjektiva tolkningar är en faktor 

med stor potentiell påverkan på resultat, begreppet inlevelse kan t.ex. tolkas på olika sätt 

vilket har inverkan på vilken riktning arbetet tar. Subjektivitet kontra objektiv data är också 

något som kan få resultatet att bli splittrat då det ofta är svårt att analysera på ett enhetligt 

sätt. Olika typer av val och hur dessa implementeras i spel diskuteras sist. Vilka reaktioner 

kan olika typer av val framkalla och hur kan det yttra sig i testformat? 
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Ordlista 
VR/Virtual reality - Artificiell verklighet i spelformat.  
Immersion- Inlevelse/känslan av att “vara där”, används ofta för att beskriva upplevelse i 

spel 

Psychophysiology - Beteende, relation mellan psykologi och rörelse.  
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Accelerometer -Sensor som mäter acceleration/rörelser i X-, Y- och Z-led.  

HDM - Headmounted device, VR-headset etc. som används för att simulera spelvärldar. 

EDA/ Electrodermal Activity- Elektriska impulser och ledningsförmåga i hudytan, påverkas 

av svettningar i samband med varierande känsloyttringar.  


