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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att återskapa en förutbestämd intensitetskurva inom ett 

tvådimensionellt plattformsspel. Arbetet bygger främst på teorier av Mike Lopez som 

han publicerat i ett antal artiklar på Gamasutra. Lopez artiklar handlar om 

spelprogression, dvs. hur man ska gå tillväga för att behålla spelarens intresse genom 

hela spelomgången, och att ha en bra intensitetskurva är en del av progressionen. 

Under arbetets gång skapas ett spel som sedan en testgrupp får spela igenom. Under 

testningen mäts deras puls, och den data som utvinns används för att skapa en graf 

och jämförs sedan med den intensitetskurva som skulle efterliknas. 

Det visar sig att de flesta kurvor som mätts ut under testningen skiljer sig markant 

från den önskade kurvan, och några anledningar till detta tros vara en ibland för hög 

svårighetsgrad, samt att senare delar av spelet inte är lika stressande för spelarna som 

meningen var. 

 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, speldesign, leveldesign, intensitet, puls, 

GameMaker 
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1  Introduktion 

Mike Lopez (2006) myntar begreppet Gameplay Progression i artikeln Gameplay 

Design Fundamentals: Gameplay Progression. Han delar upp begreppet i 5 punkter: 

spelmekanik, tidsintervall, sekundära belöningar, praktiska belöningar och 

svårighetsgrad (Lopez 2006). Han menar att syftet med en jämn progression är att 

hålla spelarens intresse vid liv, utan att för den delen överväldiga denne med för 

mycket innehåll. Det gäller att på förhand strukturera upp varje del av spelet, level för 

level, så att det finns en tydlig plan att följa. 

En stor del av det här arbetet går ut på att skapa ett actionorienterat plattformsspel i 

2D, och målet med det här spelet är att det ska ha en intensitetskurva som liknar den 

som Lopez nämner i artikeln Gameplay Fundamentals Revisited: Harnessed Pacing & 

Intensity (Lopez 2008), och som bygger vidare på den artikel som nämndes ovan. Han 

nämner Hollywoodfilmer och framförallt amerikanska dramaserier som en bra mall 

när det gäller att skapa en intressant intensitetskurva. De börjar alltid med ett intensivt 

parti, sedan går det i vågor fram till finalen där det blir som mest intensivt. Detta för 

att ge tittarna den bästa möjliga upplevelsen (Se Figur 1). Lopez skriver att även 

datorspel borde tillämpa en sådan intensitetskurva för att ge bästa möjliga 

spelupplevelse. 

Utvärderingsfasen av det här arbetet består av en testsession där sex olika personer, 

med snarlik spelbakgrund, ska spela igenom spelet. För att uppnå ett bra resultat med 

testningen bör spelarna vara försjunkna i spelet. Ernest Adams skriver om olika 

former av immersion (Adams & Rollings 2007, s. 29) och menar att det är ett tillstånd 

som uppnås när spelaren inte längre upplever spelet som en artificiell värld. Ett sätt att 

förmedla immersion är att genom spelet skapa ett bra flow hos spelaren 

(Csikszentmihalyi, 1990), vilket innebär att spelaren och spelet är jämbördiga, och 

spelaren upplever att hans skicklighet är tillräcklig för att klara de utmaningar som 

spelet erbjuder. 

Ett sätt att skapa ett flow i spelet är att hela tiden se till att de utmaningar som finns 

varken är för enkla eller för svåra för spelaren, och för att uppnå det kan man använda 

sig av Adams och Rollings teorier om olika typer av svårighetsgrader (Adams & 

Rollings 2007, s. 376). 

Under testningen mäts spelarnas puls och deras knapptryckningar registreras. En 

kamera spelar även in dem, samtidigt som det som händer på skärmen spelas in. 

Dessa videor fungerar som komplement till pulsmätningen, då man kan gå tillbaka 

och se vad som orsakat stora förändringar i pulsvärdet. 
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2 Bakgrund 

I Fundamentals of Game Design betonar Ernest Adams och Andrew Rollings vikten 

av ett bra tempo, särkilt i ett actionspel. De listar ”Vary the pace”, som den viktigaste 

designprincipen när det gäller actionspel (Adams & Rollings 2007, s. 403). De skriver 

att actionspel utsätter spelaren för mer stress än någon annan typ av spel, så spelaren 

måste få chansen att vila, både mentalt och fysiskt mellan de intensiva partierna. 

As a general principle, the pacing of a level in any game, especially a game with 

physical challenges, should alternate between fast and slow periods, just as the tempo 

of movements in a symphony or the levels of excitement in an action movie vary. 

(Adams & Rollings, 2008. s. 413)  

 

 

Figur 1. Denna kurva visar på hur intensiteten varierar under en episod av ett tv drama (baserad 

på Lopez, 2008) 

 

Vidare skriver författarna att detta inte bara är vikigt för en bra intensitetskurva, utan 

även för den generella spelbalansen. Om spelet bara radar upp utmaning efter 

utmaning utan att ge spelaren en chans att fylla på sina resurser, så tenderar det att bli 

alldeles för svårt. Samtidigt får det givetvis inte heller vara för långt mellan 

utmaningarna, för då kommer spelaren att tröttna (Adams & Rollings, 2008. s. 413). 

2.1 Flow 

Flow-konceptet myntades av Mihály Csikszentmihalyi och applicerat på spel innebär 

det att spelaren är helt inne i spelet, all dennes uppmärksamhet är riktad mot spelet, 

och de mål inom spelet som han/hon vill uppnå. Csikszentmihalyi skriver att flow 

leder till lycka. Det som krävs för att uppnå ett flow är en känsla av att ens färdigheter 

är tillräckliga för att klara en utmaning inom ett målorienterat, regelbundet system, 

som ger tydlig feedback på hur bra man presterar (Csikszentmihalyi, 1990. s. 71). 

 Vidare skriver Csikszentmihalyi att de utmaningar en person ställs inför ska motsvara 

hans/hennes skicklighetsnivå (Csikszentmihalyi, 1990. s. 74-75). När man först börjar 

spela ett spel har man oftast inga färdigheter inom spelet, och de utmaningar man 

ställs inför är enkla. På så vis är man inne i ett flow. Men om ens skicklighet ökar 

snabbare än spelets svårighet, riskerar man att bli uttråkad, och man tappar då sitt 
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flow. Är scenariot det omvända, att spelet blir för svårt hamnar man också utanför sitt 

flow (Se Figur 2). 

Flow kanalen

Skicklighet
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tm

a
n
in
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Figur 2. Visar på hur flow kan uppnås. 

 

2.2 Stress 

Alla situationer som hotar balansen i vår kropp är en form av stress. När stress uppstår 

svarar kroppen med att försätta sig i en s.k. alarmfas. Under den här fasen hanterar det 

autonoma nervsystemet kroppens gensvar, bland annat genom att öka den mentala 

vakenheten, öka blodflödet till musklerna samt öka blodtrycket och hjärtfrekvensen, 

dvs. pulsen. Oftast är detta tillräckligt för att övervinna stressen. (Martini & Nath, 

2009. s. 640-641) 

 

2.3 Svårighetsgrader 

Ernest Adams och Andrew Rollings (Adams & Rollings 2007, s. 376) talar om tre 

typer av svårighetsgrad; (1) Absolut svårighetsgrad, vilket är summan av den 

egentliga skickligheten som krävs (intrinsic skill) samt den stressfaktor som finns 

(Adams & Rollings 2007, s. 286). (2) Relativ svårighetsgrad, vilket är den absoluta 

svårighetsgraden minus den styrka och de färdigheter som spelarens avatar besitter. 

(3) Upplevd svårighetsgrad, vilket är den relativa svårighetsgraden minus de tidigare 

erfarenheter som spelaren fått av spelet. 

Den upplevda svårighetsgraden blir alltså den väsentliga i sammanhanget. Enligt 

författarna bör den antingen vara den samma genom hela spelet, eller gradvis öka 

(Adams & Rollings 2007, s. 378). Om man utgår från att spelarens skicklighet ökar 

under spelets gång, samt att spelaren får tillgång till kraftigare vapen, så bör den 

absoluta svårighetsgraden öka konstant. Ser man den upplevda svårighetsgraden som 

en kurva i ett diagram, så borde den spegla den intensitetskurva som nämndes i 

introduktionen. 
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2.4 Belöningar 

Förutsätter man att den absoluta svårigheten ökar ganska konstant, så kan man reglera 

den upplevda svårighetsgraden genom att ändra spelaravatarens styrka. Kevin Oxland 

beskriver i Gameplay and Design hur man kan strukturera de belöningar spelaren får, 

bland annat i form av nya vapen. Om varje vapen har ett värde som bestäms av den 

effekt det har på spelaravataren, så bör det initialt vara högt, för att sedan sjunka över 

tid (Oxland, 2004. s. 112). Detta innebär att man kan introducera ett vapen som först 

upplevs som mycket kraftigt relativt till de utmaningar spelaren ställs inför, för att 

sänka intensiteten, men sedan gradvis öka den absoluta svårigheten i utmaningarna 

tills dess att man når en topp där vapnet inte alls känns kraftfullt, och sedan 

introducera ett nytt vapen. Det behöver inte heller vara ett vapen, man kan även öka 

spelarens hälsa eller ge denne en ny färdighet. 

2.5 Inlärning 

Efter ett experiment med målet att se vilken påverkan ett spels svårighetsgrad och 

spelarens prestation har på spelets underhållningsvärde kunde (Klimmt, Blake, 

Hefner, Vorderer, Roth, 2009) påvisa att spelarna upplever spelet som roligare när de 

har stor framgång på en enkel svårighetsgrad, än om de har lite mindre framgång på 

en normal svårighetsgrad. Efter spelsessionen fick nämligen deltagarna beskriva hur 

de upplevde sin prestation, spelets utmaning och spelets underhållningsvärde. 

Resultatet gick alltså emot teorin om flow, som menar att det ultimata scenariot är när 

spelarens förmågor är precis tillräckliga för att klara av de utmaningar han ställs inför 

(Csikszentmihalyi, 1990. s. 74-75).  

Klimmt et al. diskuterar dock att då experimentet endast pågick under 10 minuter, kan 

resultaten vara missvisande för en längre tidsperiod. De skriver att deras experiment 

ska motsvara en situation där en spelare sätter sig in i ett nytt spel, och att resultatet 

visar att det är viktigt att ge spelare mycket positiv feedback tidigt i spelet. 
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3 Problemformulering 

Den problemställning som det här arbetet utgår från är att skapa en intensitetskurva 

inom ett actionorienterat plattformsspel utifrån ett förbestämt mönster, nämligen en 

sådan kurva som Lopez beskriver i Gameplay Fundamentals Revisited: Harnessed 

Pacing & Intensity (Lopez 2008), och som innehåller ett antal toppar. Syftet med en 

sådan kurva är att förbättra spelupplevelsen, och genom att analysera spelaren under 

en spelomgång kan man testa om dennes puls stämmer överrens med den intensitet 

som spelet ska förmedla. 

3.1 Speldesign 

Spelet är uppdelat i åtta sektioner (en sektion är ett avgränsat område i spelet, en bana 

i folkmun), där varannan sektion är betecknad som intensiv relativt till den föregående 

sektionen, och de övriga är mindre intensiva. Intensitetskurvan under den 

spelomgången är på förhand tänkt att ha fyra toppar, där slutdelen på varannan 

sektion(2,4,6,8) motsvarar varsin topp. Efter varje topp, dvs. början på varje ny 

sektion, skall intensiteten vara lägre, för att sedan gradvis gå uppåt och slutligen nå 

sin höjd mot slutet av nästa sektion. Se figur 3. 

 

Figur 3. Beskrivning av hur intensitetskurvan infinner sig längs med de olika sektionerna . 

Varje individuell sektion har även sina egna toppar och dalar, dock är de inte lika 

påtagliga som de som beskrevs ovan, men för att göra spelet intressant bör varje 

enskild sektion ha några svårare moment samt följas upp av kortare partier där 

spelaren kan andas ut. Genom att justera den absoluta svårighetsgraden (Adams & 

Rollings 2007, s. 376), kan man skapa dessa toppar och dalar.  

3.1.1 Mekanismer för att modellera intensitet 

Det finns olika sätt att få till dessa intensiva partier. En metod är att modifiera den 

absoluta svårighetsgraden, genom att exempelvis justera antalet fiender spelaren 

möter samtidigt. Skulle man enbart använda den metoden finns risken att spelet blir 

repetitivt efter ett tag. En annan metod är att använda sig av olika set pieces. Kevin 

Oxland (Oxland 2004, s. 73) beskriver set pieces som sekvenser i ett spel där 
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spelmekaniken eller spelets innehåll används annorlunda. Ett exempel på detta är 

bossfighter. Han skriver att set pieces är ett bra sätt att motverka att ett spel känns 

monotont eller repetitivt. Vidare skriver han att det är viktigt att hålla sig inom 

gränserna för spelets funktioner. Spelet som det här arbetet bygger inkluderar flera 

sådana set pieces inom varje sektion, detta för att öka intensiteten temporärt. 

Att enbart använda dessa set pieces räcker inte alltid för att nå önskad intensitetsnivå, 

så för att justera svårighetsgraden på dem används olika mycket fiender i samband 

med dem. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för att öka och sänka intensiteten är att använda musik 

i spelet. I det här arbetet har dock musiken valts bort då fokus ligger på gameplay. 

Detta innebär att det inte finns någon musik i spelet under testerna, enbart 

ljudeffekter. 

3.1.2 Spelflöde 

Med hänsyn till de resultat Klimmt et al. genererade i sin undersökning, så kommer 

spelet vara mycket förlåtande till en början, och ge mycket positiv feedback i form av 

fiender som är enkla att besegra samt inga direkta fällor som kan döda spelaren. Detta 

ska ge spelaren en positiv bild av sin egen prestation och motivera denne att fortsätta 

spela. 

Senare delar av spelet kommer att ta mer hänsyn till flow teorin och försöka anpassa 

utmaningarna efter spelarens skicklighet. Genom att låta den absoluta 

svårighetsgraden (Adams & Rollings 2007, s. 376) öka konstant under spelomgången, 

samtidigt som man ger spelaravataren nya förmågor, så bör den upplevda 

svårighetsgraden öka i takt med att spelaren blir skickligare. 

3.2 Metodbeskrivning 

För att kunna genomföra en analys av spelomgången ska data i form av puls samt 

videoinspelning användas. Testgruppen består av personer med tidigare erfarenheter 

av den här typen av spel, med varierad skicklighetsnivå.  

En pulsmätare används för att mäta deras hjärtfrekvens och en kamera spelar in dem, 

samtidigt som det som sker på skärmen spelas in. Analysen av denna data visar sedan 

om testpersonernas puls följer den intensitetskurva som det här arbetet utgår från, och 

videon av spelarna används för att identifiera orsaker till större förändringar i pulsen. 

Man kan exempelvis se på dem om de är frustrerade, uppgivna, exalterade osv. 

Spelarens knapptryckningar registreras också. Detta för att ge ytterligare en bild av 

intensiteten. Denna data visar hur många handlingar spelaren utfört under varje 

sektion, dvs. hur många knapptryckningar som skett. Notera att funktionaliteten hos 

vissa vapen gör att man kan hålla skjutknappen nedtryckt under en längre tid, och i 

dessa fall kontrolleras knappens status två gånger per sekund. 

Man kan diskutera huruvida en bredare testgrupp hade varit bättre, men anledningen 

till att personer som spelar dataspel valdes ut till testningen är att datan påverkas av 

hur snabbt spelarna tar sig fram igenom spelet. En spelare som är fast under en längre 

tid på samma ställe kommer ur sitt flow, tappar engagemang och detta kommer att 

påverka pulsen. Detta märks även till en viss grad på de resultat som kommer av det 

här arbetet. Hade arbetet fokuserat på att skapa en jämn svårighetsgrad hade det varit 

av större intresse att använda en bredare testgrupp. 
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3.2.1 Tidigare experiment 

(Malmstrom, Opton, Lazarus, 1965) skriver i en rapport att testpersoners 

hjärtfrekvens inte visade en nära överensstämmelse med det innehåll som visades 

under en stressframkallande film. Man kan dock se på den kurvan de visar upp att det 

finns ett visst överrensstämmande mönster mellan toppar på hjärtfrekvensen och de 

intensiva partierna i filmen, även om det inte är helt tydligt. De använder även en 

annan metod i rapporten för att samla in data av hjärtfrekvensen för att få ett bättre 

resultat, och då utvecklingen gått framåt sedan detta experiment gjordes kan man 

möjligtvis få bättre resultat idag. 

3.2.2 Andra metoder 

Malmstrom et al:s rapport visar att genom att mäta hudkonduktans får man ett bättre 

resultat än vad pulsmätare ger (Malmstrom et al. 1965), så det hade kanske varit en 

bättre metod att använda sig av. För det här arbetet känns dock pulsmätare som det 

bättre alternativet då det är enklare att komma över de resurser som krävs, men om 

experimentet blir lyckat och man vill få mer data kan ett liknande experiment med 

hudkonduktans metoden givetvis utföras. 

Ytterligare en metod som kan användas är en djupare videoanalys av spelarnas 

kroppsspråk under spelomgången. Den inspelade videon kan analyseras och jämföras 

med deras puls under valda delar av spelomgången, för att identifiera orsaker till 

förändrad puls. Kroppsspråket kan exempelvis ge förklaringar till varför spelarens 

puls är relativt hög eller låg under vissa delar av spelet. Under de tester som 

genomförs inom detta arbete spelas en video in, men den datan används inte i någon 

större utsträckning här, utan enbart för att se anledningar till ovanligt stora 

förändringar i pulsen. 

3.2.3 Utvärdering 

Med den data som samlats in kan man se hur spelarnas puls följer den utsatta 

intensitetskurvan under de olika sektionerna i spelet. Genom att jämföra resultaten 

från de olika testpersonerna kan man se hur väl de stämmer överrens, vilket bör ge en 

fingervisning på hur bra metoden fungerar för att utvärdera intensiteten under en 

spelsession. Skulle resultaten inte stämma överrens krävs en vidare analys för att se 

om metoden i sig inte fungerar eller om testgruppen varit för bred. 

Ett problem med de tester som utförts här är att testgruppen varit ganska liten. En 

större grupp hade förmodligen gett ett tydligare resultat. En av anledningarna till den 

begränsade gruppen är längden på spelomgången som är upp emot 50 minuter. 
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4 Genomförande 

4.1 Det producerade systemet 

Syftet med genomförandet var att skapa det spel som används i det här arbetet. Spelet 

är skapat i GameMaker 8.0 (YoYoGames 2009). Målet med spelet är att tempot ska 

följa den intensitetskurva som problemställningen utgår från. För att mäta huruvida 

detta mål uppfylls kontrolleras spelarens puls under spelomgången, och jämförs med 

intensitetskurvan. 

 

4.1.1 Spelet 

Spelet som skapats till detta experiment går under namnet Wootman 2. Det är ett 

plattformsspel i 2D sett från sidan, där fokus främst ligger på att skjuta sönder fiender. 

Spelets mål är att ta sig igenom ett antal linjära sektioner. En hel del inspiration till 

spelet är taget från Megaman 9 (Capcom 2008) samt Super Mario Bros (Nintendo 

1985). 

Spelaravataren, Wootman, har ett antal handlingar han kan utföra; förutom att springa 

och hoppa kan han även skjuta, dasha (snabbt förflytta sig framåt), ducka och 

dubbelhoppa. Dubbelhoppet är ett extra hopp som spelaren kan utföra i luften för att 

ta sig lite högre upp, eller lite längre fram. Ducka kan man göra så fort man befinner 

sig på marken, exempelvis för att undkomma projektiler. Spelaren kan inte röra sig så 

länge han/hon duckar. Genom att dasha förflyttar sig spelaren väldigt snabbt åt höger 

eller vänster, och påverkas då inte av gravitationen. Genom att dasha in i fiender kan 

man skada dem, samtidigt som man själv inte tar någon skada. För att dasha måste 

spelaren ha tillräckligt mycket ”wootpower”. Wootpower är en resurs som spelaren 

bland annat får lite av varje gång han/hon dödar en fiende. 

Det finns olika typer av ammunition, och under spelets gång får spelaren tillgång till 

dessa. Spelet använder en skjutknapp, men beroende på vilken ammunition man 

använder fungerar den annorlunda. Det finns semiautomatisk ammo, helautomatisk 

samt uppladdningsbara skott. 

Spelaravataren kan utföra ytterligare en handling, och den hänger samman med de 

quick-time events som är inbyggda i spelet. Ett quick-time event är en händelse som 

plötsligt uppstår där spelaren snabbt ska trycka på en knapp på kontrollen för att 

utföra en handling. Vid dessa tillfällen skapas en pratbubbla ovanför spelarens huvud 

med en ikon i som föreställer den knapp som ska tryckas ner. Genom att trycka 

tillräckligt snabbt kan spelaren undvika en inkommande fara eller bara säga något 

efter att han/hon dödat en fiende. Varje gång spelaren lyckas med detta får han/hon 

extra wootpower. 

Grafiken till spelet är skapad av Fredrik Andreasson som har modellerat allting i 

Maya (Autodesk 2010) och sedan renderat ut det i tvådimensionella bilder som då 

används till spelet. Det finns tre olika grafiska teman i spelet som alla innehåller 

specifika set pieces. Dessa är fördelade på spelets åtta sektioner. 

 



 

 10 

4.1.2 Processen 

När arbetet planerades under den här fasen ansågs det vara viktigt att först bli färdig 

med all väsentlig spelmekanik, så att det tidigt under utvecklingen gick att se vad som 

fungerade, och vad som inte fungerade. Redan innan den här fasen inleddes var 

planeringen av de olika typerna av set pieces, dvs. spelmoment som skulle finnas med 

klar. Detta ledde till att implementeringen av dessa kunde påbörjas omgående. 

När det mesta av spelmekaniken var implementerad inleddes designen av de tidiga 

sektionerna. Varje sektion kan delas upp i ett antal olika segment. För att skapa en 

sektion har de olika segment som ska ingå i den först designats ett i taget. Efter att ett 

segment är testat och balanserat, så påbörjas designen av nästa. Dessa tester går 

mestadels ut på att se om det går att ta sig igenom samt om det känns intressant. 

Segmenten består antingen av en set piece, ett antal fiender, eller en kombination. 

Varje sektion består av i snitt 5-6 olika segment. 

När hela banan är byggd, och det går att skapa sig en helhetsbild, påbörjas nästa del i 

balanseringen. Då målet är att återskapa den intensitetskurva som problemställningen 

utgår från, är det viktigt att svårighetsgraden på segmenten stämmer överens med 

denna kurva, dvs. att de segmenten med högst absolut svårighetsgrad (Adams & 

Rollings 2007, s. 376) befinner sig vid mitten eller slutet av en sektion. Slutligen 

placeras checkpoints ut där de anses göra mest nytta, oftast strax innan de svårare 

segmenten, för att hålla tempot uppe ifall spelaren dör. När spelaren passerat en 

checkpoint sparas hans/hennes progression, vilket innebär att han/hon får börja om 

därifrån ifall han/hon dör. 

Bandesignen har varit iterativ, så i de fall där tidiga speltester visat på att ett segment 

varit för svårt eller för enkelt, har de balanserats om eller helt designats om. I dessa 

fall har det nästan uteslutande berott på att segmenten har haft för hög absolut 

svårighetsgrad, vilket i sin tur oftast berott på att det funnits för mycket fiender, eller 

att de har placerats på svåra ställen. Även om det inte är tänkt att spelarna ska ta sig 

igenom hela spelet utan att dö, så är det heller inte bra om de fastnar för länge på 

samma ställe, för då stämmer inte intensiteten överens med den intensitetskurva som 

problemställningen utgår från. En topp på kurvan kan bli för utdragen, vilket leder till 

frustration hos spelarna. Se 4.1.4 för en närmare beskrivning av problemet. 

När utvecklingen kommit så långt att spelet började få färdiga sektioner, och det 

mesta av spelmekaniken var implementerad, användes personer utifrån projektet för 

att speltesta. Syftet med dessa tester var främst att få en andra indikation om 

svårighetsgraden på de olika sektionerna då det är väldigt svårt att avgöra det när man 

endast spelar själv. Spelarnas puls har inte kontrollerats under denna testning, men 

däremot har de fått beskriva kortfattat hur intensiva de upplever vissa partier. 

Notera att det under den här fasen alltså inte utförts några mätningar, utan de 

korrigeringar som gjorts i bandesignen bygger på uppskattningar om hur 

intensitetskurvan bör bli. 

4.1.3 Set pieces - Spelmoment 

Det var tidigt bestämt vilka spelmoment som skulle ingå i spelet. När sektionerna 

sedan designades var målet att försöka anpassa dem till de olika typer av spelmoment 

som skulle finnas där. Något som samtliga spelmoment har gemensamt är att de 

framkallar olika mängd stress, och det är framförallt stressfaktorn som bestämmer hur 

intensivt ett visst spelmoment upplevs (Martini & Nath, 2009. s. 640-641). Under 
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punkt 2.3 beskrivs det hur stressfaktorn påverkar den absoluta svårighetsgraden vilket 

i sin tur påverkar intensitetskurvan. 

Ett av de första spelmomenten som introduceras är rälsmomenten. Dessa innebär att 

spelaren förs framåt automatiskt. Ett antal olika varianter av dessa används i spelet, 

och en av dessa varianter introduceras tidigt. De två första sektionerna utspelar sig 

nämligen i någon form av avfallssektion. Dessa sektioner är tänkta att vara lätta att ta 

sig igenom, i enlighet med de resultat (Klimmt et al. 2009) kunde påvisa om att 

spelare uppskattar när det går bra för dem. De består mestadels av tunnlar, med ett 

fåtal hål som spelaren kan falla ner i. Här används rullband som automatiskt för 

spelaren, samt fiender, framåt i den riktning de rullar (se figur 4). Förutom rullbanden 

finns även s.k. crushers som sitter i taket och med ett jämnt intervall slår ner mot 

marken. Dessa kan döda spelaren direkt. Rullbanden tillsammans med dessa crushers 

skapar ett stressande spelmoment som är unikt för de här banorna. I de fall där 

intensiteten ska öka ytterligare, utökas mängden fiender inom dessa spelmoment. 

En annan ingrediens i dessa spelmoment är de hål i marken som spelaren dör av att 

falla ner i. Det finns ett antal sådana i de områden som har rullband, vilket skapar 

ytterligare svårigheter. I de mest intensiva delarna måste spelaren undvika både hål, 

crushers och fiender samtidigt som han/hon automatiskt förs framåt av rullbanden. En 

viktig avvägning som gjorts här, och även när övriga spelmoment har designats, är 

balanseringen mellan tillräckligt intensivt, och för svårt. Vissa segment som först 

känts intensiva och bra, har visat sig vara alldeles för svåra för en person som inte har 

någon erfarenhet av dem. Oftast är problemet att hålen eller crushers har placerats ut 

för tätt, eller att för mycket fiender har blandats in. Vid de tillfällen där det ansågs 

viktigt att behålla svårighetsgraden inom ett visst segment har istället en checkpoint 

placerats ut strax innan. 
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Figur 4. Bild från sektion 1. Här är ett exempel på hur rullband används i dessa sektioner. 

 

De två efterföljande sektionerna är mer öppna, och mycket av utmaningen för 

spelaren ligger här i att undvika att falla ner i de många avgrunder som finns. I början 

av sektion 3 får spelaren tillgång till en ny sorts ammunition som gör det enklare att 

besegra de nya fiender som introduceras. Tanken bakom detta är att sänka den relativa 

svårighetsgraden (Adams & Rollings 2007, s. 376) temporärt, genom att göra 

spelaravataren starkare (Oxland, 2004. s. 112), då intensitetskurvan som 

problemställningen utgår från visar på en sänkning i denna sektion (se Figur 3). Här 

introduceras även några olika typer av plattformar. Det finns liftar som följer en 

speciell bana och som spelaren ibland måste använda för att ta sig vidare, samt 

fallande plattformar som sjunker när spelaren ställer sig på dem, och för att inte störta 

ner i avgrunden måste spelaren ständigt hoppa. Dessa moment, i samband fienderna är 

tänkta att frammana stress hos spelaren. I slutet av sektion 4 finns även en boss som 

spelaren måste besegra, och som har ett specifikt rörelsemönster som tvingar spelaren 

till att undvika inkommande projektiler samtidigt som han/hon försöker förinta 

bossen. Figur 5 visar ett exempel från dessa sektioner. 
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Figur 5. Tagen från sektion 4. Exempel på plattformar som faller så länge spelaren står på dem. 

Då dessa är utplacerade ovanför avgrunder, dör spelaren om han/hon står kvar för länge. 

De avslutande sektionerna, sju och åtta, påminner till bandesignen en viss del om de 

två föregående, då sektionerna är relativt öppna, men det introduceras bland annat en 

annan typ av plattformar, som stiger uppåt när spelaren ställer sig på dem, samt 

golvbrickor som går sönder strax efter att spelaren nuddat vid dem, vilket tvingar 

denne att hela tiden röra sig framåt. Det största spelmomentet här, och avslutningen 

på hela spelet är en lång jaktsekvens där spelaren blir jagad av ett stort föremål. Om 

spelaren kommer i kontakt med detta så dör han/hon omedelbart, och detta tvingar 

spelaren till att springa framåt konstant samtidigt som han/hon tar sig förbi diverse 

hinder och avgrunder. Allt avslutas med en rälssekvens där spelaren färdas framåt på 

en lift och måste skjuta mot det jagande föremålet för att sakta ner det samtidigt som 

han/hon hoppar över och skjuter sönder brickor som kommer i vägen. Denna 

avslutning var tänkt att markera den slutliga toppen på intensitetskurvan. Dock 

kommer resultatet att visa att så inte var fallet. 
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Figur 6. Tagen från slutdelen av spelet, sektion 8. Spelaren blir jagad av ett stort föremål. 
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Sektion 1 x x x           

Sektion 2 x x x           

Sektion 3 x     x x       

Sektion 4 x     x x       

Sektion 5 x           x x 

Sektion 6 x x x           

Sektion 7 x       x x x x 

Sektion 8 x       x x x x 

 Figur 7. Diagram över spelets set pieces och var i spelet de förekommer. 

 

Två sektioner har inte nämnts hittills, det är de som representerar den tredje delen av 

den intensitetskurva som arbetet utgår från (se figur 3). Sektion 5 fungerar som en 

introduktion till de avslutande spelmomenten. Här tar sig spelaren igenom en kort 

sektion helt utan fiender, där de enda hindren består av set pieces som senare används 

i sektion sju och åtta. Denna sektion har som uppgift att sänka intensiteten temporärt 
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och då ansågs det bra att låta spelaren bekanta sig med de avslutande spelmomenten i 

lugn och ro. 

Sektion 6 använder samma spelmoment och grafiska tema som sektionerna ett och 

två, med den skillnaden att den absoluta svårighetsgraden är högre här. Rullbanden är 

snabbare och crushers samt hål i marken är mer frekventa. Anledningen till att dessa 

spelmoment återanvänds är att då de introducerades tidigt i spelet kunde inte 

svårighetsgraden vara särskilt hög, så när nu spelaren kommit mer än halvvägs genom 

spelet är det intressant att se hur väl han/hon klarar dessa utmaningar. Det kan ses som 

ett kvitto på hur mycket bättre spelaren blivit, vilket är en viktig kunskap om man vill 

balansera den upplevda svårighetsgraden. 

4.1.4 Pacing - tempo 

Spelets tempo är den mest centrala aspekten i detta arbete, då det är tempot som 

bestämmer intensitetskurvan. Ett problem som uppstod under de tidiga speltesterna 

var att spelarna ofta dog under de intensiva segmenten och sedan var tvungna att spela 

om först de lugna segmenten för att återigen komma till det intensiva segment där de 

dog. För att sedan dö igen. Detta gjorde att tempot blev väldigt hackigt. För att 

motverka detta har dels svårighetsgraden på vissa av dessa segment sänkts, men även 

checkpoints har placerats ut strax innan de svåraste segmenten, så om spelaren dör får 

han/hon börja där igen, vilket leder till att tempot och pulsen förblir hög tills dess att 

han/hon tagit sig förbi detta segment. Se figur 7. Det bör återigen poängteras att inga 

pulsmätningar gjordes under de här testerna, så dessa kurvor är uppskattade. 

Uppskattad intensitetskurvautan checkpoints

Uppskattad intensitetskurvamed checkpoints

 

Figur 7. Kurvor som visar på uppskattade intensitetsförändringar med och utan checkpoints. 
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4.2 Genomförda mätningar 

Mätningar har genomförts med sex olika testpersoner som alla har spelat igenom 

spelet från början till slut. Under dessa genomspelningar har data i form av puls och 

knapptryckningar registrerats, och dessutom har allting videofilmats. Den inspelade 

datan har dock inte används i någon större utsträckning. Detta berodde till viss del på 

att tiden inte räckte till, men även på att kamerans placering inte gjorde det möjligt att 

se personernas ansikten. 

En genomspelning har tagit mellan 20 och 50 minuter. Den data som är mest relevant 

för det här arbetet är spelarens puls. För att mäta denna har en pulsklocka används 

som registrerar spelarens pulsslag per minut. Spelarna har haft ett bälte runt magen 

som skickar signaler till pulsklockan. Varje gång detta värde ändras skapas ett inlägg i 

en loggfil där tiden för ändringen samt pulsen skrivs ner. Med hjälp av dessa värden 

skapas sedan en graf över spelsessionen där pulsen beskrivs av y-axeln och tiden, dvs. 

var i spelet spelaren befinner sig, beskrivs av x-axeln. 

Som nämnts så registrerades även spelarnas knapptryckningar under testerna, och 

anledningen till detta var för att se om den grafen som skapades av dem skulle 

stämma överens med den från pulsmätningen. 

De punkter som ingår i grafen över spelarnas puls motsvarar ett medelvärde över sex 

sekunders speltid. Detta intervall valdes då det ger en något jämnare kurva än om man 

skulle använda alla värden, men det är ändå under en tillräckligt kort period för att det 

inte ska bli missvisande.  

 

Figur 8. Absoluta pulsvärden under spelomgången för 6 testpersoner. 

 

Figur 9. Relativa pulsvärden under spelomgången för 6 testpersoner. Värdena är relativa 

gentemot spelarnas medelpuls under den första minuten, som i spelet är en lugn sektion. 
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4.3 Analys av mätningarna 

En snabb titt på de resulterande kurvorna visar att de inte stegras särskilt mycket över 

tid, utan topp- samt bottenvärdena ligger på ungefär samma nivå i början och i slutet 

av spelet. Detta kan innebära att spelet är lika intensivt under tidiga partier som under 

sena, eller att det inte är intensiteten som verkligen har mätts. 

Det finns ett par faktorer utöver de som är kopplade till spelmekaniken som kan ha 

påverkat testpersonernas pulsvärden. Några av dem uppgav att de kände sig stressade 

av att ha själva bältet på sig när de spelade samt att de var övervakade. Denna stress 

leder till ökad puls (Martini & Nath, 2009. s. 640-641). Sedan kan även tidigare 

aktiviteter ha spelat in. Då detta experiment har gjorts parallellt med ett annat 

liknande har vissa inte haft vilopuls när de börjat spela, utan istället varit uppjagade 

av en tidigare spelsession, från ett annat spel. Detta är något att tänka på om man ska 

göra om experimentet i framtiden. 

Beroende på om testpersonen är i bra form eller inte så ökar och minskar pulsen olika 

snabbt (Stach, Graham, Yim, Rhodes, 2009). Testpersonerna för det här experimentet 

har inte valts ut med detta i baktanke, och deras fysiska form har heller inte tagits 

hänsyn till när resultaten har analyserats. 

En annan faktor som är mer kopplad till spelet är att då testpersonerna fastnat en 

längre tid på samma plats i spelet har de uppvisat frustration och uppgivenhet vilket 

har lett till att deras puls temporärt gått ner. En av de största utmaningarna med själva 

speldesignen har varit att balansera svårighetsgraden, och under testerna stod det klart 

detta inte lyckats fullt ut, dock var det väldigt få platser i spelet som någon fastnade 

på en längre tid. Man kan diskutera huruvida det är den absoluta svårighetsgraden 

(Adams & Rollings 2007, s. 376) som varit för hög inom vissa segment, eller om 

spelarnas skicklighetsnivå inte ökat tillräckligt snabbt i en del av fallen. Den bästa 

lösningen är förmodligen att sänka den absoluta svårighetsgraden något för att 

underlätta för de som fastnat då de annars riskerar att tappa allt sitt flow 

(Csikszentmihalyi, 1990. s. 74-75). 

Den intensitetskurva som låg till grunden för det här arbetet har sin högsta topp i 

slutet, och den skiljer sig från det resultat som mätningarna gett. Den enda kurva som 

liknar den som problemställningen utgått från är tagen från testperson 1 (se figur 13). 

En anledning till att de flesta av kurvorna inte ser ut som den från problemställningen 

kan vara den spelsekvens som avslutar sessionen. Spelaren är där jagad av ett stort 

föremål och är tvingad att konstant röra sig framåt. Antagandet på förhand var att 

detta skulle leda till mer stress och högre puls, men då det visade sig att så inte var 

fallet kan man funderat kring orsakerna till detta. En stor orsak bör vara att spelaren 

endast behöver fokusera på vad som är framför honom/henne. Vid andra ställen i 

spelet behöver man även tänka på det som finns bakom en, men då man här vet att det 

enda viktiga är att röra sig framåt sänker det stressnivån. 

Samtliga kurvor har ett antal höga toppar runt mitten, dvs. vid sektion 4 där man 

möter en miniboss. Tvärt emot slutsekvensen behöver man här fokusera på många 

saker, då bossen skjuter både missiler och en laserstråle, samt skadar spelaren vid 

kontakt. Spelaren tvingas röra sig fram och tillbaka samtidigt som han/hon undviker 

bossen samt inkommande projektiler, och detta har då lett till en högre puls. 

Tittar man på den sammanlagda medelpulsen per sektion för alla spelare syns dock ett 

tydligt mönster. Under sektionerna 2,4,6,8 som ska vara de intensiva sektionerna, är 

medelpulsen alltid högre än under sektionen innan. Skillnaderna är dock väldigt små 

vilket framgår av figur 10.  
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Ser man till den relativa medelpulsen under varje sektion (se figur 11) framstår 

skillnaden mellan de lugna och mer intensiva sektionerna som större. Det framgår 

också att de högsta värdena finns i sektion 4 samt sektion 8. Dock är de lika höga, och 

intensitetskurvan som problemställningen utgår från hade högre toppar mot slutet. En 

teori är att då sektion 5 och 6 enligt tabellen är väldigt lugna kan de dra ner värdet 

även för de avslutande sektionerna. Man kan alltså diskutera huruvida det är 

sektionerna 5 och 6 eller 7 och 8 som är mest ansvariga för att pulsen inte är högre 

mot slutet. 

 

Medelpuls samtliga 

Sektion 1  94  

Sektion 2  95  

Sektion 3  94  

Sektion 4  95  

Sektion 5  92  

Sektion 6  94  

Sektion 7  93  

Sektion 8  95  

Figur 10. Den sammanlagda medelpulsen under de olika sektionerna för samtliga spelare. 

 

Relativ medelpuls samtliga 

Sektion 1  1,4  

Sektion 2  2,1  

Sektion 3  1,7  

Sektion 4  2,7  

Sektion 5 0,8  

Sektion 6  1,6  

Sektion 7  0,6  

Sektion 8  2,7  

Figur 11. Den sammanlagda relativa medelpulsen under de olika sektionerna för samtliga 

spelare. Värdena är relativa gentemot spelarnas medelpuls under den första minuten, som i 

spelet är en lugn sektion. 

 

Resultaten av de mätningar som gjordes på spelarens knapptryck liknar de som gavs 

av pulsmätningen, dvs. att i sektionerna 4,6,8 är antalet knapptryck per 6 sekunder 

högre än föregående sektion. Enda undantaget är sektion 2 som har ett lägre värde än 

sektion 1. En av anledningarna till detta kan vara att spelaren i början experimenterar 

med kontrollen och spelaravatarens förmågor. En annan förklaring kan vara de set 

pieces som finns i de första sektionerna. Rullbanden som finns där i samband med 

crushers gör att spelaren ofta behöver positionera sig och tajma sina framrusningar. 
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Medelvärde för samtliga 
spelare Knapptryck tryck/6sek 

Sektion 1   226   11,4 

Sektion 2   221   10,7 

Sektion 3   296   7,7 

Sektion 4   313   7,8 

Sektion 5   53   6,2 

Sektion 6   264   9,2 

Sektion 7   297   6,9 

Sektion 8   472   7,4 

Figur 12. Den sammanlagda datan för spelarnas knapptryck per 6 sekunder i de olika 

sektionerna. 

 

 

Figur 13. Visar pulskurvan från testperson 1 och hur den förhåller sig under de olika 

sektionerna. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

Inom ramen av det här arbetet har ett datorspel skapats. Det är ett traditionellt 

plattformsspel där spelaren kontrollerar en karaktär som har ett antal förmågor. Denne 

kan hoppa, ducka, skjuta med mera. Spelet är sett utifrån ett tvådimensionellt 

perspektiv där kameran är placerad från sidan av spelaren likt många andra 

plattformsspel, exempelvis Megaman 9 (Capcom 2008) och Super Mario Bros 

(Nintendo 1985). Syftet med hela arbetet var att återskapa en på förhand definierad 

intensitetskurva under en genomspelning av ovan nämnda spel. För att kontrollera hur 

väl detta lyckats har sex stycken testpersoner fått spela igenom spelet, samtidigt som 

deras puls samt knapptryckningar har registrerats. Dessa spelsessioner har även 

filmats. 

Analysen av dessa mätningar visar på att den önskade intensitetskurvan inte har 

infunnit sig, istället har pulsen i de flesta fall varit relativt jämn över hela 

spelomgången. Anledningar till detta har diskuterats, bland annat externa faktorer så 

som testpersonernas status när de inleder testerna samt den påverkan övervakningen 

och testmiljön haft på dem. Även faktorer inom spelet har diskuterats, exempelvis 

svårighetsgraden på vissa av spelmomenten. 

Även om helhetsbilden av intensitetskurvan avvikit från den önskade kan man tydligt 

se att pulsen på spelarna gått upp och ner under hela spelomgången. Detta är något 

som eftersträvades då det är viktigt att spelaren hinner andas ut och reflektera emellan 

de intensiva partierna (Adams & Rollings, 2008. s. 413). Resultaten av de mätningar 

som gjordes på spelarens knapptryckningar ger en bild likt den från pulsmätningen. 

 

5.2 Diskussion 

Den produkt som skapats under det här experimentet är mycket lik den bild som fanns 

av den på förhand. Den innehåller de spelmoment och de set pieces som var planerade 

för, och den absoluta svårigheten på banorna går i vågor likt den kurva som har 

försökt återskapas. Man kan därför dels diskutera huruvida de mätningar som gjorts är 

optimala för det här ändamålet. Kanske hade en annan metod än pulsmätning varit att 

föredra. Man skulle kunna gå igenom det inspelade materialet med varje testperson 

direkt efter testet och låta dem berätta hur de upplevde de olika delarna av spelet. En 

annan aspekt man kan diskutera kring är huruvida ordningsföljden på sektionerna har 

varit den optimala. Kanske hade intensitetskurvan fått en övergripande stegring om 

ordningen varit annorlunda? 

Även om man inte är intresserad av just intensitetskurvan kan man använda den här 

metoden för att undersöka andra aspekter av ett spel. Nivån på svårighetsgraden är 

något som nämnts en hel del i den här rapporten, och det går att få en bra indikation 

på den genom att se hur testpersonerna reagerar i olika situationer. En indikator verkar 

vara att pulsen går ner när de känner frustration och uppgivenhet, så ovanligt låga 

pulsvärden borde kunna användas som en indikation på att ett visst område i spelet 

behöver balanseras om. 

Metoden bör gå att applicera på alla typer av spel, inte enbart plattformsspel som det 

här arbetet bygger på. Teorierna om svårighetsgrader, stress, flow och set pieces gäller 

för spel i allmänhet. En av anledningarna till att det här arbetet behandlar just ett 
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plattformsspel är att det är relativt enkelt att designa under en kort tidsperiod. Det är 

även en genre där linjära spel gör sig bra, och linjära spel är betydligt enklare att 

analysera med den här metoden än vad ett mer öppet spel hade varit. 

Ett intressant användningsområde för pulsmätning inom spel kunde vara en variant av 

det som (Stach et al. 2009) utför. Deras arbete går ut på att jämna ut skillnaden mellan 

vältränade och mindre vältränade personer inom fysiskt krävande spel. Istället skulle 

man kunna reglera spelets svårighetsgrad efter spelarens puls. Det gäller då att 

identifiera samtliga faktorer som påverkar pulsen, så man kan avläsa ifall spelaren är 

uttråkad, överstressad eller i ett flow (Csikszentmihalyi, 1990. s. 74-75). Bedöms 

spelaren vara uttråkad så höjer spelet automatiskt intensiteten genom att exempelvis 

öka mängden fiender, eller snabba upp vissa spelmoment. Är spelaren däremot för 

stressad kan intensiteten sänkas, antingen genom att sänka den absoluta 

svårighetsgraden eller genom att sänka den relativa svårighetsgraden (Adams & 

Rollings 2007, s. 376). Den absoluta svårighetsgraden sänks enklast genom att minska 

antalet fiender, eller deras hälsa. Den relativa svårighetsgraden kan sänkas genom att 

introducera ett nytt, kraftigare vapen tidigare än normalt, eller på annat sätt öka 

spelaravaterns styrka (Oxland, 2004. s. 112). Målet med att justera svårighetsgraden i 

realtid är att låta spelaren vara i ett flow under så lång tid som möjligt. 

Man kan sedan ta metoden ett steg längre och applicera den på våra vardagliga liv. 

För om man lyckas identifiera olika orsaker som påverkar pulsen och tolka vad de 

innebär, så kan man möjligtvis förbättra folks livskvalitet. Tänk er en applikation 

inbyggd exempelvis i mobiltelefonen som med hjälp av en persons pulsvärde kan 

tipsa om hur personen i fråga kan göra för att muntra upp sig själv. Man kan då få en 

varning när man börjar bli uttråkad eller frustrerad, samt tips på hur man ska bära sig 

åt för att motverka dessa känslor. Applikationen i fråga bör vara programmerad efter 

varje person, så att den kan ”förstå” sin användare. Detta kan lösas genom att 

användaren matar in information om sig själv i applikationen, som sedan tolkas. Målet 

för en sådan applikation skulle vara att se till att dess användare spenderar så mycket 

tid som möjligt inom sitt flow. 

Om man ser en bit in i framtiden så finns det antagligen bättre metoder för att mäta en 

persons sinnestillstånd än pulsmätning. Den mobilapplikation som beskrevs i 

föregående stycke kanske rent av kan läsa av användarens hjärnvågor, för att tolka om 

denne befinner sig i ett flow. 

5.3 Framtida arbete 

Skulle en fortsättning på det här experimentet vara aktuell så hade det varit intressant 

att designa om sektionerna i spelet, och dra nytta av de resultat som framkommit 

under det här arbetet. Man kunde i så fall använda sig av samma innehåll i fråga om 

set pieces, fiender och spelarförmågor, men antingen förändra ordningen på segment 

inom de olika sektionerna eller göra en mer övergripande förändring och testa hur 

resultatet ändras om man byter plats på några av sektionerna. 

Alternativt kan man designa om sektionerna helt från grunden. Vad man än väljer 

skulle det vara mycket intressant att se hur resultaten av de olika mätningarna skiljer 

sig åt, och om man kan använda lärdomar från det här arbetet till att skapa en 

intensitetskurva som mer liknar den som angavs i problemformuleringen. 

En intressant jämförelse är att låta hälften av testpersonerna utföra testerna med 

spelmusik, för att se hur stor påverkan det har på resultatet. Många spel använder 
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musik till att skapa stämning och justera tempot. En musikslinga med högt tempo 

under den avslutande delen av spelet bör exempelvis öka intensiteten där. 

Man bör även se över metoden för att utvärdera arbetet. Det går inte att med enbart 

pulsmätning skapa sig en helhetsbild över spelupplevelsen, utan det krävs 

kompletterande data. Ett mer kvalitativt tillvägagångssätt hade varit att föredra där 

man går igenom den inspelade datan med varje testperson för att se hur de upplever 

de olika sektionerna i spelet. I den här undersökningen saknades en sådan metod 

främst på grund av att tiden inte räckte till. Man kan dock genom att se på det 

inspelade materialet gå igenom alla sektioner utan testpersonerna för att se hur pulsen 

skiljer sig från det tänkta värdet, men en diskussion tillsammans med deltagarna är 

ändå att rekommendera. 

Det skulle vara intressant både för det här projektet, men även ur ett större perspektiv 

att designa ett experiment med målet att identifiera en godtycklig metod för att mäta 

vår sinnesstämning. Skulle man lyckas generera en sådan metod så kan den användas 

i en applikation likt den som diskuterades i föregående kapitel för att förbättra vår 

vardag. 

Att skapa en sådan applikation hade varit mycket inspirerande. Beroende på 

användaren så bör den fungera på olika sätt. Genom att få mobiltelefonen, eller vad än 

applikationen är kopplad till, att vibrera eller låta, kan den kalla på användarens 

uppmärksamhet. Den kan ge tips om vad man kan tänka på för att förbättra sitt humör. 

Är användaren en förälder kan applikationen, om den märker att personen börjar bli 

frustrerad eller ledsen, visa upp en bild på dennes barn exempelvis. Är personen 

stressad kan ett tips om att blunda och ta några djupa andetag vara allt som krävs. 

Detta är kanske självklara saker, men när man hamnar i sådana situationer är det inte 

alltid man tänker på det. 

Man skulle även kunna programmera några enkla spel till applikationen som fyller 

olika syften. Om användaren börjar bli uttråkad kan ett action spel, eller ett klurigt 

pussel spel få denne på bättre humör. Och för att det ska fungera över tid kan 

applikationen själv ladda ner spel som passar användarens preferenser. Som 

speldesigner hade det varit väldigt inspirerande att skapa små enkla spel som fyller 

olika syften. Det går säkert också att tjäna pengar på idén genom att låta användarna 

prenumerera på en tjänst som ständigt uppdaterar deras applikation med exempelvis 

nya spel, korsord, eller förslag på övningar som motverkar stress eller andra mindre 

önskade sinnesstämningar. 
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