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Björn Berg Marklund

Sammanfattning
Detta arbete syftar till att undersöka hur Csikszentmihalyis teorier kring optimala
upplevelser, eller flow-upplevelser, kan appliceras på praktisk speldesign. I arbetet
kombineras Csikszentmihalyis definition av begreppet flow med Jenova Chens
riktlinjer för flow-uppmuntrande design i singleplayerspel för att ge underlag för
framtagandet av ett brädspel i vilket applicerbarheten hos deras teorier och riktlinjer
på multiplayerspel undersökts. För att teorierna och riktlinjerna effektivt skulle kunna
undersökas utvecklades det tre olika versioner av brädspelet som alla innehåller olika
element som, enligt Csikszentmihaly och Chen, bör alstra flow. Ett flertal spelgrupper
fick spela dessa tre versioner och via enkätundersökningar och intervjuer förmedla
hur de upplevde de olika versionerna, både som individuella produkter och i
jämförelse med varandra. De data som erhålldes från dessa undersökningar indikerade
på att nivån av kontroll spelaren har över sin spelsituation spelar en väldigt avgörande
roll i hur han eller hon upplever spelaktiviteten i sin helhet.
Nyckelord: Speldesign, balansering, flow, multiplayer, brädspel
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1 Introduktion
Forskning inom kognition och psykologi har sedan den kognitiva revolutionen i
mitten av 1900-talet tagit avstånd från de klassiska behavioristiska metoderna när det
gäller att beskriva mänskligt beteende (Smith & Kosslyn, 2007). Inriktningen på
arbetet inom domänerna började fokusera på att kategorisera och beskriva de inre
mekanismer som producerade olika beteenden och känslor, istället för att endast
undersöka relationer mellan stimuli, respons och konsekvens (Smith & Kosslyn,
2007). De modeller för mänsklig problemlösning och beslutsfattande som uppstod
under denna revolution har sedan dess haft en stark inverkan på arbete inom andra
områden, så som ekonomi, sociologi, politisk vetenskap och juridik (Gilovich &
Griffin, 2002). Även spelutvecklare har fattat ett intresse för hur denna forskning
skulle kunna appliceras på speldesign. Kognitionsvetenskapliga och psykologiska
teorier utnyttjas exempelvis för att beskriva varför vissa spelupplevelser uppfattas
som underhållande och appliceras även praktiskt i många områden av spelutveckling,
som exempelvis ban-, gränssnitts- och pusseldesign, för att skapa spelupplevelser som
är väl anpassade och tilltalande för spelaren (Schell, 2008; Sweetser & Wyeth, 2005).
Ett bra exempel på praktisk applicering av psykologiska teorier är spelet, flOw (Chen,
2006), skapat av Jenova Chen. Spelet är baserat på kognitions- och
psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyis teorier om optimal upplevelse, eller
flow, som beskriver det engagemang en människa upplever när hon utför en aktivitet
vars utmaningsnivå är proportionerlig mot hennes faktiska skicklighet
(Csikszentmihalyi, 1990/2006). Chen undersökte teorins tillämpbarhet inom
speldesign genom att försöka skapa en spelupplevelse där spelaren själv under spelets
gång bestämde i vilken takt dess utmaningar skulle presenteras och även deras
intensitet. Enligt Chen skulle detta innebära att spelarens flow-upplevelse skulle bli
mer långvarig, då spelets utmaning anpassades efter dennes önskemål och skicklighet
och därmed följde Csikszentmihalyis kriterier för flow (Chen, 2006). Spelet fick ett
positivt bemötande av recensenter och konsumenter, och Chen etablerade i samband
med spelets utveckling en serie riktlinjer för skapandet av flow-upplevelser (Chen,
2006). flOw är dock ett solitärspel, vilket gav Chen möjligheten att kontrollera
utmaningsnivån direkt via speldesignen, men i spel med flera deltagare är
komponenterna som påverkar flow-upplevelsen svårare att kontrollera.
Detta arbete syftar till att undersöka vilka typer av spelmekaniska element man kan
utnyttja och implementera i designen av ett multiplayerspel för att alla deltagare ska
få en givande och njutbar spelupplevelse, oavsett om det råder stora skillnader mellan
deras individuella skicklighetsnivåer eller ej. Denna undersökning har utförts genom
skapandet av ett brädspel, i vilket olika typer av utmaningar och mekanismer
implementerats och sedan utvärderats genom speltestning. Under metodavsnittet (3.1)
beskrivs de olika utvärderingsmetoder som använts under arbetet och även vilken del
av spelupplevelsen som främst undersökts mer detaljerat.
För att denna utvärdering ska vara relevant är det även kritiskt att kriterierna för en
givande och njutbar upplevelse är väldefinierade. Bakgrundskapitlet av denna rapport
består därför av en beskrivning av de kriterier spelet bör uppfylla enligt
Csikszentmihalyis teorier kring flow som kognitionspsykologiskt fenomen. För att
begreppet flow ska få en tydligare förankring i det område detta arbete tillhör beskrivs
även Chens praktiska applicering av dessa teorier på speldesign i samma kapitel.
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2 Bakgrund
Då begreppet flow är centralt för detta arbete innehåller detta kapitel en
sammanfattande beskrivning av Csikszentmihalyis arbete kring det. Kapitlet
innehåller även en förankring i hur begreppet kan användas inom spelutveckling
genom att beskriva hur Chen applicerat teorierna kring det i designen av solitärspelet
flOw (2006).

2.1 Flow
1990 publicerade Mihaly Csikszentmihalyi en djupgående undersökning i vilken han
frågat en stor mängd människor från många olika etniciteter, sociala bakgrunder och
yrkesområden, vilka återkommande aktiviteter i deras tillvaro det var som gjorde dem
lyckliga eller exalterade. Studiens syfte var att definiera vad det är som gör att en viss
aktivitet ger, eller inte ger, utövaren känslan av glädje och njutning under dess
utförande.
Med hjälp av studien kunde Csikszentmihalyi fastställa att de aktiviteter som olika
individer ansåg ge upphov till vad han kallade optimala upplevelser, eller flowupplevelser (Csikszentmihalyi, 1990/2006), alltid innehöll samma grundkomponenter.
Alla aktiviteter som personerna i undersökningen utövade, oavsett om det var
bergsklättring, komponering av musikstycken eller schackspelande, beskrevs med
liknande termer. Ur dessa gemensamma beskrivningar etablerade Csikszentmihalyi
definitionen och de grundläggande riktlinjerna för vilka aktiviteter det är som alstrar
flow-upplevelser. Flow definierades som en upplevelse hämtad från en aktivitet, och
att den erhållna upplevelsen är så tillfredställande att människor är villiga att utföra
aktiviteten bara för upplevelsens skull utan att vara bekymrade om eventuella
belöningar, till och med när aktiviteten är ansträngande eller farlig (Csikszentmihalyi,
1990/2006). För att en aktivitet ska ge sin utövare den eftertraktade flow-upplevelsen,
behöver den uppfylla följande kriterier:
1. Aktiviteten består av en uppgift som kan fullföljas/avklaras
2. Utövaren ska ha möjligheten att koncentrera sig på aktiviteten
3. Koncentrationen i fråga är möjlig eftersom aktiviteten har klara mål
4. Koncentrationen i fråga är möjlig eftersom aktiviteten tillgodoser utövaren
med direkt respons på dennes handlingar
5. Utövaren har kontroll over handlingar kopplade till aktiviteten
6. Aktiviteten skapar en djup, men ansträngningsfri, inlevelse som avlägsnar
utövarens medvetenhet och frustration över verkligheten bortom den
7. Under utförandet av aktiviteten försvinner utövarens bekymmer kring
jaget, men en positivare känsla av jaget uppstår när aktiviteten avklarats
8. Utövarens engagemang av aktiviteten förvränger dennes tidsuppfattning
Innehåller en aktivitet eller uppgift dessa element orsakar alltså utförandet av den en
så stor tillfredställelse hos utövaren att denne känner att det är värt att spendera både
tid och energi på aktiviteten endast för upplevelsens skull (Chen 1990/2006; Sweetser
& Wyeth, 2005).
Ytterligare en viktig komponent i flow-ekvationen är de skicklighetskrav aktiviteten
ställer på utövaren. För att en aktivitet ska upprätthålla en utövares flow-upplevelse
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måste en balans mellan aktivitetens utmaning och utövarens förmågor uppnås. Om
aktivitetens utmaning överskrider utövarens förmågor blir denne överväldigad och
känner ångest istället för njutning under utförandet av aktiviteten, och leda om
proportionerna är omvända, se figur 1 (Csikszentmihalyi, 1990/2006).
∞
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(hög)
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Flow-zon

Leda

(låg)
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Figur 1. Flow-zonen, enligt Csikszentmihalyis teorier (1990/2006)
Sedan begreppet myntades har forskningen kring flow tillämpats inom många olika
fält, så som websideutveckling för kommersiella ändamål och utformandet av
informationssytem. Det är ett effektivt verktyg för att uppskatta vilken typ av njutning
dessa typer av produkter kan erbjuda användaren, och hur denna njutning kan uppnås
på bästa sätt (Chen, 2006; Sweetser & Wyeth, 2005).

2.2 Flow-teori och speldesign
År 2006 utvecklade Jenova Chen ett digitalt spel, flOw, där han undersökte flowbegreppets validitet i spelutveckling. Tidigare studier hade utförts för att skapa en
förståelse om hur flow kunde användas för att utvärdera kvaliteten hos spel (Sweetser
& Wyeth, 2005), men flOw skulle sätta begreppets grundprinciper på prov genom att
använda dem som en central del av utvecklingen av spelets design (Chen, 2006).
Resultatet av Chens arbete var bland annat en destillering av Csikszentmihalyis åtta
flow-kriterier för att belysa de aspekter av dem som kunde användas inom speldesign:
1. Spelet ska av naturen vara belönande, och spelaren ska vara villig att spela
spelet
2. Spelets svårighetsgrad är proportionerlig mot spelarens skicklighet, detta gör
att spelaren engageras av spelet
3. Spelaren ska ha en känsla av kontroll över hela spelaktiviteten
Dessa principer fångar kärnan i de fem första av Csikszentmihalyis flow-kriterier och
belyser vikten av belöning, välkalibrerad utmaningsnivå, engagerandet av spelaren
och känslan av kontroll över aktiviteten. Utöver denna destillering etablerade Chen
även en metodik som han uppmanar spelutvecklare att utnyttja i strävandet efter flow.
Denna metodik är speciellt centrerad kring förhållandet mellan utmaning, förmåga
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och kontroll, och hur balansen mellan dessa faktorer kan upprätthållas under en
spelupplevelse med hjälp av en speciell form av dynamisk utmaningsanpassning
(DUA) (Chen, 2006).

2.3 Dynamisk utmaningsanpassning
Begreppet dynamisk utmaningsanpassning, översatt från den engelska termen
dynamic difficulty adjustment (Chen, 2006), är en inom spelutveckling vedertagen
metod för att försöka kalibrera svårighetsgraden för ett spel efter spelarens behov
(Bailey & Katchabaw, 2005). Detta behov kan utvärderas efter spelarens prestationer i
spelet. Ett exempel på tillämpningen av sådan utmaningsanpassning finner man i
spelet Max Payne (Remedy Entertainment, 2001), där de datorstyrda motståndarnas
hälsa, träffsäkerhet och skada förändras beroende på hur väl spelaren presterat i
föregående strider. Denna metod syftar till att hålla kvar spelaren i den eftertraktade
flow-zonen (se figur 1) under hela spelupplevelsen, då spelets utmaning ökar eller
sänks baserat på spelarens prestationer som anses vara en indikator på dennes
skicklighetsnivå (Bailey & Katchabaw, 2005).
Enligt Chen är dock denna form av utmaningsanpassning, som nästan exklusivt
baseras på spelarens prestationer, inte är en fullgod metod för att uppnå flow i
spelupplevelser. Metoden antar dels att en spelares prestation är en total återspegling
av dennes flow-upplevelse, vilket inte alltid är fallet. Spelare finner njutning i sina
spel på väldigt olika sätt, och för en spelare som spenderar sin tid i Super Mario 64
(Nintendo, 1996) med hisnande akrobatiska föreställningar istället för att samla mynt
och stjärnor kommer ett prestationsbaserat utmaningsanpassningssystem vara
överflödigt och oanvändbart. Mäter man en sådan spelares prestationer kommer dessa
att, utifrån spelets poängsystem (vars valuta är stjärnor och mynt), ses som
undermåliga och spelets utmaning skulle därmed sänkas trots att spelet kanske är av
rätt utmaningsgrad för spelaren. Den prestationscentrerade DUA-modellen missar
även en stor del av vad som gör att en spelaktivitet inger flow, nämligen utövarens
känsla av kontroll över spelet (Chen, 2006). För att en DUA ska kunna användas för
att skapa en fullvärdig flow-upplevelse behöver den enligt Chen ge spelaren
möjligheten att själv kontrollera vilken typ av utmaningar han eller hon ställs inför
och deras intensitet.
Med detta som grund etablerade Chen (2006) följande metodik för hur flow kan
uppmuntras via speldesign:
1. Expandera ditt spels flow-spektrum genom att skapa ett system med växlande
gameplay och varierande utmaningar
2. Skapa ett spelarorienterat DUA system för att tillåta olika spelare att spela i
sin egen takt och med sin egen spelstil
3. Implementera de DUA-styrande valen i de grundläggande spelmekanismerna
och låt spelaren fatta egna beslut under spelets gång
Dessa riktlinjer ställer relativt stora krav på speldesigners då ett spel måste innehålla
en stor variation av val och handlingar, som en spelare kan välja mellan och utföra för
att utforma sin spelupplevelse efter sina egna önskemål. Vidare anser Chen att en väl
utformad, flow-ingivande speldesign, utgörs av ett omfattande nätverk av
valmöjligheter som spelaren ställs inför, då detta ger spelaren möjligheten att
skräddarsy sin flow-upplevelse. Om spelaren exempelvis börjar bli uttråkad under en
spelomgång, ska denne själv kunna öka utmaningen i spelet genom att exempelvis
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utföra svårare manövrar eller utforska mer komplicerade strategier som ställer hans
eller hennes skicklighet på prov (Chen, 2006). Denna typ av implicit
utmaningsreglering som användaren ständigt utför under spelets gång står i skarp
kontrast mot de vanligare, mer explicita regleringsmekanismer där spelaren väljer
spelets svårighetsgrad genom menyalternativ och är betydligt svårare att
implementera (Dryere, 2009).
Dessa grundläggande riktlinjer ligger som underlag för detta arbete, och många av de
mekanismer som undersöks kretsar runt den spelarorienterade DUA-modellen.
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3 Problemformulering
Svårighetsgraden i spel med flera spelare, så som Call of Duty 4: Modern Warfare
(Infinity Ward, 2007) och Schack, dikteras i stor utsträckning av kompetensen hos
motspelarna (Dryere, 2009). När exempelvis en nybörjare ställs inför en skicklig
motspelare med stor spelerfarenhet kommer spelfältet att vara vinklat till den erfarna
spelarens fördel (Dryere, 2009). Vid sådana spelpartier, där spelare med tydligt
disjunkta skicklighetsnivåer deltar, är det utifrån flow-teorin rimligt att anta att
deltagarnas spelupplevelse kan försämras på grund av att de ställs inför en allt för hög
eller låg utmaningsnivå. Spelets svårighetsgrad för nybörjaren kommer sannolikt att
vara överväldigande, då den erfarna och skickliga spelaren har större expertis när det
gäller att manipulera spelmekaniken (Dryere, 2009). Detta kan vara en anledning till
att en speltitels livslängd blir begränsad inom spelgrupper där spelarna är av olika
kompetensnivå, eller att nya spelare avskräcks från att ge sig in i en spelmiljö som
redan har en väletablerad och erfaren spelarbas. Hur detta fenomen ska hanteras är ett
väldiskuterat ämne inom spelindustrin, och det finns ännu inga uppenbara riktlinjer
för hur man som designer ska förhålla sig till problemet med destruktiv obalans i
multiplayerspels svårighetsgrader (Dryere, 2009; Costykian, 2004).
Värt att nämna är att det finns en väletablerad metod för att försöka förhindra att
ojämna spelpartier överhuvudtaget uppstår, nämligen implementationen av ett
rankningssystem. Sådana system används exempelvis i moderna speltitlar som
Starcraft 2 (Blizzard 2010). Anledningen till att denna typ av utmaningsanpassande
system inte att undersöks i detta arbete är att de är externa mekanismer som agerar
bortom själva spelmekaniken för att öka chansen för jämbördiga spelpartier. Syftet
med detta arbete är att undersöka hur utmaningen i multiplayerspel kan regleras och
hur flow på så vis kan uppmuntras för alla deltagare genom särskilt utformad
spelmekanik i själva spelsystemet. Detta görs under utvecklingen av ett brädspel, där
diverse spelmekaniska element implementerats iterativt och utvärderats genom
speltestning. Utvärderingen av spelmekanismerna används sedan för att skapa en
specifikation av de designelement som kan användas för att skapa spelupplevelser
som är tilltalande och meningsfulla för alla deltagare av spelet, oavsett om det råder
en stark diskrepans mellan deras individuella skicklighet eller ej.

3.1 Metod
Resultatet av arbetet presenteras dels genom ett tydliggörande av den process som
genomgåtts under utvecklandet av brädspelet och dess mekanismer med arbetets
problemformulering i åtanke. För att utvärdera validiteten i de flow-uppmuntrande
mekanismer som används i spelet har det även att genomgått speltestning, som
uppföljts av en enkätundersökning där testarna beskrev sina upplevelser av spelet
genom besvarandet av en serie flervalsfrågor. Utöver enkätundersökningen utfördes
även en semi-strukturerad intervju för att ge datan från enkäterna en ökad substans.
Undersökningen av utvecklingsprocessen och speltesterna resulterade slutligen i
tillräckligt med material för att möjliggöra en utvärdering av validiteten hos de
använda riktlinjerna för hur en flow-upplevelse kan designas i multiplayerspel. De
underliggande rubrikerna beskriver dessa utvärderings- och undersökningsprocesser i
större detalj.
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3.1.1

Komponenter för utvärdering

En speltitel kan erbjuda spelaren många element som denne kan fästa sig vid och få
njutning av. Det kan exempelvis innehålla en fängslande intrig, tilltalande karaktärer,
vacker grafik, strategiskt djup och/eller intressant och underhållande spelmekanik.
Det finns med andra ord många typer av upplevelser att analysera när det gäller att
utreda varför en spelare uppfattar ett spel som njutbart. I detta arbete beskrivs och
utvärderas de element i spel som bidrar till vad Alison McMahan kategoriserar som
engagemang, översatt från engelskans engagement (McMahan, 2003).
Enligt McMahan engageras en spelare när denne uppskattar ett spel för dess ickediegetiska komponenter, det vill säga spelets spelmekanik, strategiska djup och
skicklighetsutmaningar, och inte dess estetiska element (McMahan, 2003). Anledning
till att dessa mer cerebrala komponenter utvärderats är att deras effekt på spelarna kan
beskrivas utifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv på ett tydligt sätt. Ytterligare
en anledning till denna fokusering är att Chens omarbetning av Csikszentmihalyis
flow-teori lägger stor fokus på dessa spelkomponenter, och i riktlinjerna för flowinriktad speldesign nämner Chen uteslutande komponenter som kan kopplas till
McMahans beskrivning av engagemang (Chen, 2006; McMahan, 2003). Denna
upplevelsespecificering är också mer aktuell för arbetets syfte, då det ska skapa en
större förståelse för vilka typer av mekanismer man kan implementera i spel för att
förbättra spelarnas upplevelse och engagemang i spelet och inte en förståelse för hur
ett spel bör utformas rent estetiskt eller tematiskt.
3.1.2

Operationalisering av variabler

Detta arbete syftar till att beskriva och undersöka spelares spelupplevelser och hur
dessa kan förändras med hjälp av speciellt utformad spelmekanik, samt hur
upplevelserna ska kunna förbättras oberoende av spelarnas individuella skicklighet.
För att kunna undersöka dessa relativt ambiguösa variabler, det vill säga upplevelse
och skicklighet, behöver de först genomgå en tydlig operationalisering. Med andra
ord är det nödvändigt att begreppen upplevelse och skicklighet konkretiseras på ett
sätt som möjliggör hanteringen av dem som data i en undersökning. En stor del av
denna konkretisering utgörs i detta arbete av en specificering av vilka indikatorer som
kan anses antyda förekomsten av exempelvis en positiv upplevelse, eller en hög
skicklighetsnivå, för undersökningens respondenter.
Skicklighet och upplevelse är båda latenta variabler som inte direkt tydliggörs genom
endast observation av spelandet. Man kan argumentera för att skicklighet skulle kunna
vara en direkt synlig variabel, då spelomgångarna kommer att producera en vinnare
(som då kan antas vara skickligast på spelet), men då det utvecklade spelsystemet
innehåller en serie slumpelement finns risken att en skicklig spelare genom en serie
otursamma händelser inte segrar. Detta hade inte varit något problem om
undersökningen pågick under en längre tidsperiod och samma speltestare spelade
tillräckligt många omgångar för att de slumpmässiga vinsterna skulle bli statistiskt
irrelevanta (Gobet, 2004). Men då undersökningen utförts under skarpa tidsramar och
antalet spelomgångar därmed begränsats skulle en insamling av enbart vinst-förlust
data för att avgöra skicklighetsnivå lätt kunna förstöras av ett fåtal slumpberoende
vinster eller förluster.
Med denna problematik i åtanke när det gäller operationaliseringen av upplevelse och
skicklighet har därför en relativt enkel enkätundersökning använts, där speltestarna
ombads svara på frågor utformade för att indikera variationer i dessa variabler.
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Speltestarna svarade på frågorna i direkt anslutning till speltillfällen, och
undersökningsmetoden för dessa tillfällen beskrivs nedan.
3.1.3

Undersökningsmetod

Då arbetet fokuserar på att undersöka hur respondenternas spelupplevelse påverkas av
olika typer av spelmekanismer i multiplayerspel, samt att deras upplevelser inte ska
hämmas väsentligt på grund av en diskrepans mellan deras egna och deras
motspelares skicklighetsnivåer, syftar undersökningsmetoden främst till att undersöka
förhållandet mellan dessa två variabler. För att möjliggöra detta krävdes en
undersökningsplattform där flera typer av spelmekanismer kan undersökas var för sig
så att deras inverkan på respondenternas spelupplevelse åskådliggörs. För att
jämförelserna ska vara relevanta behövdes även ett kontrollsystem, som är relativt fritt
från flow-uppmuntrande mekanismer, mot vilket upplevelser erhållna från tillägget av
en specifik flow-uppmuntrande spelmekanism kan jämföras.
Undersökningen var uppdelad i en serie speltillfällen som var separerade i tre olika
etapper och i varje etapp fick respondenterna spela en av de tre olika versionerna av
spelet. Var och en av dessa versioner var utvecklad för att innehålla specifika flowuppmuntrande spelmekanismer, och genom att testa dessa versioner separat kunde
därmed validiteten hos dessa undersökas individuellt. Efter varje etapp besvarade
respondenterna en serie frågor i en enkätundersökning som var var utformade för att
fungera som indikatorer på huruvida respondentens upplevelse av spelet var positiv
eller ej, vilket i sig indikerar närvaron, eller frånvaron, av flow under spelomgången
(se Bilaga A för enkäternas specifika utförande). Då respondenterna fick spela tre
olika versioner av spelet under tre etapper, var det viktigt att ordningen i vilken de tre
versionerna spelades varierades mellan testgrupperna. Anledningen till att detta var
nödvändigt är att respondenterna kunnat bli mer vana vid spelsystemet efter varje
spelomgång, vilket i sin tur hade kunnat leda till att de bedömt den version som
spelades i sista etappen mer positivt än de tidigare eftersom deras ökade förståelse för
spelet gjort att de fått en bättre upplevelse av det. För att datan från undersökningen
inte skulle bli vinklad i en särskild versions favör spelades därför versionerna i en
unik ordning för varje spelgrupp.
Utöver de upplevelsecentrerade enkäterna mellan speletapperna utfördes även en
inledande enkätundersökning innan testerna påbörjades där respondenterna själva fick
svara på frågor gällande deras erfarenheter med brädspel. Syftet med dessa enkäter
var att producera tillräcklig data gällande förändringen (eller avsaknaden av
förändring) hos respondenternas upplevelser av spelet samt kring deras individuella
skicklighet för att spelmekanismernas inverkan på spelarnas flow-upplevelser, och
därmed även spelmekanismernas validitet som flow-alstrande designelement, skulle
kunna identifieras.
För att ge datan från enkätundersökningen större relevans och förankra den i hur
spelet faktiskt känns att spela fick respondenterna även delta i en semi-strukturerad
intervju, där de ombads rangordna spelets versioner beroende på hur underhållande de
var att spela och även att motivera denna rangordning. Dessa intervjuer syftade till att
tillföra mer substans till de kvantitativa data som enkäterna producerade, och ge
respondenterna möjligheten att fritt beskriva sina spelupplevelser, vilket är
nödvändigt då det är problematiskt att ge utrymme för alla typer av eventuella
upplevelsebeskrivningar i en statisk enkät (se Bilaga B för de generella
frågeställningarna för den semi-strukturerade intervjun) (Bryman, 2001/2002).
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3.1.4

Urval av respondenter

Respondenterna för undersökningen är valda genom ett bekvämlighetsurval och
majoriteten av respondenterna utgörs av studerande spelutvecklare från Högskolan i
Skövde eller från Ljud & Bildskolan i Borås. Respondenterna var mellan 17 och 25 år
gamla, med ett medelvärde kring 21. I undersökningen deltog också endast en
kvinnlig respondent. Anledningen till denna urvalsprocess är främst den snäva
tidsramen inom vilken undersökningarna kunnat utföras och en av de främsta negativa
effekterna av detta är att respondenterna består av en relativt homogen grupp
människor, vilket gjort att en säker generalisering av undersökningsresultatet på en
bredare heterogen population är svår att rättfärdiga (Bryman, 2001/2002). Med detta i
åtanke har inga försök till en sådan generalisering gjorts.
Utöver nackdelarna med respondenternas homogenitet kan även deras tidigare och
pågående utbildningar ha påverkat undersökningens validitet då deras behandling av
undersökningsplattformen i hög grad kan ha betingats av dessa. Då majoriteten av
respondenterna under undersökningstillfället var studerande spelutvecklare kan detta
därför ha haft en inverkan på undersökningsresultatet då de sannolikt angriper
spelsystemet ur ett mer analytiskt och erfaret perspektiv.
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4 Genomförande
Detta kapitel beskriver det producerade systemet och de utförda mätningarna och
undersökningarna på detta. Kapitlet innehåller även en analys av de data
undersökningen alstrat.

4.1 Det producerade systemet
För att en undersökning av den relativt breda problemformuleringen ska vara möjlig,
och för att flera olika typer av spelmekanismer ska kunna undersökas på ett effektivt
och tydligt sätt, krävs ett flexibelt spelsystem där olika typer av spelmekaniska
element kan tillföras separat och isoleras. Detta är nödvändigt för att de olika
elementens påverkan på spelarens upplevelse av spelet ska kunna identifieras och
undersökas under minimal interferens från andra element. Av denna anledning har
utvecklingen av brädspelet utgått ifrån ett grundläggande, relativt enkelt, system som
sedan under iterativt arbetande utökats med ett flertal självständigt fungerande
versioner. Var och en av dessa versioner har som syfte att fungera som en
implementation av olika flow-uppmuntrande designparadigm, och då versionerna kan
tillföras till grundspelet och testas separat kan därför validiteten hos dessa paradigm
undersökas i en relativt isolerad miljö.
De flow-uppmuntrande mekanismer som systemet främst är inriktat på att utgöra en
undersökningsplattform för är Jenova Chens mest grundläggande riktlinjer för flowuppmuntrande speldesign samt Csikszentmihalyis iakttagelse om att känslan av
kontroll är nödvändig för att en aktivitet ska leda till flow (Chen, 2006;
Csikszentmihalyi, 1990/2006). Dessa har applicerats praktiskt på spelsystemet genom
att det utvecklats för att;
•

Ge stöd för många olika typer av spelstilar och tillåta spelaren att spela utefter
sin egen smak (angående både tempo och vilken typ av verb som utförs)

•

Innehålla ett spelarorienterat DUA-system som innebär att spelaren anpassar
utmaningsnivån på spelet genom sin interaktion med det

•

Ge spelaren en hög nivå av kontroll över hur denne interagerar med spelet.

Anledningen till att just dessa aspekter av flow-inriktad speldesign undersöks är att de
genomgått en utförlig granskning av Chen i hans solitärspel flOw och bevisligen haft
en positiv effekt på spelarnas upplevelse av spelet. Därför utgör de en god grund för
vidare undersökningar av flow-inriktad design i multiplayerspel.
4.1.1

Brädspelets grundläggande koncept och design

Med dessa ovannämnda aspekter i åtanke har brädspelet Ascendance utvecklats.
Spelsystemet är en kombination av många olika typer av spelelement som kan
återfinnas, om än dock med viss skillnad i utförande, i flera väletablerade speltitlar.
De mest framträdande verben i spelet är kontroll av territorium på spelbrädet (kan
liknas med territorieaspekterna hos de klassiska spelen Risk (Parker Brothers, 1957)
och Axis & Allies (Milton Bradley, 1981)), samlandet och hushållandet av resurser
och konstruktionen av en kortlek (element som återfinns i det kritikerrosade spelet
Dominion (Rio Grande Games, 2008)), samt etableringen och utvecklandet av en
välfungerande infrastruktur i spelarens hemland. Alla dessa verb är närvarande under
alla spelomgångar, men de instrument en spelare har att tillgå för att utföra dem
varierar beroende på vilken version av spelet de använder sig av.
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Under en spelomgång tävlar spelarna om att samla segerpoäng (benämnda Victory
Points i spelreglerna, Bilaga C) genom att bygga byggnader, erövra territorium eller
samla rikedomar. I slutet av spelet vinner spelaren med flest segerpoäng. Det som gör
systemet och dess utförande intressant och relevant för detta arbete är att dess
versioner tillgodoser olika flow-alstrande kriterier genom att manipulera spelets
grundläggande mekaniker, utan att förändra spelets mål eller lägga till nya
komponenter. På så vis minimeras risken för det eventuella inflytande som markanta
förändringar på speldesignen, såväl diegetiska och icke-diegetiska (se sektion 3.1.1),
skulle kunna ha på spelarnas upplevelse av spelet.
Ytterligare ett viktigt element som spelet skulle innehålla var direkt konflikt. Då
problemformuleringen belyser intresset av att undersöka huruvida spelare av olika
skicklighetsnivåer ska kunna samexistera i samma spelmiljö utan att de hämmar
varandras spelupplevelser behövs en plattform där skillnader i spelarnas
skicklighetsnivåer blir direkt uppenbara. Utnyttjandet av spel där spelarna ingår i en
mer direkt typ av konflikt och tävling är ett väletablerat sätt att tydliggöra latenta
variabler i undersökningar som behandlar kognitiv psykologi, då spelarnas kognitiva
processer och heuristiska modeller redovisas direkt genom deras manövrar på
spelbrädet (Gobet, 2004). Schack är ett klassiskt brädspel som har sett mycket
användning inom dessa typer av undersökningar (Gobet 2004; Shenk, 2007), och med
detta i åtanke designades spelet som utgör undersökningsplattformen i denna
undersökning för att innehålla spelelement liknande de i schack för att tydliggöra
strategier och en eventuell skicklighetshierarki hos undersökningsdeltagarna. Detta
resulterade i utvecklandet av ett spelbräde, som spelarna interagerar med genom sina
spelkort. Genom spelarnas positioner och rörelser på spelbrädet kan deras strategier,
spelstilar och skicklighetsnivåer urskiljas på ett mer konkret sätt än om konflikten
enbart sker genom spelkorten och mer abstrakt poängräkning (Gobet, 2004).
Ett centralt och övergripande paradigm som använts under hela utvecklingsprocessen
är att varje flow-uppmuntrande designelement som implementerades i en av
spelversionerna skulle följas av ett antagonistiskt element i någon annan av
spelversionerna där den flow-uppmuntrande mekanismen i fråga neutraliseras. Detta
gjordes för att validiteten hos de flow-uppmuntrande elementen i spelet skulle kunna
jämföras med en likande spelsituation där de inte är närvarande. Ett exempel på en
sådan dubbelsidig design är den generella ambitionen att spelarna ska kunna
kontrollera sin egen spelsituation och anpassa sina tillgängliga verktyg och verb
utefter sin egen spelstil. Att utforma ett system som stöder denna typ av
spelupplevelse stod som grunden för spelets kortlekskonstruktionselement och
spelbrädets utseende. Som motpol mot dessa mekanismer, som syftade till att ge
spelare möjligheten att välja genren för sitt eget spel, infördes en speltyp där dessa
friheter fråntogs dem (benämnd som Simple game type i regelboken, Bilaga C sida 3).
I denna speltyp förändras spelbrädet för att inte längre vägleda de offensiva spelarna
mot att strida i en avskild del av spelbrädet, och spelarnas möjlighet att konstruera en
kortlek som passar deras egen spelstil minimeras. På så vis får de element som
förändrar spelarens kontroll över sin spelsituation två poler, och spelupplevelsen kan
då jämföras både när de tänkta flow-uppmuntrande mekanismerna är närvarande och
frånvarande. Detta är ur ett undersökningsperspektiv viktigt då en jämförelseram
etableras där spelupplevelser kan jämföras mot varandra. Om spelupplevelserna
istället endast undersöks i ett vakuum, utan förankrande referenser, är det orimligt att
anta att man genom vissa designbeslut lyckats skapa en förbättrad spelupplevelse då
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man inte kan urskilja huruvida den förändrats från upplevelsen av ett tidigare
undersökt spelscenario.
4.1.2

Spelsystemet och dess variationer

Den grundläggande versionen av spelet (benämnt Simple game type i regelboken,
Bilaga C sida 3), som alla andra versioner vidareutvecklar, är relativt enkel i sin
konstruktion. Inga ansträngningar har gjorts för att grundspelet i sig ska vara specifikt
flow-alstrande, då det är avsett att fungera som en referenspunkt för hur väl andra
versioner förbättrar spelupplevelsen. De element som grundspelet innehåller är även
designade för att vara flexibla och lättföränderliga för att underlätta manipulationen
av dem och därmed designandet av flera versioner. Varianterna av spelplanen samt
kortspels- och juvelsystemets symbiotiska karaktäristiker är tydliga exempel på hur
denna flexibilitet resulterade i flera olika varianter av spelet. I den enkla versionen
existerar exempelvis juvelsystemet främst som en metod för spelare att på ett enkelt
sätt höja sina poäng i spelet. Juvelerna har ingen praktisk spelmekanisk funktion och
används inte för något annat ändamål än just poängökning. Kortelementet är även det
väldigt enkelt, då alla spelare får färdiggjorda kortlekar tilldelade till sig i spelets
början. Spelplanen och dess pjäser agerar i denna spelvariant endast som en fysisk
manifestering och representation av spelarnas ägor och framsteg i spelet. Inget av
dessa element besitter någon flow-uppmuntrande egenskap, men de samexisterar för
att skapa en fullt fungerande spelupplevelse, med tydliga verb och mål.
Spelets andra version (benämnd Simple Tiered i regelboken, Bilaga C sida 3) är
utformad för att undersöka Chens designparadigm som baserar sig på spelarorienterad
DUA (Chen, 2006). Detta uppnås genom att spelbrädet får en hierarkisk uppdelning
där de attraktiva mittendomänerna på spelbrädet är mer värdefulla, men betydligt
svårare, att erövra och försvara. Spelaren har inget tvång på sig att erövra dessa
domäner, men kan välja att rikta sina ansträngningar mot detta ändamål. Då offensiva
spelare uppmuntras att ta sig till de mer centrala domänerna på spelbrädet blir
konflikten intensivare ju närmre centrum en spelare tar sig, och därmed ökar även
kravet på att spelaren fattar sunda taktiska beslut, vilket innebär att spelets
utmaningsnivå ökar. Defensiva och mer konfliktskygga spelare har fortfarande
valmöjligheten att undvika denna utmaningsupptrappning genom att hålla sig undan
de mest centrala delarna av spelbrädet.
Den sista versionen av brädspelet (benämnd Deck Building i regelboken, Bilaga C
sida 3) undersöker hur spelupplevelsen påverkas om spelet blir mer öppet för en
större mångfald av spelstilar och om spelarna ges en markant högre nivå av kontroll
över sin spelsituation. Med tillägget av att spelarna under spelets gång får konstruera
sina egna kortlekar från grunden och att juvelerna i spelet nu även utgör ett
manipulerbart resurssystem tillförs en ny nivå av kontroll till spelarna; vilket enligt
Czikszentmihalyi och Chen är ett centralt kriterium för flow-upplevelser (Chen, 2006;
Czikszentmihalyi 1990/2006). Utmaningsanpassningen blir även den mer
spelarorienterad, då spelaren genom sin kortlekskonstruktion kan välja att exempelvis
konstruera en väldigt defensiv lek som förenklar egenutveckling och mer solitärt
spelande, eller en mer offensiv kortlek som inriktas på dominans över spelbrädet och
eliminerandet av motspelare, vilket precis som i föregående speltyp/version är av en
mer utmanande natur då kortlekens effektivitet och taktiska beslut kan få ödesdigra
konsekvenser. (Chen, 2006; Czikszentmihalyi, 1990/2006)
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4.1.3

Systemets brister

Det utvecklade systemet har dock ett flertal brister som eventuellt kan reducera den
effekt som den flow-uppmuntrande spelmekaniken önskas ha på spelupplevelsen. Ett
exempel på en sådan brist är något som är en grundläggande nackdel för i stort sett
alla brädspel; brädspel innehåller av naturen många element som fördröjer själva
spelandet. Exempel på fördröjande element är hantering av pjäser, väntetid på att
andra spelare ska bli klara för att det ska bli ens egen omgång igen, etc. Dessa
fördröjningar kan vara kontraproduktiva mot försök att skapa flow i flerspelarspel på
en brädspelsplattform då flow kräver ett, för aktivitetens utövare passande, tempo
(Csikszentmihalyi, 1990/2006). Fördröjningarna kan även bryta spelarens
koncentration på spelet, då det kan uppstå långa intervall i vilka spelarens
uppmärksamhet kan störas av saker som står bortom själva spelupplevelsen. Detta kan
resultera i att eventuella försämringar av spelarnas spelupplevelse under spelandet av
olika versioner kanske inte nödvändigtvis beror på att spelmekanismernas utförande
inte är gynnande ur ett flow-perspektiv, men att fördröjningarna under spelpartiet
bryter tempot och spelarnas koncentration på aktiviteten och därmed motverkar flowupplevelsen (Csikszentmihalyi, 1990/2006; Sweetser & Wyeth, 2005).
En av de större bristerna i spelets utförande är den konstanta närvaron av ett
potentiellt spelavgörande slumpelement. Spel inom slump-, eller alea-kategorin
(Caillois, 1959/2001), är till naturen kontraproduktiva för kognitionsvetenskapliga
undersökningar (Gobet, 2004), och kan eventuellt ha stor negativ inverkan på en
spelares flow-upplevelser då slump i sig kännetecknar något som till naturen är
bortom kontroll (Csikszentmihalyi, 1990/2006). Kortleks- och juvelelementet i det
utvecklade systemet innehåller ett starkt slumpelement då en spelare, genom ren otur
kan dra ”fel” kort eller juveler genom ett spelparti och således förlora utan att ha
begått några egentliga misstag. För att minimera slumpelementet tillfördes därför ett
flertal kort, bonusar från spelbrädet och byggnader som tillåter spelaren att kontrollera
sannolikheten att ”rätt” kort och juveler erhålls. Spelaren har möjligheten att öka
mängden kort och juveler som får dras under spelarens omgångar, minska antalet
mindre åtråvärda kort i kortleken och även att blanda om kortleken och juvelerna för
att återställa sin spelsituation och på så vis ställa om sannolikheterna för sina
dragningar. Genom att ge spelaren dessa verktyg för att kontrollera slumpelementen i
spelet motverkas risken för att spelaren känner sig orättvist utsatt för ett elakartat och
okontrollerbart slumpsystem. Trots detta är slumpen ändå närvarande, om än dock i
en väsentligt mer kontrollerbar form.
Ytterligare en negativ aspekt hos det utvecklade systemet är att de olika versionerna,
utöver de flow-baserade elementen, tillför ytterligare lager av komplexitet till spelet.
En ökad komplexitet kan fördunkla både de övergripande målen och de mindre
delmålen i ett spel, vilket kan motverka flow (Sweetser & Wyeth, 2005).

4.2 Genomförda mätningar
För att undersöka huruvida de flow-uppmuntrande spelmekanismerna förbättrade
spelarnas upplevelse av det utvecklade brädspelet genomfördes en serie speltester
med tre olika spelgrupper, som sammanlagt omfattade tio respondenter. Dessa tester
resulterade i en datamängd som innehöll ett flertal olika indikatorer för huruvida de
olika versionerna av spelet förbättrade spelarnas upplevelse av spelet eller ej.
Ett testtillfälle varade genomsnittligen runt fyra timmar, under vilka respondenterna
fick spela alla tre versioner av spelet i en slumpmässig ordning. Det fanns ingen
markant skillnad i hur lång tid varje version tog att spela, och speltiden blev ofta
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relativt jämt fördelad mellan dem. Vid testtillfällena av spelet fick respondenterna
svara på enkäter med frågor kring deras tidigare erfarenheter med brädspel, samt om
hur de tyckte att den version av spelet de just testat kändes att spela. För att få lite mer
jämförande åsikter av respondenterna utfördes även en semi-strukturerad intervju
efter att de fått spela alla versioner av spelet. I dessa intervjuer fick respondenterna
utvärdera hur spelversionerna kändes i förhållande till varandra, och inte bara bedöma
versionerna var för sig. Blandningen av dessa undersökningsmetoder syftade till att ge
en tydligare bild kring varför en eventuell variation av respondenternas upplevelse av
de olika versionerna infann sig, och inte endast belysa närvaron av den.
Enkätundersökningen, i vilken alla respondenter fick betygsätta sin spelupplevelse på
en skala från 1-5 (där 1 var mycket negativ, 3 godkänd och 5 mycket positiv),
resulterade i de data som redovisas i diagram 1.

Bedömning av upplevelse

5
4,5
4
3,5
Simple

3
2,5

Simple Tiered

2

Deck Building

1,5
1
0,5
0

Spelversion

Diagram 1. Medelvärdet av respondenternas betygsättning av de tre olika spelversionerna

Under intervjun efter speltesterna ombads respondenterna att rangordna de tre olika
versionerna de spelat från den de ansåg gav den bästa spelupplevelsen till den de
ansåg gav den sämsta. Utöver denna rangordning fick de även tala fritt om, och
motivera varför, de rangordnade versionerna som de gjorde. Resultatet av
rangordningen redovisas i diagram 2.
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Fördelning av versionerna i
kvalitetsrangordningen

10
9
8
7
6
Simple

5

Simple Tiered

4

Deck Building

3
2
1
0
Bäst

Medel

Kvalitetsrangordning

Sämst

Diagram 2. Fördelning av de tio respondenternas rangordning av spelversionerna

De semi-strukturerade intervjuerna resulterade även i många intressanta iakttagelser
och åsikter från respondenterna när de skulle motivera sin rangordning av de olika
spelversionerna. Dessa data är dock svåra att strukturera och redovisa på ett enhetligt
och beskrivande sätt under denna rubrik, och syftar mer till att underlätta
analyserandet kring varför de data som redovisas i diagram 1 och diagram 2 ser ut
som de gör. På grund av detta kommer detta intervjumaterial att redovisas och
integreras i granskningen av mätningarna under rubrik 4.3.

4.3 Analys av mätningar
Den insamlade datan från mätningarna tyder på en tydlig trend där respondenternas
spelupplevelser blev positivare när de versioner som innehöll flow-uppmuntrande
spelmekanismer spelades. I diagram 1 kan en marginell förbättring av
respondenternas spelupplevelse per implementerad spelversion urskiljas, och i
diagram 2 blir det mycket tydligt vilken spelversion respondenterna ansåg var mest
underhållande och njutbar att spela. De data som dessa diagram redovisar kan anses
indikera att de riktlinjer som användes under utvecklingen av de flow-uppmuntrande
spelmekanismerna effektivt förbättrar spelupplevelsen i multiplayerspel, dock kan
inga generella slutsatser gällande huruvida denna förbättring sker oberoende av
skillnader i respondenternas skicklighetsnivåer eller ej. Anledningen till detta är att
bekvämlighetsurvalet under undersökningen inte kunde garantera att spelgrupperna
som observerades under undersökningarna bestod av individer med stor skillnad i
brädspelsexpertis. Den trend som diagrammen tydliggör kan även bero på andra
aspekter än just effektiviteten hos de flow-uppmuntrande spelmekanismerna. Under
rubrik 4.1.3 nämns några av de brister systemet innehåller när det gäller dess validitet
som undersökningsplattform för flow-upplevelser i multiplayerspel, och samtliga av
dessa blev uppenbara under själva speltesterna.
Utöver denna kritiska granskning av varför datans relevans eventuellt skulle kunna ha
tagit skada på grund av undersökningsmetodikens och undersökningsplattformens
brister är det dock väldigt viktigt att belysa de områden i vilka undersökningen
faktiskt gav tydliga indikatorer på att vissa element i spelets design förbättrade
spelupplevelsen på det sättet de utformats att göra. Dessa indikatorer uppenbarade sig
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främst under intervjuerna som ägde rum när respondenterna spelat alla versioner av
spelet och ombads motivera och argumentera för deras bedömningar av
spelversionerna. Under dessa intervjuer ställdes inga ledande frågor ämnade att leda
in respondenterna på ett särskilt spår under deras diskussioner, men trots bristen av
vägledning nämnde dock majoriteten av respondenterna hur den ökade känslan av
kontroll bidrog till en markant förbättrad spelupplevelse under spelandet av Deck
Building-versionen av spelet. Tillsammans med denna tankegång kritiserades även de
andra versionerna för deras avsaknad av kontroll på en sådan specifik nivå som Deck
Building-versionen erbjöd.
Ytterligare en vanlig kritik, som främst riktades mot Simple-versionen, var att
respondenterna inte kände att de hade ett särskilt tydligt mål att sträva mot och att det
var för svårt att prestera väl om de spelade med en mer offensivt inriktad kortlek. Om
avsaknaden av denna kritik vid användandet av de andra spelversionerna kan anses
vara en indikator på att det spelarorienterade DUA-systemet som är närvarande i
dessa versioner uppnådde sin önskade effekt är dock tveksamt. Motivationen till
kritiken varierade mellan att respondenterna upplevde spelet som obalanserat och
starkt vinklat till de defensiva spelarnas fördel, då det var svårare att samla poäng när
de centrala delarna av spelbrädet inte syftade att ge offensiva spelare några fördelar
under Simple-versionen och att man inte hade samma möjlighet att själv bestämma
intensiteten i sitt offensiva spelande. Den förstnämnda av dessa motivationer förekom
med högst regelbundenhet hos respondenterna, och tyder inte på att avsaknaden av det
spelarorienterade DUA-systemet förbättrade spelupplevelsen genom att tillåta
respondenten att skräddarsy utmaningen i sitt spel, utan att spelet snarare led av
designbrister som gjorde att situationen som offensiv spelare kändes hopplös på grund
av ett vinklat spelfält. Detta utgör ett tydligt exempel på en brist i den utvecklade
undersökningsplattformen, och resulterar i att det inte går att dra några slutsatser som
är specifika till just validiteten hos ett spelarorienterad DUA-system som flowuppmuntrande mekanism i multiplayerspel. Den slutsats som kan dras från
experimenteringen med detta system blir dock istället en mer generell reflektion över
svårigheterna i att implementera sådana system i multiplayerspel. Det tänkta
spelarorienterade DUA-systemet hade dock ändå en positiv effekt på spelarnas
upplevelse av spelsystemet, då den version där det var implementerat fick en
positivare bedömning av respondenterna, om än dock inte just den effekt som
eftertraktades under dess design.
En vanlig kritik respektive hyllning som skiljde Simple och Simple Tiered-versionerna
från varandra var att det sistnämnda gav en tydligare målsättning för de offensiva
spelarna och en mer kontrollerad spelsituation för de defensiva spelarna då dessa inte
behövde oroa sig lika mycket för att invaderas av de offensiva spelarna. De
hierarkiskt uppdelade domänerna på brädet vägledde spelets flöde på ett tydligt sätt
och gav spelet en mer fokuserad känsla. Simple-versionen upplevdes av majoriteten
av respondenterna som ”för slumpmässig” och oreglerad, vilket den spelarorienterade
DUA-mekanismen åtgärdade. Så trots att spelupplevelsen inte förbättrades på grund
av just utmaningsanpassningen, och att Chens riktlinje som belyser vikten av sådana
system varken kan förkastas eller valideras, gav implementationen av detta element
åtminstone insikt i hur en tydligare vägledning av spelarnas ansträngningar kan
förbättra spelupplevelsen i multiplayerspel. Denna slutsats är något som stämmer väl
överens med dels Chikszentmihalyis kriterium för flow-aktiviteter som hävdar att
utövaren behöver känna att de har möjlighet att påverka utförande av aktiviteten
(något som den uppenbarade slumpmässiga naturen i Simple-versionen motverkade)
(Csikszentmihalyi, 1990/2006).
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Dessa kommentarer kring hur känslan av slumpmässighet och förmågan att påverka
och manipulera spelet är en intressant indikator på vad det är som spelar störst roll i
avgörandet av spelares upplevelser av spelsystem. Kritiken mot Simple-versionens
brist på vägledning, överväldigande slumpelement och okontrollerbarhet, belyser
tillsammans med det positiva bemötandet av de element som gav respondenterna en
känsla av ökad kontroll i Simple Tiered och Deck Building-versionerna på ett tydligt
sätt hur viktig just känslan av kontroll i ett spel är. Nivån av kontroll i de olika
spelversionerna följer en uppåtgående trend som direkt återspeglar den som redovisas
i diagram 1; en ökad känsla av kontroll kan därför anses resultera i en förbättrad
spelupplevelse. Detta har varit det mest konsekvent och tydligt framstående mönster
som undersökningarna har resulterat i, och belyser relevansen och validiteten hos
Csikszentmihalyis kontrollkriterie för flow-uppmuntrande kvaliteter och även för
Chens tredje riktlinje för flow-inriktad speldesign: ”Spelaren ska ha en känsla av
kontroll över hela spelaktiviteten” under utvecklandet av underhållande spelsystem
(Chen, 2006; Csikszentmihalyi, 1990/2006).
Under speltillfällena har flera intressanta observationer som förstärker de slutsatser
som kan erhållits från den insamlade datan gjorts. Dessa observationer är dock dåligt
dokumenterade, då de faller utanför den ursprungligt tänkta undersökningsmetodiken,
men de utgör ändå intressanta diskussionsunderlag och bör därför inte uteslutas ur
denna rapport endast på grund av att den ursprungliga metodiken inte utformats för att
dokumentera dem mer utförligt. En positiv iakttagelse, som stärker
undersökningsresultatets integritet, var att det inte fanns någon markant skillnad
mellan hur de studerande spelutvecklarna och de andra respondenterna interagerade
med och uppfattade spelsystemet. Detta var ett stort orosmoment innan
undersökningen utfördes, då de studerande spelutvecklarna förväntades analysera och
dissekera spelsystemet väldigt snabbt och lyckas finna optimala strategier eller
designbrister för dem att exploatera. Validiteten hos undersökningsresultatet skulle
därför bli tveksam då spelupplevelsen i dessa partier främst skulle dikteras av hur
underhållande spelet är att undersöka och plocka isär och inte av de tänkta flowuppmuntrande mekanismerna. En annan positiv företeelse som uppenbarade sig under
speltillfällena var att spelarnas upplevelse av spelet inte verkade vara direkt
proportionerlig mot deras faktiska fram- eller motgångar i det. Spelare vars
prestationer i spelet var långt undermåliga andra spelare kunde exempelvis finna
något specifikt element i spelet att fokusera sina ansträngningar på att bemästra, vilket
utifrån deras uppsyn under spelomgångarna att döma ofta kunde inge en lika positiv
upplevelse av spelet som en vinst gjorde för andra spelare. Denna observation vittnar
om att spelsystemet innehöll mekanismer som uppmuntrande flow-upplevelser oavsett
spelarens skicklighet och prestation. Värt att nämna, återigen, är dock att dessa endast
är iakttagelser utförda under undersökningens speltillfällen och att de inte finns
noggrant dokumenterade. De används därför inte som data i presentationen av själva
undersökningsresultatet.
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5 Slutsatser
5.1 Resultatsammanfattning
Under detta arbete har validiteten hos användandet av flow-centrerad speldesign för
utvecklingen av ett multiplayerspel undersökts via skapande, samt omfattande
speltestning, av ett konfliktbaserat brädspel. Det resulterande spelsystemet utformades
för att tillåta undersökning av vedertagna designriktlinjer som anses alstra flowupplevelser i enspelarspel. Detta möjliggjordes med hjälp av utformandet av ett flertal
separata element i spelsystemet vilka individuellt representerar varsin flowuppmuntrande mekanism och som arbetar i symbios för att tillsammans utgöra ett
komplett brädspel.
Validiteten och effektiviteten hos de implementerade flow-uppmuntrande
mekanismerna i det producerade brädspelet undersöktes sedan genom en serie
speltester med tre spelgrupper som tillsammans omfattade tio respondenter. Utöver en
deltagande observation under speltesterna fick respondenterna även svara på frågor i
enkäter, utformade för att undersöka huruvida spelarna upplevde spelet som
engagerande eller ej, samt även en semi-strukturerad intervju för att datan från
enkäterna skulle kunna förtydligas genom att låta respondenterna argumentera för sina
åsikter kring spelet och diskutera sina upplevelser med det på ett friare och mindre
strukturellt begränsat sätt. Dessa mätningar resulterade både i tydliga kvantitativa
indikatorer för variationer i respondenternas spelupplevelser (redovisad i diagram 1
och 2) samt mer fenomenologiskt granskningsbar data som syftar till att motivera och
tydliggöra varför datan från enkäterna ser ut som den gör.
Trots att mätningarna och undersökningarna av detta arbete inte gav en särskilt tydlig
bild för hur flow-uppmuntrande speldesign kan användas för att eliminera eller
minimera försämrade spelupplevelser i multiplayerspel som beror på just disjunkta
skicklighetsnivåer, vilket var den främsta fokuseringen för arbetets
problemformulering, så har det förtydligat och belyst ett flertal aspekter som är
viktiga att ha i åtanke under utvecklandet av dessa typer av spel. Ett av de kriterier
som både Csikszentmihalyi och Chen belyser som ytterst nödvändiga för att en
aktivitet ska kunna alstra flow i sin utövare (Chen, 2006; Csikszentmihalyi,
1990/2006), kontrollkriteriet, var ett ständigt närvarande diskussionsämne för
respondenterna och visade sig diktera deras upplevelse av spelets olika versioner i
relativt hög grad. De versioner av spelet som erbjöd spelarna en högre nivå av
kontroll över sin spelsituation, vare sig det gällde en större valmöjlighet i hur de
erhöll poäng på spelfältet eller vilka verktyg de hade att tillgå under sin interaktion
med spelbrädet, bemöttes generellt sett mer positivt av respondenterna. I och med
detta är det viktigaste resultatet av detta arbete belysandet av vikten av att spelarna
känner att de utövar en hög nivå av kontroll över spelaktiviteten.

5.2 Diskussion
Under utvecklingen av brädspelet i detta arbete var kombineringen av alla element
som spelsystemet önskades innehålla för att det skulle utgöra en komplett
undersökningsplattform (exempelvis det spelarorienterade DUA-systemet och det
kontrollökande kortleksbyggarsystemet) en intressant övning ur ett designperspektiv.
Framtagandet av de separata elementen har skett under en ständigt hämmad
designprocess där många designbeslut, som eventuellt kunnat gynna spelets generella
kvalitet och underhållningsvärde, avvisats för att de skulle försvåra
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undersökningsprocessen eller gå utanför problemformuleringens ramverk. Med detta
sagt har dock dessa begränsningar, så som ofta är fallet under utvecklingen av
spelsystem, ofta tvingat fram mer eleganta och genomtänkta lösningar på diverse
aspekter av brädspelet.
När det gäller huruvida det resultat detta arbete har alstrat är av ett brett
allmänintresse eller inte anser jag själv att det endast belyser något som redan blivit en
väldigt utbredd trend i modern utveckling av multiplayerspel, såväl digitala som
analoga. Här syftar jag främst på indikationen av att en ökad nivå av kontroll markant
förbättrar spelares upplevelse av ett spelsystem. Denna typ av ökad spelarkontroll,
som kan manifestera sig i att de har möjligheten att själva bestämma naturen och
intensiteten av utmaningen de ställs inför eller att de får välja med vilka medel de
interagerar med spelvärlden, har blivit mer och mer framstående i aktuella
högprofilerade speltitlar. Team Fortress 2 (Valve, 2007), Call of Duty: Modern
Warfare (Infinity Ward, 2007), Battlefield: Bad Company 2 (DICE, 2010) och League
of Legends (Riot Games, 2009) är alla multiplayerspel som ger sina spelare stora
möjligheter att välja vilka typer av uppgifter och utmaningar de ska specialisera sig på
att utföra, och då vissa utmaningar och uppgifter är av en högre intensitet och
komplexitet och kan kräva högre reaktionsförmågor och precision än andra tillåts
spelarna således även att individuellt bestämma spelets svårighetsgrad. Trenden mot
dessa mer varierade och mångfacetterade flerspelarmiljöer kan anses ha varit
närvarande under större delen av det digitala spelmediets sammanlagda existens
(närvaron av olika vinstförhållanden i Civilizations-serien och Age of Empires, det
stora urvalet av vapen och atteraljer i Perfect Dark och liknande spel kan exempelvis
anses vara ekvivalenta med de tidigarenämnda exemplens kontrollökande element),
men det senaste decenniet har de fått ett större utrymme och mer medvetet syfte i
stora speltitlar. Detta syfte är en logisk följd av det ständigt växande antalet av
potentiella konsumenter och kan möjligtvis ses som en metod för utvecklare att
anpassa sina produkter för den dramatiskt utökade marknaden för dataspel, som
numera omfattar ett betydligt bredare spektrum av individer än under det digitala
spelmediets tidigare år.

5.3 Framtida arbete
En utökad tidsram för undersökningen av det producerade systemet skulle eventuellt
kunna avslöja flera detaljer kring varför spelarnas upplevelse av spelet förbättras i och
med tillförseln av de flow-uppmuntrande spelversionerna. Med det begränsade antalet
respondenter och speltillfällen är det svårt att rättfärdiga ett skapande av generellt
applicerbara riktlinjer för hur multiplayerspel bör utformas för att alla dess utövare
ska få en positiv spelupplevelse. Ur en mer omfattande studie skulle de positiva och
negativa effekterna av de olika flow-uppmuntrande mekanismerna kunna beskrivas
med högre precision, och därefter kunna användas för att skapa, eller åtminstone
vidareutveckla, en tydlig vokabulär som kan underlätta och vägleda designarbete
inom multiplayerspel.
Ytterligare en förbättring av studien som skulle resultera i expanderingen av
tidsramen för dess utförande vore att eventuella förändringar av spelarnas upplevelse
av spelet beroende på deras skicklighetsnivåer skulle kunna undersökas mer
genomgående. Detta på grund av att mer specificitet i testgruppernas
sammansättningar skulle möjliggöras innan undersökningarna påbörjades eller att
respondenter som fått spela spelet i tidigare undersökningar kunde paras ihop med
nytillkomna respondenter som är oerfarna vid spelsystemet. Dessa möjligheter skulle
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göra att varierade skicklighetsnivåer hos respondenterna skulle kunna garanteras,
vilket i sin tur skulle leda till att de frågor som ställts i arbetets problemformulering
skulle kunna besvaras på ett mer djupgående sätt.
En utökad tidsram skulle även möjliggöra ytterligare arbete på
undersökningsplattformen och tillgodose förbättringen av de mekanismer som var
mindre framgångsrika i att alstra flow till en nivå där de blir så pass konsekventa och
pålitliga i sitt flow-uppmuntrande att en analys och beskrivning av deras
implementation blir relevant för en bred grupp av intressenter.
Något framtida arbete när det gäller vidareutvecklingen av det producerade systemet
som en ren underhållningsprodukt är osannolikt. Spelsystemet är främst utformat för
att utgöra en hyfsad undersökningsplattform för just detta arbete och har för många
specifikt undersökningsrelaterade mekanismer, som ej tillför spelet något direkt
underhållningsvärde, för att kunna marknadsföras. Spelet innehåller dock en serie
intressanta spelmekaniska element som kan vara värda att granska och ta lärdom av
vid utvecklandet av liknande brädspel. En eventuell vidareutveckling av spelet skulle
därför antagligen bestå av en nedbrytning av det nuvarande systemet, där de
undersökningsspecifika elementen elimineras och de mer generellt underhållande
aspekterna bibehålls och implementeras i ett förenklat och kommersiellt gångbart
system.
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Bilaga A - Enkätfrågor
Inledande frågor
Har du spelat brädspel tidigare (Quiz-spel ej medräknade)?
• Ja
• Nej
Om Ja; Hur ofta spelar du?
• Någon gång om året/Mycket sällan
• Ett par gånger om året
• Någon gång per månad
• Någon gång per vecka

Efter första etappen
På en skala från 1-5, där 1 är negativt och 5 är positivt, hur var din upplevelse av
spelomgången?
1

2

3

4

5

På en skala från 1-5, där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra, hur upplevde du din egen
prestation under spelomgången?
1

2

3

4

5

Vad var din slutpoäng under spelomgången?

Efter andra etappen
På en skala från 1-5, där 1 är negativt och 5 är positivt, hur var din upplevelse av
spelomgången?
1

2

3

4

5

På en skala från 1-5, där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra, hur upplevde du din egen
prestation under spelomgången?
1

2

3

4

5

Vad var din slutpoäng under spelomgången?

Efter tredje etappen
På en skala från 1-5, där 1 är negativt och 5 är positivt, hur var din upplevelse av
spelomgången?
1

2

3

4

5

På en skala från 1-5, där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra, hur upplevde du din egen
prestation under spelomgången?
1

2

3

4

Vad var din slutpoäng under spelomgången?

5

Bilaga B – Riktlinjer för semi-strukturerad intervju
Inledande fråga
Nu när ni har fått spela alla tre versioner av Ascendance och kan jämföra dem med varandra,
hur skulle ni rangordna versionerna från mest engagerande (1) att spela till minst engagerande
(3) att spela?
1= Versionen respondenten ansåg var mest engagerande att spela.
2= Versionen som inte var någotdera.
3= Versionen respondenten ansåg var minst engagerande att spela.

Följdfrågor
Varför anser du att version 1 var mest engagerande att spela?

Var det något särskilt som du kan erinra dig ”stack ut” i denna version som skilde den från de
andra versionerna?

Varför anser du att version 3 var minst engagerande att spela?

Var det något särskilt som du kan erinra dig ”stack ut” i denna version som skilde den från de
andra versionerna?

Övriga kommentarer

Bilaga C, Regelbok

In Ascendance, players compete to raise resources, erect buildings and conquer
domains to expand the influence and grandeur of their kingdoms. The victor of the
campaign is the player that can claim supremacy over the board, be it by great
architectural feats, or military prowess.

THE GAME
Ascendance is a game where the player has many possible strategic routes to take in order to
win. The game has several different game types, but the common denominator between all of
them, is the effective usage of a deck of cards. In some game types, the players get to build
their own custom deck during the game, which allow them to decide what exactly the deck
should be effective at. They can choose to design their deck to conquer territories on the game
board, build up the infrastructure in their homeland, or manipulate the resource gain of
themselves and their enemies. Whichever game type is used, and whichever play style the
player adopts, their goal is to collect as many victory points as possible before the game ends.

CONTENTS
The game box contains:

One game board:

One general rulebook, and one rulebook for cards and buildings
One Building tablet and one Gem cost tablet:

5 Bags for gem storage
100 Resource gems:
o 40 Black gems (Coal)
o 30 White gems (Zircon)
o 20 Blue gems (Sapphire)
o 10 Red gems (Ruby)
1

68 building pieces:
o 17 (8 standard, 5 advanced, 4 remarkable) Victory buildings
o 17 (8 standard, 5 advanced, 4 remarkable) Utility buildings
o 17 (8 standard, 5 advanced, 4 remarkable) Resource buildings
o 17 (8 standard, 5 advanced, 4 remarkable) Defense buildings
60 Conquer markers (15 for each player color)
x15
264 Playing cards (16 types of action cards, 9 cards of each type; 80 Energy Ritual
cards and 40 Pollution cards)

card name
cost (Trash 1 card + pay 4 resources)
card type (action – attack)
description of the card’s ability

2

GAME TYPES
Ascendance has three different game types you can choose to play,
that changes the way the game plays. The game types are:
1. Simple (S) – All players start with a pre-made deck of
cards, you don’t purchase cards and the conflict area isn’t
separated into tiers
2. Simple Tiered (ST) – Same as 1, but the conflict area is
tiered
3. Deck Building (DB) – All players start out with only a few
of the most basic cards, and use resources to purchase
cards and construct their deck as the game progresses, the
conflict area is separated into tiers.
The rules for all of these game types are included in this rulebook.
The rules that apply to most or all of the game types are written
with black text. If any of the game types have some rules that are
specific to that game type and deviate from the rules described
with the black text in any way, there will be a colored box of the
same color as the ones above with text describing in what ways the
game type’s rules differ from the general game rules. Along with
the color coding, the boxes also include letters describing which
game type, or types, the text in the box concerns (S, ST and DB).

Deck – The “Deck” is a
players total amount of
playing cards. While playing,
the “deck” is where the
player draws his cards from.
Ascendance
has
three
different
game
types;
Simple, Simple Tiered and
Deck Building.

In this rulebook, text within
the colored boxes are only
relevant when playing the
game type of that color.

The recommended game type for beginners is the Simple (S) game
type, as it introduces the player to the basic actions and concepts
of the game.

GAME GOAL
The goal of the game is to collect more Victory Points than
your opponents before the game ends. The game has several
conditions that each can be fulfilled to end the game. When the
game has ended, all players count the VPs that they gain from their
progress on the game board and then the VPs they gain from the
gems in the gem bag.
Lastly, they subtract 1 VP for each Pollution card they have in
their deck. The conditions that end the game are:
Any player reaches 25 VPs on the game board, either from
buildings or control over domains.
Any player conquers another player’s capital domain,
located at one of the edges of the game board
(characterized by the city on the domain)
(DB) two gem types are completely depleted from the Gem
Buying Pool
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The goal of the game is to
collect as many Victory
Points as possible. The
player with the highest total
amount of Victory Points
after
the
Gems
and
Pollutions have been counted
wins.
The gems and their VP
values are:
- Black gem (Coal) minus
1 VP
- White gem (Zircon) + 1
VP
- Blue gem (Sapphire) + 3
VP
- Red gem (Ruby) + 5 VP

PREPARATION

PLAY AREAS

Place all card types in separate piles on the table next to the game board. Put all the gems (40 Black,
30 White, 20 Blue and 10 Red) in one of the gem bags and place the bag on the table. Place the building
pieces in their corresponding spots on the building board (White for victory buildings, Red for utility
buildings, Yellow for resource buildings and Blue for defense buildings). Also choose which game type
you are going to play and then:

Each player has their own play area on the table, where they have their deck of cards, discard pile, gem
bag and also enough space to lay out cards that they are using. The play area is simply the area on the
table closest to the player, so each player should have some space left on the table for them to play on.
The discard pile is where the player discards any cards he has at the end of his turn, and it’s also where
all the cards he purchases during his turn are placed. (DB) The player also has a gem pile where all
drawn gems are put, and a gem waste pile near his discard pile where he puts purchased gems and also
all gems from the gem pile at the end of each turn.

(DB) Each player takes four Energy Ritual cards and two
Pollution cards and puts them into his discard pile. Each player
gets their own Gem Bag, containing two coals, and six white
gems.

TRASH PILE
The trash pile is an area on the table
where all gems and cards that are
trashed are placed.

(S & ST) The cards are used to form decks for each player. You
can either have every player choose which deck they want to use,
or you can agree to either dealing out the decks randomly to each
player, or have every player use one type of deck if you want to
play a purely offensive or defensive game. The type of decks and
their cards are:
Defensive
2 Militia
3 Carpenter
3 Mason
3 Architect
3 Invigorate
2 Second Wind
3 Barrier
3 Swift Mining
3 Geologist
2 Alchemist
2 Outpost
8 Pollution
20 Energy Ritual

Offensive
2 Carpenter
3 Infantry
3 Valkyrie
2 Invigorate
3 Power Surge
2 Second Wind
3 Corruption
3 Outpost
2 Clone
2 Barrier
2 Geologist
8 Pollution
20 Energy Ritual

GEMS
The gems have a very different
function depending on which game
type you are playing:

Combination
3 Carpenter
2 Mason
2 Architect
3 Militia
2 Infantry
2 Valkyrie
3 Geologist
2 Outpost
2 Barrier
2 Swift Mining
2 Alchemist
2 Swift Mining
2 Power Surge
1 Second Wind
8 Pollution
20 Energy Ritual

Each player either starts with a large set of cards (S & ST)
or have constructed a small starting set during the first two rounds
of the game (DB):

Or

(DB) The gems are used as both
resources to buy cards in the Action
and Buy Phase, and for Victory
Points that are counted at the end of
the game. At the end of each round,
at the Clean-Up and Mining Phase
where players draw new cards, they
also draw 4 new gems.

(S & ST) The gems are only used as
Victory Points, which are purchased
or drawn randomly (if certain cards
are used) from the Gem Bag on the
table and placed in the purchasing or
drawing player’s own Gem Bag.

Each player
shuffles these
cards and
places them
(his Deck)
face-down in
his play area
(the area near
him on the
table)

Now, each
player draws 4
cards from his
Deck. These
cards are the
player’s
“hand”
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PLAYING THE GAME
STARTING THE GAME
The starting player is either the player who won the previous
game, or the youngest player in the group.

The starting player is either
the youngest player in the
group, or the player that won
the previous game.

Players take turns in clockwise order.
(DB) When the starting player has been selected, all players reveal
4 gems from their gem bags. They do not draw any cards from
their deck the first two rounds. The first two rounds purely
consist of revealing 4 gems each round and buying cards to start
building a deck.

Players
take
clockwise order.

turn

in

In DB, the first two rounds
are used as start-up rounds
for the players to start
building their decks.

After the first two rounds are finished, the player shuffles his
discard pile to form his deck, and draw 4 cards. From here on
forward, every round follows the procedure described below:

TURN OVERVIEW
Each player’s turn consists of two phases (A and B) that take
place in the following order:
A) Action and Buy Phase – the player may play Action
cards, in DB the player may also spend any of his
resources to buy new cards and gems.
B) Clean-up and Mining Phase – the player must discard all
cards in his hand and draw four new cards from the top of
his deck. In DB, the player must also put their gems into
the gem waste pile and reveal four new gems.
After a player completes these phases, his turn is over.

Every turn consists of two
phases, taking place in the
following order:
A) Action and Buy
Phase
B) Clean-up and Mining
Phase
After these two turns are
completed, a player’s turn is
over.

ACTION AND BUY PHASE
Actions
During the Action and Buy phase, a player gets to play the cards
that he currently holds in his hand. In order to play an action card,
a player has to play an Energy Ritual card first (unless the card is
described as a free action, in which case no Energy Ritual is
needed). An easy way to look at it is to think of the cards as the
player’s subjects and a player’s actions as being limited by his
ability to give out orders to them. Using an Energy Ritual card
gives the player the ability to give out orders and he can thus play
an Action card. When the Action card has been played, the order
has been carried out and the player needs to use another Energy
Ritual if he wants to utilize more of his Action cards. There are
however several Action cards, such as Invigorate and Power Surge
(or any other card with the + Action description) that allow the
player to subsequently play more Action cards, without the usage
of Energy Ritual cards. There are also certain domains and
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By default, a player can only
play cards during his turn if
he’s got Energy Rituals on
his hand, but certain cards,
buildings and domains allow
for cards to be played
without the use of an Energy
Ritual.

buildings that give the players the ability to use cards without
using Energy Rituals.
When an action card is played, it is placed face-up in front of the
player. He announces which card he is playing and follows the
instructions written on the card from top to bottom (note that many
Action cards give the player a choice between several effects, in
which case only one of these effects is chosen to occur when the
card is played). The player is still allowed to play an Action card
even if he is not able to do everything the Action card tells him to
do. Furthermore, the player must fully resolve an Action card
before playing another one.

THE GAME BOARD
DOMAINS
Certain cards allow the player to conquer domains on the game
board. A domain is an area on the game board surrounded by a
clear border outline. Domains on the corner of the game board are
already owned by the player playing as the color of the border
outlines. If there are less than 4 players playing, the domains of the
color of the missing player(s) are to be ignored during the game. In
the S game type, the centre island domains don’t have any
special bonuses and have the same function as any zone. The only
symbol that has any function in the S game type is the hammer
symbol:
-

The hammer symbols show how many buildings can be
placed in a domain. When a building is erected, it’s
placed on one of the hammer symbols in the domain
where the player choose to build the building.

(ST & D) The domains located on the centre island contain several
different symbols, which all indicate bonuses these domains grant
the player that own them.
-

-

-

-

These star symbols show how much VPs a domain is
worth. They also tell you the zone’s natural defensive
value, which you have to overcome in order to
conquer it.
Domains with the Card symbol allow the player to
draw one extra card in each Clean-up and Mining
phase.
The mining symbol means that the player owning the
domain gets to draw one extra gem from his gem bag
in every Clean-up and Mining phase in D, and from
the public Gem Bag every turn.
Domains with the Scroll symbol allow its owner to
play one Action card for free every turn.

6

When an Action card is
played, place it face-up in
front of you and announce
which card you are playing.
The player follows the
instructions written on the
played card from top to
bottom.
An Action card must be fully
resolved before another one
is played.
The game board consists of
interconnected domains.
If less than 4 players are
playing, do not use the
domains of the missing
player’s color during the
game.
The Hammer symbol shows
where a building can be
placed.
Domains on the centre island
confer bonuses to the player
that conquers and retain
ownership of them.
The star symbol shows how
many VPs a domain is
worth, and also the zones
natural defensive value.
Domains with the Card
symbol (green) allow the
player to draw one extra card
during each Clean-up and
Mining
Phase.
Mining
symbols (blue) allow him to
draw one extra gem, and
Scroll symbols (red) allow
the player to perform one
action for free each round.

CONQUERING DOMAINS
In order to conquer a domain, a player has to use an Attack action
card, such as the Militia, Infantry or Valkyrie cards. If a domain
has a defensive value (either natural defense in the ST and D
modes or defense gained from defensive buildings or conquer
markers placed in the domain) the Attack card’s attack value has
to be the same or higher than the defensive value. Attack cards can
be used simultaneously in order to conquer zones with higher
defensive values. A player can only conquer a domain that is
connected to a domain under his control by a road.
When a domain has been conquered by a player, that player places
one of his Conquer markers on that domain to show that he owns
it. The Conquer marker also gives the domain it’s placed in one
extra point of defense. A player is able to attack one of his own
domains with an Attack action and place additional Conquer
markers on it to raise its defense by one for each marker. If the
domain is later conquered by another player, that player wins all
the Conquer markers placed by the defeated owner in the domain
and a new Conquer marker of the new owner’s color is placed in
the domain. At the end of the game during the final score count,
acquired opponent’s Conquer markers are worth 1 VP each.

Militia, Infantry and Valkyrie
cards can be used to conquer
domains. The attack value of
these cards must exceed the
attacked domains defense
value if the domain is to be
conquered by the attacking
player.
When a domain has been
conquered by a player, that
player places his Conquer
marker to indicate ownership
over the domain.

BUILDING

Carpenter,
Mason
and
Architect allow the player to
place or upgrade a building
on the game board. A
building needs to be placed
on a hammer symbol in a
domain under control of the
player that played the
building card.

The Carpenter, Mason and Architect cards allow the player to
place or upgrade a building on the game board when they are used.
When placing a building, the player chooses in which domain to
place the building and then puts the building that he chooses to
build on one of the hammer markers in that domain. If there are no
free hammer markers in a domain, a player cannot place a building
in that domain. Two buildings of the same type (defense, utility,
resource and victory) cannot be placed in the same domain.

In S & ST, when a player has
finished using his Action
cards, he enters the Clean-up
and Mining Phase. In DB,
the player can still buy cards
and gems after any and/or all
of his action cards have been
used.

GLOSSARY (TERMS COMMONLY FOUND IN CARD DESCRIPTIONS ):
“Additive +X” – A card having an Additive ability means that this
card’s ability can be added to another card’s abilities if they are
played simultaneously. If a player for example plays an Infantry
and a Militia card simultaneously, these cards’ Additive
characteristic means that they combine to have an attack value of 3
(they have a value of 2 and 1 separately). This is useful when you
are trying to conquer domains that are heavily defended or if you
are trying to defend a domain with the Caltrops card.
“Build” – This allows the player to put a building of his choice,
and of the quality described by the card, in a domain that he
currently owns. Any bonuses conveyed by the building are ignored
until the player’s next turn. For example, building a + Action
building doesn’t allow the player to play an additional card the
same turn as the building has been erected.
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“Discard” – The player puts the card specified after the Discard
description from his hand into the specified discard pile.
“Defensive Value” – Every domain has a defensive value. Some
neutral domains have a high defensive value by default. But the
defensive value of any owned domain is always 0 by default; if a
neutral zone with a high defensive value is conquered, its
defensive value is immediately set to 0. However, the defensive
value of an owned domain can be increased if the player builds a
defensive building (Blue building) on it or if he uses the Caltrops
card during an attack against it.
“Gain” – Gaining objects is done either by using resources to
purchase them, or by using a card’s ability. When a player gains a
card, it is put into his discard pile, if the player gains a gem, the
gem is put into the player’s gem waste pile. Thus, the gained card
or gem cannot be used the same turn as it has been gained. The
Alchemist card is an exception to this rule, as it allows the player to
replace a gem in his pile of revealed gems with a better gem
instantaneously. The Tiered cards, such as Infantry or Mason, are
also exempt from this rule as they are put into their buyer’s hand
instead of the discard pile when purchased.
“Reaction” – A card of the type Action – Reaction can be used as
a response to an offensive move made by an opposing player.
“Trash” – Certain cards allow or force the player to Trash gems or
cards. A trashed card or gem is put into the Trash Pile, trashed
cards or gems are not available for purchase and cannot be
reinstated into the game. The Pollution card is an exception to
this rule, a trashed Pollution is put back into the Pollution pile on
the game table and not put into the Trash Pile, and thus it remains
in the game.
“+ X Action(s)” – The player is allowed to use X more actions
during his Action phase this turn without the use of an Energy
Ritual.
“+ X Card(s)” – The player draws X cards from his deck. If there
aren’t enough cards left in the player’s deck, he first draws as
many cards as possible, and then shuffles his discard pile to form a
new deck and draws additional cards from it until X is reached.
“+ X Gem(s)” – When you use an Action card with this
description, such as the Geologist card, you get to draw a gem
from either the public Gem Bag and place it into your own gem
bag (in S & ST) or you get to draw a gem from your own Gem Bag
(DB) and place it in your current gem hand.
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(DB) If the player is unable to draw the amount gems he is
supposed to, because his gem bag is depleted. The player draws as
many gems as he can, and then immediately puts the gems from
his gem waste pile back into the gem bag. He then continues to
draw gems from his freshly refilled gem bag until the correct
amount has been drawn.
Purchases (only in DB)
In the Action and Buy phase, the player can also spend any and all
of his resources to purchase new cards and/or gems. Purchased
cards are put into the discard pile (with the exception of
upgrade-cards, such as Infantry or Mason), and purchased gems
are put in the gem waste pile. When you spend resources to buy
cards or gems, you do not throw away the gem(s) which resource
values you’ve utilized in your purchase. “Used” gems are placed
in the gem waste pile.
The amount of resources a player can spend during this phase is
determined by the gems that he revealed at the end of his previous
turn (with exception to the very first round, where a player draws
four gems right away in order to get started with the game).
The gem resource values are as follows:
Coal – 0 Resources
White gem – 1 Resource
Blue gem – 2 Resources
Red gem – 3 Resources
If a player for example revealed one coal, two white gems and a
blue gem during the Clean-up and Mining Phase on his previous
turn, he gains 4 resources that can be spent on cards during his
next turn.
The cost of gems and cards vary. On the upper right corner of each
card, there is a number displayed on a gem symbol. This number
shows how much the card costs to purchase. Some cards also have
a square adjacent to the number, which means that a specific card
has to be trashed in order for the player to purchase that card. As
for gems, their values are displayed on the gem tablet (1 for a
White gem, 3 for a Blue gem and 6 for a Red gem).

CLEAN-UP AND MINING PHASE
In the Clean- up and Mining phase, the player discards all of his
played cards into his discard pile. In DB all of his revealed gems
are also put into his gem waste pile.
The player draws four new cards from his deck, and in DB also
reveals four new gems from his gem bag. However, more gems
and/or cards can be revealed/drawn if the player has built buildings
or conquered domains that increase these numbers (domains with a
+ Gem or + Card symbol).
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When playing DB, a player
can spend resources to gain
more cards and gems to his
deck and gem bag during
the Action and Buy phase.
When the resource value of
a gem is depleted, the gem
is placed in the player’s
gem waste pile.
The cost of a card is
displayed in the upper right
corner of the card.
The gem costs
follows:
White gem – 1
Blue gem – 3
Red gem – 6

are

as

The amount of resources a
player has to spend on
purchases depends on which
gems the player revealed
during the previous round’s
Clean-up and Mining Phase.
After the player has finished
playing Action cards and
finished buying new cards
and/or gems, he moves on to
the Clean-up and Mining
Phase.

When a player has finished
his Action and Buy phase,
he puts all cards on his hand
into his discard pile, along
with all the cards purchased
that round. The player then
draws 4 new cards from his
deck (the number of cards
drawn can vary if special
domains or buildings are in
the player’s possession, but
the default amount is 4).
In DB, all gems revealed
during the round are placed
in the gem waste pile and 4
new gems are revealed.

If the player is unable to draw the amount of cards or gems he is
supposed to, because his deck of cards or his gem bag is depleted.
The player draws as many cards/gems as he can, and then
immediately shuffles his discard pile to form a new deck or puts
the gems from the gem waste pile back into the gem bag. He then
continues to draw cards from his new deck and/or gems from his
freshly refilled gem bag until the correct amount has been drawn.

Certain
buildings
and
domains allow players to
draw additional cards and
reveal more gems.

The kinds of gems that are revealed determine the amount of
resources the player has to spend by purchasing cards and/or more
gems during the next round’s Action and Buy phase.
No left over resources, whether gained from action cards or from
revealing gems, are stored in between rounds. The players’
resource count is always reduced to zero at the start of the Cleanup and Mining phase.

The game ends when one of
the ending conditions are
met.

GAME END
The game ends when any of the ending conditions are met:
Any player reaches 25 VPs on the game board, either from
buildings or domains.
Any player conquers another player’s capital domain,
located at one of the edges of the game board
(characterized by the city on the domain)
(DB) two gem types are completely depleted from the Gem
Buying Pool
When a player’s turn ends, he counts all his victory points gained
from buildings and domains to see if he has enough to end the
game. If his total number of Victory Points is exactly 25, or
exceeds 25, the game ends.
After the game has ended, every player counts all the Gems and
Pollution cards that he owns, and adds the value of these objects to
the amount of VPs gained from domains and buildings on the
game board to get his total Victory Point amount.
Object’s VP values:
- Pollutions, minus 1 VP
- Coals, minus 1 VP
- Opponent’s Conquer Markers, +1 VP
- White Gems + 1 VP
- Blue Gems + 3 VPs
- Red Gems + 5 VPs

The player with the highest
amount of Victory Points
after the final count is the
winner!

The player with the highest total amount of Victory Points after all
Gems and Pollutions have been accounted for, has won the game!

A very special thank you to the playtesters:
David Berg Marklund, Dennis Berntsson,
Fredrik Eriksson, Fredrik Forsberg, Lars
Berg, Michael Jansen och Sanny Syberfeldt

All players count the amount
of Victory Points they get
from buildings and domains
on the game board, and then
add the amount of Victory
Points they get from Gems
and Pollutions.
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Bilaga D, Kort och Byggnadsguide

Ascendance contains a plethora of different card- and building types. This document
contains descriptions for each card and building,
and some clarifications of the rules governing their use.

CARDS
In Ascendance, the playing cards are the player’s primary means of interacting with the game
board. Each card has its own abilities, and understanding these abilities is essential if a player
hopes to create a deck of cards that efficiently carries out his strategies. The cards are listed in
order of cheapest to most expensive.

ACTION CARDS
The Action cards are the most basic playing cards that you are going to encounter during your
play sessions. Each Action card (except for the Energy Ritual) requires an Action in order to
be played, which can be obtained either by playing an Energy Ritual, or from certain domains,
buildings or other Action cards with the description “+ Action”. The Energy Ritual however,
is the easiest way to play your Action cards and it’s very important to keep a healthy amount
of Energy Rituals in your deck at all times (a descent ratio of Energy Rituals to other cards are
about one scroll per each two Action cards). The Energy Rituals are free to purchase, so it is
easy to acquire them when necessary.
The Energy Ritual is essential in order for a player to
play any Action cards at all. The card doesn’t cost any
resources to purchase, so it’s easy to acquire them when
necessary (you can however only purchase a maximum
of 3 Energy Rituals per round). An Energy Ritual is
used in this fashion:
You play the Energy Ritual from your hand and place it
on the table
Immediately following the Energy Ritual, you play the
Action card of your choice from your hand.

The Pollution card has no purpose in your deck other
than being an obstacle you have to get past in order to
get to the cards that are actually useful. Pollution can
be forced onto a player if an opponent uses the
Corruption Action card.
It’s important to keep the number of Pollution cards in
your deck at a minimum, so purchasing a couple of
Outpost cards to be able to trash them or buying a
Barrier to protect yourself from them is a sound
investment.
Leaving the number of Pollution cards in your deck
unattended can lead to disaster.

The Geologist is a good way to increase your income
during your early rounds in order to afford the more
expensive cards in the Deck Building mode and to raise
your VPs in the Simple and Simple Tiered modes.
When you play the Geologist, in the Deck Building
mode you draw an extra gem from your gem bag and
place it in your current gem pile, and in Simple and
Simple Tiered mode you get to draw one gem from the
public gem bag.

The Outpost is a cheap, but important card that is very
effective at removing Coal from your gem bag and
Pollution cards from your deck. When the Outpost is
played, you choose whether to trash 2 cards or 1 gem
from your current hand or gem pile (you cannot trash
items from your discard pile or gem waste pile).
In the Simple and Simple Tiered game modes, the
Outpost can trash a gem from the player’s Gem Bag
instead of his gem pile.

The Corruption card allows you to choose whether to
put two new pieces of Coal into each opponent’s gem
waste pile or two Pollution cards into their discard
piles.

The Barrier is a means of defending yourself against
attack actions and the Corruption card. When one of
these cards is played during an opponent’s turn and you
are affected and you have a Barrier card in your hand,
you may simply reveal it to avoid the effect of the
Corruption or attack card. The Barrier also serves as a
normal Action card during your turn, and it allows you
to draw 2 cards from the top of your deck.
You may only reveal Barrier once per each opponent’s
turn.

Invigorate is a card which allows you to draw 1 card or
1 gem. Whichever one you choose, Invigorate also
allow you to play another Action card (without the
usage of another Energy Ritual), since it has the +
Action description. However, you still have to use an
Energy Ritual to be able to use Invigorate; Invigorate
only gives you the ability to subsequently play
additional Action cards.

Second Wind can be considered to be a Geologist with
an extra effect. In addition to its + Gem effect, it also
gives you the choice to instantaneously put your entire
deck into your discard pile or, in the Deck Building
game type, empty the contents of your gem bag into
your gem waste pile.

Alchemist allows you to trash one of your gems in your
current gem pile (the gems revealed during the same
round), and trade it for a gem of higher value, which is
put into your gem pile (meaning you can use the
resources for that gem during the same round). For
example, if you were to trash a Blue gem, you would
replace it with a Red gem.
In the Simple and Simple Tiered game modes, the
Alchemist trashes a gem from the player’s gem bag, not
his gem pile. The better gem is collected from the
public Gem Bag and is placed in the player’s gem bag.

Swift Mining allows you to immediately reveal two
extra gems from your gem bag and draw two cards
from the top of your deck.
In Simple and Simple Tiered, you gain two gems from
the public gem bag instead of revealing gems from your
own gem bag.

Power Surge allows you to immediately draw two cards
from the top of your deck and you can play two
additional Action cards after Power Surge without
using Energy Rituals, due to its +2 Actions description.

When you play Clone, you get to choose one card from
your hand and play that card twice. If, for example, you
were to use Clone on a Swift Mining card, you would draw
4 cards and 4 gems instead of 2 cards and 2 gems.
Playing a Clone on an attack card, does not allow you to
attack two separate domains at the same time (you do
however get double the attack strength of the attack card
on one domain)

TIERED CARDS
Some cards in the game are separated into tiers. This means that you have to purchase a card
from the lowest tier, and then gradually upgrade that card to cards of the higher tiers.
The
symbol in the upper right corner means that the card needs a card of a lower tier to
be trashed, in addition to the cost of 3 resources, if it is to be purchased.

The Militia card is the most primitive form of Attack
Action, and it can only conquer domains with a defense
value of 1 or less. However, like with the attack cards
of higher tiers, the Militia can attack together with other
attack cards (since it has the Additive +1 description).
The player may also pay 3 resources and trash the
Militia to gain an Infantry card directly to his hand.
This is a free action, and does not require an Energy
Ritual or other + Action to be performed.

The Infantry card is the upgraded version of a Militia. It
has the ability to topple defenses of 2 or less (1 more
than the Militia). As with all other attack cards, the
Infantry has an additive effect, giving it the ability to
attack together with other attack cards to conquer
domains with higher defense values.
If the player pays 4 resources and trashes an Infantry
card from his hand, he can gain a Valkyrie card and
immediately put it into his hand. This is a free action,
and does not require an Energy Ritual or other + Action
to be performed

The Valkyrie card is the most powerful of the attack
cards, and can topple defenses of 3 or less.
As with all other attack cards, the Valkyrie has an
additive effect, giving it the ability to attack together
with other attack cards to conquer domains with higher
defense values.

The Carpenter is the most primitive form of Build
Action.
Using a Carpenter allows the player to erect a standard
building on one of the domains under his control.
The player may also pay 3 resources and trash the
Carpenter in order to upgrade it to a Mason, which is
put directly into the player’s hand. This is a free action,
and does not require an Energy Ritual or other + Action
to be performed

The Mason is the upgraded form of a Carpenter card.
Using a Mason allows the player to replace a standard
building on one of the domains under his control with
an advanced building.
The player may also pay 4 resources and trash the
Mason in order to upgrade it to an Architect, which is
put directly into the player’s hand. This is a free action,
and does not require an Energy Ritual or other + Action
to be performed

The Architect is the best of the Build Action cards.
Using an Architect allows the player to replace an
advanced building on one of the domains under his
control with a remarkable building.

BUILDINGS
Buildings are raised by the use of Action – Build cards (such as the Carpenter, Mason and
Architect). The buildings provide bonuses to the player that owns the domain that the
buildings are standing on. Buildings are not bound to their creators; if a domain with
buildings is conquered by a different player than the building’s creator, the buildings and their
effects are taken over by the conquering player.
The bonuses from the Utility and Resource buildings can be gained once per building per
turn. The bonuses from the Defense and Victory building however, are constant, passive
effects which aren’t utilized every round in the same manner as the Utility and Resource
buildings’ bonuses. For example; a remarkable Victory building doesn’t reward its current
owner 8 victory points per turn, the player owning it just has an extra 8 victory points as long
as he owns it.
The buildings and their bonuses are displayed on the table below:

