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Sammanfattning
Studien undersöker känslomässiga reaktioner vid kooperativt spelande, vilka som är 
gemensamma för båda spelarna och hur de påverkas av hur svårt spelet är. Arbetet 
utgick från studier av spelares emotionella reaktioner på spel och teorierna om Flow. 
Spelet Sanctum användes i en serie tester där mätningar utfördes på två spelare med 
hjälp av rapportformulär, pulsmätare och hjärna-till-datorgränssnittet Emotiv EPOC. 
Studien  fann  att  spelarna  ibland  upplevde  samma  känslor  när  de  spelade 
tillsammans  och  att  den  ökade  svårighetsgradens  huvudsakliga  effekt  var  att 
förändringarna i känslorna blev skarpare och större. Det tycktes huvudsakligen vara 
motgångar som splittrade spelarnas upplevelser. Resultaten ansågs tyda på att Flow 
är det optimala tillståndet för känslorna att växa i, och att ohanterbara situationer 
desynkroniserar dem. Undersökningen omfattade tio personer och åtta tester.
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1 Introduktion
 Design och testning av kooperativa spel  är  ämne som blir  alltmer relevant  allteftersom 
populariteten av spel som social aktivitet ökar. Ordet ”spel” förknippas ofta med kompetitiva 
element, men kooperativt spelande talar till andra spelare och andra situationer och utgör  
också en central del av vad spel  innebär för människor.

De sociala aspekterna hos spel är starkt kopplade till de emotionella, vad spel får spelare att 
känna och uppleva gemensamt. Denna studie syftar till att observera hur kooperativa spel 
får  människor  att  synkronisera  känslomässigt,  och  hur  denna  gemenskap  förändras  och 
påverkas av spelets svårighetsgrad. Spelare kan uppleva båda med- och motgångar starkt, 
och när flera spelare arbetar mot ett gemensamt mål är det viktigt för samarbetet att båda 
spelarna har en uppfattning om den andres situation. Detta är därför en central faktor vid 
lyckad balansering och testning av kooperativa spel.

Spelet Sanctum, utvecklat av Coffee Stain Studios och balanserat för kooperativt spelande i  
samband  med  studien,  används  i  fem  speltest  för  att  utvärdera  effekterna  av  ökande 
svårighetsgrad på den emotionella synkroniseringen vid kooperativt spelande.  Sanctum är 
en genrehybrid med aspekter av Tower Defense och First Person Shooters.  Spelet växlar 
mellan en lugnare, strategisk fas och en actionfas där de strategiska besluten sätts på prov.  
Det är främst spelarnas upplevelser under den senare fasen som är föremål för studien.

För att mäta spelarnas emotionella responser används både rapportforumulär där spelarna 
väljer  mellan  ett  antal  alternativ  för  att  beskriva  spelets  olika  skeden,  och  fysiologiska 
mätmetoder i  form av pulsmätning och Emotiv EPOC. EPOC är  ett  headset som läser av 
neurologiska signaler och används för att mäta känslor som engagemang eller frustration.

Med bakgrund i forskning om hur spelupplevelser kan mätas och design av kooperativa spel  
försöker studien fastslå hur den gemensamma spelupplevelsen ser ut för två personer som 
spelar Sanctum kooperativt.
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2 Bakgrund
 Balansering av spel, en av utvecklingsprocessens centrala delar, handlar på en fundamental 
nivå om att kontinuerligt försätta spelaren i situationer som ligger inom dennes förmåga att 
hantera,  men  som  kräver  en  aktiv  fokusering  av  uppmärksamhet  för  att  hantera  väl.  
Allteftersom spelarens lär sig av dessa situationer behöver spelet förändras och kräva mer 
komplexa lösningar av spelaren.

Mihaly Csikszentmihalyi (1990) presenterar i sin bok Flow en generell idé om detta önskade 
tillstånd,  där  en  människa  ökar  sin  egen  mentala  komplexitet  genom  att  ställas  inför 
situationer som kräver självutveckling och lärande. Csikszentmihalyi menar att denna känsla 
ligger mitt emellan den ängslan som uppstår då utmaningen är utanför människans förmåga 
och den tristess som resulterar i  situationer då utmaningen inte ställer några krav på att 
vidareutveckla  samma  förmåga.  Många  av  de  faktorer  som  Csikszentmihalyi  (1990) 
framhäver  som  förutsättningar  för  Flow  –  tydliga  mål  och  responser,  kontroll  över  sina 
handlingar, överkomliga mål – går att konstruera artificiellt i spel, vilket har bidragit till deras 
popularitet. Att kunna känna igen och mäta detta tillstånd är därför ett värdefullt verktyg i  
testning och balansering.

Möjligheten att uppleva Flow är dock bara en del av vad som gör spel som aktivitet attraktivt  
för  människor.  Salen  och  Zimmerman  (2004)  menar  att  spel  ur  ett  historiskt  perspektiv 
huvudsakligen har inkluderat och värderats som sociala upplevelser.  De hävdar också att 
populariteten hos flerspelarlägen i nutida digitala spel är en återgång till aktivitetens rötter 
som ett socialt medium.  Csikszentmihalyi (1990) anser visserligen att Flow kan uppstå även 
som en konsekvens av social interaktion, men att människor söker sig till sociala situationer  
även av andra anledningar. Ett spels funktionalitet som socialt medium är därför också en 
relevant faktor att studera i testningen av spelet.

Socialt spelande kan uppstå i olika spelformer, både kooperativa och kompetetiva (Salen & 
Zimmerman,  2004).  Denna  studie  är  inriktad  på  kooperativa  spel  och  de  emotionella 
reaktioner de framkallar.

2.1 Spel ur ett emotionellt perspektiv
Under det senaste decenniet har ett flertal studier utförts av spelares emotionella reaktioner 
på spelsituationer, och ett flertal metoder för utföranden av dylika studier har föreslagits.  
Hur  central  teorin  om  Flow  har  varit  har  varierat,  liksom  metoderna  för  att  mäta  de 
känslomässiga faktorerna i spelet.

GameFlow (Sweetser & Wyeth, 2005) är en modell som utvecklats med starkt inflytande från 
Csikszentmihalyis (1990) forskning. Modellen används för att utvärdera olika aspekter av ett 
spel  med  utgångspunkt  från  kriterierna  för  Flow,  men  har  också  inkluderat  det  sociala 
umgänge  spelet  erbjuder  som  en  individuell  faktor.  Författarna  medger  att  den  sociala 
aspekten av ett spel till och med kan avbryta upplevelsen av Flow, men menar att det inte är  
en  del  av  vad  spelet  går  ut  på,  utan  är  ett  mål  i  sig.  Metoden  är  konstruerad  för  att 
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underlätta expertutvärderingar  av  spel  och är  inte utformad för  spelartestning,  men kan 
användas som grund för utveckling av spelartester (Sweetser & Wyeth, 2005).

GEQ,  ”Game Engagement  Questionnaire”  (Brockmyer,  et  al.,  2009),  är  en mätmetod för 
spelartestning  som mäter  den subjektiva  upplevelsen  av  engagemang  i  spel.  Flow är  en 
faktor som metoden är utformad att mäta, tillsammans med ett flertal andra såsom närvaro 
och en form av dissociation. Flow mäts genom bland annat ickestandardiserade enkäter om 
hur de upplevde spelandet. Som en del av studien tillfrågades också försökspersoner medan 
de spelade om de hade tappat sina nycklar, för att studera graden av respons på frågan. En 
av de definierande aspekterna hos Flow (Csikszentmihalyi, 1990) är fullständig mental fokus 
på den aktuella handlingen, vilket gör att försök att rikta om spelarens uppmärksamhet från 
spelet bör misslyckas i  högre grad om denne är i  Flow. Metoden utvecklades delvis med 
syftet att studera effekterna av våldsamma spel.

Det  finns  också  de  som  ifrågasätter  Flow-begreppets  användbarhet,  exempelvis  Amyris 
Fernandez  (2007).  Fernandez  menar  att  begreppet  är  svårdefinierat,  att  existerande 
definitioner  är  inkonsekventa  och  osammanhängande.  Fernandez  anser  att  GameFlow-
modellen är intressant, men att de inkonsekventa definitionerna av dess kärnbegrepp utgör 
ett problem. Den metod Fernandez föreslår för att mäta spelarupplevelsen betonar även 
den känslornas betydelse för spelupplevelsen, men menar att också känslor och preferenser 
som spelaren har från början påverkar upplevelsen och interaktionen.

Andra studier (Atkins & Mandryk, 2007) har använt sig av fysiologiska mätmetoder för att  
uppskatta känslomässiga reaktioner. Till dessa metoder hör mätningar av GSR (Galvanic Skin 
Response),  puls,  blodtryck, och muskulär  aktivitet.  Atkins och Mandryk använder  sig och 
också av ett system där känslor placeras i ett tvådimensionellt koordinatsystem beroende på 
valens – om en känsla upplevs som positiv eller negativ – och upphetsning – hur intensiv 
effekten är på människan som upplever den (Smith & Kosslyn, 2009). Modellen är byggd på 
suddig logik, och studerar inte enbart positiva reaktioner, utan även känslor som tristess och 
frustration.  Atkins och Mandryk (2007) föreslår ett möjligt sätt att övervaka om en spelare 
är på väg ut ur Flow genom att övervaka känslan av utmaning tillsammans med frustration 
och tristess, vilket dessutom kan ge information om att spelet är för svårt eller för lätt för  
spelaren.

2.2 Balansering av kooperativa spel

2.2.1 Generella principer för svårighetsprogression
Vilka är då de faktorer i ett spel som avgör hur spelarens upplevelse av ser ut? Adams och  
Rollings  (2007)  talar  om  percieved  difficulty,  upplevd  svårighetsgrad,  som  spelarens 
upplevelse av ett spels utmaningar. Den upplevda svårighetsgraden tar med faktorer som 
spelarens erfarenhet i beräkningen, och är en av de centrala faktorerna som ett spelartest är 
tänkt att mäta.
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Utöver  den  upplevda  erfarenheter  talar  Adams  och  Rollings  (2007)  också  om  absolute  
difficulty,  absolut  svårighetsgrad,  och  power  provided,  tilldelad  styrka.  Den  absoluta 
svårighetsgraden definieras av de problem spelaren ställs inför och hur mycket skicklighet 
som krävs för att lösa dem. Tilldelad styrka är de medel spelaren tilldelas för att hantera 
problemen. Dessa båda begrepp leder till ett tredje, relative difficulty, relativ svårighetsgrad, 
som definieras som hur svår en situation är att hantera med den tilldelade styrkan. Den 
relativa  svårighetsgraden,  med  justeringar  för  spelarens  erfarenhet  och  personliga 
upplevelse, resulterar i den upplevda svårighetsgraden.

Dessa  begrepp  är  inte  nödvändigtvis  enkla  att  definiera;  den  absoluta  svårighetsgraden 
inkluderar  mer  än  de  konkreta  hinder  som  står  i  spelarens  väg.  I  spel  som  har  tydliga 
antagonister och en klart definierad konflikt finns det dock ofta mätbara komponententer. 
Som exempel kräver en fientlig entitet i ett spel en viss mängd resurser, i form av pengar 
eller  ammunition,  för  att  tillintetgöra.  Ju  mer  som  krävs,  desto  mer  ökar  den  absoluta 
svårighetsgraden.  Ju  mer  spelaren  tilldelas  av  resurserna,  desto  mer  ökar  den tilldelade 
styrkan.  Om  spelet  ökar  dessa  två  faktorer  i  samma  takt  finns  risken  att  den  relativa 
svårighetsgraden förbli densamma, och den upplevda svårighetsgraden sjunker allteftersom 
spelaren blir mer erfaren. Tidspress och komplexitet är dock också faktorer som måste tas 
med i beräkningen av den absoluta svårighetsgraden.

2.2.2 Beroende och oberoende i kooperativt spelande
En fråga som är specifik för balanseringen av kooperativa spel  är  hur beroende de båda 
spelarna är av varandra. En viss nivå av beroende är nödvändigt för att spelet ska betraktas 
som kooperativt.  Om spelarna inte  påverkas  av  varandras  insatser är  samarbetet  främst 
symboliskt, en enkel addition av de båda spelarnas resultat. Samtidigt utgör ett alltför starkt 
beroende en källa till  konflikt  mellan spelarna,  då de drabbas av konsekvenserna för sin 
medspelares dåliga beslut, och deras individuella frihet begränsas.

I  Splinter  Cell:  Chaos  Theorys (Ubisoft  Montreal,  2005)  kooperativa  spelläge  är  spelarna 
starkt beroende av varandra. För att ta sig fram genom miljöerna måste spelarna på många 
ställen hjälpas åt, hjälpa varandra upp för kanter och hissa ner varandra med rep. Pistolen 
som  används  i  enspelarläget  för  att  avfyra  en  störningssignal  som  slår  ut  elektronisk 
utrustning (exempelvis övervakningskameror) under en kort tidsperiod har i flerspelarläget 
modifierats  så  att  den spelaren  måste  stå  still  och  aktivt  fokusera  på  måltavlan  för  att 
effekten inte ska försvinna. Detta gör att spelarna måste koordinera sina rörelser och turas 
om att skicka störningssignaler mot elektronik för att kunna ta sig förbi båda två. Om en 
spelare dör har den andre en begränsad tid på sig att återuppliva sin partner – om detta 
misslyckas är spelet över för båda spelarna.

Chaos Theory är ett spel  som kräver en mycket hög grad av samarbete och två skickliga 
spelare kan få ut mycket av det. Om spelarna ligger på olika skicklighetsnivå kan spelet dock 
bli  frustrerande:  den skickligare  spelaren kan kompensera och rädda den andre i  många 
situationer, men spelet är huvudsakligen inriktat på att ta sig fram oupptäckt, vilket gör att 
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ett  misstag  från  endera  spelaren  orsakar  allvarliga  problem  för  båda.  Bristande 
kommunikation kan orsaka stora problem, och resultaten av en del misstag, även om de 
bara begås av en spelare, är permanenta. Samarbetet är givande för dem som har satt sig in i 
spelet, men det är svårare att introduceras till spelet genom det.

Left  4  Dead (Valve  South,  2008)  ställer  inte  samma  krav  på  samarbete,  men  det  är 
fortfarande en av de viktigaste komponenterna i spelet. Det finns inga delar av spelet som är 
specifikt utformade så att de är omöjliga att klara ensam, och en ensam överlevande spelare 
kan  klara  spelet  även  efter  att  lagkamraterna  har  dött,  men det  finns  samtidigt  många 
situationer en spelare lätt kan hamna i som bara en lagkamrat kan rädda dem ur. En spelare 
som faller av en kant blir hängande på kanten och måste räddas av en lagkamrat, en spelare 
som blir fångad av en viss typ av fiende har endast någon sekund på sig att ta sig loss innan 
de måste räddas av någon annan, och spelet är mycket svårt utan åtminstone en till spelare.  
Spelare kan också hjälpa varandra genom att exempelvis ta hand varandras skador.

Left  4  Dead gör  spelare  beroende  av  varandra  i  praktiken  snarare  än  i  teorin.  Skickliga 
spelare kan ta hand om de mindre erfarna. En spelare kan allvarligt skada de andra om de 
gör misstag, men det taktiska värdet av en lagkamrat oavsett skicklighet är fortfarande stort.

ToeJam  &  Earl (Johnson-Voorsanger  Productions,  1991)  har  ett  något  mer  avslappnat 
förhållande till  spelarnas beroende av varandra.  Spelet är inriktat på utforskning, och att  
förlora den andre spelaren är att förlora en person till som utforskar – i övrigt går spelet bra 
att spela även om den andre spelaren dör, och är då i stort identiskt med singleplayerläget.  
Spelarna kan ta liv av varandra om de får slut på liv, men detta måste ske med det andre 
spelarens godkännande. Det finns vissa misstag en oerfaren spelare kan göra som skadar  
båda spelarna, men vanligtvis drabbas inte den andre värre än den som gör misstaget, och 
spelarna kan också dela på powerups under vissa förutsättningar.

Samtidigt  som  ToeJam  &  Earl på  många  sätt  är  välanpassat  för  kooperativt  spelande 
hanteras det mer som en bonus än en nödvändighet.

Dessa olika sätt att hantera beroendeförhållandet spelarna emellan leder till olika resultat, 
något som är viktigt att vara medveten om vid balansering och utvärdering av kooperativa 
spel.

2.2.3 Splittring och fokus i kooperativa spel
En  annan  balanseringsfråga  som  är  specifik  för  kooperativa  spel  är  splittring  kontra 
fokusering  av  spelarnas  gemensamma  uppmärksamhet.  Att  splittra  spelarnas 
uppmärksamhet  mellan  olika  utmaningar  är  en  unik  möjlighet  för  kooperativa  spel,  och 
tillåter en utforming av samtidiga utmaningar som hade varit omöjlig för en spelare att klara 
ensam. Det minskar risken att spelare rivaliserar om att klara samma utmaningar och låter 
även spelare som är beroende av varandra testa sin egen skicklighet. Det ger också möjlighet 
för spelare som är skickliga på olika saker att dela upp sig och komplettera varandra.
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Samtidigt är fokusering av spelarnas gemensamma uppmärksamhet det som håller spelarna 
samman.  Det  är  deras  gemensamma  utmaningar,  mål  och  motgångar  som  gör  spelet 
kooperativt, och fokuseringen av deras uppmärksamhet förstärker detta band. Det ger även 
möjligheten att utforma enskilda utmaningar som är specifikt gjorda för två spelare.

Generellt går fokus hand i hand med beroende, och splittring med oberoende, med det finns 
undantag. En spelare kan vara starkt beroende av den andre spelarens förmåga att hantera 
en separat utmaning, och flera spelare som inriktar sig på samma utmaning kan kompensera 
för varandras misslyckanden till den grad att de inte är lika starkt beroende av den andres 
insats.

Splinter Cell: Chaos Theory (2005) tillåter spelarna att splittra sin uppmärksamhet och dela 
upp sig, men straffar spelare som gör detta för ofta eller för oförsiktigt; spelarna kan arbeta 
effektivare var för sig i många situationer, men är nästan alltid säkrare tillsammans.

Left 4 Dead (2008) betonar en liten, fokuserad grupp. Spelare som separeras från resten av 
gruppen svävar ofta i stor fara, och gruppen arbetar generellt effektivare tillsammans. Spelet 
använder dock många spelmoment i form av fiender och platser där spelarna kan falla ner 
för att splittra gruppen, och försöker ofta få spelarna att gå i förväg eller hamna efter de  
andra genom utmaningarnas utformning. Att hålla gruppen fokuserad är en utmaning i sig. 
Spelarna kan dock tjäna på att splittra sin uppmärksamhet för att hantera angrepp från olika 
riktningar, så länge de håller sig nära varandra.

ToeJam & Earl  (1991) är ett spel som kräver splittring för att dra nytta av det kooperativa 
läget. För att utforska kartan effektivt måste spelarna dela upp sig. De hamnar därför ofta så  
långt ifrån varandra som överhuvudtaget är möjligt. Dock gör möjligheten att dela powerups 
om man står tillräckligt nära varandra att spelarna gärna möts upp med jämna mellanrum. 
Detsamma gäller det gemensamma målet att nå nästa bana.

Ett  kooperativt  spel  behöver  en  konflikt  mellan  splittring  och  fokus  för  att  bli  riktigt  
intressant, och kan därför tjäna på att ha element som uppmuntrar till båda omväxlande, 
eller till och med samtidigt.
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3 Problemformulering 
 Målet  med  studien  har  varit  att  uppskatta  hur  mycket  två  deltagare  i  en  kooperativ 
spelsituation har känslomässigt gemensamt och hur detta förändras beroende på hur svåra 
utmaningar de ställs inför.

I kooperativa flerspelarlägen är det inte bara relevant att spelarna har en bra spelupplevelse, 
utan  också  att  de  känner  en  gemenskap  som  hjälper  dem  att  samarbeta  mot  sitt 
gemensamma mål. Därför är det, ännu mer än i kompetitiva spellägen, viktigt att en spelares 
positiva upplevelse inte går ut över en annans. Även motgångar kan bli en bidragande faktor 
till den gemenskap som byggs upp mellan spelarna. Vid testning och balansering av spel är 
det därför viktigt att studera inte enbart hur spelarnas individuella upplevelser ser ut, utan 
också vilka upplevelser som delas och bidrar till spelarnas sociala roller som samarbetande 
parter.

3.1 Metodbeskrivning

3.1.1 Praktiskt arbete: Sanctum
Förarbetet  för  studien  utfördes  i  samarbete  med  spelutvecklingsstudion  Coffee  Stain 
Studios,  som  en  del  av  testningen  och  balanseringen  av  deras  spel  Sanctum,  specifikt 
Sanctums ”Infinite  Mode”,  ett  kooperativt  flerspelarläge som fortsätter  tills  spelarna blir 
besegrade. Sanctum är en genrehybrid som blandar element av  Tower Defense, TD, med 
element från First Person Shooters, FPS. Spelarna använder sig av en gemensam valuta för 
att köpa vapen som de kan använda för att själva angripa fiender, eller torn som angriper 
fienden autonomt från sin position.  Spelarna och tornen angrips  inte,  men om spelarna 
släpper igenom ett visst antal fiender är spelet över.

Det praktiska arbetet med Sanctum resulterade i en version av spelet där svårighetsgraden 
ökar i en sådan takt att spelarna har möjlighet att utveckla sitt samarbete och utveckla nya  
taktiker. Denna version användes sedan för den avslutande studien.

3.1.2 Studie av emotionell gemenskap
Undersökningen använde sig av en blandning av subjektiva bedömningar från spelarna om 
deras  känslomässiga  tillstånd under  spelandet  och  fysiologiska mätningar  av  emotionella 
reaktioner.

Sanctum är uppdelat i förhållandevis korta ”vågor” av fiender, varav varje våg tar högst ett 
fåtal minuter. Mer eller mindre svårhanterliga situationer kan uppstå under en enskild våg, 
men den matematiskt  mätbara  förändringen i  svårighetsgrad  som balanserats  under det 
praktiska arbetet sker från våg till våg. Fienderna i varje våg ökar i styrka i förhållande till den 
förra vågen, och mätningarna av spelarnas emotionella tillstånd kommer därför att delas in 
enligt dessa vågor.
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Efter varje våg av fiender ges spelarna tid att konstruera torn och köpa vapen i spelet. Denna 
fas av spelandet innehåller ingen tidspress, och spelarna väljer själva hur länge de vill ägna 
sig  åt  konstruktioner  innan  de  startar  nästa  våg.  Därför  fanns  det  också  tid  för 
försökspersonerna att efter varje våg göra en subjektiv bedömning av sitt känslotillstånd och 
notera detta. För att få tydliga och jämförbara data ombads försökspersonerna att notera 
sina känslor på ett formulär där de har möjlighet att välja utifrån ett antal alternativ för att  
beskriva vågen.

Försökspersonerna hade formuläret vid sig under spelandet, och uppmuntrades vid testets 
början att göra en notering efter varje våg, men påmindes inte igen när spelandet väl hade 
börjat.  Målet med formen var att efterlikna en naturlig spelupplevelse, vilket innebär att 
avbrott  i  koncentrationen  bör  minimeras  och  vara  så  korta  och  frivilliga  som  möjligt.  
Csikszentmihalyi  (1990)  menar  också  att  Flow kännetecknas  av  fullständig  koncentration 
riktad  mot  den  pågående  aktiviteten.  Det  är  möjligt  att  ett  uteblivet  svar  i  forumläret, 
tillsammans med fysiologiska mätdata som visar på stark koncentration och engagemang, är 
ett tecken på att spelarna befann sig i ett liknande tillstånd.

Fysiologiska mätningar  utfördes  med hjälp  av  två  olika verktyg  för  varje   försöksperson.  
Pulsmätning användes för att studera reaktioner hos det sympatiska nervsystemet, vilket 
bland annat aktiveras vid spänning eller stress (Smith & Kosslyn, 2009). Ett verktyg för EEG-
mätningar, Emotiv EPOC, användes också för att samla in fysiologiska mätdata. EPOC är ett  
headset som fästs på försökspersonens huvud och kan användas för att avläsa en mängd 
neurologiska signaler, inklusive emotionella tillstånd (Emotiv, 2010). Studien använde sig av 
ett enkelt loggningsprogram kodat med EPOCs medföljande API (application programming 
interface), som ger utdata i form av tabeller där en kolumn representerar upphetsning eller 
spänning  (liksom avläsningen av pulsen),  en representerar  engagemang,  uppmärksamhet 
och  koncentration,  och  en  representerar  frustration.  De  fysiologiska  faktorerna  mättes 
kontinuerligt under testet och den resulterande datan studerades huvudsakligen per våg, för 
att se likheter och skillnader i mätningarna hos de båda försökspersonerna under varje våg. 
Detta gjorde att resultaten kunde ställas i relation till den mätbara svårighetsgraden och de 
känslor spelarna själva rapporterar efter varje våg.

Försökspersonernas bakgrund och relation till den andra spelaren varierade, men spelarnas  
relation sinsemellan noterades för att kritiskt kunna granska mätdatan. Försökspersonerna 
gavs erfarenhet av spelet innan testet börjar, för att de skulle nå så långt in i spelet som 
möjligt under testet och därmed maximera den delen av progressionen som utvärderas.

Målet  med  studien  var  att  uppskatta  huruvida  den  ökade  svårighetsgraden  hos  de 
utmaningar spelarna ställdes inför ledde till att de upplevde samma känslor oftare eller mer 
sällan.  Undersökningen  betonade  framförallt  positiva  känslor  som  de  som  framkommer 
under Flow, men även känslor som maktlöshet eller tristess utvärderades.
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3.1.3 Metoddiskussion
Valet av metod och detaljerna i utförandet kan ifrågasättas på ett flertal punkter.

Svårighetsgraden mättes huvudsakligen vid en given våg enligt spelets tänkta progression, 
där varje våg bör vara svårare än den förra. Trots att detta är matematiskt korrekt är det inte 
nödvändigtvis  representativt  för  hur  svår  spelarna upplevde att  vågen var.  Beroende på 
spelarnas  strategiska  val  kunde  våg  6  vara  avsevärt  enklare  än  våg  5,  eller  vice  versa.  
Anledningen att den absoluta svårighetsgraden är det som resultaten ställdes i relation till 
snarare än den upplevda svårighetsgraden är att studien delvis syftade till att urvärdera en 
speldesign.  Progressionen  beskrivs  därför  ur  ett  systemperspektiv,  snarare  än  ett 
upplevelseperspektiv. Förhoppningsvis gör detta det lättare att ställa studien i relation till  
andra svårighetsprogressioner redan under utvecklingen av ett spel.

Svårighetsgraden  var  heller  inte  den  enda  faktorn  som  förändrades  allteftersom 
försökspersonerna  kom längre  in  i  spelet.  De  hade  spenderat  mer  tid  med  det,  spelets 
komplexitet  hade  ökat  och  koordinationen  mellan  de  två  spelarnas  handlingar  hade 
sannolikt också förbättrats. För att minimera dessa faktorer tilläts spelarna att testa spelet 
och  vänja  sig  vid  det  redan  innan  testet  börjar,  delvis  tillsammans.  Detta  ledde  till  att 
försökspersonerna redan hade spenderat tid med spelet,  kände till  dess komplexitet och 
eventuellt börjat koordinera sitt spelande. Dessa faktorer kan dock inte kunna uteslutas helt,  
något som tagits med i beräkningen då resultaten utvärderades.

Valet att göra självrapporteringen av känslotillstånd efter varje våg frivillig, eller åtminstone 
att  inte påminna försökspersonerna om den,  kan ha lett  till  bristande data  om spelarna 
glömde eller ignorerade formuläret och har därmed gjort utvärderingen mer beroende av de 
fysiologiska mätmetoderna. Detta är en beklaglig bieffekt, men en nödvändighet i och med 
att studien delvis utgår från  Csikszentmihalyis (1990) forskning om Flow. Att mäta djupt 
engagemang  och  koncentration  i  någon  form  försvåras  om  testet  genom  sitt  upplägg 
ständigt avbryter försökspersonernas koncentration. En utelämnad notering vid en våg kan 
innebära att försökspersonerna var starkt fokuserade på spelet, vilket också var relevant för 
testet, men slutsatser om detta bör dras med försiktighet och med stöd av övrig testdata.

Avslutningsvis kan de fysiologiska mätmetoderna ifrågasättas. Pulsmätning kan med fördel 
kombineras  med  flera  andra  mätmetoder  för  att  dra  slutsatser  om  det  sympatiska 
nervsystemet  och  i  förlängningen  om känslotillstånd  (Atkins  & Mandryk,  2007).  I  denna 
studie kombinerades den med data från EPOC, vilket inte tycks vara en beprövad metod. 
EPOC användes också i  denna studie med den API  som Emotiv själva bifogar,  istället för 
direkt EEG-data, som systemet är kapabelt att läsa av. Tyvärr låg studier av EEG-data för 
långt utanför ämnets ramar (speldesign) för att den typen av data skulle kunna utvärderas.  
Eftersom  EPOC  användes  i  kombination  med  andra  mätmetoder  kan  resultaten 
förhoppningsvis  också  att  kunna  leda  till  slutsatser  om  hur  väl  med  medföljande  APIn 
fungerar för att mäta känslotillstånd.

14



4 Genomförande
 Arbetet bakom Sanctum som spel  har  spänt  över flera år,  och den del  av  arbetet som 
redovisas i  denna studie omfattar  endast  en liten del  av utvecklingsprocessen – de sista 
veckorna av testning och balanseringsarbete, huvudsakligen gällande flerspelarläget – samt 
det slutresultat som användes för testningen.

Först  introduceras  Sanctums  grundläggande  spelmekaniker  och  det  kooperativa 
flerspelarläget. Sedan diskuteras de faktorer som balanserats.  Sanctums interna såväl som 
användarriktade dokumentation delar in balanseringens element i tre centrala kategorier: 
vapnen, de vapen spelaren själv bär med sig och använder sig av,  fienderna, vars framfart 
spelaren försöker stoppa, och tornen, de byggnader spelaren kan konstruera.

4.1 Sanctum: Spelmekanik

4.1.1 Grundmekaniker
Som genrehybrid följer Sanctum en del konventioner från båda sina genrer, Tower Defense 
(TD)  och First Person Shooter (FPS). Spelets går ut på att förhindra att fientliga rymdvarelser 
tar  sig  fram  till  ”The  Core”,  kärnan,  en  kraftkälla  som  varelserna  oförklarligt  dras  till. 
Varelserna dör när de går in i  kärnan, men skadar den samtidigt, vilket gör den instabil.  
Fiender orsakar olika mycket skada på kärnan, huvudsakligen beroende på sin storlek, och 
när tillräckligt många lyckats ta sig fram imploderar den, vilket innebär att spelet är över.

Spelaren  har  ett  flertal  metoder  till  sitt  förfogande  för  att  hindra  varelsernas  framfart. 
Fienderna kommer i vågor, och innan varje våg befinner sig spelaren i en byggfas (building 
phase). Byggfasen liknar i många aspekter klassiska TD-spel, exempelvis många av de bidrag 
till genren som gjordes som specialkartor till Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002), men 
spelas huvudsakligen i förstaperson. Spelaren konstruerar torn, vilka i sitt enklaste utförande 
utgörs av block som tvingar fienderna att gå runt dem och ta en omväg till kärnan, men som 
också kan uppgraderas för att exempelvis beskjuta fienderna om de kommer inom ett visst 
avstånd. Det måste alltid finnas en väg öppen för fienderna att gå; spelaren tillåts inte att 
bygga en mur som hindrar dem från att komma fram helt. Spelaren kan också uppgradera 
sina egna vapen med samma resurser som används för tornbyggandet.

Spelaren  signalerar  när  denne  är  klar  med  byggandet,  och  spelet  övergår  då  i  
utplåningsfasen  (extermination  phase).  Utplåningsfasen  spelas  som  ett  FPS-spel,  där 
fienderna strömmar in, försöker ta sig fram till kärnan via kortast möjliga väg och spelaren 
försöker skjuta dem eller möjliggöra för tornen att döda dem innan de når fram. Spelaren 
kan inte bygga i denna fas. Utplåningsfasen pågår tills alla fiender i vågen är döda, varpå 
spelaren tilldelas nya resurser och nästa byggfas börjar.
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Figur 1 Sanctum: Förstapersonsvyn och översiktsvyn i byggfasen

Spelaren har möjlighet att växla mellan förstapersonsvyn och en översiktsvy (figur 1), men 
kan  inte  bygga  eller  skjuta  i  översiktsvyn.  Vyn  används  för  att  planera  var  tornen  ska 
konstrueras i byggfasen och se var fienderna befinner sig i utplåningsfasen.

Det är vanligt i TD-spel att försöka bygga labyrinter för att fienderna ska ta en så lång väg 
som möjligt till kärnan. Vissa fiender flyger över tornen, och dessa hindras inte av labyrinter,  
utan måste bekämpas med vapen och luftvärnstorn.

4.1.2 Kooperativt spelande
Sanctum innehåller ett flerspelarläge där två spelare samarbetar för att förhindra att kärnan 
förstörs. Varje spelare tilldelas hälften av resurserna i byggfasen. Resurser kan inte överföras 
mellan  spelarna,  så  båda  spelarna  måste  delta  i  byggandet  för  att  använda  resurserna 
effektivt. De hologram som markerar vart en spelare siktar och vad de planerar att bygga är 
synliga för båda spelarna i olika färger, vilket ger möjlighet för dem att ”peka” på en plats  
och föreslå olika konstruktionsmöjligheter. Spelarnas vapen uppgraderas individuellt.

I utplåningsfasen beskjuter båda spelarna fienderna. Eftersom spelareffektiviteten därför blir 
närapå dubbelt så hög är fienderna betydligt  starkare i  flerspelarläget än i  enspelarläget. 
Spelarna kan beskjuta varandra, men detta resulterar i att de knuffar varandra ur vägen med 
sina skott, utan att orsaka permanenta skador.

Spelarna  kan  kommunicera  via  röstchatt  och  textmeddelanden.  De  tilldelas  poäng 
gemensamt  och  försöker  klara  så  många  vågor  som  möjligt  innan  kärnan  förstörs.  Till  
skillnad från enspelarläget, där varje bana har ett visst antal vågor och tar slut efter att den 
sista  vågen  är  avklarad,  slumpas  vågor  fram i  flerspelarläget  i  oändlighet  och  fienderna 
förstärks i varje ny våg. Flerspelarläget tillåter också, med få undantag, användning av alla 
torn på alla banor, medan enspelarläget introducerar nya torn på varje bana. Flerspelarläget 
har  under  utvecklingen  endast  haft  en  svårighetsgrad;  två  separata  svårighetsgrader  är 
tänkta att implementeras, men omfattas inte av denna studie.
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4.2 Vapnen
Spelaren har tillgång till  tre handburna vapen,  varav alla går  att  uppgradera upp till  fem 
gånger var. De två första används för att direkt skada fienderna, medan det tredje har en 
mer komplex effekt och är av särskilt intresse för balanseringen av det kooperativa spelläget.  
Alla vapen har också två olika funktioner, en primär och en sekundär. 

Assault Gun är ett vapen vars primära funktion är att avfyra en stor mängd skott snabbt, på 
kort  avstånd.  Den är  inte ett  precisionsvapen,  även om den kan träffa svaga punkter på 
fienderna  och  då  gör  mer  skada.  Vapnets  sekundära  funktion  är  att  avfyra  en  granat. 
Granaten detonerar när den slår i något, och skadar fiender i en radie kring explosionen.

Sniper Rifle är ett vapen som avfyrar en laserstråle med stor precision, och gör mycket skada 
vid varje träff, men kräver lång tid att ladda om. Varje uppgradering låter den avfyra ett 
extra skott innan den behöver laddas om, upp till tre extra skott. Dess sekundära funktion är  
ett kikarsikte med två nivåer av zoom. Träffar på fiendernas svaga punkter med vapnet är  
mycket effektiva.

Freeze Gun är ett mer indirekt vapen. Dess primära funktion är att avfyra en lysande sfär 
som fastnar på fiender och saktar ner alla fiender inom en radie kring sig. Sfärens effekt 
varar ett par sekunder innan den försvinner. Vapnets sekundära funktion är att avfyra en 
sfär som detonerar och fryser fast alla fiender inom några meters radie i ett par sekunder.

Freeze Gun är av särskilt intresse i det kooperativa spelandet, eftersom den möjliggör en del 
intressanta taktiker. Den primära funktionen saktar ner fiender i en radie kring sitt mål, och 
eftersom den kan fästa på fiender kan den också ”följa med” och fortsätta sakta ner samma 
fiender.  Den har dessutom balanserats så att  vapnet  är  redo att  avfyras  igen innan den 
första sfären försvunnit; en spelare kan med andra ord bibehålla effekten så länge denne 
fortsätter att avfyra nya sfärer. Två spelare kan göra detta ännu effektivare och på så sätt 
sakta ner fienderna dubbelt.

Om  vapnet  används  på  fienderna  längst  fram  kommer  de  bakre  fienderna  ikapp  de 
nersaktade fienderna, vilket bildar en klunga som är lätt att skada med granater. Spelare 
kallar denna taktik ”clustering”, och den kräver fokus och koordination för två spelare att 
utföra optimalt. Motsatsen till clustering är ”stretching” som bygger på att spelarna saktar 
ner fienderna längst bak, vilket ger dem mer tid att hantera dem längst fram.

Det är också vanligt att spelarna använder sig av den sekundära funktionen för att ge stoppa 
fienderna  vid  kritiska  ögonblick,  exempelvis  precis  innan  de  når  kärnan.  Funktionen  är 
mycket användbar och kan ge medspelaren goda möjligheter att beskjuta fienderna, men 
det  är  också  viktigt  för  balanseringen  att  den  inte  kan  överanvändas  –  om  spelarnas 
frysdetonationer avlöste varandra skulle fienderna kunna låsas fast. Därför tar det lång tid 
efter en användning av den sekundära funktionen innan Freeze Gun är redo att användas 
igen.
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4.3 Fienderna

4.3.1 Allmän balansering av hälsa
Eftersom Sanctums flerspelarläge inte har fördefinierade vågor, utan varje våg slumpas fram, 
så förstärks  fienderna i  spelet  enligt  en formel  baserad på vilken våg  de tillhör  och hur  
mycket resurser spelarna har tilldelats under spelet. Denna formel appliceras sedan på en så 
kallad ”HP-mod”, ett värde som är individuellt för olika fiendetyper och avgör hur mycket 
deras HP (health points) ökar i förhållande till formeln. Fiendernas HP är den enda faktorn 
som förändras, även om andra övervägdes (t.ex. pansaret hos Tank, se nedan). Förändringar 
av en fiendetyps HP-mod används för att balansera den typen specifikt, medan övergripande 
förändringar i formeln använts för att ändra spelets progression överlag.

Under utvecklingen har tre versioner av formeln varit aktuella.
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Figur 2 Formler för fiendeförstärkning

Den ursprungliga formeln (Formel 1 i figur 2) var  Hpmod * (Wave² + Resourcetotal * 0.5), 
där Wave var vågen fienden tillhörde i ordningen och Resourcetotal var den sammanlagda 
mängden resurser spelarna dittills hade tilldelats tillsammans. Resultatet tillades till bas-HPn 
för varje varelse, ett grundvärde som liksom HP-moden är olika för olika fiendetyper.

För att förstå varför denna formel var problematisk är det viktigt att notera hur spelarna 
tilldelas resurser. Spelarna börjar med 80 resurser var, och får 40 resurser var efter att ha 
klarat  första  vågen.  Efter  varje  våg  tilldelas  spelarna  nya  resurser,  och  varje  gång  ökar 
mängden med 20. Vid andra vågen får spelarna 60 resurser, vid tredje, 80, vid fjärde, 100, 
och så vidare upp till 400 resurser var. Vid 400 upphör spelarna att få mer och mer resurser,  
utan fortsätter att få 400 efter varje våg.
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Problemet med den ursprungliga formeln var att Resourcetotal snabbt blev så stor att Wave 
blev fullständigt irrelevant för resultatet. Styrkan hos fienderna var alltför beroende av de 
utdelade resurserna, och när resurstilldelningen slog i sitt tak vid 400 slog också fiendernas 
styrka  i  taket  och  ökade  mycket  långsamt.  Som  tidigare  diskuterats  innebär  detta  att  
absolute difficulty och  power provided löper närapå parallellt, vilket  gjorde att de spelare 
som nådde så långt kunde fortsätta att spela långt över våg 50 innan Wave² blev stor nog att 
påverka formeln meningsfullt. Detta var huvudsakligen ett problem på banan ”Mine”, där 
det  inte  fanns  några  flygande  varelser,  vilket  gjorde  de  markfokuserade  tornen  alltför 
effektiva. Flygande varelser lades senare till i Mine för att avhjälpa en del av problemet.

En reviderad version föreslogs  (Formel  2 i  figur  2),  som skulle  använda  summan av  alla 
Wave² istället för Wave² i formeln (det vill säga 1² för våg 1, 1²+2² för våg 2, 1²+2²+3² för våg 
3, och så vidare). Med denna formel blev dock progressionen för snabb, och den övergavs 
snart.

Som en kompromiss mellan dessa två formler användes en tredje (Formel 3 i figur 2), som 
istället  för  att  lägga samman alla   Wave² adderade varannan  Wave² och använde  detta 
värde i formeln (det vill säga 1² för våg 1, 1² för våg 2, 1²+3² för våg 3,  1²+3² för våg 4, 
1²+3²+5² för våg 5, och så vidare). HP-moden och bas-HPn för varelser justerades också för 
att formeln skulle fungera. Detta skapar ett mönster där varannan våg blir något svårare,  
utöver ökningen som beräknas utifrån resursinkomsten.

4.3.2 Balansering av specifika fiendetyper
Fienderna i Sanctum finns i 12 olika varianter. De första fyra vågorna innehåller endast en 
fiendetyp, medan våg fem och framåt innehåller två – med undantag för var femte våg (10,  
15, 20, 25, och så vidare), så kallade ”Heavy Waves”, som innehåller tre fiendetyper. Typerna 
slumpas fram, med olika sannolikhet för olika typer beroende på hur avancerade typerna är;  
mer exotiska och svårbegripliga typer används mer sällan.

Walkers är den grundläggande fiendetypen, som inte har några speciella egenskaper, men är 
förhållandevis  många,  stora  och  medelsnabba.  Walkers  tenderar  att  splittra  spelarna, 
eftersom de kommer många efter varandra, men spelare som är vana att använda Freeze 
Gun kan fokusera på de främsta och koordinerat samla alla Walkers i en klunga, vilket ger 
goda möjligheter för båda spelarna att fokusera sin uppmärksamhet på klungan.

Runners är små, snabba fiender som har låg HP, men kommer i stora antal. Spelare slår sig 
ofta samman för att frysa dem och effektivt bombardera dem med granater, men kan ibland 
dela upp sig om några Runners lyckas smita förbi och den ena spelaren springer före för att 
stoppa dem medan den andra stannar för att hindra fler från att komma förbi.

Tanks är stora, långsamma fiender som har ett tjockt pansar och därför inte skadas av svaga 
träffar från exempelvis en Assault Gun på låg nivå. Eftersom fiendernas HP ökar allteftersom 
diskuterades det om Tanks pansar också skulle öka i styrka, men speltester visade att Tanks 
utgör ett allvarligt hot på högre nivåer även med sitt originalpansar. Tanks har också gjorts  
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tåligare  under  utvecklingen,  samtidigt  som deras  antal  har  minskat  –  detta  leder  till  att  
spelare kan behöva samarbeta för att gemensamt ta ner en Tank.

Big Walker är en betydligt större version av Walkern, som kommer i lägre antal. Till skillnad 
från Tanks har Big Walkers inget pansar, bara hög HP. Deras svaga punkt är lättare att träffa  
underifrån,  vilket  gör  ett  en  spelare  ibland  springer  nere  på  marken  framför  dem  och 
försöker träffa punkten medan den andre springer ovanpå tornen och försöker bibehålla 
översikten och frysa dem på strategiska platser.

Chargers är  fiender som accelererar  upp i  höga hastigheter  när  de springer  raksträckor.  
Spelare som är medvetna om detta bygger ofta labyrinter med många svängar för att sakta  
ner Chargers. Om två spelare bygger labyrinten är det viktigt att båda är medvetna om detta.

Hoverers är fiender med ett ogenomträngligt pansar som täcker framsidan av kroppen, men 
en svag punkt på ryggen. De tjänar ofta som en sorts sköld för andra fiender innan de når 
fram till spelarna. Om en av spelarna har en uppgraderad Sniper Rifle kan denne fokusera på  
deras svaga punkter medan den andre spelaren tar hand om andra fiender i vågen.

Bobble Heads är fiender med en stor, svag punkt på huvudet, men som i bara tar skada om 
de blir träffade där – resten av kroppen är helt immun mot skada. Torn träffar sällan Bobble 
Heads på deras svaga punkt, och de vajar  huvudet fram och tillbaka, vilket gör att  båda  
spelarna måste fokusera på dem med Sniper Rifles för att kunna döda dem på högre nivåer.

Blockers rullar  ihop sig när de blir  beskjutna,  och är  osårbara  i  sitt  ihoprullade läge.  De 
kommer oftast tillsammans med andra fiender och distraherar tornen från dem genom att 
rulla ihop sig och lura tornen att slösa skott på dem medan de andra fienderna smiter förbi. 
Spelarna försöker därför döda dem så tidigt som möjligt, så att de inte hinner komma in i  
labyrinten. Spelare kan koordinera sina attacker för att se till att Blockers inte får tid att röra 
sig så långt innan de rullar ihop sig igen.

Soakers är mycket tåliga fiender, men de sväller en aning för varje skott de träffas av, vilket 
gör dem känsligare för framtida attacker. Detta gör att Assault Gun och torn som skjuter  
snabbt är effektivast mot dem. Om det endast finns några få sådana torn i labyrinten kan en 
spelare behöva följa efter varje Soaker och beskjuta den med sin Assault Gun i stort sett  
konstant. Ursprungligen hade Soakers en hög HP-mod som gjorde dem nästan oslagbara på 
senare nivåer, men denna har sedan dess sänkts.

Spore Pods är den första typen av flygande fiender. De rör sig långsamt, men är många. På 
lägre nivåer kan de ofta dödas  av en träff  med Sniper Rifle  och kan då besegras  av  två 
spelare utan hjälp av torn, men på högre nivåer räcker inte en träff, och spelarna måste dela 
upp sig för att skadeskjuta på många som möjligt och ha luftvärnstorn som dödar skadade 
Spore Pods.

Dodgers är några av spelets mest irriterande fiender, som en del testare uttryckligen har 
bett  ska  tas  bort  ur  spelet,  men utgör  också  en  av  de  största  utmaningarna  ifråga  om 
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prickskytte.  Dodgers  rör  sig  i  snabba,  långa  ryck,  med  ojämna  intervall,  vilket  gör  dem 
extremt svåra att träffa. Eftersom de även kan lyckas ta sig förbi tornen är det vanligt att  
spelarna delas upp sig så att en skjuter de Dodgers som är på väg mot labyrinten, och en 
skjuter de som nästan har hunnit fram till kärnan.

Gliders är  exceptionellt  snabba  flygande  fiender,  men rör  sig  i  en  flytande  rörelse  mot 
kärnan och har förhållandevis lite HP. Deras hastighet gör att tornen ofta missar dem, och de 
kan utgöra en utmaning även för spelarnas Sniper Rifles. Liksom Dodgers kan de ofta lyckas 
smita förbi obemärkt, och att ha en spelare som skjuter Gliders som är på väg in i kärnan kan 
rädda spelarna från att förlora.

4.4 Tornen
Sanctum innehåller 8 typer av konstruktioner spelarna kan bygga. Det mest grundläggande, 
Block, är ett enkelt hinder som spelaren kan bygga för att tvinga fienderna att ta en speciell 
väg. Vanligtvis används dessa för att bygga labyrinter. För att själv kunna förflytta sig runt 
snabbt  i  och  på  labyrinterna  kan spelarna bygga  Televators,  en kombination  av  en hiss 
(elevator) och teleportör (teleporter). Dessa förflyttar spelarna upp ovanpå blocktornen och 
låter dem teleportera sig snabbt via översiktsvyn.

Den enda konstruktion spelaren kan bygga som inte är ett torn är Slowfields. Dessa byggs i 
labyrinten, där fienderna väntas gå, och saktar ner deras rörelsehastighet. Från början hade 
Slowfields (till  skillnad från försvarstorn och vapen) endast tre uppgraderingsnivåer,  men 
trots de höga kostnaderna för uppgraderingarna var dessa för kraftfulla, och Slowfields har 
numera sex nivåer, och kan därför uppgraderas fem gånger som andra torn. Detta gjorde 
dem till mer av en långtidsinvestering. Slowfields påverkar också spelarna, vilket gör att de 
begränsar spelarnas strategiska val något; spelare som vill gå nere i labyrinten för att bättre 
träffa svaga punkter på fiender kan störas av Slowfields och de är därför något spelarna bör 
vara överens om att bygga innan de konstrueras.

Övriga torn är försvarstorn som beskjuter fienderna när de kommer inom skotthåll. Gatling 
är ett grundläggande, enkelt försvarstorn som skjuter snabbt, men tar lite skada. Det kostar  
hälften så mycket att bygga och uppgradera som andra försvarstorn. Lightning har motsatt 
funktionalitet och tar flera sekunder på sig att ladda om, men skjuter kraftfulla elektriska 
urladdningar som också studsar mellan fiender om tornet är uppgraderat. Scatter Laser, till 
skillnad från andra torn, fokuserar inte på en enskild fiende, utan växlar hela tiden från en till  
en annan inom dess räckvidd. Den beskjuter också fiender både på marken och i  luften,  
vilket övriga torn är inkapabla till.  Mortar har mycket lång räckvidd och skjuter projektiler 
som detonerar när de landar, vilket skadar fiender i ett område och potentiellt kan träffa 
många fiender samtidigt. Mortars används ofta i kombination med starka Slowfields eller 
Freeze Gun, för att  samla fiender på en plats och maximera skadan. Avslutningsvis finns 
också  Anti-Air, ett torn som enbart skjuter på luftburna fiender, men avfyrar målsökande 
missiler mot dem som detonerar och skadar fiender i ett område, likt Mortar. Alla torn kan  
uppgraderas fem gånger, och bra placering av torn är central för att nå långt i spelet.
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5 Utvärdering
 Utvärderingen  av  de  känslomässiga  reaktionerna  hos  spelare  av  Sanctums  kooperativa 
spelläge utfördes i form av 8 tester på 10 försökspersoner. Dessa föregicks av fyra pilottester 
för att testa utrustningen och testmiljön, så sammanlagt 13 tester med 11 försökspersoner 
utfördes i  samband med studien. Varje test omfattade två personer. En stor mängd data 
samlades in, och studerades huvudsakligen i diagramform.

5.1 Utförande av mätningar

5.1.1 Mätmetoder
De tre mätmetoderna i metodbeskrivningen ovan – formulär för subjektiv rapportering av 
emotionella upplevelser, pulsmätning och EEG-mätaren EPOC – användes med varierande 
resultat.

Formulären var utformade så att försökspersonerna hade fyra alternativ för att beskriva den 
våg de just hade klarat: ”Spännande”,  ”Frustrerande”, ”Tråkig” och ”Utmanande”.  De tre 
första kategorierna var utformade för att motsvara vanliga känslotillstånd vid spelande och 
låg även nära de känslotillstånd som mättes av EPOC, medan den sista syftade till att mäta 
om försökspersonerna kände att vågen ställde krav på deras skicklighet. Försökspersonerna 
hade möjlighet att välja flera alternativ för samma våg.

Pulsmätning  utfördes  med  Polar  Wearlink+,  en  typ  av  pulsmätare  som  fästs  kring 
bröstkorgen och sänder data trådlöst via Bluetooth. Pulsmätarna utlånades av InGameLab 
för studien, och användes tillsammans med ett program som Michael Lebram på InGameLab 
bidragit med. Försökspersonernas puls observerades i form av kurvor under testerna, och 
lagrades  i  semikolonseparerade  tabeller.  Pulsmätarna  fungerade  felfritt  under  samtliga 
tester.

Emotiv EPOC användes för att mäta tre olika känslor hos försökspersonerna: ”Excitement” 
(uppdelat i ”Short term” som mäter omedelbara förändringar och ”Long term”, som mäter 
mer  övergripande  variationer),  ”Frustration”  och  ”Engagement/Boredom”.  EPOC  skickar 
signalerna trådlöst till en sändare, och användes tillsammans med en modifierad version av  
det medföljande exempelprogrammet EmoStateLogger. En EPOC utlånades av InGameLab 
för studien, medan den andra införskaffades separat.

EPOC led ursprungligen av signalproblem, både i form av att headsetet förlorade kontakt 
med sändaren och datorn,  och  att  sensorerna förlorade  kontakten  med huvudet.  Dessa 
problem ledde till att data från EPOC inte blev fullständig vid alla tester och att headsetens  
loggningsprogram  ibland  desykroniserades,  vilket  försvårade  jämförandet  av  data. 
Mätningarna  av  försökspersonernas  engagemang  var  särskilt  känsligt  för  denna  typ  av 
störningar  och  uteblev  helt  i  de  första  pilottesterna.  Dessa  problem  löstes  dock  under 
pilottesterna.
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En del  försökspersoner rapporterade att headseten blev obekväma efter längre perioder, 
och  upplevde  tydligt  obehag  vid  slutet  av  längre  tester,  som  pågick  i  över  en  timme. 
Obehaget  kunde  lindras  tillfälligt  genom  att  lyfta  lätt  på  sensorerna,  och  de  flesta 
försökspersonerna upplevde inget distinkt obehag.

5.1.2 Försökspersoner
Sammanlagt  deltog  11  personer  i  studien,  inklusive  pilottesterna.  Försökspersonerna 
refereras till som P1-P11 i rapporten.

Först utfördes en serie av fyra pilottester med försökspersonerna P1 och P2. Dessa bidrog till  
att kontrollera att testdata kunde samlas in som planerat och att den tekniska utrustningen 
fungerade.  Erfarenheten  med  dessa  pilottester  ledde  till  modifikationer  av 
loggningsprogramvaran  och  visade  på  vikten  av  att  anteckna  händelseförloppet  under 
testerna.  P1  och  P2  var  enäggstvillingar,  och  osäkerheten  i  om  detta  skulle  utgöra  en 
potentiell  felkälla vid studier av emotionell  synkronisering bidrog till  att datan från dessa 
tester inte användes mer i studien. P1 deltog inte i vidare testning.

Kort  efter  pilottesterna  utfördes  det  första  testet  som  inkluderats  i  studien.  Detta  har  
numrerats som Test 0 i insamlandet av data. Försökspersonerna var P2 och P3, som var nära 
vänner sedan barndomen och ofta hade spelat spel tillsammans tidigare, dock inte Sanctum. 
P2 hade ingen erfarenhet av spelet utöver de tidigare utförda pilottesterna, medan P3 hade 
spelat Sanctum intensivt i ett flertal månader.

Test 1 utfördes med P4 och P5, som var klasskamrater och vänner sedan drygt två år tillbaka.  
P4 hade grundläggande erfarenhet av Sanctum sedan tidigare, medan P5 hade omfattande 
erfarenhet.

Test 2, 3 och 4 utfördes med P6 och P7, som var bröder och hade ofta hade spelat spel  
tillsammans tidigare. Ingen av dem hade tidigare erfarenhet av Sanctum.

Test 5 utfördes med P8 och P9, som var ett par sedan ungefär två år tillbaka. Ingen av dem  
hade tidigare erfarenhet av Sanctum.

Test 6 och 7 utfördes med P10 och P11, som var klasskamrater sedan tre år tillbaka. P10  
hade inget tidigare erfarenhet av Sanctum, medan P11 hade större erfarenhet.

5.1.3 Testförhållanden
Testerna utfördes huvudsakligen i hemmiljö, med undantag för test 1 och 5, som utfördes i 
kontorsmiljö. Spelarna hade möjlighet att prata med varandra under spelandet – Sanctum 
spelas vanligtvis via onlinetjänsten Steam, som tillhandahåller voicechat, så det är vanligt att  
spelare diskuterar strategier och koordinerar spelandet muntligt även om de inte befinner 
sig på samma plats, som försökspersonerna gjorde. Tiden för varje test varierade, från 12 
minuter till uppåt 90 minuter, beroende på hur snabbt spelarna avancerade och hur långt de 
nådde  i  spelet.  Försökspersonerna  lämnade  inte  sina  platser  under  testerna,  men  fick 
tillgång till dricka om de blev törstiga.
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Testet övervakades med uppsikt över minst en av spelarnas skärmar. Vanligtvis noterades 
enbart centrala händelser,  som när fiender tog sig igenom försvaren under en våg,  men 
ibland noterades  också  fiendetyper  och spelarbeteende av speciellt  intresse  för  studien. 
Tekniska problem och justeringar av mätinstrumenten noterates också.

5.2 Resultat och analys

5.2.1 Subjektiva rapportformulär
Användningen av rapportformulären var frivillig, och formulären hanterades därför mycket 
olika av olika försökspersoner. Flera försökspersoner antecknade eller ritade på formulären 
utöver att fylla i kryssrutorna, och en försöksperson ignorerade helt sina formulär. En del  
försökspersoner  pratade  om  sina  upplevelser  under  spelandet,  men  endast  ett  tillfälle 
förekom där en försöksperson direkt försökte påverka den andres val i formuläret.

Överlag rapporterades de flesta känslor bara av en försöksperson och mängden känslor som 
överensstämde mellan båda personerna måste övervägas i förhållande till mängden känslor 
som bara en rapporterade. Figur 3 sammanställer förhållandet mellan överensstämmande 
och icke överensstämmande rapporterade upplevelser.

Figur 3 Diagram över rapportresultaten för olika vågor från samtliga tester

Det kortaste testet nådde till våg sju, det längsta till våg 20. Antalet rapporter överlag ökar 
när spelarna upplever att spelet börjar bli svårare (våg 6 var den första som rapporterades 
som ”frustrerande”), men eftersom de flesta spelare inte kom längre än till våg 14 finns det  
mindre data från senare vågor.
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Resultaten visar på att  de valbara känslotillstånden är svaga och förhållandevis eniga vid 
spelets början, men gradvis blir intensivare, dock inte nödvändigtvis på samma sätt för båda 
spelarna.  Erfarenhetsskillnader  är  en  faktor  som  spelar  in  –  i  ett  fall  rapporterade  en 
oerfaren spelare en våg som ”frustrerande”, medan den erfarna medspelaren rapporterade 
samma  våg  som  ”tråkig”.   Erfarna  spelare  är  överlag  mindre  benägna  att  rapportera 
frustration,  möjligen  eftersom de  har  vant  sig  vid  att  situationer  bortom deras  förmåga 
uppstår i spelet.

Efter att känslorna intensifierats kring våg 6-7, då de första fienderna börjar skada kärnan i  
merparten av testerna, börjar de synkroniseras i något högre grad. Spelarna som överlever 
de första utmaningarna utvecklar gemensamma strategier för att klara sig vidare i spelet.  
Eftersom endast två tester (0 och 1) nådde längre än till våg 14 är det svårt att säga om 
denna trend fortsätter.

Mängden eniga rapporter i förhållande till oeninga rapporter är som minst kring våg 7 och 12 
(se figur 3). Dessa står också ut som de punkter i testerna då de första fienderna trängde  
igenom spelarnas försvar (runt våg 7 för de flesta spelare, våg 12 för de spelare som kom 
längre). Resultaten visar överlag på att de ökande svårighetsgraden kan vara en bidragande 
faktor till emotionell synkronisering, men att allvarliga motgångar – som ofta kommer som 
en konsekvens av den ökande svårighetsgraden – rör upp fler känslor som båda spelarna inte 
nödvändigtvis delar.

5.2.2 Pulsmätning
I  utvärderingen av  pulsmätningsresultaten  är  det  viktigt  att  notera  naturliga  skillnader  i  
vilopuls. Exempelvis hade P6 och P7, bröder med liknande livsstil, betydligt mindre skillnad i  
genomsnittlig puls än P10 och P11, bekanta varav den ene konditionstränade och den andre 
inte. Det enda tillfället då P10s och P11s pulser låg nära varandra var när P10 hade noterbart 
förhöjd  puls,  medan  P11  inte  hade  det  –  något  som  bör  betraktas  som  en  skillnad  i 
känslotillstånd snarare än en likhet. Resultat justeras därför överlag för vilopuls innan de 
jämförs. De specifika exempel som redovisas i figur 4 och 5 är från P6 och P7, som hade 
närliggande vilopuls och därför jämförs här utan justeringar.

Vid  sidan  av  dessa  naturliga  skillnader  tycktes  pulsmätningarna  ursprungligen  stödja 
hypotesen att den ökande svårighetsgraden förstärker emotionell synkronisering, i alla fall  
upp till en viss nivå. De mest märkbara skillnaderna i puls låg vanligtvis i början av testerna,  
för  att  sedan avta efter  ett  par  vågor.  Skillnader  fortsatte  sedan att  uppstå i  lägre grad 
oberoende av våg. Figur 4 presenterar ett typexempel på detta mönster över hela Test 2, 
sammanlagt ungefär en halvtimme långt.
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Figur 4 Test 2, P6 och P7, skillnad i slag per minut under hela testet

Detta visade sig dock vara ett falsk antagande då flera tester utfördes i följd med samma 
försökspersoner.  Figur  5  visar  Test  3,  som  utfördes  direkt  efter  Test  2,  utan  att  
försökspersonerna lämnade sina platser mellan testerna. Test 3 fortsätter på det mönster 
som  påbörjades  i  Test  2,  med  sporadiska  skillnader  i  allt  mindre  skala,  trots  att 
svårighetsgraden återställdes  till  noll  då det  nya  testet  började.  Det är  därför  troligt  att  
synkroniseringen av spelarnas puls är en följd av att ha spelat tillsammans längre i sträck, 
snarare än av den ökande svårighetsgraden.

Figur 5 Test 3, P6 och P7, skillnad i slag per minut under hela testet

Vana  spelare  hade  generellt  färre  skarpa  avvikelser  i  sin  puls,  men  omständigheterna 
påverkade detta i högre grad än erfarenhetsfaktorn. Det bör tilläggas att fysisk aktivitet är en 
viktigt potentiell felkälla, som kan ha påverkat spelarnas puls trots att de inte reste sig från 
sin plats under testerna.

5.2.3 EPOC
De  tre  känslor  som  EPOC  har  mätt  under  testerna  –  ”excitement”,  ”frustration”  och 
”engagement” – uppvisar  olika mönster i  den data som samlats in. Hur mycket av detta 
beror  på  känslornas  natur  respektive  EPOCs  mätmetoder  är  svårt  att  avgöra,  men 
skillnaderna är viktiga vid utläsandet av generella mönster i datan.

Upphetsning eller spänning (i den formen som mäts ögonblickligen, av Emotiv kallad ”short-
term excitement”) är den känsla som var kapabel till snabbast förändringar under testerna. 
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Stora  förändringar  över  hela  spektrumet  skedde  nästan  konstant  under  spelandet,  och 
mycket  snabbt  under  senare  utplåningsfaser.  På  grund  av  mätningarnas  känslighet  var 
skillnader mellan spelarna mycket tydliga,  men trots de snabba förändringarna finns det 
tecken på synkronisering även inom denna känsla. Inget tillstånd var helt stadigt gällande 
spänning, men en del försökspersoner hade värden nära maxnivå under uppåt en minut i 
sträck under senare vågor.

Frustration var  en något  mer stabil  känsla  än spänning,  som dock ändå kunde genomgå 
snabba förändringar i vissa situationer. Till skillnad från spänning kunde frustration ligga på 
det maximala mätbara värdet under längre perioder utan att avvika över huvud taget. Detta 
fenomen var vanligast hos ovana spelare, men syntes även ibland hos de  vana spelarna. 
Rapporter  om  frustration  kom  ofta  under  vågor  där  spelarna  hade  upplevt  maximala 
frustrationsvärden, även om detta även uppstod kort under vågor som upplevdes positivt. 
Frustration nära minimivärdet var sällsynt.

Engagemang (och indirekt dess motpol, tristess) var den mest svårmätbara och stabila av 
känslorna.  Den nådde aldrig  maxvärde eller  minimivärde,  och förändrades förhållandevis 
långsamt. Engagemang låg vanligtvis över mittenvärdet, även då en våg rapporterades som 
tråkig – det är därför möjligt att engagemangsmätningen ger resultat baserat på spelarens 
koncentration,  som  kan  vara  hög  även  om  spelaren  överlag  upplever  vågens 
underhållningsvärde som bristande (och alltså ”tråkig”).

Få mönster var helt genomgående i datan, men generellt stödde känslorna som avlästs av 
EPOC de teorier som formats av de subjektiva rapporterna. Känslorna som rapporterades 
överensstämde inte alltid med spelarnas rapporterade upplevelser, men datan uppvisade 
liknande mönster: de första vågorna präglas  av stabilare/lägre värden,  medan de senare 
vågorna  leder  till  skarpare  förändringar.  Senare  vågor  har  också  ofta  element  av 
synkronisering,  där  känslomätningarna för  båda spelarna följer  samma mönster,  men de 
häftigare  individuella  reaktionerna  leder  till  att  de  skillnader  som uppstår  blir  större  än 
under tidigare vågor.

Det  finns  också  ett  stöd,  om  än  något  svagare,  för  trenden  att  vågor  som  präglas  av 
motgångar leder till emotionell desynkronisering mellan spelarna. Ofta reagerar en spelare 
starkare på motgångarna än den andre, något som också observerades i försökspersonernas 
beteende. Huvudsakligen är  det oerfarna spelare som reagerar starkare än erfarna,  men 
fenomenet syns även i de tester där båda spelarna är ovana – eventuellt på grund av en en 
personlig skillnad i hur spelarna hanterar motgångar emotionellt. Figur 6  visar ett exempel 
från Test 6 på spelarnas frustration under en våg då försvaren inte höll och fiender först kom 
igenom:  P10  hade  mindre  tidigare  erfarenhet  av  spelet  och  uppvisade  högre 
frustrationsnivå.
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Figur 6 Test 6, våg 7: Spelarnas reaktion på ett första misslyckande

Datan ger dock också mer konkreta exempel på emotionell  synkronisering i  olika former. 
Figur  7  visar  ett  exempel  på  fördröjd  synkronisering  från  Test  5,  där  P8  följer  liknande 
mönster  av  frustration  som  P9,  men  något  senare.  Figur  8  visar  en  våg  där  spelarna 
synkroniseras under vågens gång – de har avslutat  den föregående byggfasen med olika 
spänningsgrader, men uppvisar närliggande mönster under vågen och slutar på samma nivå. 
Båda exemplen är från tidiga stadier av respektive test.

Figur 7 Test 5, våg 1: Synkronisering med fördröjning
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Figur 8 Test 6, våg 1: Synkronisering under en våg

Det  finns  också  exempel  i  datan  på  situationer  där  spelare  ”byter”  känslotillstånd  och 
förändringar sker omvänt i  förhållande till  den andre spelarens tillstånd. Figur 9 visar ett 
exempel på en sådan situation. Dessa mönster är inte lika vanliga och kan vara slumpmässiga 
– inga säkra slutsatser bör dras om dem – men de skulle kunna förklaras med den tidigare 
nämnda teorin om splittring av spelare i kooperativa spel. Under vissa tester delade spelarna 
explicit  upp uppgifter  mellan sig  för  att  bli  effektivare,  något  som var  tydligast  i  Test  5.  
Mönstret kan därför vara ett resultat av att en spelare avlastas på bekostnad av den andre.

Figur 9 Test 5, våg 8: Omvända känslotillstånd hos spelarna
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5.2.4 Flow
Under pilottesterna tycktes det svårt att dra några slutsatser om Flow från den data ett test  
vanligtvis  gav.  Csikszentmihalyi  (1990)  beskriver  intensivt  Flow  som  präglat  av  starkt 
engagemang,  hanterbar  frustrationsnivå  och  jämn  puls,  och  det  var  svårt  att  se  detta 
tillstånd framträda tydligt i någon testdata.  Spelarnas tendens att ignorera sina formulär, 
som  var  tänkt  att  testa  hur  fokuserade  de  var  på  spelet,  tycktes  bero  mer  på  deras  
personliga inställning till formulären och i vilket tempo de spelade. Att utläsa om och när 
spelarna kan ha gått in i intensivt Flow är därför svårt även med en stor mängd testdata, om 
inte  annat  därför  att  de  flesta  av  känslotillstånden som EPOC  avläser  förändras  mycket 
snabbt. Även engagemang, den känsla som uppvisat långsammast förändringar, visar sällan 
höga nivåer över en längre tid (se figur 10 för ett exempel på en engagemangskurva).

Däremot är Flow som ett bredare koncept mycket relevant för upptäckten att känslorna ökar 
med svårighetsgraden, men desynkroniseras av kraftiga motgångar. Flow är ett tillstånd som 
ligger  mellan  enkla,  lätthanterliga  situationer  (som  lätt  blir  tråkiga)  och  svårhanterliga 
situationer (som lätt blir frustrerande). Det är i dessa situationer – medan spelet blir svårare,  
men utan  att  spelarna misslyckas  –  som känslorna i  testerna tycks  kunna växa  utan  att  
desynkroniseras.  Medan  hanterbara  utmaningar  kräver  samarbete  för  att  bemöta  leder 
ohanterbara utmaningar  till  en känsla av hopplöshet och frustration,  där samarbete inte 
fungerar  likadant.  I  ett  kooperativt  spel  som  Sanctum  är  spelandet  samarbete,  och  när 
spelandet inte ”fungerar”, fungerar inte samarbetet heller. Flow kan därför sägas vara det  
optimala tillståndet i  längden för känslomässig synkronisering i  spel  där svårighetsgraden 
ökar. Teorin att ohanterbara, frustrerande situationer utgör ett tydligare hot mot de delade 
känslorna  än  lätthanterliga  situationer  innebär  dock  att  större  försiktighet  kan  behöva 
iaktagas för att inte öka svårighetsgraden alltför snabbt i kooperativa spel.

Figur 10 Test 7, våg 2: Stabila engagemangsvärden

30

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260
0

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5

0,6
0,7

0,8

0,9
1

Engagement

P8
P9



6 Slutsatser

6.1 Resultatsammanfattning
Den centrala frågan som låg till  grund för studien var hur mycket emotionella reaktioner 
delades  av  två  spelare  i  ett  kooperativt  spelläge  och  hur  detta  band  påverkades  av 
förändringar  i  spelets  svårighetsgrad.  Tre  olika  mätmetoder  har  använts:  rapporter, 
pulsmätning och EEG. Ett antal slutsatser kan dras utifrån materialet.

Erfarenhet av spelet påverkar spelupplevelsen starkt. En van och en ovan spelare kommer 
inte alltid att  reagera likadant på händelser i  spelet, och får därför olika spelupplevelser. 
Centrala och viktiga händelser framkallar reaktioner hos spelarna oavsett erfarenhet, men 
de varierar mycket i styrka från person till person.

Känslorna intensifieras snabbt när svårighetsgraden stiger. Spelarna befinner sig ofta i  en 
slags ”säker” synkronisering i början, där förändringarna i känslotillstånd inte är så radikala 
eller  intensiva,  men kan fortsätta att  dela upplevelser även när de lämnar detta lugnare 
tillstånd. Det som verkar splittra spelarnas gemensamma upplevelse är kraftiga motgångar, 
som ger ett intryck av att samarbetet inte är tillräckligt för att hantera situationerna som 
uppstår.  Dessa  är  svåra  att  undvika  med  en  kraftigt  ökande  svårighetsgrad,  men  kan 
eventuellt utgöra en punkt från vilken spelarna kan börja synkronisera igen.

Mätmetoderna är troligen inte lämpliga för att studera om försökspersonerna går in i någon 
form av intensivt Flow. Flow som ett bredare koncept är dock relevant för resultaten, som 
visar på att det är i detta tillstånd mellan lätthanterliga och ohanterbara situationer som 
spelarnas  känslor  kan  växa  relativt  synkroniserat.  Speldesign  som  eftersträvar  Flow  i  
kooperativa spel riskerar att skapa skillnader mellan spelarna om de ställs inför ohanterbara 
utmaningar alltför snabbt och kan därför kräva mer försiktighet.

6.2 Diskussion
Kooperativt spelande ställer andra krav på testning och forskningsmetoder än andra former 
av  spelande.  Att  förhindra  kommunikation  mellan  spelarna kan  utgöra  ett  fundamentalt 
hinder för att spelet ska fungera som tänkt. Samtidigt är det viktigt att kunna få information 
om  hur  spelarnas  individuella  upplevelser  ser  ut  och  hur  de  relaterar  till  varandra.  De 
metoder som använts i studien för att mäta spelarnas känslor utgör ett värdefullt verktyg för 
att  lösa  detta  problem.  Rapporterna  påverkas  ofta  av  spelarnas  inställning  sinsemellan, 
medan puls- och EEG-mätningar ger en mer direkt insikt i spelarnas egna känslotillstånd.

Samtidigt  föreligger  problemet  att  känslor,  liksom  svårighetsgrader,  är  fundamentalt 
subjektiva.  Teknologier  som EPOC gör frågor om huruvida två personer upplever samma 
känsla olika centrala, och avgörande för mätmetodens användbarhet. Om en försöksperson 
rapporterar  ett  annat  känslotillstånd  än  de  fysiologiska  mätningarna  indikerar,  hur 
avancerade måste då de fysiologiska mätinstrumenten vara för att försökspersonens rapport 
ska kunna ogiltigförklaras?

31



Vid sidan av de frågor som uppstått kring utförandet av studien leder resultaten också till  
några intressanta problem vid designen av kooperativa spel. Hur mycket hänsyn ska tas till 
spelares varierande erfarenhetsgrad? Måste erfarenhetsgraden nödvändigtvis innebära den 
skillnad för spelupplevelsen som den gör i Sanctum? Portal 2 (Valve, 2011), belönar erfarna 
spelare  som introducerar  nya  spelare  till  det  kooperativa  spelläget,  men de kooperativa 
utmaningarna tycks fortfarande mer lämpade för två spelare med liknande erfarenhetsgrad.  
Finns det utrymme för kooperativa spel där erfarenhetsskillnaden inte är ett hinder? Eller,  
för att gå ett steg längre; finns det utrymme för bra kooperativa spelupplevelser även om 
spelarna inte upplever spelet likadant?

Samtidigt  som  resultatet  av  studien  går  att  tolka  som  en  uppmaning  till  att  inte  öka 
svårighetsgraden allt för snabbt eller drastiskt i ett kooperativt spel, då detta skulle kunna 
skada eventuell  synkronisering, så visar resultaten också i  viss mån på att det var utifrån 
dessa  plötsliga  motgångar  som  många  spelare  började  formulera  sina  gemensamma 
strategier.  Att  röra om spelarnas  känslor och tillfälligt  splittra dem skulle  kunna vara ett 
verktyg för att i längden stärka deras samarbete.

Trots  vikten  av  gemenskap  och  gemensamma  upplevelser  visade  även  de  test  där 
försökspersonerna rapporterade olika känslotillstånd på många positiva upplevelser. Trots 
vikten  av  att  utveckla  bättre  metoder  för  att  testa  kooperativa  spel  är  de  delade 
upplevelserna bara en del av det som gör spelet lyckat, och kanske finns det även mycket att 
testa som inte berör spelarnas gemensamma upplevelser.

6.3 Framtida arbete
Den  studie  som  har  utförts  här  har  inkluderat  ett  fåtal  personer  och  ett  litet  antal  
förhållandevis korta tester, och är svår att dra några statistiska slutsatser utifrån. Mängden 
data som samlas in vid varje test med de använda metoderna är dock så stor att materialet 
från  en  omfattande  studie  skulle  ta  lång  tid  att  bearbeta.  Dylika  studier  vore  dock 
nödvändiga för att utvärdera själva metoderna mer genomgående, och se tydliga samband 
mellan subjektiva upplevelser och fysiologiska mätdata.

Det  vore  också  intressant  att  testa  andra  spel  än  Sanctum.  Spelet  släpptes  kort  innan 
undersökningen påbörjades, och har inte hunnit etablera sig lika starkt som många äldre 
spel. Spel som alla försökspersoner har övat på över en längre tidsperiod skulle kunna ge 
andra  resultat.  Detta  vore  speciellt  relevant  om  spelet  var  kooperativt,  men  även 
kompetitivt  spelande  skulle  kunna  studeras  för  att  se  om  det  framkallar  motsvarande 
gemenskap, trots att spelarna motarbetar varandra.

Avslutningsvis  behöver  mer  forskning  utföras  rörande  kooperativt  spelande  överlag. 
Kooperativt spelande säger mycket om både samarbete och spelande, och kan utgöra ett av 
de mest tydliga och enkla expemplen på människor som arbetar mot ett gemensamt mål.  
Ämnet kommer bara att bli mer relevant, och alla aspekter av det förtjänar att studeras.
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