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Sammanfattning
Denna projektrapport handlar om att ta fram och analysera kooperativa element i ett brädspel. Jag 
testade ett antal digitala och analoga spel för att försöka isolera de delar som framhäver 
samarbetskänslan sedan tillverkar jag ett brädspel baserat på vad jag fann. 

Det jag kom fram till är att ett riktigt samarbetsspel måste innefatta att alla spelare i samma lag har 
ett gemensamt mål som innebär att alla spelare vinner eller förlorar tillsammans samt att en spelare 
inte bör kunna klara av spelet själv. Det finns dock många faktorer som väger in varav den 
viktigaste är vilka det är som spelar.

Min rekommendation är att bestämma om spelet ska vara ett samarbetsspel redan från början och 
försöka bygga upp spelet utifrån det.

Abstract
This report is about finding the cooperative elements in games and making a boardgame based on 
them. I tested different computer games and boardgames to try and get the cooperative elements and 
then I make a boardgame based on what I found.

What I found during testing is that to be a fully cooperative game all players on the same team must 
win or lose together and one player should not be able to finish the game by herself. There are of 
course some things that can change this for example what kind of players are playing.

My best advice is that you should decide that the game is fully cooperative from the beginning and 
build the game from that.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Spel är enligt mig ett väldigt trevligt sätt att umgås på och om det är ett spel som alla tycker om blir 
alla engagerade och det leder oftast till en trevlig upplevelse. När jag själv spelat har jag upplevt att 
en del spel som är kooperativa har en mer eller mindre givande samarbetskänsla. Samarbetsspel kan 
även fungera åt andra hållet då det exempelvis kan skapa konflikt mellan taktiker eller beslut som 
gjorts. Så varför känns en del kooperativa spel mer eller mindre samarbetsfrämjande?

Jag är själv nyfiken på vad det är som utmärker kooperativa spel och gör därför ett eget sådant 
brädspel som examensarbete.

1.2 Syfte
Jag vill studera vilka element i spel det är som gör spel kooperativa. Då kan jag hjälpa mig och min 
läsare att göra bättre spel som innehåller mer gemenskap. Det kan givetvis användas tvärtom också, 
till de som inte vill ha gemenskap utan en tävlingsinriktad miljö och vill veta vad de ska undvika.

1.3 Frågeställning
Vilka delar i spel förstärker upplevelsen av kooperativt spelande och vad händer om man 
kombinerar dem?

1.4 Mål
Mina mål med denna studie är att

 testa kooperativa dataspel och brädspel för att se vilka element som är kooperativa
 gå igenom de delarna jag kommit fram till och se vad det är som framhäver det kooperativa 

spelandet
 testa att göra ett brädspel baserat på de delar som är kooperativa och se ifall brädspelet 

fortfarande är kooperativt
 testa olika varianter och se ifall spelet känns mer eller mindre kooperativt beroende på vilka 

delar som är med

1.5 Avgränsningar
För att begränsa komplexiteten väljer jag att inte fokusera på längd och utseende på brädspelet som 
jag skapar. Spelet som görs är också för min egen skull inte inriktat på strider utan jag försöker gå 
ifrån det konceptet så mycket som möjligt.

1.6 Definition av begrepp
Det finns ord som inte har en svensk likvärdig motsvarighet eller är knutna till spelsammanhang 
och här är de ord jag använder mig av: 

Analogt spel är spel som till exempel brädspel, kortspel eller tärningsspel (icke digitala spel)

Multiplayerspel och Single playerspel: I single player (en spelare) spelar spelaren ensam; i 
multiplayer (flerspelarspel) spelar spelaren med andra spelare.

Onlinespel: Spel som spelas över internet eller med hjälp av internet.

Skype är ett program där flera personer kan sitta med mikrofon och hörlurar eller högtalare och 
prata via datorn över in ernet. Programmet kan arbeta i bakgrunden och kan då fungera som ett 



tillbehör till onlinespel.

LAN står för local area network och innebär att spelarna spelar på samma nätverk och låter 
spelarna till exempel sitta i samma rum när de spelar.

FPS står för first person shooter och är en spelgenre där det går ut på att spelaren ser ur sin 
karaktärs ögon och spelet handlar om att sikta och skjuta.

Game modes är spellägen, till exempel kan ett spel kan ha flera sätt det kan spelas på med olika 
mål och förutsättningar även om det är samma spel.

NPC står för Non playable character och betyder icke spelbar karaktär och är en person som finns i 
spelvärlden och som inte styrs utav en person utan av spelet.

Expansionspaket till ett spel är olika saker för varje spel med det lägger ofta till regler, karaktärer 
eller saker i spelet för att utöka spelet.

Spelstil är ett personligt sätt att spela, olika personer har olika spelstilar.

1.7 Introduktion

1.7.1 Vad är ett kooperativt spel?
Den första frågan som kommer upp är kanske vad kooperativt innebär.

”kooperation, samarbete, samverkan...” (Nationalencyklopedin 2011)
Att spela kooperativt innebär att spelarna spelar mot ett gemensamt mål och inte mot varandra. 
Jonas Heide Smith (okänt år) delar in spel på ett intressant sätt: kooperativa, semi-kooperativa och 
tävlingsinriktade. I kooperativa spel har spelarna exakt samma mål och ens fiende är spelet i sig 
eller ett annat lag. I semi-kooperativa spel har spelarna ett gemensamt mål men kanske med andra 
individuella mål och fienden är spelet i sig eller ett annat lag och i vissa fall även de allierade 
spelarna. I tävlingsinriktat spelande är spelarna direkt mot varandra.

Jag har även sett på internetgemenskaper (exempelvis forum) att de pratar om olika nivåer av 
samarbete i spel. För att ett spel ska vara fullt kooperativt borde designen redan från början baseras 
på att det ska vara att samarbetsspel.

Jag vill reda ut vad det är som gör spel till samarbetsspel och på så vis hjälpa andra att göra bättre 
samarbete i sina spel. Mitt spel kan användas som ett exempel på hur en designer kan göra för att 
utgå ifrån samarbete redan ifrån början och inte först försöka göra ett spel och lägga in samarbete 
efteråt. 

Om någon istället vill ha ett mer tävlingsinriktat spel och istället vill fokusera på att ha så lite 
samarbete som möjligt så kan denna rapport användas för att se hur man inte ska gå tillväga.



2 Metod 
I detta kapitel går jag igenom hur jag gick tillväga med mitt arbete.

2.1 Förstudie 
För att få en bättre uppfattning av vad kooperativa spel är utförde jag en förstudie där jag testade 
både brädspel och dataspel. Jag utgick från de mer kända spelen på topplistan på Boardgamegeek 
(boardgamegeek 2011) och de jag hade tillgängliga hemma och genom vänner. Boardgamegeek är 
en stor användardriven databas på internet som skriver om brädspel. Jag har testat många av de 
mest omtyckta kooperativa spelen samt de kooperativa spel med högst poäng på 
boardgamegeek.com. Även om spelarna arbetar tillsammans har jag inte alltid känt att det varit 
”riktigt” samarbete, det är mer att vi råkar vara på samma sida eller har samma mål likt ordspråket 
”min fiendes fiende är min vän”.

Det kom även upp att jag måste ha ett sätt att analysera och dela in spelen. Jag kom över Gameplay 
Design Patterns av Staffan Björk (Gameplay Design Patterns, 2011) som är ett sätt att övergripande 
se vilka mönster som speldesignern valt att lägga in i spelet och kan identifiera element i spel som 
skapar en specifik upplevelse.

Det jag använt mig av tidigare är MDA som är ett ramverk för att dela in och analysera spel 
(Hunicke, LeBlanc, och Zubek 2004) som kan användas istället för (eller som komplement till) 
Gameplay Design Patterns. MDA står för mechanics, dynamics och aesthetics som är de olika 
kategorierna spel kan delas in i. Mechanics eller mekanismer är reglerna spelet har, dynamics eller 
dynamik är hur spelaren interagerar med spelet och aestethics eller estetik är spelarens upplevelse 
när hon spelar spelet. Med detta ramverk kan man till exempel avgöra vilka mekanismer som leder 
till vilken estetik. 

2.1.1 Speltestning
Jag gjorde en enkät med enkla frågor och information så att jag lättare kunde analysera spelen 
(Bilaga 8). Svaren användes som grund för att bygga korta sammanfattningar. Frågorna har alla med 
samarbetande att göra på olika nivåer. Jag har även tittat ifall inlärningen har en negativ inverkan på 
samarbetet. Om en spelare kan klara spelet själv och ifall det skulle finnas ett samband mellan det 
och olika sorters spel är även en liten punkt jag tittat närmare på.

Efter testningen pratade jag och min spelgrupp igenom spelet men de åsikter som läggs fram är min 
syn på spelet.

Jag har valt att testa spelen utan expansionspaket, det är alltså bara grundspelet utom när det gäller 
Dawn of War 2: Retribution eftersom jag ville spela med alla raser som finns i spelet. Jag har 
försökt att testa spel ur olika genrer men i brädspel har jag utgått ifrån de som fanns tillgängliga och 
som var kooperativa spel. 

2.1.1.1 Arkham Horror (2005)
Arkham Horror är ett kooperativt brädspel för upp till åtta spelare. Spelarna arbetar tillsammans för 
att rädda världen från hemska monster genom att stänga portaler som monstren kommer fram ur. 
För att lyckas med det måste spelarna ta sig genom portalerna samtidigt som de andra spelarna 
dödar monsterna innan de blir för många.

Se mer på boardgamegeeks hemsida http://boardgamegeek.com/boardgame/15987/arkham-horror

Arkham Horror anpassar sig efter antalet spelare vilket gör att spelet håller en relativt svår nivå. 
Spelet är helt baserat på rundor vilket tillsammans med anpassningen av antalet spelare gör att jag 
hade kunnat spela spelet själv. Det är spelare mot spelet och om vi inte samarbetar alls har vi liten 
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chans att klara oss. 

Alla karaktärer har olika förmågor och en del av dem hjälper andra spelare. En spelare blir inte 
viktigare än de andra utan alla får olika roller och de kan kännas mer eller mindre viktiga. Till 
exempel kanske någon stänger portar så det inte kommer fler fiender, någon samlar ”clue tokens” 
för att permanent stänga en port medan en tredje slåss mot monster. Det känns inte så mycket som 
om vi arbetar tillsammans utan mer att vi koordinerar oss och ibland hjälper varandra. Det har även 
uppstått konflikter när spelare vill vara samma roll och det till exempel inte behövs två som slåss. 
Spelarna kan byta föremål med varandra vilket gör att de lättare kan specialisera sin karaktär på en 
sak till exempel genom att enbart välja attribut som är bra i strid och välja pistoler. Den spelaren blir 
då sämre på allt annat men bra på sin specialisering och det gynnar laget i sin helhet.

Alla föremål och attribut som spelarna har är synliga för alla men det finns alltid viss osäkerhet 
angående vad som ska och kan hända. I slutet av varje tur händer nya saker som spelarna inte kan 
påverka som ger fördelar och nackdelar på olika platser i spelet.

När alla samarbetar och är inne i spelet blir det en trevligare spelupplevelse. Det finns många regler 
som är svåra att förstå och det är mycket att hålla reda på och det ledde till diskussioner som inte 
hade med spelet att göra. När spelarna har kommit över förvirringen känns det som om vi verkligen 
kan lägga ut strategier och utföra dem.

2.1.1.2 Battlefield Bad Company 2
BBC2 är ett FPS till PC där spelarna antingen ska döda ett visst antal av det andra laget eller hålla 
platser i spelet (objectives). Genom att spela låser spelaren upp nya vapen, och specialiseringar som 
gör att spelaren kan skräddarsy spelet efter sin egen spelstil.

Se mer om spelet på deras egen hemsida http://www.battlefieldbadcompany2.com/en-gb 

Vi spelade två olika game modes, en med stora lag på 16 mot 16 och den andra där det är fyra lag 
med fyra personer i varje. 

Mitt lag delade upp sig så vi alltid var i samma lag, alltså att vi kunde komma fram i spelet på 
samma ställe och alltid visste var de andra var genom att titta på kartan. Vi använde även Skype för 
att prata med varandra samtidigt som vi spelade över internet. Alla hade varsin definierad roll och 
valde olika klasser; en som springer in först (som jag spelade), en som hjälper de andra som tagit 
skada, en som sitter långt bak och skjuter intet ont anande fiender och en som ändrar klass efter vad 
som behövs för tillfället. 

Rädslan av att dö är kanske inte det värsta när vi spelade i stora lag men när vi spelade i små lag 
mot varandra var det viktigt att alla höll sig levande. Min roll kunde trots allt ha tagits av en mycket 
mer erfaren spelare och jag kände mer i små matcher att jag var tvungen att prestera. I ett mindre 
lag arbetade vi i större utsträckning tillsammans och försökte lägga upp mer komplicerade 
strategier. I en större match spelade inte min insats så stor roll så vidare jag inte hade varit bra på 
spelet. Om jag hade velat hade jag bara kunnat strunta i de andra och spelat som jag ville själv; då 
hade jag behövt vara väldigt duktig för att inte ”springa in och dö”. Det finns mycket utrymme för 
de som vill spela själva men det kändes som en klar fördel när vi arbetade tillsammans och kunde 
koordinera våra attacker (eller försvar).

Skillnaden mellan spelare känns mycket baserad på erfarenheten av spelarna. Alla klasser är olika 
men det handlar egentligen om att veta vilka vapen som ska användas mot vilket mål, hur banan ser 
ut och de vägar som finns till målen men framför allt handlar det om att kunna sikta och skjuta på 
fiender. Även om en person var duktig kan den inte till exempel skjuta ner två personer samtidigt 
(om de inte står på samma ställe) så det går även för mindre erfarna spelare att arbeta tillsammans 
för att slå en mycket mer erfaren spelare.

När vi spelade var alla aktiva; om en person bara stod stilla var det ganska säkert att den antingen 
blev skjuten /och/ eller  hatad av laget för att den inte gjorde något. Ingen tog ledarrollen när vi 
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spelade men i detta fall kan det vara bra om en person är duktig och koordinerar de andra spelarna.

Spelet får oss att samarbeta genom att vara lagbaserat samt att vi delar på resurser (alla delar på ett 
antal liv). Det finns mycket bonus att hämta för att hjälpa andra spelare exempelvis klassen medic 
(sjukvårdare) som är gjord för att hjälpa andra spelare som tagit skada eller assault som  ger 
ammunition till andra spelare. En spelare kan genom att titta på en fiende och trycka på Q visa för 
de andra på samma lag var fienden är; även om denne inte kan skjuta på fienden får den 
bonuspoäng för att den visat var fienden är. Spelarna får även bonus för att ha skadat en fiende även 
om det är någon annan som dödar fienden. En sista viktig fördel med att samarbeta är att två spelare 
med mindre erfarenhet kan omringa en bättre spelare och på så sätt bli ”två mot en”. 

2.1.1.3 Dawn of War 2: Retribution
Dawn of War 2: Retribution är ett strategispel till PC. Spelarna väljer olika lag (människor eller 
utomjordiska raser) och ska hålla vissa punkter på spelplanen alternativt försöka hålla ut så länge 
som möjligt. I kampanjläget handlar det om att ta sig till olika punkter och döda fiender.

Se mer om spelet på deras egen hemsida http://www.dawnofwar2.com/se/home 

Vi spelade på två olika sätt; lagspel där det är tre mot tre samt två mot två.

Det alltid finns en chans att vinna. Även om en spelare ligger under i början kan hon ta igen senare 
och det och det blir ofta maktskiften (om inte ett lag är mycket duktigt). Spelet låter spelarna ha 
olika spelstil och har även lag som fungerar bättre för vissa spelstilar. De olika lagen har ungefär 
samma grunduppsättning av trupper men olika förmågor och viss skillnad i attribut gynnar vissa 
spelsätt. 

Vi testade att spela både i samma rum och över internet (med Skype som komplement). När vi satt i 
samma rum hade en spelare tendens att bli ledare, det vill säga tala om för alla andra var de skulle 
koncentrera sina attacker eller om de skulle retirera. Det blev mycket mer klagomål om jag inte var 
duktig när vi satt i samma rum än på internet. Detta är dock helt beroende på vilka det är som spelar. 

Jag testade även att spela över internet med personer jag inte kände. Om jag var påstridig var det 
ofta personer som följde med mig i spelet men det fanns alltid personer som ignorerade mig. När vi 
spelade pratade vi sällan, inte ens via spelets chat, utan visade istället med ping-funktionen 
(spelarna visar på en liten karta som alla spelare har och som överblickar hela spelplanen för att visa 
var vi borde attackera/försvara). 

Spelet blir som mest kooperativt när alla spelarna vill spela kooperativt. Det finns möjligheter för 
spelarna att kämpa inom laget för att bli ”den bästa i det vinnande laget” (champion) men det 
betyder inte att det blir svårt att spela med den personen. Tvärtom lägger den spelar till ”det lilla 
extra” och gör troligen bättre ifrån sig än vanligt. En spelare kan omöjligt ha tid att ta alla punkter i 
spelet och dessutom hålla dem. När två spelare har båda sina arméer tillsammans och går mot en 
spelare har de en klar fördel bara i mängden av enheter som slåss. Det ger en stor taktisk fördel och 
ger erfarna spelare en större utmaning. Det är inget tvång att vara koordinerad men det ger en stor 
taktisk fördel. Det finns förmågor som gynnar andra spelare och även i lagspelet kan en hjälte kan 
återuppliva en annan hjälte. En del passiva förmågor ger attributbonus som även fungerar på 
lagmedlemmars enheter.

2.1.1.4 Pandemic
Pandemic är ett kooperativt brädspel för 2-5 spelare där alla kämpar för att rädda världen från ett 
virus som sprider sig snabbt över hela världen.

Se boardgamegeek för mer information om spelet 
http://boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic

I Pandemic slumpar spelarna fram vilken roll de har så den är olika varje gång. Eftersom jag kan 
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spelet och har spelat det många gånger låter jag ofta andra försöka lösa hur vi ska ta oss fram.

I Pandemic känns det verkligen som om vi arbetade tillsammans och som om vi kämpade mot något 
stort och allvarligt. Varje gång det går bra eller dåligt är det alla som känner av det. Spelet var 
ganska lätt att lära ut; det finns inte så mycket att göra utan det som är svårt är hur vi ska hantera 
alla situationer. Det finns många förmågor som rör andra spelare och rollerna är så pass definierade 
att det blir lätt att koordinera samarbetet. Tidspressen tvingar spelarna att samarbeta.

I Pandemic fanns det inte en dominerande spelare men det fanns tendenser till det. Det var inget 
dåligt i vårt fall utom när den spelaren hade en dålig plan eller om det fanns flera dominanta spelare 
som ledde till delade meningar och konflikt istället. Det blir svårare för en spelare att hålla reda på 
allting eftersom allas kort är dolda och alla måste komma ihåg vad de andra har. Det blir inte ett 
problem utan tvingar bara spelarna att prata med varandra och i vårt fall förbättrade det 
spelupplevelsen. Om en spelare är mer erfaren kan den också få ledarrollen kastad över sig men det 
är oftast till det bättre då hon kanske vet mer hur spelet borde spelas.

En spelares karaktär kan bli viktigare än en annan om den har kommit långt i att samla många kort 
av en färg (nära på att komma på ett botemedel) men de andra spelarna måste ändå hjälpa till fast på 
mindre sätt som inte märks lika mycket (att flytta andra spelare, ta bort några skador här och var). 
För varje spelare sprids viruset ”snabbare” eftersom varje spelare också är viruset vilket leder till att 
alla spelare måste försöka vinna. Det finns olika roller i spelet som alla fungerar antingen till att 
direkt komma på botemedel eller till att underlätta mindre saker som måste göras.

När vi var många som spelade fanns det en eller två spelare som var passiva och bara tittade på när 
de andra spelare och inte kom med något tips om hur vi skulle klara spelet. Eftersom många tittade 
och väntade på sin tur uppstod diskussioner som var orelaterade till spelet och ibland fick vi 
påminna om vems tur det var. 

2.1.1.5 Shadows over Camelot
I brädspelet Shadows over Camelot ska spelarna ta rollerna av Arthur och riddarna runt det runda 
bordet som tillsammans måste möta hotet från invaderande styrkor, slåss i riddarspel, bekämpa 
draken och hitta den heliga graalen och svärdet Excalibur. Vi spelade både med och utan en 
förrädare vilket innebär att en spelare kan i hemlighet motarbeta de andra.

Se boardgamegeek för mer information om spelet 
http://boardgamegeek.com/boardgame/15062/shadows-over-camelot

Jag spelade en av riddarna; det är bara en förmåga som skiljer karaktärerna åt annars har alla samma 
förutsättningar.

Spelet är stressigt och det känns häftigt när vi faktiskt lyckas med att göra något eftersom varje del 
är så svår. En person kan inte klara av de stora sakerna helt själv. Därför är varje spelares insats 
viktig. En spelare blir heller inte viktigare än de andra utan makten ändras beroende på vem som har 
bäst kort för tillfället. Här finns också utrymme för att en spelare ska vara dominant eftersom det är 
så viktigt att alla arbetar tillsammans. 

Eftersom det ska kunna finnas en förrädare är alla korten hemliga och spelarna får heller inte säga 
vad som finns på korten. Om en spelare är dålig på spelet kan det då också förstöra för de andra. 
Förrädaren gör att spelarna blir misstänksamma och det blir komplicerat att samarbeta eftersom 
förrädaren vinner när de andra förlorar. Även om det tillför till spelets helhet tyckte vi att det var 
roligare att spela utan men det är som alltid beroende på vem man spelar med. 

I teorin kan jag spela spelet själv eftersom det är turbaserat. När det finns en förrädare med i spelet 
hindrar det mig från att spela spelet själv eftersom jag då alltid vet vem som är förrädaren.

http://boardgamegeek.com/boardgame/15062/shadows-over-camelot


2.1.1.6 Space Alert
Space Alert är ett kooperativt brädspel där spelarna ska hålla ett skepp fungerande under 10 minuter. 
Spelarna är besättningen som med hjälp av slumpade handlingar ska försöka samarbeta för att möta 
yttre hot till exempel andra rymdskepp som attackerar, en atombomb eller jättelika rymdmonster. 
Det tillkommer en CD där en röst berättar olika händelser och när de händer.

Se boardgamegeek för mer information om spelet 
http://boardgamegeek.com/boardgame/38453/space-alert

När vi spelade var vi bara tre stycken och jag var den som lyssnade på bandet och upprepade vad 
som sades. Eftersom vi var en spelare för lite enligt reglerna så spelade vi alla tillsammans en fjärde 
person.

Spelet är hetsigt och kaosartat. Eftersom alla fick panik skrattade vi alla åt våra konstiga beslut och 
tankegångar. Det gjorde att alla spelare måste vara inne i spelet och göra aktiva val. Det hindrar 
också en spelare från att bli dominant eftersom det är mycket att hålla reda på och spelet ger en 
knappt chans att hinna med sin egen tur. 

I spelet har alla samma förutsättningar och inga speciella roller utan det som skiljer oss åt är vem 
som måste lyssna på CDn och vem som räknar poäng osv. Om en spelare är passiv blir det ett stort 
problem för de andra. Om jag spelat spelet själv hade jag nog inte hunnit möta alla hot eftersom 
spelet har en verklig tidsgräns på tio minuter.

Spelet kändes kooperativt och tvingar oss att göra avancerade koordinerade handlingar. Vi har alla 
samma mål och slutpoäng och kan under vissa förutsättningar byta kort under spelets gång.

2.1.1.7 Mansion of Madness
Mansion of Madness är ganska likt Arkham Horror i temat. Den stora skillnaden är att en spelare är 
the Keeper (spelledare) som bestämmer vilken berättelse spelarna (utredarna) spelar och styr de 
monster som spelarna möter. De andra spelarna försöker ta reda på vad spelledaren försöker göra 
och stoppa hennes planer. Spelarna måste ta sig till olika platser som spelledaren ger ledtrådar 
genom att berätta en historia och genom kort som ligger dolda på planen. Det finns även små pussel 
som utredarna måste lösa.

Se boardgamegeek för mer information om spelet 
(http://boardgamegeek.com/boardgame/83330/mansions-of-madness  )  

Alla rollerna fungerar som i spelet Arkham Horror det vill säga vi har alla olika attribut och är 
inriktade på att göra olika saker. När vi spelade tog jag olika roller varje gång men var alltid en 
spelare (utredare) och inte Keeper. Vi tog oss an olika specialiserade roller så att en kunde slåss, en 
kunde leta föremål och en lösa pussel. Det gjorde att den spelare som löste pussel blev till viss del 
viktigare men behövde ändå mycket hjälp från de andra eftersom den var så svag annars.

Alla kort mellan utredarna är öppna, vi har alla samma mål, kan byta utrustning och vissa förmågor 
gynnar andra spelare. Alla spelarna måste inte vara aktiva och det gör inget om en är dominant 
eftersom alla ändå har så pass definierade roller.

Jag kan inte spela spelet själv eftersom jag då måste spela med och mot mig själv samtidigt. När vi 
är flera är det mer givande att lyckas med strategier som vi kommit på själva och när någon lyckas 
slå tärningsslag som är mot alla odds känns det givande och spännande. Spelet är mer gjort för att 
berätta en berättelse än att vara ett klassiskt brädspel. 

2.1.2 Analys av speltestningen
Under speltestningen framgick det att det finns många olika sorters sociala typer. Beroende på vem 
jag spelar med så ändras upplevelsen av spelet, exempelvis så kan det hända att en dominant person 

http://boardgamegeek.com/boardgame/83330/mansions-of-madness
http://boardgamegeek.com/boardgame/38453/space-alert


tar över eller att passiva spelare inte är aktiva under spelets gång. Ledarrollen är en roll som alltid 
finns med men kan vara större eller mindre. I Space Alert blev rollen tydlig då en person nästan 
måste säga åt de andra hur de ska göra om det blir för stressigt. I andra spel är den mindre tydlig 
och då kommer det mer fram ”förslag” på hur vi kan göra för att klara spelet (exempelvis 
Pandemic). Detta kan i sig förstöra spelupplevelsen om ledaren är en dominant person och inte låter 
de passiva spelarna komma med förslag. Om ledaren är en bra lyssnare som tar till sig andras 
åsikter kan det istället förhöja upplevelsen och stärka samarbetet.

Vissa av spelen verkar motarbeta att en spelare blir dominant på subtila sätt genom att till exempel 
gömma kort så alla spelare måste prata (som i Pandemic och Shadows over Camelot) eller ha ett 
stressigt spel så en spelare inte kan hantera allting själv (Space Alert). 

Olika handlingar som spelare gör har olika stark effekt. Att hjälpa någon när de är nära döden eller 
nära att klara av något gav en starkare samarbetskänsla än att bara ge någon ett föremål de kanske 
kan använda senare.

När jag speltestade hittade jag många kooperativa spel som kändes mer eller mindre kooperativa 
och hittade även andra som tänkt som jag, exempelvis hade Jonas Heide Smith (okänt år) beskrivit 
ett sätt att dela in spel i fullt kooperativ och halv kooperativt. Det finns tre kategorier, kooperativt, 
halv-kooperativt och tävlingsinriktat. För att ett spel ska vara kooperativt måste spelarna ha samma 
mål och utmaningen kommer ifrån spelet eller ett annat lag med spelare. Om ett spel är halv-
kooperativt har spelarna samma mål men separata individuella mål och även de spelare på samma 
lag tillhör utmaningen. Om ett spel är tävlingsinriktat spelar spelarna mot varandra och utmaningen 
är de andra spelarna.

I vissa spel (exempelvis Arkham Horror, Dawn of War 2 och Battlefield Bad Company 2) finns det 
element där belöningen är olika för spelarna. Det uppstår genom att de har individuella mål 
(exempelvis statistik om vem som dödat mest) eller oförutsägbara element som inträffar (som 
exempel vart fienden kommer ifrån eller vilka kort spelaren drar). Det kan skapa konflikt mellan 
spelare i form av muntliga diskussioner men kan även få spelarna att gå in djupare i sin roll. När vi 
spelade i grupper tar ofta individer en roll (eller en specialisering) som gör den spelaren väldigt bra 
på en sak men försvagad mot andra. Genom att ha många specialiseringar inom en grupp blir 
gruppen starkare men individerna i sig svagare, något som nästan aldrig syns i spel där spelaren är 
ensam (om inte spelet har en svaghet där en specialisering är bättre än de andra eller det är bättre att 
specialisera sig).

En av de mest tydliga fördelarna med att ha ett samarbete är när det blir flera mot en; vi är starkare 
tillsammans.

2.1.2.1 Gameplay Design Patterns
Det finns många olika mönster och även om alla kooperativa spel har dem betyder inte det att det är 
det som gör spelet kooperativt. Det finns dock ett mönster som heter just ”Cooperation”, vilket 
finns med i alla spelen jag valt. Cooperation (samarbete) betyder inte att det måste vara mellan 
spelare utan det kan också vara mellan spelare och NPC (Björk 2011 Cooperation). Björk pratar 
också om ”fullt samarbete” och säger att det endast är så om det stora målet med spelet är samma 
för alla spelare (alla spelare vinner eller förlorar tillsammans) (Björk 2011 Cooperation). Det jag är 
ute efter till min undersökning är lite mer specifika delar som gör spel kooperativt mellan spelare, 
därför måste jag gå djupare in. 

Det finns många mönster och därför har jag endast valt de mest relevanta. De mönster som finns 
med men som jag anser vara ganska självklara när jag spelade kooperativt är mutual goals  
(gemensamma mål), teamplay (lagspel), shared rewards (delad belöning) och alliances (allianser) 
(Björk 2011 Cooperation).

Team combos (lagkombination) är ett mönster som uppstår när spelarna tillsammans gör en serie av 
handlingar som ger extra effekter som en individ inte kunnat göra själv (Björk 2011 Team combos). 



Till exempel kan det uppstå i Battlefield Bad Company 2 när en spelare ser en fiende och markerar 
den fast han råkar dö, men då skjuter en lagkamrat fienden från långt håll samtidigt som en tredje 
person återupplivar den första.

När det finns individuella mål uppstår ett annat mönster, social dilemmas (sociala dilemman), som 
innebär att spelare antingen går mot individuella mål eller mot gruppens bästa och måste välja bland 
de två (Björk 2011 social dilemmas). Individuella mål kan alltså fungera åt samarbete eller mot 
tävling beroende på hur de är utformade medan att ta roller sällan hade en negativ inverkan på 
samarbetet i spelet (det hade kunna hända om till exempel en person var dålig på sin specialisering). 

Delayed reciprocity (eller fördröjd reciprocitet) är ett mönster som ofta uppstod när jag spelade. Det 
innebär att en spelare gör en tjänst till en annan och förväntar sig få igen den tjänsten igen senare 
eftersom den inte kan ges tillbaka just nu (Björk 2011 delayed reciprocity). I brädspelen uppstod det 
när en spelare gav ett föremål som hjälpte en annan spelare eller använde en förmåga som hjälpte en 
annan spelare. I strategispelet Dawn of War 2 kunde det handla om att använda passiva förmågor, 
återuppliva en annans hjälte eller skicka några av sina egna trupper för att hjälpa till i en strid. 

Transferable items är föremål i spelet som går att byta mellan karaktärerna (Björk 2011 
Transferable Items). Det innebär antingen att en spelare kan specialisera sig ännu bättre, att försöka 
få det så att alla spelare kan möta alla faror eller att en spelare befinner sig i en situation där hon kan 
använda den bättre än den som hade föremålet från början.

Förräderi innebär att en part bryter en överenskommelse eller en förväntning (Björk 2011 Betrayal). 
En spelare som utger sig för att vara i allians med en annan spelare kan på många sätt bryta den 
alliansen men det är mer eller mindre svårt i de olika spelen. I spel som Dawn of War 2 och 
Battlefield Bad Company 2 är det enkelt att bara släppa musen och inte göra något eller medvetet 
spela dåligt och på så sätt ge sina medspelare en stor nackdel. I Pandemic eller Space Alert kan det 
handla om att ge dåliga förslag till hur spelet ska gå tillväga eller bara ljuga om vad någon har för 
kort. I Shadows over Camelot kan en av spelarna bli en förrädare som aktivt arbetar mot spelarna 
genom dolda handlingar. Det skapar intriger och anklagelser mellan spelare och gick i vårt fall 
överstyr, men kan leda till bättre samarbete och mer inlevelse i spelet.

2.1.2.2 Kooperativa element
De kooperativa element jag hittade sammanfattar jag här:

 Spelarna ska ha ett gemensamt mål (alla spelare vinner eller förlorar)

 Spelet är lag mot lag eller lag mot spelet

 Spelarna kan planera, koordinera och utföra strategier tillsammans

 Karaktärerna i spelet har förmågor som gynnar andra spelare eller karaktärer

 Det finns möjligheten att byta föremål

 Det går att bli två mot en (eller flera mot en) så det känns lättare att vara i grupp

 Det finns tydliga rollindelningar eller specialiseringar (individuella förmågor)

2.1.2.3 Brädspelets mål
Mina mål med spelet är som följer:

 Det ska innehålla de punkter jag kom fram till gör spel kooperativa

 Det ska vara fullt kooperativt enligt Jonas Heide Smith's modell. 

 Spelet ska försöka motverka att en spelare kan ta över och den andra blir för passiv i spelet.



2.2 Metodval
För att inte göra det mer avancerat än vad jag behöver så använde jag mig av det sätt som jag är 
mest van vid och har arbetat med innan. 

Jag använde mig av rapid prototyping (snabbt prototypande) vilket innebär att jag snabbt gör en 
prototyp för att testa en mekanism, sedan när jag testar den gör jag det lätt och överskådligt för att 
se ifall den fungerar som jag velat eller inte. Gabler, Gray, Kucic och Shodhan beskriver i sin artikel 
How to prototype a game in under 7 days: tips and tricks from 4 grad students who made over 50 
games in 1 semester från 2005 om hur det kan fungera med snabbt prototypande. Jag designade 
även iterativt (eller testbaserat) vilket innebär att jag gjorde en snabb prototyp, testade den och 
gjorde nästa prototyp baserat på vad jag lärt mig från den förra (Tonnquist 2010 samt Salen and 
Zimmerman 2003 s11 - 12).

Jag gjorde även upp en kortfattad veckobaserad planering, se Bilaga 1 Projektplan.

2.3 Prototyper 
”prototy´p, originalmodell som de följande formerna baseras på.” (Nationalencyklopedin 2011)

En prototyp i speldesignsammanhang är ofta ett litet spel som man kan använda för att testa en del 
av ett spel men kan också vara ett ”utkast” av ett spel där alla viktiga komponenter finns med. Att 
göra pappersprototyper är enkelt och ekonomiskt samt effektivt att testa nya idéer på.

Innan jag började hade jag redan ett färdigt koncept där jag utarbetat en visuell stil (under en 
tidigare kurs). Jag har redan gjort de karaktärer och den miljö som finns och detta underlättar 
processen av att bygga en prototyp då jag inte måste komma på allt från grunden. Jag började med 
att utgå från mina fynd av vad som gör spel kooperativt och satte in dem i spelet. Efter det försökte 
jag lägga in delar som skulle göra spelet intressant att spela.

I prototypen spelar två spelare tillsammans och ska samla 10 så kallade kraftbrickor. Denna resurs 
är gemensam för båda spelarna. Den ena spelaren är en människa som rör sig långsamt mellan rum 
på spelbrädet medan den andra spelaren är en dator som kan vara var som helst på planen i början 
av sin tur. När spelarna hämtat brickorna (som kan göras en gång per runda och rum) måste de ta sig 
till olika specifika rum och placera brickorna där. Till sist måste de ta sig till ett specifikt rum och 
om båda står där innan ett visst antal rundor har gått så vinner spelarna. Olika rum har olika effekter 
och vissa handlingar kräver att båda spelarna står på samma ruta.

De första tre prototyperna ser nästan likadana ut; det som skiljer är att jag lagt till mer regler och 
saker att göra för spelarna. Jag testade dem och kände mig säker nog att fortsätta med prototypen 
som den såg ut.

I prototyp fyra, fem och sex går jag vidare och försöker lägga till och skilja ut det som är 
kooperativt och roligt samt försöker förenkla spelet för att se om det fortfarande fungerar. 

2.4 Speltestning 
Under speltestningen förklarade jag reglerna för spelarna och lät dem spela två och två. Jag 
förklarade bara regler igen om spelarna faktiskt frågade. Om jag missat en regel eller om spelarna 
gjorde fel förklarade jag det först efteråt för att inte störa spelarnas upplevelse. Jag lät även spelarna 
testa prototyperna i kronologisk ordning så de själva skulle känna skillnaden.

Efter att jag gjort tre prototyper testade jag att spela med några bekanta och deras vänner i samma 
ålder som jag (Prototyptestargrupp 1) och undersökte vad de tyckte och kände om spelet. Jag 
använde mig av viss feedback jag fått för att fortsätta designa spelet. Jag pratade även med min 
handledare och fick åsikter av honom.

Vid prototyp 4-6 testade jag hela tiden och försökte få värdefull information om vad andra designers 



i min nivå (Prototyptestargrupp 2) tyckte och tänkte om spelet samt om det fanns fel i balanseringen 
och utförandet av spelet.

Jag lyssnade på all feedback men valde att inte blint följa den utan tog det till mig, funderade över 
den och tänkte på om hur det skulle passa. I vissa fall gjorde jag ett mindre test där jag lade in en ny 
regel.



3 Genomförande (prototypbyggande)

3.1.1 Prototyp 1 (P1)
För fullständiga regler, se Bilaga 2 Prototyp 1. Till den första prototypen har jag slagit ihop några av 
de delar jag hittade i förundersökningen,

 Gemensamt mål (alla spelare vinner eller förlorar)

 Lag mot spelet

 Spelarna kan planera, koordinera och utföra strategier tillsammans

 Det finns tydlig rollindelning (individuella förmågor)

Jag har även inga separata delmål för spelarna samt att spelarna delar på resurserna (kraftbrickorna).

I denna prototyp saknas

 Byta föremål

 Använda förmågor som gynnar varandra

 Det går att samarbeta för att få det enklare

Detta för att det kändes för avancerat att ha föremål och förmågor vid ett så tidigt stadie. 

Bandesignen är ganska speciell och den är gjord för att spelarna ska tvingas spendera viss tid med 
att röra sig så det tar längre tid att klara spelet. Det enda rummet som det inte går att samla 
kraftbrickor i är där för att det ska vara ytterligare en risk med att gå in i rummet eftersom den tar 
extra tid från en redan långsam spelare. Jag testade bandesignen och förflyttningen separat innan jag 
lade in den i spelet.

Spelet är för enklare testnings skull endast för två spelare.



Spelarna skiljer sig genom att den ena är snabb och kan göra mycket medan den andra är långsam 
och är den som saktar ner spelet men ändå behövs.

Idén bakom hur jag gjorde spelet är inte relevant för testningen och jag tog ett koncept jag redan 
hade för att spara tid och kunna koncentrera mig på testningen. Det finns även en utarbetad grafisk 
stil till konceptet så det ska gå snabbare att göra spelet mer grafiskt tilltalande för spelarna.

3.1.2 Prototyp 2 (P2)
För fullständiga regler, se Bilaga 3 Prototyp 2.

I andra varianten lade jag till ett händelsesystem som slumpar fram ett rum som får ett fel i sig 
vilket gör att spelare B (datorn) måste spendera en tur med att faktiskt laga rummet innan de kan 
utföra andra handlingar där. Detta var för att spelare B spenderade för mycket tid med att vänta på 
den andra spelaren samt för att införa mer stress till spelarna.

3.1.3 Prototyp 3 (P3)
För fullständiga regler, se Bilaga 4 Prototyp 3.

För att låta spelarna göra mer än bara flytta på sin spelpjäs testade jag att lägga till tärningsslag. 
Spelarna måste slå en tärning varje gång de utför en handling för att se om de lyckas (med 50% 
chans att lyckas på allting). Det är en riskfylld design eftersom det innebär att spelarna i teorin kan 
misslyckas med att slå tärning och förlora även om de hade en bra strategi.

Illustration 2: Prototyp 1 (Moritz, 2011)



3.1.4 Prototyp 4 (P4)
För fullständiga regler, se Bilaga 5 Prototyp 4.

I prototyp 4 tog jag bort tärningsslagen och fortsatte på prototyp 2 igen. Jag lade till att det redan 
fanns fel från början så det inte gick att fixa alla felen och spelarna måste prioritera.

3.1.5 Prototyp 5 (P5)
För fullständiga regler, se Bilaga 6 Prototyp 5.

Till prototyp fem skrev jag om reglerna eftersom jag ändrade på mycket i grunden. Detta eftersom 
jag då kände att jag spelet inte utvecklades i rätt riktning. Det finns mycket att göra och varje rum 
har egna handlingar som kan utföras. Det är mer komplext och mycket mer att hålla reda på. 

Spelarna kan välja att riskera mer genom att stänga av system istället för att gå till varje plats och ta 
en handling. Det borde göra så att spelarna kan välja mellan att vara lite mer riskfyllda för att klara 
spelet snabbare.

Spelare A (människan) har flera föremål att välja mellan och spelare B har kvar rollen som den som 
fixar felen som kommer upp. 

Det finns ingen spelarinteraktion i form av förmågor som gynnar varandra men det finns istället 
platser där spelarna måste stå i specifika rum för att utföra en handling (de kan samarbeta för att få 
det enklare). Flyktkapseln lades till bara för att se spelarnas reaktion på den och hur de reagerar med 
varandra när det kan finnas en potentiell förrädare.

Illustration 3: Prototyp 5 (Moritz 2011)



3.1.6 Prototyp 6 (P6)
För fullständiga regler, se Bilaga 7 Prototyp 6.

I den sista varianten lade jag till en sak jag hoppat över (använda förmågor som gynnar varandra) 
och nu kan spelarna interagera lite mer med varandra. En spelare kan använda en handling för att 
flytta den andra spelaren ett steg. Det kan förklaras genom att datorn kanske öppnar dörrar och att 
människan hjälper datorn på långt håll så hon har mer tid att flytta sig. Spelarna får även en extra 
handling när de står i samma ruta för att låta spelarna kännas som om deras karaktärer också arbetar 
tillsammans.

Spelare A har nu möjligheten att gå snabbare och förhindrar automatiskt att det blir fel i det rummet 
hon står i.

Jag tog bort många av de rumsbaserade handlingarna och sparade endast så många att det nu finns 
två sätt att klara spelet på (vad jag kan se). Bortsett från systemfelen kommer nog spelet att se 
likadant ut för de flesta spelare.

Prototyp 6 blev den sista prototypen och därmed det slutgiltiga spelet. Jag gjorde även en bättre 
grafisk bild som beskriver varje rum och ger en visuell feedback till spelaren, se Bilaga 9 Spelplan.

Illustration 4: Prototyp 6 (Moritz 2011)



3.2 Feedback
Feedbacken är en sammanfattning av vad testarna tyckte om mina prototyper.

3.2.1 Prototyptestargrupp 1
Denna testgruppen spelade P1, P2 och P3 (i den ordningen). Alla är studenter och studerar på 
högskola men inom olika områden (varav ingen studerar inom spel). De spelade två och två. Jag 
bad spelarna att säga vad de tyckte om spelet i sig, om det kändes kooperativt och om det fanns 
något de hade velat ändra på.

Alla kände att spelet var kooperativt och att de var tvungna att samarbeta. 

Det största problemet med prototyperna är att det behövs större risker för att slå av systemen, just 
nu känns det som om det inte finns något man själv måste tänka efter för att göra i spelet.

I den första prototypen kändes det som om vi inte fick göra något och det kändes enformigt.

När man slår tärning (P3) och misslyckas borde man kunna göra något för att få större chans nästa 
gång, t.ex. att man klarar det på ett slag av tre också (och två om man misslyckas ytterligare en gång 
men står kvar ändå); alternativt kan det finnas attribut som spelarna modifierar.

Känns konstigt att det inte går att göra något i vissa rum.

Vissa system kanske borde vara av från början så det blir mer stressigt.

En spelare borde kunna få ”knockas ut” så den andra spelaren måste hjälpa den första.

Att ta bort skada borde vara lättare än att få kraftbrickor.

Att slå fram (P3) gjorde spelet mycket roligare och intressantare. Spelet gick inte lika lätt fram och 
det kändes som om man faktiskt fick göra något konkret.

Man kan ha handlingar som kräver att spelare är på olika platser för att göra det lite mer intressant 
och försöka få spelarna att planera.

Det hade varit roligt att kunna förråda varandra.

3.2.2 Prototyptestargrupp 2
Denna testgruppen spelade alla spelen i den ordning jag gjorde dem. De spelade två och två. Jag 
bad spelarna att säga vad de tyckte om spelet i sig, om det kändes kooperativt samt om det fanns 
något de hade velat ändra på. De gav inte generell feedback utan gav på varje prototyp.

3.2.2.1 P2
Det var för mycket samlande. Roboten kändes tråkig och den bara inväntade att göra något. Spelet 
känns ofärdigt. Det borde finnas något så man kan röra sig snabbare. Spelet saknar dynamik.

3.2.2.2 P3 + P4
Vissa områden kanske skulle vara extra farliga? Det kändes mer speciellt när rummen förstördes. 
Att stå i rummet borde göra så att det blir säkrat. Slumpen är tråkig. Det kändes inte kooperativt, det 
var som om vi inte hade något med varandra att göra. Vi kunde inte påverka varandra. Det var 
trevligt att vi blev motarbetade på sätt å vis. Om båda samarbetar borde det göra skillnad.



3.2.2.3 P5
Det var alldeles för mycket regler och saker att hålla reda på. Varför kan man vara emot varandra? 
Förstod inte att spelet var kooperativt. Finns för mycket att samla på. Det är bra att man kan 
springa. Borde finnas rum som inte gör något. Spelarna borde interagera mer med varandra. 
Konstigt att man inte kan först utföra en handling och sedan gå. Att reparera är bara ett störmoment 
och man struntar i rummet när man använt det. Hade gärna sett mer kooperativt spelande.

3.2.2.4 P6
Spelet känns kooperativt. Det är ganska stressande och lätt att förstå när det står på varje rum vad 
som kan göras i det rummet.



4 Empiriskt resultat 

4.1 Prototyptestargrupp 1
Jag anser att jag lyckades med mitt huvudmål vilket var att få spelarna att samarbeta. Spelarna var 
ganska ovana vid att spela tillsammans och hade gärna velat se mer sätt att interagera både snällt 
och elakt med varandra.

Den första varianten var inte alls rolig enligt spelarna eftersom det inte kändes som om de fick göra 
något. Det går inte emot målet men det är inte bra för spelet som helhet för att om spelarna tappar 
intresse kommer de troligen inte att fortsätta spela.

Jag som tittade på såg inte att en spelare var dominant och bestämde utan alla diskuterade fram vad 
de skulle göra och ibland gav de tips på hur den andra kunde göra. Men som nämnt innan verkar 
detta vara helt beroende på vilka personer som spelar.

Testarna gillade idén med att slå tärningsslag vid varje handling men ville istället ha attribut eller 
något sätt att modifiera hur bra det kunde göra ifrån sig (som till exempel det sätt som finns i 
Arkham Horror).

4.2 Prototyptestargrupp 2
De gav mig nästan motsatta åsikter av vad testgrupp 1 sa. De ville inte ha en förrädare då det 
förstörde stämningen och ansåg att spelet inte kändes kooperativt eftersom de inte kunde interagera 
med varandra på något sätt. De ansåg också att kasta tärning var tråkigt, något som första gruppen 
ansåg vara den roligare delen av spelet.

Det som alla höll med om är att datorn kändes tråkig i början (P2) och människan kändes för seg 
men att det fungerade i senare varianter (P5 & P6). Spelet verkade ha en tydlig väg vart det ville 
komma när de testat alla varianterna och ansåg de att spelet var ett samarbetsspel.



5 Analys och diskussion
Jag kom fram till att det är två huvudsakliga element som gör spel till ett fullt kooperativt spel – alla 
spelare har ett gemensamt mål (och vinner eller förlorar tillsammans) samt att en spelare inte kunnat 
klara spelet utan den andre (den andra karaktären i spelet). Det finns många faktorer som väger in 
och kan störa den delikata balansen av samarbetet till exempel hur underhållande spelet är, om det 
går att interagera med varandra eller hur pass bra spelarna kan koordinera sina strategier i spelet. 
Faktorerna som avgör om ett spel är kooperativt har inte alltid att göra med spelet utan beror också 
på vilka personer det är som spelar spelet.

5.1 Tillvägagångssätt
Jag använde mig av iterativ design och rapid prototyping eftersom jag har tidigare erfarenhet av det 
och det har fungerat bra för mig innan. Andra metoder är till exempel vattenfallsmetoden (eller 
seriell utveckling) där alla lägger upp de artefakter som ska göras i en lista och gör varje del tills det 
är klart och går sedan vidare till nästa (Tonnquist, 2010).

Ett annan metod jag kunde använt är att ha flera olika små spel där varje variant hade de olika 
delarna av kooperativt och försökt testa varje element för sig. Ibland hör dessa delar ihop, till 
exempel är en av kriterierna av kooperativt att man samarbetar, så ett tävlingsinriktat spel där 
spelarna kan byta föremål kan jag redan nu gissa att det inte känns kooperativt. Däremot kunde jag 
ha slagit ihop flera mindre element och testat på det sättet istället.

Jag kunde ha testat med en mer kvantitativ metod, exempelvis hade jag kunnat lägga upp en mer 
omfattande testning där väldigt många fler personer varit med och testat för att få så mycket data 
som möjligt.

5.1.1 Förarbete
Mitt förarbete gick smärtfritt förbi och det var enkelt att bara testa spelen och skriva upp vad jag 
anser är de delar som var kooperativt. Att använda Björks Gameplay Design Patterns var ganska 
effektivt för att försöka dra ut mer exakt vad det är som gör spelet kooperativa och varför. Det hade 
nog gått att använda MDA också men då hade jag fått tänka mer själv och försöka utgöra vad som 
leder till vad eftersom det inte finns en databas på dem än.

Ett annat spel som kan tittas närmare på är Left 4 Dead 2 (Valve Corporation 2009) som jag anser 
har ett väl designat samarbetselement. Det är fyra spelare som tar sig från punkt a till punkt b och 
försöker överleva mot en oändlig hord av zombies. Med hjälp av speciella fiender och möjligheter 
att interagera med andra spelare är det sällan det går bra att spela själv. Portal 2 (Valve Corporation 
2011) är ett digitalt pusselspel som har gjort pussel baserade på att spelarna måste vara två för att 
klara av dem. 

En sak jag inte gick in på tillräckligt är skillnaden som spelare gör. Olika sorters sociala typer har en 
stor inverkan på upplevelsen av spelet men det kom jag inte på innan jag började testa.

Att lyckas med att hjälpa en medspelare när hon behöver din hjälp som mest kändes mycket 
givande och som om vi verkligen lyckades tillsammans. ”Hon kunde inte klarat det utan mig” var 
en stark motiverande och givande faktor i samarbetsspel.

Alternativt kunde jag ha tittat på kooperativa spel ur alla olika genrer och gjort en större 
undersökning men efter att ha spelat de spelen jag gjorde kändes det som om många av delarna jag 
hittade återfanns på ett eller annat sätt ändå. 



5.2 Prototyperna
Prototyperna jag gjorde fungerade till sitt ändamål enligt mig. Även om jag inte hade drastiska 
ändringar på dem har jag ändå bevisat att jag med endast få riktlinjer har fått ett samarbetsspel. 

En del av prototyperna hade kanske inte behövt vara en separat prototyp utan jag hade kunnat slå 
ihop dem eller lägga till fler saker för att testa mycket samtidigt. Som jag gjorde nu isolerade jag en 
del i spelet och testade den noggrannare. Det gynnade dock mig när jag testade spelen att 
systematiskt gå igenom ändringarna bit för bit istället för att ge mycket att hålla reda på för 
spelarna.

Spelet är bara för två spelare och jag kunde ha lagt in fler men kände att jag inte skulle hinna ta med 
allas åsikter. Jag anser att om jag lagt in fler spelare ändras grundförutsättningarna. Det är en helt 
egen testning för sig och är värd att titta närmare på.

Jag kunde ha tittat mer på Space Alert och lagt in mer faror och stress för att öka det tvingade 
samarbetet mellan spelarna. Jag kunde också lagt ner mer tyngd på att förhindra en spelare från att 
bli för passiv eller dominant genom att ha handlingar som är dolda.

5.3 Prototyptestningen
Jag hittade inte mycket att basera mina test på utan utförde dem så grundligt jag kunde. Jag kunde 
ha haft större testgrupper men kände att jag fick den data jag behövde. Det viktigaste var att veta 
om spelarna själva tyckte spelet hade samarbetselement i sig och inte en stor diskussion som 
grundligt går igenom varje aspekt av spelet. 

Testningen gjorde mig visserligen förvirrad när det var olika åsikter om samma punkt men 
förklarade mer tydligt för mig att det finns en mänsklig faktor inblandat. Alla får inte samma 
upplevelse även om det är samma förutsättningar. Många åsikter som kom fram skulle kräva ganska 
drastiska ändringar i spelets grund så även om det kanske fungerat ansåg jag att jag inte hade tid att 
ändra på dessa. Jag försökte även vara sparsam med ändringar om de inte direkt hade med 
samarbetskänslan att göra.

Jag fann att när spelare tyckte spelet var underhållande så var de mer engagerade och samarbetade 
mycket bättre. Vi kommer dock åter igen till problemet att det givetvis beror på vilka det är som 
spelar.

5.4 Målen
Mina mål med arbetet var att

 testa kooperativa dataspel och brädspel för att se vilka element som är kooperativa

 gå igenom de delarna jag kommit fram till och se vad det är som framhäver det kooperativa 
spelandet

 testa att göra ett brädspel baserat på de delar som är kooperativa och se ifall brädspelet 
fortfarande är kooperativt

 testa olika varianter och se ifall spelet känns mer/mindre kooperativt beroende på vilka delar 
som är med

I förstudien testade jag ett antal spel och analyserade deras kooperativa element. 

Jag gjorde prototyper som blev till ett litet brädspel som jag testade flera gånger under processen för 
att se om de var mer eller mindre kooperativt.

Jag gjorde inte min sista del till fullo men anser själv att jag gjorde de andra delarna. Det som skulle 



kunna sägas är att spelet kändes enligt mig och testgruppen mer kooperativ ju fler av de kooperativa 
element jag tog med i spelet oberoende på hur spelet såg ut annars.

Mina mål med spelet var att

 Det ska innehålla de punkter jag kom fram till gör spel kooperativa

 Det ska vara fullt kooperativt enligt Jonas Heide Smith's modell. 

 Spelet ska försöka motverka att en spelare kan ta över och den andra blir för passiv i spelet.

Det slutgiltiga spelet innehåller alla de punkter jag kom fram till utom möjligheten att byta föremål. 
Det kändes som en så pass minimal sak när jag hade med de andra samt en sak som inte skulle 
passa in i omgivningen av spelet. 

Spelet följer de kriterier som modellen hade eftersom dessa även ingår i mina punkter.

Det som motverkar en spelare från att bli för dominant just nu är att spelarna har olika förmågor 
samt att det finns mycket att hålla reda på. Detta är något jag anser att jag borde arbetat mer på. Ett 
exempel som kom upp lite för sent är att låta spelarna ha dolda handlingar eller att de har kort som 
beskriver vad de kan göra som den andre inte får titta på. Att bara initiera en dialog kan vara en 
början till att låta alla spelare få vara med i upplevelsen.

5.5 Tillbaka till frågeställningen
Min frågeställning var ”Vilka delar i spel förstärker upplevelsen av kooperativt spelande och vad 
händer om man kombinerar dem?”. 

Det jag kom fram till under spelanalyserna är:

Spelarna ska ha ett gemensamt mål (alla spelare vinner eller förlorar)

Spelet är lag mot lag eller lag mot spelet

Spelarna kan planera, koordinera och utföra strategier tillsammans

Karaktärerna i spelet har förmågor som gynnar andra spelare/karaktärer

Det finns möjligheten att byta föremål

Det går att bli två mot en (eller flera mot en) så det känns lättare att vara i grupp

Det finns tydliga rollindelningar eller specialiseringar (individuella förmågor)

Jag testade även dessa när jag gjorde mitt eget spel men kunde inte ha med alla delar pga hur spelet 
var utformat.

Ju fler av dessa komponenter ett spel har desto bättre grund finns för ett kooperativt spel. Alla 
komponenter går inte att ha i alla spel men det viktiga är att spelarna har ett gemensamt mål samt att 
de inte kan klara spelet utan varandra. Det är även viktigt att spelarna kan interagera med varandra.

Jag anser att de designers som gör ett kooperativt spel borde bestämma sig från början om spelet 
ska vara kooperativt eller inte och inte försöka lägga in sådant senare. Om hela spelets design har 
det som sitt mål kommer det att reflekteras i slutresultatet.

5.6 Vidare undersökningar
För att fortsätta på min undersökning går det att titta vidare på till exempel samarbete i 
tävlingsinriktade spel och hur samarbete uppstår även om spelet inte har grund för det eller att testa 
samarbete i olika genrer inom spel. Det kan också vara av intresse att undersöka vilka element som 



inte får vara med i ett kooperativt spel och som har en direkt negativ inverkan på samarbete.

En annan sak som är mycket viktig att gå in på för framtida studier är att ta reda på hur olika sociala 
typer påverkar varandra och hur man kan motarbeta de negativa situationer som uppstår när olika 
sorters personligheter spelar tillsammans.



6 Slutsats
Under spelanalysen jag utförde i början av arbetet fann jag att spelets samarbetskänsla till en stor 
del påverkas av vem jag spelade med. Medspelarna har mycket inflytande och det är även så jag 
anser att det ska vara i samarbetsspel. Jag analyserade spelen med hjälp av speldesignmönster 
(Gameplay design patterns, Björk 2011). 

De komponenter jag hittade som är samarbetsfrämjande är att alla spelare i samma lag ska vinna 
eller förlora tillsammans samt ha tydliga individuella roller som kan interagera och hjälpa de andra 
spelarna.

Jag gjorde prototyper baserat på mina fynd där jag började med ett mindre spel och fortsatte lägga 
på fler mekanismer i spelet för att dels få det mer kooperativt och dels för att få spelet mer 
intressant. Om spelet är underhållande arbetar spelarna bättre tillsammans. Testningen gav mig 
resultat och visade att spelet jag gjort kändes som ett samarbetsspel. 

Det som gör ett spel till ett riktigt samarbetsspel är att alla spelare har ett gemensamt mål samt att 
en spelare inte kan klara av spelet själv. Sedan finns det flera mindre delar som inte av sig själva gör 
ett samarbetsspel men som förhöjer samarbete mellan spelare, till exempel att en spelare har 
förmågor som gynnar den andre spelaren eller att spelarna kan stå vid samma fiende (eller 
utmaning) och göra bättre ifrån sig för att de står tillsammans. 

Vissa utvecklare kommer på i efterhand att de vill göra om sitt spel till ett samarbetsspel. För att 
uppnå bästa resultat är min rekommendation att bestämma om spelet ska vara ett samarbetsspel 
redan från början och försöka bygga spelet utifrån det.
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10 Bilagor

10.1 Bilaga 1 Planering
VECKA 1 28 mars – 3 april
29 mars Upprop
Research (vilket projekt vill jag göra?)

VECKA 2 4 april – 10 april
4 april Seminarie (akademiskt skrivande och arbetsplanering)
Research, undersökning av andra spel 
Upplägg på rapporten

VECKA 3 11 april – 17 april
13 april Monterförslag klart
(research) speltestning, börja på prototypen

VECKA 4 18 april – 24 april
BORTREST
fortsätt som förra veckan, testa prototypen

VECKA 5 25 april – 1 maj
29 april deadline för inlämning av assets till montern
Rapportskrivning ( börja på inledning, metod och resultat)

VECKA 6 2 maj – 8 maj
2 maj Seminarie
Gör klart spelet och skriv på rapporten

VECKA 7 9 maj – 15 maj
Spelet klart
Rapportskrivning (börja på analys och slutsats)

VECKA 8 16 maj – 22 maj
Rapportskrivning, fixa till spelet till utställningen samt trailer

VECKA 9 23 maj – 29 maj
23 maj Seminarie
27 maj GGC
28 maj GGC
Allting klart

VECKA 10 30 maj – 5 juni
30 maj Inlämning för opponering 
3 juni Opponering
3 juni Postmortem för montern

VECKA 11
6 juni Slutgiltig inlämning



10.2 Bilaga 2 Spelprototyp 1 (P1)
Yellowfield Spacetravels är ett företag som skickar folk till olika destinationer i rymden. På just 
denna resan testades en ny skeppsdator som kan interagera med skeppet på ett helt nytt sätt – en 
artificiell intelligens. Ett bra tag in i resan väcks kaptenen ur sin sömn, något har gått snett med 
skeppet. Skeppet åker rakt mot en planet och hon har bara femton timmar innan de kraschar! På det 
så verkar alla system på skeppet gå sönder. Som tur är har hon skeppsdatorn med sig som kan hjälpa 
henne att rädda skeppet!

Innehåll
Ett spelbräde
Två spelarmarkörer
10+ kraftbrickor
10+ X-markörer (för att markera var saker gått sönder)
En tidsmarkör med 15 rundor

Speluppsättning
Spelarna börjar på bryggan.
Det finns två kraftbrickor i livsuppehållande systemet men de räknas inte till den totala summan 
som måste uppnås.

Hur du vinner spelet
För att klara spelet krävs följande:
10 kraftbrickor
Gå sedan till tre olika förutbestämda platser (navigationen, motorrummet och livsuppehållande 
systemkärnan) och sätt igång systemen.
Gå till bryggan - när båda spelarna står i bryggan har spelarna vunnit!

Hur du förlorar spelet
Det har gått 15 rundor

Spelarnas handlingar

Flytta sin spelpjäs
En gång per runda får spelare A flytta sin spelpjäs en ruta till en angränsande ruta (de som är 
sammankopplade med rosa linjer). Om spelare A börjar sin tur i förflyttningscentrumet får hon gå 
vart hon vill den turen.
Spelare B får flytta var hon vill (men endast en gång per runda).

Samla en kraftbricka från ett rum
I alla rum utom omklädningsrummet och flyktkapselrummet kan spelaren spendera en handling för 
att få en kraftbricka. Detta kan bara göras en gång per rum och spelomgång.

Hämta utrustning
I omklädningsrummet kan spelare A hämta utrustning. Om denne har detta när det inte finns något 
livsuppehållande system igång (antingen genom att spelarna slår av det själva eller genom att starta 
om motorn) så dör inte spelare A.

Slå av hissar
Om en av spelarna använder en handling i förflyttningscentrumet så får spelarna en kraftbricka men 
spelare A måste spendera både en förflyttning och en handling för att kunna gå till 
omklädningsrummet och A.I. kärnan.



Slå av livsuppehållande system
Om en av spelarna använder en handling i livsuppehållande systemkärnan får spelarna den låsta 
kraftbrickan från livsuppehållande systemet. Om spelare A inte har 

Slå av gravitationssystemet
Om en av spelarna använder en handling i livsuppehållande systemkärnan får spelarna två 
kraftbrickor men spelare A måste använda hela sin tur för att flytta sin spelpjäs (en förflyttning och 
en handling).

Starta om motorn
Om båda spelarna står i motorrummet och båda använder sin handling där får spelarna de låsta 
kraftbrickorna samt tre ytterligare kraftbrickor.

Sätt igång system
För att sätta igång ett system krävs det att en spelare använder en handling i navigationen, 
motorrummet eller livsuppehållande systemkärnan.



10.3 Bilaga 3 Spelprototyp 2 (P2)
Samma som prototyp 1 fast med följande tillägg:

Efter varje runda slås en tiosidig tärning och en systemfelsbricka läggs i det rummet. Om det ligger 
tre systemfelsbrickor i samma rum kan spelarna inte använda det rummet till annat än att gå 
igenom. Spelare B kan använda en handling för att ta bort en systemfelsbricka om hon står i samma 
rum.

10.4 Bilaga 4 Spelprototyp 3 (P3)
Samma som prototyp 2 fast med följande tillägg:

För att utföra en handling krävs det att spelaren slår en sexsidig tärning. Om det blir fyra, fem eller 
sex lyckas handlingen, annars händer ingenting.

Detta gäller inte när spelaren ska hämta utrustning eller slå av ett system.

10.5 Bilaga 5 Spelprototyp 4 (P4)
Samma som prototyp 2 fast med följande tillägg:

Speluppsättning
Slå tre tärningsslag, motsvarande rum får systemfel



10.6 Bilaga 6 Spelprototyp 5 (P5)
Innehåll
Ett spelbräde
Två spelarmarkörer
10+ kraftbrickor
10+ X-markörer (för att markera var saker gått sönder)
En tidsmarkör med 15 rundor

Mål
1. Samla 10 kraftbrickor
2. Gå till rum 1 (navigationsrummet), 2 (roder) och 3 (motorrummet) och lägg en av kraftbrickorna 
där (lås en bricka för att sätta igång systemet)
3. Gå till bryggan

Speluppsättning
Spelarna börjar på bryggan. Det finns två kraftbrickor i livsuppehållande systemet men de räknas 
inte till den totala summan som måste uppnås.
Slå tre tärningsslag, motsvarande rum får systemfel (se nästa sida)

Förflyttning
Spelare A kan flytta ett steg per runda. (utom i transportcentrumet, se nedan)
Spelare B kan flytta var som helst en gång per runda

Handling
Samla kraftbricka (en gång per spelomgång och rum (inte omklädningsrummet)
Fixa systemfel (ta bort ett steg av systemfel i det rummet)
Säkra rum (en spelare kan säkra ett rum så att det inte kan bli systemfel där)
Rumsbaserad handling (se nedan)

Spelarbaserade handlingar
Spring (gå ett extra steg)
Spara handling (gör inget denna rundan för att göra två handlingar nästa gång)

Rumsbaserade handlingar
Navigationsrummet
sätt igång systemet (steg 2 av att klara spelet)
Slå på navigationen: spelarna får tre till rundor (flytta tillbaka skeppet tre steg på tidsmätaren) men 
förlorar två kraftbrickor. Det måste finnas en låst kraftbricka i motorn och en i rodret för att utföra 
denna handling.

Omklädningsrum
Spelare A kan hämta ett av följande:
En hjälm (du ignorerar effekten ”syrebrist”)
Ett par superstövlar (du ignorerar effekten ”gravitationsproblem”)
En verktygslåda (spelaren säkrar automatiskt rum)

Roder
sätt igång systemet (steg 2 av att klara spelet)
sätt igång styrraketerna: lås en kraftbricka i rodret

Brygga



Vinn spelet! (steg 3 av att klara spelet)
Slå av försvarssystem: spelarna får +1 kraftbricka men kan inte skydda sig mot asteroider.
Slå på försvarssystem: spelarna får -1 kraftbricka och den låses i försvarssystemet.

Transportcentrum
Använd teleportör: om en spelare börjar sin tur här kan hon gå till vilken plats som helst under 
förflyttningen
Slå av teleportör: spelarna får +2 kraftbrickor men kan inte använda teleportören.
Slå av hissar: hissarna går inte att använda och spelarna får +1 kraftbricka. Det tar då två rundor för 
spelare A att gå till AI kärnan och omklädningsrummet.

Motorrum
Starta om motorn: Spelarna får +3 kraftbrickor men tar de kraftbrickor som är låsta och tar bort 
försvarssystemet. Kräver två spelare.

Flyktkapsel
Spelare A kan lämna spelet ”fly”; då fortsätter spelare B själv. Det måste då finnas 7 kraftbrickor 
och och spelare B får då +1 kraftbricka.
Spelare B kan ta bort möjligheten för A att fly (lossa flyktkapseln!) och då får de +1 kraftbrickor.

AI kärnan
Om spelare B samlar kraft (inte utför en handling) i detta rum får hon 3 handlingar nästa tur.
Slå av snabbförflyttning: spelare B får +2 kraftbrickor men måste förflytta sig som spelare A.

Livsuppehållande systemkärnan
Sätt igång systemet (steg 2 av att klara spelet)
Slå av gravitation: spelarna får +1 kraftbricka men det tar hela spelare As runda att förflytta sig.
Slå av livsuppehållande system: ta de låsta brikorna i livsuppehållande systemkärnan. om det inte 
finns kraftbrickor där slås även gravitationen av (utan bonusen).

Systemfel
När båda spelarna har gjort sin förflyttning och handling flyttas skeppet ett steg närmare planeten på 
tidsmätaren. Om det kommer på en ruta med asteroider så tar skeppet en skada om det inte finns ett 
försvarssystem igång (det är igång från början).
Sedan slås en tiosidig tärning och rummet med motsvarande nummer får ett systemfel (på en 0 
händer ingenting). 
När ett rum har 1 systemfel så kan spelarna inte samla kraftbrickor eller utföra rumsbaserade 
handlingar i det rummet.
När ett rum har 2 systemfel tar det en förflyttning och en handling att ta sig in i rummet.
När ett rum har 3 systemfel sprider sig systemfelet till de rum som är närliggande (markerat med 
gröna streck mellan rummen)
Om det finns 3 systemfel i AI kärnan är sönder kan inte spelare B röra på sig.

Andra regler
Om en spelare dör/försvinner så fortsätter den andra

Låst kraftbricka: en kraftbricka som är låst räknas inte till den totala mängden kraftbrickor spelarna 
måste ha för att vinna.

Om det inte finns en kraftbricka i det livsuppehållande systemet så har spelare A två rundor på sig 
innan hon dör (om hon inte har hjälmen). Det finns heller ingen gravitation så förflyttning tar hela 
spelare A's runda.



10.7 Bilaga 7 Prototyp 6 (P6)
Innehåll
Ett spelbräde
Två spelarmarkörer
10+ kraftbrickor
10+ X-markörer (för att markera var saker gått sönder)
En tidsmarkör med 10 rundor

Mål
1. Samla 10 kraftbrickor.  När det finns 10 brickor låses dessa i motorn.
2. Gå till rum 1 (navigationsrummet), 2 (roder) och 3 (motorrummet) och lägg en av kraftbrickorna 
där (lås en bricka där)
3. Gå till bryggan

Speluppsättning
Spelarna börjar på bryggan.
Det finns två låsta kraftbrickor i livsuppehållande systemet men de räknas inte till den totala 
summan som måste uppnås.
Slå tre tärningsslag med en tiosidig tärning, motsvarande rum får systemfel (se nästa sida).

Spelarspecifika regler
Okonventionella metoder: det kan inte bli systemfel i det rum som spelare A står i
Spring: gå ett extra steg som en handling (endast om alla lysen är på)
Samla energi: spelare B kan välja att inte göra en handling denna runda för att att göra två 
handlingar nästa gång)
Två huvuden är bättre än ett: Om spelarna står i samma rum vid slutet av turen får spelarna göra en 
extra handling.
Datorexpert/Dörröppnare: en spelare kan som en handling förflytta den andre spelare ett extra steg 
(om det är spelare A som flyttas) eller var som helst på planen (om det är spelare B som flyttas).

Förflyttning
Spelare A kan flytta ett steg per runda. (utom i transportcentrumet, se nedan)
Spelare B kan flytta var som helst en gång per runda

Handling
Samla kraftbricka (en gång per spelomgång och rum (inte omklädningsrummet)
Fixa systemfel (ta bort ett steg av systemfel i det rummet)
Rumsspecifik handling (se nedan)

Systemfel
När båda spelarna har gjort sin förflyttning och handling flyttas skeppet ett steg närmare planeten på 
tidsmätaren. Om det kommer på en ruta med asteroider så tar skeppet en skada om det inte finns ett 
försvarssystem igång (det är igång från början).
Sedan slås en tiosidig tärning och rummet med motsvarande nummer får ett systemfel (på en 0 
kommer istället en asteroid). 
När ett rum har 1 systemfel så kan spelarna inte samla kraftbrickor eller utföra rumsbaserade 
handlingar i det rummet.
När ett rum har 2 systemfel tar det en förflyttning och en handling att ta sig in i rummet.
När ett rum har 3 systemfel sprider sig systemfelet till de rum som är närliggande (markerat med 
gröna streck mellan rummen)
Om det finns 3 systemfel i AI kärnan är sönder kan inte spelare B röra på sig.



Rumsspecifika handlingar
Navigationsrummet
Fördela kraftbrickor till navigationen (steg 2 av att klara spelet)
Slå av försvarssystem: spelarna får +1 kraftbricka men kan inte skydda sig mot asteroider.
Slå på försvarssystem: spelarna får -1 kraftbricka och den låses i försvarssystemet.

Omklädningsrum
Spelare A kan hämta en hjälm (du ignorerar effekten ”syrebrist”)

Roder
Fördela kraftbrickor till rodret (steg 2 av att klara spelet)
Samla kraftbricka 

Brygga
Vinn spelet! (steg 3 av att klara spelet)
Samla kraftbricka

Transportcentrum
Använd teleportör: om en spelare börjar sin tur här kan hon gå till vilken plats som helst under 
förflyttningen

Motorrum
Samla kraftbricka
Starta om motorn: Spelarna får +3 kraftbrickor och tar de kraftbrickor som är låsta. Båda spelarna 
måste stå i rummet för att denna handling ska kunna utföras. Effekten Syrebrist sätts igång 
(eftersom det inte finns en kraftbricka i livsuppehållande systemet).

El-centrum
Slå av lysen helt: +2 kraftbrickor men det tar en hel runda för förflyttning.
Slå på varningslysen: förflyttning fungerar som vanligt
Slå på alla lysen: spelare kan springa som en handling 

AI kärnan
Samla kraftbricka
Om spelare B  samlar energi i detta rum får hon 3 handlingar nästa tur.

Livsuppehållande systemkärnan
Fördela kraftbrickor till livsuppehållande systemet (steg 2 av att klara spelet)

Andra regler
Om en spelare dör/försvinner så fortsätter den andra.
Syrebrist: Om det inte finns en kraftbricka i det livsuppehållande systemet så har spelare A två 
rundor på sig innan hon dör (om hon inte har hjälmen).
Låst kraftbricka: en kraftbricka som är låst räknas inte till den totala mängden kraftbrickor spelarna 
måste ha för att vinna.
Lysen: se el-centrums rumsspecifika handling.



10.8 Bilaga 8 Analysfrågor
Är spelet roligt, och vad gör det roligt? Varför?

Hur mycket gör min insats?

Är en spelare viktigare än de andra?

Är skillnaden mellan spelarna stor?

Hur kommunicerar jag med mina lagmedlemmar?

Är en spelare dominant?

Var alla aktiva i spelet?

Är inlärningen restrikterande?

Gör det någon skillnad  att jag är i lag eller är det min individuella insats som läggs ihop med de 
andras?

Gör spelet något för att få oss att samarbeta?

Vad gör spelet koop?



10.9 Bilaga 9 Spelplan 
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