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Abstrakt 

Genom detta kandidatarbetet vill jag utmana och ifrågasätta autonomins roll inom speldesign, 

som ofta tolkas som att ge frihet eller självständighet åt spelaren. Jag har redogjort för 

autonomi utifrån en psykologisk utgångspunkt och en yttrad frihetsvillfarelse. Denna 

undersökning syftar till att utforska begreppet autonomi utifrån personlig investering och 

kunna applicera dessa kunskaper inom speldesign. En praktisk undersökning exemplifierar 

sedan tillämpningar genom en designprocess, bestående av spelanalyser och en 

spelgestaltning som prövar personlig investering genom olika designperspektiv, 

riskinnefattande val och roguelike element. Spelgestaltningen skapar en pågående interaktion 

mellan vänner och familj genom en webbplattform och involverar personliga värderingar, 

strategier och risker. Denna praktiska undersökning syftar även till att utvinna insikter och 

lärdomar som kan stå till grund för vidare forskning och förståelse för autonomi inom 

speldesign. 

 

Nyckelord: autonomi, personlig investering, meningsfulla val, roguelike, risk 
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Abstract 

Through this bachelor thesis I wish to challenge and question the role of autonomy in game 

design, which is often interpreted as providing freedom or independence for the player. I’ve 

presented autonomy from a psychological standpoint and a described freedom fallacy. This 

study aims to explore the concept of autonomy from the view of personal investment and 

apply this knowledge within game design. A practical study then exemplifies applications 

through a design process, consisting of game analysis and a game design which tests personal 

investment through varying design perspectives, choices comprised of risks and roguelike 

elements. The game design establishes an ongoing interaction between friends and family 

through a web platform and involves personal values, strategies and risks. This practical study 

aims to extract insight and learnings which can be used as the basis for further studies and the 

understanding for autonomy through game design.  

 

Keywords: autonomy, personal investment, meaningful choices, roguelike, risk 
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1. Bakgrund 

Inom denna undersökning har jag valt att arbeta med temat av autonomi inom speldesign, med 

fokuset av att utforska design för personlig investering, viljekraft och mening. En central 

utgångspunkt för undersökningen är Scott Rigbys (2017) koncept av frihetsvillfarelsen som 

visar hur autonomi, utifrån en psykologisk ståndpunkt, bör ses utifrån en utgångspunkt av 

volition eller viljekraft istället för den vanligare definitionen av frihet och självständighet. Vi 

kan utifrån denna omdefinition förstå att vi inte bara vill vara författarna av våra liv utan även 

göra någonting av de liven. Vi vill ha våra behov tillfredsställda för samhörighet, relationer, 

kompetensutveckling och en mängd andra saker vilket åskådliggör en tydligare viljekraft eller 

personligare motivation än den av frihet och självständighet. Likaledes kan vi designa spel för 

autonomi även när vi kollar bortom friheten av val och öppenhet.  

Jag valde detta undersökningstema för att sprida mer förståelse för begreppet autonomi, som 

en kraftfull motivation inom spel, inspirera vidare utforskning, själv utforska begreppet och 

upptäcka verktyg och strategier för speldesign. Jag tar bl.a. upp ämnet av val inom spel och 

hur det förhåller sig till utkomster eller konsekvenser, Nay & Zagal (2017) erbjuder kritiska 

argument och diskuterar en ny lins som betraktar val utifrån dygdetik. Jag har kollat närmare 

på spel som använder sig av diverse roguelike element vilket är en typ av spelgenre som utgår 

ifrån att efterlikna spelet Rogue (A.I. Design, 1980), unik för bl.a. dess sätt att hantera hårda 

konsekvenser och slutgiltighet. Genom slutgiltighet och risk förstår vi bl.a. flera sätt att 

uppfatta värde för det vi har eller stävar emot och hur betydande insatser formar engagemang. 

Iten, Steinemann & Opwis (2017) undersöker även komponenter som varit viktiga när jag 

undersöker vad som innefattar meningsfulla val inom spel. 

Genom ett flertal referenser likt dessa har jag genomfört en designprocess som prövar sätt att 

få spelaren personligt investerad. Slutligen presenteras utifrån designprocessen ett resultat och 

diskussion som redogör för intressanta infallsvinklar, designval och insikter som kan leda 

undersökningstemat vidare. 
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1.1 Frågeställning 

Hur kan personlig investering gestaltas i spel för att tillfredsställa behovet av autonomi? 

 

1.2 Syfte med undersökningen 

Denna undersökning syftar till att utforska begreppet autonomi utifrån personlig investering 

och kunna applicera dessa kunskaper inom speldesign. Undersökningen innefattar en 

designprocess för en spelgestaltning som kopplar samman vänner och familj genom pågående 

samarbete och rivalitet. Undersökningen prövar bl.a. personliga värderingar, riskinnefattande 

val och roguelike element. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 

I detta kapitel presenterar jag forskning som genomsyrat undersökningen. I kapitlet utlägger 

jag tydligare min utgångspunkt för frihetsvillfarelsen och begreppet autonomi. Jag erbjuder 

sedan nya tankar och perspektiv för att behandla ämnet. Jag ger även en inblick in mot andra 

spel- och psykologiska begrepp för motivation och samtalar lite om etiskt ställningstagande 

mot den psykologiska tillämpningen inom speldesign. 

2.1 Autonomi inom spel 

Begreppet autonomi nyttjas genom hela undersökningen och bryggar förståelsen mellan 

speldesign av val och spelarens underliggande motivation. Denna delen tar sin utgångspunkt 

från autonomi, tacklar problemformuleringar och bjuder in flera infallsvinklar om att ge 

spelaren agency, dvs. potential för egna handlingar eller agendor tillsammans med en upplevd 

känsla av kontroll och påverkan.   

Self-determination theory (SDT) 

Begreppet Autonomi hänvisas under kandidatarbetet i kontext med self-determination theory, 

eller SDT, där autonomy, tillsammans med relatedness & competence utgör komponenter för 

grundläggande psykologiska behov (Ryan, Rigby & Przybylski, 2006). Denna teori har sedan 

länge applicerats inom spelstudier, bl.a. genom en modell vid namn Player Experience of 

Need Satisfaction, eller PENS, formad av Ryan, Rigby & Przybylski (2006). PENS har 

därefter använts i en mängd olika spelstudier för att undersöka och pröva spelarens 

motivation. Modellen används ofta för att undersöka intrinsic motivation, en motivation av 

intern vilja, vilket skulle kunna beskrivas som viljan för en handling som kommer av 

handlingen i sig själv men kan eventuellt förstås tydligare genom att förstå dess motsats: 

extrinsic motivation, en extern motivation som utgår exempelvis ifrån en lön eller gåva. Spel 

har en markant förmåga att uppfylla behoven som presenterade i SDT: kompetens upplever vi 

när vi överkommer utmaningar eller upplever utveckling/tillväxt, vi kopplas samman och 

känner gemenskap genom interaktionen med andra spelare eller t.o.m. datorgenererade 

personligheter och autonomi uppfylls när vi uppfattar viljekraft för mål och handling, när vi 

upplever oss ha medel eller val för att kunna uppnå eller sträva emot personliga mål eller så 

kan det beskrivas genom vår motivation att vilja författa våra personliga narrativ (Ryan et al., 

2006). 
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Frihetsvillfarelsen 

I många år har vi sett en ökad tendens inom spel att betona frihet för spelaren, friheten att 

utforska val och utkomster men även öppnare landskap att utforska, för att låta spelaren få 

skapa sina egna agendor. En vanligt förekommande dispyt bland både spelutvecklare och 

spelare cirkulerar detta, att betona fler öppna världar och friare handlingar emot en mer 

restriktiv form av frihet som särskilt betonar en linjär narrativ upplevelse. I de mer extrema 

fallen är det enkelt att se hur spel av båda dessa riktningar går för långt och inte längre lyckas 

tillfredsställa spelarens behov. Öppnare spel, ibland i form av proceduralt genererade världar, 

kan ibland verka fattiga på innehåll och ger efter en viss mängd utforskning inte längre 

spelaren någonting meningsfullt att göra. Restriktivare spelupplevelser kan dock kontrollera 

spelaren för mycket och kan tom. verka som att spelet skulle kunna spela ut sig självt. Jag 

misstänker att det ligger starkare motivationer bakom dessa viljor som vi ofta inte verkar 

förstå och har därför försökt utforska nya sätt att uppfatta problemet. 

Scott Rigby, som medverkade i att skapa PENS och ofta talar på Game Developer Conference 

(GDC), San Francisco, presenterar ett alternativt synsätt. Rigby (2017) diskuterar begreppet 

autonomi, som studierna visat är en väsentlig del av spelarens motivation. Han menar att det 

egentligen inte bör röra sig om frihet eller öppenhet, tvetydiga definitioner av termen 

autonomi verkar dock indikera att autonomi handlar om just detta. Rigby hävdar istället att 

autonomi, utifrån ett psykologiskt perspektiv, förstås bättre som volition, som eventuellt bäst 

kan översättas till viljekraft. Att förstå det som frihet eller självständighet vore motsägelsefullt 

menar han, eftersom det finns många situationer där vi kapitulerar frihet och självständighet 

men ökar vår autonomi, t.ex. när vi ingår i äktenskap eller väljer att skaffa barn, dvs. vi väljer 

att ge upp delar av vår självständighet och frihet för djupare behovstillfredsställelse som 

tillhörighet eller utveckling etc. Han säger inte heller detta för att angripa spel som strävar 

efter öppenhet och frihet. Han hänvisar till storslagna titlar som Skyrim (Bethesda Game 

Studio, 2011) eller Grand Theft Auto V (Rockstar Games, 2013) för att demonstrera hur dessa 

spel visar olika strategier för att uppfylla känslan av autonomi hos spelaren genom 

underliggande motivationer som driver valen, men även hur de ibland bara delvis lyckas 

tillfredsställa spelarens behov. Han pekar ut en annan motsägelse i missuppfattningen av 

autonomi när han hävdar att studier har visat ett större stöd för autonomi i strukturerad form. 

Han menar att när vi förser struktur så kommunicerar vi vägar för spelaren att få sina behov 

tillfredsställda. Jag refererar till detta konceptet som frihetsvillfarelsen som en översättning på 

titeln av Rigbys (2017) föreläsning: The Freedom Fallacy. 
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Alternativ för agency 

Med ett erkännande att personskillnader i spelstil och eftersträvade mål i spel kan variera 

argumenterar Karen Tanenbaum och Joshua Tanenbaum (2009) från Simon Fraser University 

för en ny formulering utav spelarens agency: commitment to meaning. De diskuterar vikten av 

att låta uttrycka sin avsikt i valen och få en tillfredsställande respons till den avsikten snarare 

än att fokusera på obegränsad men meningslös frihet. De menar bl.a. att åtaganden av spelaren 

görs påtagliga av spelmekaniker och kontexten av spelvärlden, för att uttrycka mening och 

avsikt. Detta är en formulering som de menar kan fungera även för spel med en rigidare och 

linjär struktur. 

Ett vanligt skäl till att kritik riktas mot spel med mer linjär hållning är en tendens att prioritera 

bort gameplay för en spektakulär uppvisning av scripted events eller cinematics, och i vissa 

fall verkar det svårt att motargumentera när knappt någon interaktion existerar. Dock finns i 

linjära spel många tekniker som kan hålla värdefulla insikter om att leda spelarens motivation 

genom autonomi men detta försummas ofta pga. dess associationer till ej interaktiva 

sammanhang. Som ett exempel så ska vi ta en kik på termen push vs pull som sammanfattat 

kan beskrivas som att behandla direktiv för spelaren genom explicita (push) vs implicita (pull) 

metoder. Ian Bryce Jones (2018) exemplifierar spelelement för designhållningen i sin 

videoessä som analyserar och diskuterar spelet Half-life 2 (Valve Corporation 2004), som väl 

behärskat att locka spelare istället för att verka fösa de. Push kan innebära t.ex. UI pilar, 

kartmarkörer, bestraffande dialog, visat avstånd till destinationen och olika typer av 

exposition. Detta jämförs med pull som ofta lyckas attrahera spelarens intresse genom att ge 

mer implicit feedback av information och låta spelaren stöta på målet själva. Detta kan 

exempelvis innebära att ge spelaren möjlighet och innehåll att utforska, lämna ett spår genom 

spelarens externa motivationer (som hälsa eller ammunition) eller environmental storytelling. 

2.2 Meningsfulla val  

Framöver vill jag fortsätta att utforska möjligheter och stöd för att besvara frågeställningen, 

nya perspektiv för att uppfylla autonomi som bygger på behovstillfredsställelse eller 

viljekraft. I min undersökning prövar jag i riktningen av att låta tilltala spelaren mer personligt 

och utge mer mening och ska därför försöka närma mig vad som etablerar mening i val. Jag 

kommer även presentera kritik och alternativa perspektiv av generella speldesigner och 

spelstudier. 
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Vad innefattar ett meningsfullt val? 

Meningsfulla val kan vara svårt att definiera men det är ett frekvent återbesökt begrepp inom 

spelstudier, i många fall syftar dessa studier till att upptäcka långvarig påverkan på spelaren. 

Insamlade data som kan framträda ur dessa studier är exempelvis: emotional response, 

vicarious release, pro-social behaviour, moral contemplation m.m. (Ayumi Bopp, Mekler & 

Opwis, 2016). Jeff Nay och José Zagal (2017) från University of Utah förklarar att många 

studier betonar vikten av att utge valen i kontexten av dess konsekvenser och effekter. 

Iten, Steinemann & Opwis (2017) från University of Basel, eftersträvar en insikt av vad som 

utgör ett meningsfullt val. Resultatet blev ett mönster av karaktäriserande komponenter som 

förekommer i dessa val, framförallt: social interaktion, moraliska beslut/dilemman och 

konsekventa val. I sina kategoriseringar observerar de även typ av val, där de anmärker att 

personliga alternativ ofta placerats mot varandra, detta kunde även känneteckna strategiska 

eller emotionella alternativ som viktiga faktorer för att skapa mer substans i valen.  

Konsekventa val & utkomster 

Tydliga utkomster av valen har som sagt utmärkts som effektiva medel för en varaktig och 

inflytelserik inverkan på spelaren. Nay & Zagal (2017) argumenterar dock att det existerar ett 

underliggande antagande i analysen av konsekvenser som endast ser mening i valen när dessa 

utkomster har betydelse. De kritiserar denna inställning och argumenterar för att även 

inkonsekventa val kan hålla stor betydelse. De diskuterar hur användningen av konsekvenser 

kan skapa restriktioner för meningsfullhet och varaktiga effekter. De menar att spelsystemen 

ofta leder spelarens beslut och hindrar möjligheterna för spelaren att självreflektera. Detta kan 

gälla spelsystem som exempelvis levererar de klassiska alternativen av good ending vs bad 

ending eller spelsystem som väljer att bestraffa eller belöna dig för dina moraliska handlingar, 

såsom Mass Effects (BioWare, 2007) paragon/renegade system eller Bioshocks (2K Games, 

2007) little sisters. Det kan argumenteras att många av valen i dessa spel egentligen utgår 

ifrån ett preliminärt val där önskad utkomst utses, därefter visar spelsystemet hur varje val 

lönar sig bäst utefter önskad utkomst.  

Inkonsekventa val 

Nay & Zagal (2017) diskuterar även hur inkonsekventa val kan vara meningsfulla. De 

samtalar om hur dess mening kan ses genom linsen av virtue-ethics, eller dygdetik, vilket 

lägger fokuset på personen som utför handlingen, dess avsikter, karaktär och inte på 

utkomsten av handlingen. Genom denna kunskapssyn kan vi uppmärksamma existerande 

karaktärsdrag av personen genom valen vi utför, valen kan även utveckla och reflektera 
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karaktär. Detta menar de gäller såväl spelaren som det gör protagonisten, att förstå dygdetik 

genom protagonisten ger också spelaren en möjlighet att experimentera med val inom den 

säkra miljö som spel kan erbjuda. Narrativets övertygande förmåga kan dessutom skapa 

möjligheten att åtminstone temporärt, med sympati för karaktärens utveckling, acceptera 

andra värderingar och övertygelser (Tchernev, 2015). Vilket gör ett experimenterande av 

moraliska värderingar och val ännu mer relevant. 

Syftet bakom valet 

Extra Credits (2014), en Youtube kanal som tillsammans besitter många års erfarenhet inom 

speldesign, erbjuder ett annat sätt att urskilja val, genom att kategorisera konsekvenser som en 

egen typ av avsiktlig design. Ett val menar de handlar om att få spelaren att fundera i förväg. 

Speciellt riktat mot moraliska val förespråkar de ett mer nyanserat val som inte målar upp 

valet i svart och vitt, inte skapar någon emotionell distans till valet och låter det vara stökigt 

som verkliga livet ofta kan vara. Konsekvenser däremot är något som reflekteras mer i 

efterhand, här är det viktigt att betänka vilket budskap konsekvenser vill ge och att tydligt visa 

orsaksförhållanden.   

Konsekvens kan även betraktas på andra sätt, Jesse Schell (2015) skriver hur konsekvenser 

kan användas som ett bestraffningsverktyg och är ofta vad som ger utmaningen sitt värde. Att 

fördela straff är en svår balansfråga då många spelare responderar olika för straff i spel, ofta 

betraktas straff som negativt men i vissa fall uppskattas design utav konsekvens så pass 

mycket att det bidrar till egna egna kategorier av spel som exempelvis roguelike genren. 

Roguelike är ett begrepp för en genre som växt fram genom efterliknelsen av spelet Rogue 

(A.I. Design, 1980), som släpptes år 1980 och har ansetts unikt på många sätt, bl.a. genom hur 

en spelomgång omintetgörs fullständigt vid misslyckande eller genom dess begränsade 

resurser. Detta gäller dock inte bara för att skapa stor svårighet utan även för att ge val en 

större tyngd och slutgiltighet. Tom Cadwell (2015) ger oss en inblick i världen av roguelike 

under en GDC konferens och talar hur, ur sin erfarenhet, spelare tenderar att minnas stunder 

av triumf tydligare än den mängd av misslyckande och försök som ledde de dit. Han förklarar 

hur spelare även tenderar att skapa större engagemang för strategier och risker, genom 

villighet för trade-offs, en målmedvetenhet och att dessa typer av spel kan på positiva sätt 

tvinga spelaren att lämna sin komfortzon.  
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2.3 Personliga motivationer 

Under min undersökning fann jag stort värde i de personliga anknytningarna till valen 

spelaren gör för att medföra mening. Denna del redogör för blandade studier inom spel och 

psykologi relaterat till sätt vi är emotionellt kopplade till våra val, framförallt fokuserat på 

konsekvenser av misslyckande, förlustaversion och hur detta kopplats till speldesign. 

Effekten av negativa känslor 

Ayumi Bopp, Mekler och Opwis (2016) från University of Basel undersöker hur negativa 

känslor, genererat från en spelupplevelse, korrelerar med positiva egenskaper. De visar bl.a. 

hur spelupplevelser som också präglats av starka negativa känslor som sorg eller ilska ändå 

kan förhålla sig som uppskattat, njutbart, kontemplativt eller att förse en känsla av autonomi 

m.m. Vanligt förekommande aspekter av starka känslor var: “character attachment, character 

loss, achievement, agency and responsibility, as well as the game’s atmosphere” (Ayumi 

Bopp et al., 2016, s. 3003). De diskuterar vidare hur tillgivenhet till karaktärerna korrelerar 

särskilt till starka reaktioner och meningsfullhet, såväl som spelarens personliga erfarenhet 

med temat och hur spelet förädlar en emotionell händelse. Det är även viktigt hur det 

kommuniceras genom spelmekanik eller kontroller, detta exemplifieras bl.a. med förlusten av 

karaktären Aeris i Final Fantasy 7 (Square Enix Co., 1997) som utöver att vara en 

betydelsefull karaktär i berättelsen fyller en viktig strategisk roll som helare i laget.  

Autonomi och agency beskrivs i flera sammanhang under undersökningen haft stor påverkan 

på både positiva och negativa känslor. I fallen där spelaren upplevde sig begränsad eller 

kontrollerad var responsen ofta olika: vissa uppfattade detta mer i flöde med spelet medan 

andra upplevde stor frustration och hjälplöshet. Anmärkningsvärt är att fastän denna 

hjälplöshet ofta inte uppskattas så finns det stunder då detta verkar bidragit till upplevelsen 

(Ayumi Bopp et al., 2016). 

Förlustaversion 

Ariely, Huber och Wertenbroch (2005), forskare inom psykologi och beteendesekonomi 

presenteras här för att ge oss ett psykologiskt perspektiv inom termen loss aversion, eller 

förlustaversion. De föreslår emotional attachment och cognitive perspective change som en 

ingång i det komplexa ämnet. Undersökningen ämnar dels att ge en större förståelse till varför 

vi människor tenderar att måla upp ett större värde för ett föremål som vi äger och/eller står i 

risk att förlora (behöver inte begränsa sig till ett föremål utan kan gälla exempelvis ett 

förhållande). De beskriver ofta dessa tendenser som irrationella beteenden som bl.a. kan 
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orsakas av en emotionell koppling till ett föremål (som sentimentalitet). Ett känt exempel på 

ett fenomen som skapar en starkare koppling till föremålet är ikea effekten, som innebär att ett 

föremål tenderar att ha ett större värde för oss när vår egna ansträngning eller delaktighet varit 

en del av dess tillblivelsen. Cognitive perspective change eller kognitiv perspektivförändring 

exemplifierar de genom att visa något som kan beskrivas som ett för-ägarskap, som ett 

fenomen kallar de detta för pseudoendowment effect. Fenomenet exemplifieras inom 

auktioner där personen som håller högsta budet börjar föreställa sig ägarskapet av föremålet 

och därav tenderar att värdera det högre än ursprungligen avsett (Ariely et al., 2005). 

I andra studier av ämnet centrerar sig undersökningen, av Ariely och Shin (2004), istället på 

beteendet att bevara en stor mängd möjligheter öppna för oss. Resultatet visar att beteendet 

har större motivation som en förlustaversion än flexibilitet inför framtiden. Att stänga dörrar i 

livet (bildligt talat) är alltså något som kan orsaka oss smärta och som vi därav tenderar att 

undvika i stor mån. Studierna visar att vi oftast väljer att hålla dörrar öppna även om det 

kostar oss mer än vi har att vinna på det. 

Mixade motivationer 

I sin bok the Art of Game Design beskriver Jesse Schell (2015) motivation till stor del utifrån 

termerna intrinsic och extrinsic (som diskuterat i samband med SDT). Han beskriver att 

motivation kan betraktas som en slags gradering från mer utomstående till inneboende. Han 

poängterar också att smärtundvikande och sökandet efter njutning utgår från två separata 

neurologiska system. Med dessa argument försöker han visa att motivation inte är så simpelt 

som det ibland kan utges för att vara. Det finns gott om anledningar till varför vi bör sträva 

mot inneboende motivationer över externa eller varför vi hellre bör belöna spelare än att 

straffa de. Schell (2015) uppmuntrar ändå läsaren till att pröva att mixa motivationer, eftersom 

motivationer enkelt kan leda till andra motivationer eller fungera bra ihop, ett spelmoment 

kan t.ex. handla om att skrapa ihop så många poäng som möjligt (extern motivation) men 

tillsammans med vänner kan det utvecklas till att bli en tävling eller bidra till en aktivitet för 

gemenskap (inre motivation). 

Användningen av motivationer kräver dock en stor varsamhet och hanterar flera etiska 

aspekter. Många spel använder motivationsknep för att få en spelare att stanna kvar, 

psykologiska knep som t.ex. Skinner box, ett upprepat beteende som förenklat kan beskrivas 

som ett arbete för en belöning av t.ex. ett endogent värde, ett värde som inte har något värde 

utanför spelet, t.ex. monopolpengar. Det kan också gälla spel där spelaren känner sig manad 

att återvända genom skam eller skuldkänslor (Schell, 2015). En balans av olika motivationer 
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kan användas för kraftfulla reaktioner. Som Ayumi Bopp et. al (2016) forskning visar kan 

förluster leda till starka och meningsfulla upplevelser, förlustaversion leda till en 

spänningsfylld motivation, olika emotionella kopplingar och kognitiv perspektivförändring av 

endogena värden. Dessa exempel kan kombineras till besvärliga upplevelser, olika typer av 

manipulationer men gjort rätt kan det också leda till en personligare investering som förhöjer 

spelupplevelsen. 

2.4 Sammanfattning av tidigare & aktuell forskning 

Min utgångspunkt för begreppet autonomi bygger på Rigbys (2017) koncept av 

frihetsvillfarelse och SDT. Autonomi är en motivation som kommer av att vilja författa våra 

egna liv och ha val med inverkan, denna motivation bygger även på att kunna agera mot att 

tillfredsställa andra inre motivationer. Det finns alternativa sätt att förstå autonomis roll inom 

speldesign än att skapa större frihet åt spelaren, t.ex. genom att låta spelaren kommunicera 

avsikter tydligare, skapa stigar för spelaren att nå behovstillfredsställelse och utrusta spelet 

med meningsfulla val och mål. 

Mening förses ofta genom val av utkomster men riskerar att begränsa sig med ledande 

spelsystem. Annorlunda designperspektiv att utforska kan vara att designa moraliska val 

genom linsen av dygdetik, som betraktar karaktär hos personen som utför valet och inte 

utkomsterna. Roguelike är en spelgenre som förser unika spelupplevelser vid varje tillfälle 

bl.a. genom den slutgiltighet designen förmedlar. Forskning inom förlustaversion lär oss 

förstå att vi människor verkar förhålla oss irrationellt mot hur vi bör värdera saker, genom 

emotionell koppling och kognitiv perspektivförändring till t.ex. endogena värden. 

Motivationer kan både genom belöning och förlustaversion utnyttjas för att manipulera 

spelaren men även, som roguelike genren visar oss, för att skapa unika spelupplevelser. Att 

mixa motivationer, skapa nya kognitiva perspektiv mot endogena värden och att framhålla 

mening i val kan ibland göra spelaren mer personligt engagerad, vilket jag har prövat genom 

kommande designprocess och tillämpade metoder. 
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3. Metoder 

I detta kapitel har jag redogjort för tillämpade metoder för en gestaltning och designprocess. 

Jag inleder med en beskrivning av undersökningens designteoretiska utgångspunkt. Utifrån 

valet av gestaltningstekniker, design-, produktions- och projektmetoder motiverar jag hur 

dessa är användbara för min undersökning, designprocess och gestaltning. 

3.1 Inledning 

I detta kandidatarbete har jag arbetat genom en designprocess, innefattande ett 

gestaltningsarbete för att pröva mitt undersökningstema. Gestaltningsarbetet formuleras, 

kommuniceras och itereras för att skapa kontexter som kan utvinna insikter och praktisk 

kunskap genom dels ett induktivt förhållningssätt till undersökningen. Stor del av min 

designteoretiska utgångspunkt har inspirerats av Löwgren och Stoltermans bok: Design av 

informationsteknik: materialet utan egenskaper (2010). Det bygger på att en design är unik 

och är bunden till dess designer eller kontext och i designprocessen så förnyas ständigt vår 

förståelse för designsituationen, t.ex. vad vi ser som problemet eller lösningen. 

Det är min avsikt att utgå ifrån presenterade teorier om autonomin för att utforska nya sätt att 

förstå eller designa för starkare behovstillfredsställelse. Min designprocess syftar inte till att 

försöka bevisa några hypoteser eller teorier, min avsikt är att sätta dessa teorier i praktik och 

utgå en undersökning utifrån min egna process, forskning och designval. Undersökningen 

kommer därför ta många specifika riktningar och förutsätta unika kontexter som inte bör 

anses som ett designramverk för andra att följa utan utnyttjas för dess lärdomar, insikter, 

upptäckter och låta inspirera nya riktningar för en förståelse av autonomins roll inom 

speldesign. Min process leder mig in att förstå designen för autonomi utifrån spelarens 

investering, att kommunicera avsikter, skapa implicita mål och en spelvärld som lever utanför 

de digitala ramarna. Jag prövar bl.a. risk, roguelike element och konsekventa val. Genom en 

designprocess kommer jag presentera en exemplifiering utav hur denna teori kan framstå i 

praktiken och ta vidare detta till en slutförlig diskussion kring undersökningstemat.  

Gestaltningen är ett strategispel för tre spelare. Spelet utgår ifrån rundor som spelas samtidigt. 

Spelaren kan dock själv välja när de vill spela sin runda och en ny runda börjar när alla 

spelarna är redo. Gestaltningen experimenterar med dynamiken mellan spelare och en 

utmanande resurshantering för att göra spelupplevelsen mer personligt engagerande. För att 

tillfredsställa en autonomi som inte bara innebär frihet eller självständighet prövas även 
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genom långsiktiga, politiskt och moraliskt engagerande målsättningar och val som också 

involverar dynamiken och kausaliteten mellan spelare. Spelarna har alla tillgång till spelet 

genom webben och gestaltningsarbetet handlar därför även i stor del om att utveckla 

prototypen för en webbplattform som avser skapa en lättillgänglighet som prövar andra 

möjligheter för autonomi genom en aktiv och levande spelvärld.  

3.2 Gestaltningstekniker & designmetoder 

För idégenereringsmetoder använde jag mig av både Brainstorming (Löwgren & Stolterman, 

2010) och Mind Maps (Digital Society School Design Method Toolkit, u.å.). Båda dessa 

metoder bygger på att uppmuntra ett flertal idéer utan att låta en kritisk hållning skjuta ner de i 

tidigt stadie. Detta för potentialen att sedan bygga vidare på, vilket även kan utföras med stöd 

av ytterligare idégenereringsmetoder fast mer fokuserade.   

Jag tog stöd av ramverket MDA (Mechanics, Dynamics & Aesthetics) för att utveckla 

konceptet och för att upptäcka hur idéer korrelerade på olika abstraktionsnivåer. Ramverket är 

föreslaget som ett designerverktyg, för att kunna visualisera flödet av designen mellan 

utvecklare och användare, där estetiken kan beskrivas som en högre abstraktionsnivå av 

konceptet eller önskad spelupplevelse medan mekanikerna är mer specificerade, tekniska och 

fokuserar på innehåll och beståndsdelar. Ramverket kommer ifrån Robin Hunicke, Marc 

LeBlanc och Robert Zubek (2001) som skriver om det i sin artikel: MDA: A Formal Approach 

to Game Design and Game Research. Ramverket användes till stor del för konceptualisering 

och prövar diverse idéer. 

Gränssnittsskissar, som redogörs för på sidan 107 i Design av informationsteknik (Löwgren 

& Stolterman, 2010), till stor del bestående av skissade spelplaner och User-Interface (UI). 

Dessa fungerar som en gestaltningsteknik, för att kommunicera designen för utomstående 

men även för att konkretisera designen för designern själv.  

Enkla skissar av planerat programmeringsutförande, som ibland kallas klassdiagram eller 

klasscheman. Som många andra metoder i projektet, ett verktyg för ekonomisk produktion, 

framförhållning och prövande. Detta var en enklare metod som inte utgick utifrån någon 

specifik källa men som planerat strukturen, förbindelser av koden och som ett verktyg för att 

skissa på designen. 

MoSCoW, utifrån Digital Society School Design Method Toolkit (u.å.), tillämpades som en 

designmetod för dess fokus på prioritering av uppgifter i ett projekt. Metoden går ut på att 
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värdera uppgifter utefter om de bäst kan beskrivas som ’Must have’, ’Should have’, ’Could 

have’ eller ’Would like but won’t get’. Genom denna genomgång blir det tydligare vad som 

bör prioriteras och efter tillämpning får projektmedlemmar en tydligare överblick av vad som 

kommer bli. 

Viktig del av undersökning låg i utförandet av tre spelanalyser. Dessa spelanalyser utgick 

ifrån en studie utav Mia Consalvo och Nathan Dutton (2006) vid namn: Game analysis: 

Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games. Analysmetoden utgår 

ifrån stegen object inventory, interface study, interaction map och gameplay log. Den sista 

delen är speciellt till för att redogöra för sådant som kan ha varit utanför designerns avsikt, 

sådant som kan uppstå enbart när spelet möter spelaren i unika kontexter. För att vara så 

välanpassad till spelmediet som möjligt låter de analysen redogöra för både det statiska såväl 

som dynamiska inom spelet och föreslår att analysen bör genomföras i samband med att ha 

spelat igenom spelet. De rådgör även att analysen utförs bäst när den har en utgångspunkt 

eller utförs utefter ett eget tema vilket de exemplifierar i artikeln. Analysmetoden valdes för 

att noggrannare undersöka spel som skapar unika möjligheter för autonomi, särskilt 

involverande roguelike element. 

3.3 Produktions- & projektmetoder 

Jag har även valt att tillämpa en lofi-prototyp med inspiration av metoden Dynamisk 

Pappersprototyp ifrån Design av informationsteknik, sidan 111 (Löwgren & Stolterman, 

2010). Prototypen är konstruerad för att vara mycket kostnadseffektiv och samtidigt lämplig 

för att pröva genom interaktion. Metoden kan utnyttja skissarbete och rollspelande för att 

snabbt komma till uppfattningar och förändringar.  

Under projektet har jag även utfört ett antal funktionstester, utformade på egen hand för 

specifika behov, speciellt riktat mot webb, multiplayer funktioner och databaslagring. Dessa 

metoder utgick inte från något tydligt ramverk, varje test var unikt efter målet. Målen var att 

utreda möjligheter och gränser och involverade ibland enkla applikationer eller kodanrop som 

iterativt utgav ny förståelse för programvara, kodspråk, teknik och nya idéer för vidare 

prövning. Metoderna blev tilldelat en tidsram i förväg, av olika längder, från en dag till en 

vecka.  

För att strukturera produktionen använde jag mig av projektmetoden Kanban, en metod som 

strukturerar projektet i uppgifter med enkla medel och som kan stödja ett agilt arbetssätt. 
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Kanban kommer främst till användning för att visualisera ett projekt, skapa jämna 

arbetsflöden och kan bl.a. användas för att avgöra tidskonsumering. Metoden visualiseras 

oftast genom någon typ av utvecklingstavla, där en uppgift rör sig genom olika faser som t.ex. 

”påbörjad”, ”testar” eller ”avklarad”. Min utgångspunkt och information av Kanban är till stor 

del hämtad ifrån hemsidan Crisp (1999), grundat på konsulter inom agila utvecklingsmetoder. 

Projektet strukturerades i sprints som utgick ifrån en backlog av alla samlade tasks för 

projektet, baserat på mina tidiga erfarenheter av Scrum, som jag har valt att inte tillämpa till 

helhet eftersom jag ansåg det bättre anpassat för projekt med mer än en utvecklare.   

I slutligt gestaltningsarbete utvecklade jag en hifi-prototyp. Projektet strukturerades som 

nämnt på sprints för att prövas iterativt genom förbestämda milestones där det genomgick 

värderingsfaser och där jag sökte den feedback jag kunde. Prototypen byggdes av spelmotorn 

Unity (Unity Technologies, 2018) och hämtade många tillgångar online för att underlätta 

arbetsbördan för den grafiska delen.  

3.4 Sammanfattning av metoder 

Jag har valt ett antal designmetoder som framförallt stödjer skissarbete, för att effektivt och 

ekonomiskt kunna iterera fram en design. Jag har valt att jobba agilt och har därför planerat 

mitt projekt utefter sprints och valt Kanban för att visualisera flödet. Metoder varvas med 

gestaltningstekniker för att konkretisera och kommunicera designen emellanåt. Främsta 

gestaltningsarbeten sker genom en grundläggande lofi-prototyp och sedan en hifi-prototyp. 

Designprocessen utgår ifrån begreppet autonomi som diskuterats inom tidigare och aktuell 

forskning. Metoderna tillämpas inte för att bevisa en designhållning för autonomi, utan för att 

utforska och pröva en gestaltning av personlig investering för att dra lärdomar av processen. 

Hifi-prototypen är den slutliga gestaltningen som involverar tre spelare och riktar sig mot en 

webbplattform. 
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4. Designprocess 

Kapitlet behandlar hur den undersökande designprocessen utförs och metoder tillämpas. 

Designprocessen illustreras som tre faser och beskriver genomförandet mer utförligt. Kapitlet 

skildrar även vad gestaltningen innefattar mer utförligt och hur den har utförts i undersökande 

syfte.  

4.1 Den iterativa processen 

Arbetet genom denna designprocess har skett iterativt och har gått igenom tre faser från idé 

till gestaltning och ytterligare underliggande iterationer i produktionsfas. Anledningen för 

dessa iterationer är för att omvärdera och omformulera designsituationen. Varje ny fas innebär 

en ny förståelse för designsituationen och personliga designval vilket innebär att riktningen 

för designen är bunden specifikt till mig som designer. Därför är det viktigt att 

designprocessen har ett stort intag utifrån och kan kommuniceras mellan designer och 

potentiella användare. Utan gestaltningstekniker har endast jag själv en uppfattning av 

designens innebörd, och även då kan det enbart förstås på en högre abstraktionsnivå, som en 

vision. Därför varvas metoder med gestaltningstekniker iterativt, vilket konkretiserar designen 

och placerar den i kontext. Vilket inte bara kommunicerar den för externa parter utan 

kommunicerar designen för mig själv som designer. Med olika gestaltningstekniker skiftar 

designen mellan olika grader av abstraktionsnivåer, ibland visar gestaltningstekniker en helt 

konkret bild av designen som med en högfunktionell hifi-prototyp och ibland visar den bara 

en operativ bild av den, som en nivå mellan vision och specifikation (Löwgren & Stolterman, 

2010). Illustration av designprocessen förtydligas i figur 1. 

Fig. 1 Illustration av designprocess. Bild av Samuel Goteman 
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4.2 Fas 1: Forskning 

Fokuset inom första fasen låg på att samla referenser, idéer, inspiration och börja 

konceptualisera. Här redogör jag för de första idéerna och hur referenser och forskning ledde 

mig in i tankarna av undersökningstemat. Fasen innefattar en period på sex veckor. 

Det var forskningen som konsumerade en majoritet av tiden inom första fasen samt att samla 

forskningen på samma plats och försöka syntetisera den eller formulera den till vad som kom 

att bli mitt undersökningstema. För en mer detaljerad utläggning om forskningens innehåll 

kan jag rekommendera att återvända till kapitel två. Forskningen väckte mitt intresse för 

spelarautonomin och speldesign av val, vilket kom att formulera de teorier som min 

undersökning har utgått ifrån. Tankar om autonomi och frihetsvillfarelsen ledde mig 

ursprungligen i riktningen av spelnarrativ, fast jag valde senare en annan riktning för min 

designprocess. Spelnarrativet är dock ett bra exempel på en annan riktning än min egen som 

kan och bör undersökas när det kommer till autonomi och en delad motivation med 

protagonisten, jag delar fler tankar om detta i diskussionen. Likartat med intresset som drog 

mig mot spelnarrativ började jag söka djupare inom spelarens motivationer, personlig 

investering i spel och hur detta påverkade val. Jag började därav söka djupare inom 

komponenter som skapar personligare anknytning till val och hur konsekvenser korrelerade 

med spelarens emotionella koppling till endogena värden och val i spel, bl.a. inom 

förlustaversion och roguelike element. 

Idégenereringen skedde genom metoderna Brainstorming och Mind Maps, men var förstås 

också utmärkt av reflektion och diskussion. Idégenereringen skedde iterativt med olika fokus, 

till en början handlade det mest om att generera idéerna kring undersökningen och vad den 

bör centrera sig kring men varje gång blev genereringen mer fokuserad. 

Utvärderingsprocessen involverade till stor del diskussioner och feedback från andra individer 

som genomgick liknande processer i utförandet av deras egna kandidatarbeten, vilket gjorde 

det användbart som stöd för att forma processen och få utomstående åsikter med erfarenhet 

inom speldesign eller andra medietekniska områden. Liknande kunde processen utvärderas 

genom handledning. Denna beskrivning gäller även för hur utvärdering under fas två och tre 

utfördes. Även att dessa utvärderingsprocesser innefattande en egen reflektionsperiod, ett 

tillfälle att runda av utförd fas, dra lärdomar, fundera över förnyandet och behovet inom nästa 

och sedan utförligare planera kommande fas. 
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4.3 Fas 2: Konceptualisering 

Andra fasen var en kortare period än de andra, tre veckor som fokuserade på utvecklingen av 

konceptet, skissande, skapa uppfattningar om möjligheterna och gränser för projektet 

(speciellt i val av teknik) och planering inför slutlig fas.  

Jag valde att arbeta genom ramverket MDA, för att konceptualisera och upptäcka hur idéer 

korrelerade på olika abstraktionsnivåer. Dynamiken blev särskilt användbar i processen för att 

kunna pröva inspiration hämtad ifrån andra spelreferenser. Genom att implementera olika 

roguelike element som dynamik i spelet kunde jag enklare se hur detta skulle kunna anpassas 

på en estetisk nivå såväl som mekanisk. Element jag prövade var bl.a. en begränsad mängd 

resurser, konsekventa spelelement och genererade kartor. Genom att pröva dessa bland andra 

dynamiker kunde jag visualisera hur spelet kunde skapa större insats för spelaren av ett ökad 

endogent värde av t.ex. resurser och konsekvenser som kunde få andra val att involvera olika 

spänningar av riskfaktorer. Jag fortsatte även nyttja perspektivet av MDA för fortsatt 

konceptualisering och innehåll, ett skissande som ständigt kunde röra sig mellan vision och 

specifikation. Detta involverade ibland flera iterationer inom samma spelelement eller 

dynamik eftersom mekanikerna först skapade genomförbarhet för konceptet men som i sin tur 

påverkade vad konceptet blev, vilket innebar nya iterationer osv. Jag fann ramverket 

användbart för att kostnadseffektivt skissa mycket av innehållet av spelet som kom att bli, 

samtidigt som jag kunde skifta mitt perspektiv på att se hur innehållet kunde komma att 

betraktas i helhet och som en spelupplevelse.  

Andra skissarbeten involverade gränssnittsskissar: spelkartor och UI som underlättade 

produktionen och förutsatte enklare designval utan en mängd extra arbete, detta gjorde det 

också enklare att kommunicera speldesignen utifrån spelarens uppfattning och 

interaktionsmöjligheter. Klassdiagram skissades även upp, som likartat underlättade 

produktion och utformning. 

Denna fas involverade även funktionstest som till stor del motiverade vilka tekniker jag skulle 

använda för gestaltningsarbetet. Jag började pröva på en produktion inom spelmotorn Unity 

(Unity Technologies, 2018) för att uppfatta om spelmotorn var lämpad för designen. Det var 

min avsikt, tills senare anpassningar, att inte utveckla någon prototyp i lägre 

funktionalitetsgrad eftersom jag ansåg spelsystemet helt enkelt vara för komplext. Andra 

funktionstest involverade kapaciteterna för multiplayer, nätverkande och databaslagringar. Jag 

ansåg det viktigt att låta dessa tester få prövas fria från krav och inom en viss tidsram för att 
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låta upptäcka det som ännu inte upptäckts. Detta hjälpte att förstå gränserna av 

genomförbarhet och se nya möjligheter.  

För val av gestaltningsverktyg och teknik valde jag att fortsätta arbeta med spelmotorn Unity, 

mest pga. den erfarenhet jag redan besitter och ett ganska krävande spelsystem som krävde att 

jag fick arbeta inom C# vilket är det kodspråk jag är mest bekväm inom. Detta gjordes också 

möjligt av att alternativen jag upptäckte för att spela tillsammans och en nätverkskoppling 

funkade tillsammans med hjälp av Unity WebGL. Spelet skulle byggas för en webplattform 

med stöd av en gratis subdomän på 000webhost.com (2007) som inkluderade en MySQL 

databas som kunde lagra spelets och spelarnas data. För att kommunicera med databasen fick 

jag genomgå en snabb och ytlig inlärning av PHP script som enkelt kunde medla mellan 

Unity och MySQL. Anledning till att jag valde en webbplattform för spelet är att göra det mer 

lättillgängligt för spelarna och skapa ett nätverk mellan dessa spelare. Jag inkluderar här ett 

citat som beskriver syftet av gestaltningen utifrån mitt Game Design Document (GDD): 

This game is being developed to be played in between spaces. Its aim is to keep friends 

or family connected through this ongoing interaction. To keep it alive between turns it 

is important that each turn not only provides its own interesting strategic choices but 

inspires plenty of long-term goals: strategically, politically or socially, keeping each 

player invested. I also wish for this game to at times provide a personal connection to 

the players choices by social or moral implications, causing some choices to feel more 

heroic, hard, heartfelt and meaningful.  (S. Goteman, personlig kommunikation, 30 

April 2019). 

4.4 Fas 3: Komposition 

Den tredje och slutliga fasen bestod av sju veckor men inkluderade också sammanställningen 

av undersökningen. Under denna fas låg fokuset på prototyparbete utav den slutliga 

gestaltningen.  

En viktig del av undersökning utgick ifrån tillämpade spelanalyser. Utefter hur analysen 

förändrade min designsituation hade det varit önskvärt att analysen skett under tidigare 

stadier, detta gjordes dock svårt eftersom jag behövde tiden att spela spelen inför analysen, 

som rekommenderat av Consalvo och Dutton (2006). Analysen utfördes utifrån spelen Frost 

Punk (11 bit studios, 2018), This War of Mine (11 bit studios, 2014) och Papers, Please 

(Lucas Pope, 2013). Mycket av spelen kan sägas är inspirerat av roguelike element vilket är 

dels varför jag valde de men också för att jag vid tidigt intryck tyckte mig se indikatorer för 
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personliga och meningsfulla val som implicerar spelarens investering på unika avseenden. 

Analyserna färgades av att låta ett undersökningstema ingå i själva analysen, vilket i mitt fall 

innebar ett fokus på personlig investering och personlig innebörd. Som tillägg till föreslagna 

grundfrågor inom t.ex. kategorin ”object inventory” lade jag till frågorna: Har objektet något 

personligt värde för spelaren? Involverar interaktion med objektet en personlig risk? Skulle 

du beskriva objekt/interaktion att påverka dig på ett meningsfullt sätt? Med dessa följde 

frågor som bad förklara varför eller hur. Undersökningstemat genererade många intressanta 

observationer kring spelanalysen, vad gäller mina egna frågor inom ”object inventory” var det 

mer av en statistisk summering som gav intressanta analysmönster.  

Jag upplevde delar av spelanalysen (särskilt ”object inventory”) som något för minutiöst och 

tidskrävande men inte att de på något sätt sänkte kvalitén av analysen. Analysen tog ungefär 

en och en halv timme var (speltid ej inkluderat) och var väldigt omfattande: kategorier för 

objekt, hur de används, interaktionsmöjlighet, UIs, NPC:s, utstickande speldynamik eller 

händelser och flera möjligheter för eget tema och frågor. Översiktligt är jag väldigt nöjd med 

analyserna och fick ut mycket av de, till stor del tack vare tre fascinerande spel. Analysen gav 

stor insikt in i undersökningstemat och förändrade mycket av min designsituation med nya 

uppfattningar, idéer och inspirationer för tillämpad design. Mer om utvinningen av analyserna 

delar jag under resultatet.  

Arbetet omkring spelkonceptet och skissandet utgick mycket ifrån nya iterationer av tidigare 

tillämpade metoder som: gränssnittsskissar, klassdiagram och MDA. Men tog även 

användningen av nya gestaltningstekniker såsom: Storyboard (Löwgren & Stolterman, 2010), 

Dynamisk Pappersprototyp och förstås den slutliga hifi-prototypen.  

Min Storyboard involverade tre enkla handritade scenarios av spelkonceptet och var mest 

avsedda åt att förtydliga konceptet och eventuellt få feedback och idéer. Gestaltningstekniken 

var dock mindre lyckad, kanske pga. en bristande skicklighet i hantverket, vilket är varför jag 

anser det bäst att bespara både mig och läsaren ifrån att inkludera en illustration.  

Fortfarande i behovet av en gestaltningsteknik som konstandseffektivt kunde göra konceptet 

mer påtagligt återbesökte jag tanken att producera en lofi-prototyp. Jag valde då att skapa den 

dynamiska pappersprototypen med villkoren att den bäst skulle tjäna ett internt testade, detta 

var pga. samma skäl jag undvikit en lofi-prototyp tidigare, testet var för komplext för någon 

som inte var införstådd i konceptet och tester utfärdades långsamt pga. egna kalkylationer och 

slumpgenereringar utmed spelets rundor. Prototypen var dock till stor hjälp och gav många 
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iterationer av förändringar, vissa genom problem som uppstod bara sekunder in i speltestet. 

Med nya iterationer och förnyelser av prototypen minskade antal synliga problem och började 

få ett jämnare spelflöde. Spelkonceptet kunde nu även enklare visualiseras fastän 

interaktionen fortsatte som interna tester. Jag hade nu enklare att tala om spelet då ett 

tydligare spelflöde och specifikationer hade konkretiserats. Lofi-prototypen gav mig också ett 

enkelt sätt att testa idéer genererade utifrån spelanalyserna.  

       Fig. 2 (vänster) Dynamisk pappersprototyp.  
       Fig. 3 (höger) Spelplan 
       Foton: Samuel Goteman 

 

Lofi-prototypen (se fig. 2 & 3) följdes av det slutliga gestaltningsarbetet, som en hifi-

prototyp. Inledningsvis krävdes det tid att strukturera upp arbetet, jag förberedde en backlog 

av uppgifter som skulle fördelas i sprints och visualiseras genom en Kanban metod. Vidare 

utförde jag en MoSCoW metod som prioriterade valen och det väsentligaste. Jag använde 

hemsidan Trello (2010) för att visualisera Kanban flödet och senare använde jag 

programvaran Dreamler (2014) vid specifika uppgifter, framförallt gällande nätverks 

möjligheterna. Produktionen fördelades endast i två sprints följt av en mer improviserad 

hantering för nätverksfunktionerna, pga. de dåvarande omständigheterna i projektet. Vid 

milstolparna mellan sprints var det viktigt att pröva, omvärdera och iterera. Prototypen visade 

dock svårigheter för speltester, pga. omfattningen av projektet samt de tekniska utmaningarna 

som förhindrade ett spelflöde att etableras. Tidigare konceptarbete och gestaltningstekniker 

hjälpte dock för att ge en fortsatt riktningen och projektet fortsatte framåt i långsam takt tills 

nätverksmöjligheterna var funktionella och undersökningsidéer implementerade till den 

enklaste versionen av en spelloop.  
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4.5 Den slutliga gestaltningen 

Min hifi-prototyp är ett rundbaserat strategispel, skapat för webbplattform, och spelas av tre 

spelare online. Rundorna spelas simultant och skiftar när de andra spelarna är redo. Se bild, 

taget från spelet i figur 4 (nedan). 

“High Concept: 

Fight for the survival of the nation alongside your friends as the dominant ruling 

houses. Elect the best course of action by either working together or plotting against 

each other. Some choices might put you on top while others might hurt you, but it 

won’t matter who’s on top once the whole thing starts collapsing.”  

(S. Goteman, personlig kommunikation, 30 April 2019). 

 

 

Fig. 4 Spelgestaltning. Bild av Samuel Goteman 

Spelkonceptet fokuserar särskilt på spänningen och dynamiken mellan spelare. Med alla på 

samma sida behöver alla gemensamt ta beslut för nationens riktning. Spelaren står inför valet 

att antingen samarbeta eller rivalisera för att förverkliga bäst ansedda riktningar framåt. Spelet 

involverar även att ta politiska riktningar som i nuvarande prototyp mest utspelar sig genom 

valen spelarna behöver rösta fram tillsammans och hur spelaren väljer att prioritera sina 

resurser. Var spelare kontrollerar sin egna provins och kan därför behöva hantera unika faror, 

främmande eller inhemska, detta innebär också att olika provinser kan ha varierande effekt av 

framröstade val. De behöver också införskaffa resurser för överlevnad och utveckling och att 
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strategisera med militära enheter. Eftersom en kausalitet existerar mellan spelarna, främst 

gällande röstningarna och att beskydda den gemensamma huvudstaden handlar del av spelet 

om att försöka skifta spelares inflytande mot sig själv genom intriger som mutor eller 

militärisk utpressning. Detta existerar dock ännu inte i prototypen, vars inflytande utgår ifrån 

en jämn fördelning mellan spelarna.  

En del av designen som jag upplevde att jag fick en chans att bearbeta genom hifi-prototypen 

var bl.a. spelarens förhållande till resurser och designen för att skapa behov hos spelaren och 

eventuell konflikt mellan spelare. Detta kan även innebära att behovet kan kanaliseras till ett 

ansvar över människorna som egentligen har behovet (som hunger). En annan del var t.ex. 

spelarens interaktion med spelvärlden genom nätverksmöjligheterna. Med framgång inom 

nätverksutvecklingen kunde jag skapa lättillgänglighet för spelaren. Detta kan i koppling till 

en begränsad runda och samspel med andra spelare bygga upp en aktiv koppling till 

spelvärlden som skulle kunna uppfattas mer levande. Till skillnad från en isolerad applikation 

som skulle kräva en större närvaro är det min förhoppning att en webblösning och strategi 

speciellt riktad mot långsiktiga mål förutsätter spelvärlden även som levande mellan 

speltillfällen.  

Ett annat viktigt designval var att skapa en tydligare form att pröva riskinnefattande val för 

undersökningen. Som svar på denna utmaning drog jag inspiration utifrån spelet Papers, 

Please, som jag var i processen av att spela inför spelanalyserna. Idén utgick även ifrån ett 

designknep som J. Schell (2015) kallar för Triangularity, vilket helt enkelt innebär att utifrån 

spelaren (som visuellt representerar ett hörn av en triangel) förses med ett val av ett säkert 

alternativ med mindre risk och mindre belöning eller ett mer riskinnefattande alternativ som 

innebär en större belöning. Papers, Please använde ofta liknande typ av val fast med 

användningen av mer personligare innebörd: belöningen kunde t.ex. innefatta en moralisk 

gärning som att hjälpa en människa medan en risk kunde innebära att spelaren gjorde en insats 

med sitt eget liv eller förutsättningarna för överlevnad för familjen som spelaren har ansvar 

för. Alternativt så kunde spelaren ta den säkrare vägen som dock kunde innebära att ignorera 

eventuella moraliska skyldigheter. Jag kommer referera till dessa val som triangelval. 

4.6 Sammanfattning av designprocess 

Undersökningsarbetet genomgick tre faser av: forskning, konceptualisering och komposition. 

Jag använde gestaltningsarbete i hög grad för att konkretisera och kontextualisera designen 

och forma iterationer utifrån lärdomarna utvunna. Jag använde bl.a. MDA och lofi-prototyp 
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som metoder för att forma gestaltningskonceptet och pröva inspirationer utifrån utförda 

spelanalyser, som diverse roguelike element. Gestaltningen blev något omfattande vilket 

utgav många resultat genom processen av varje del av arbetet, som resurshanteringen, 

personliga mål och värderingar eller nätverksuppkopplingen. I kommande resultat kommer 

jag visa hur min designprocess har utgett resultat mot min frågeställning, präglat av designval, 

insikter och inspirationer. 
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5. Resultat av undersökningen 

Resultatet presenterar lärdomar, designval och insikter utifrån designprocessen som eventuellt 

kan visa hur autonomin har en roll inom speldesign och besvara frågeställningen. För att 

presentera resultatet utgår jag ifrån spelanalyserna som egen del och sedan 

gestaltningsarbetet, som för enkelhetens skull sammanfattar även lärdomar från flera metoder 

och gestaltningstekniker i designprocessen som en helhet. 

5.1 Spelanalyser 

Spelen analyserades med särskilt fokus på hur spelen behandlade autonomi och personlig 

investering. Varje spel var unikt med hur de lyckades bygga upp starka personliga 

anknytningar till valen, därför kommer jag redogöra en sammanfattning av varje enskild 

analys. Tyvärr kan jag inte inkludera allt från analyserna utan kommer begränsa mig till en 

kort beskrivning av spelet följt av ett antal punkter kopplade till undersökningen och 

designprocessen. 

Papers, Please (Lucas Pope, 2013) 

I Papers, Please spelar du som en passkontrollant vars jobb det är att granska människors pass, 

visum och andra dokument för att antingen släppa förbi de eller inte. Valet är dock inte alltid 

så självklart då du jobbar för en regim med en ifrågasättbar demokratisk process som gör det 

allt svårare för dig att göra ditt jobb med dina moraliska principer intakta. Dessa typer av val 

inträffar när du skulle vilja hjälpa någon, prata med människor du vet att du inte borde prata 

med eller ta emot sådant som kan sätta dig i knipa. Eftersom du aldrig vet säkert om du 

kommer bli påtagen riskerar du både ditt och din familjs liv, vars enda chans av överlevnad 

hänger på att du sköter ditt jobb. Du kan också välja att ta den säkra vägen och följa 

instruktioner så gott som möjligt och på så sätt ignorera de som kan behöva din hjälp. 

• Implicita konsekvenser och val 

Spelet är bra på att inte i förväg avslöja utkomster eller ”rätta svar”, istället visa 

följdriktighet och hur val kan ha konsekvenser. Det förser även spelaren flera möjligheter 

att agera och hjälpa människor utan att uttryckligen förklara att detta är något spelaren 

borde eller kan göra. 

• Upprepande spelmoment och ett aktivt lyssnande 
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Spelet visar alltid en utveckling men bibehåller alltid samma spelmoment, genom att spelet 

fortfarande erbjuder tillräcklig utmaning minskar chansen att spelet blir tråkigt. 

Följdriktigheten låter spelaren bli mer uppmärksam över detaljerna och information som 

spelet förmedlar och kan på så sätt främja ett aktivt lyssnande. 

• Personliga insatser och riskinnefattande val 

Spelet framhåller t.ex. överlevnad eller bekvämligheter för familjen som insatser. Det 

förmedlar även risk genom en sympatisk framhållning av människor i desperata skeden av 

livet och att framhäva ansvarstagande för människors liv, både direkt och indirekt.  

Frostpunk (11 bit studios, 2018) 

Frostpunk är ett översiktligt strategispel för överlevnad, med temat av extrem kyla i ett 

klimatförändrat och apokalyptiskt landskap. Spelmekaniker innefattar resurshanteringar, 

konstruktioner, val av lagar och utforskande av gränsande områden. Centralt för överlevnaden 

är att kol kan alstra värme åt samhället genom en gigantisk generator. Förutom att hålla 

människor vid liv är det spelarens uppgift att hålla hoppet uppe och minska missnöje, detta 

hänger starkt ihop med lagarna som stiftas, som ofta ger spelaren svåra moraliska och 

politiska val som kan ibland kan verka oetiska men samtidigt behövliga för de tuffa 

förhållandena de befinner sig i.  

• Personligt engagerande strategi & mål 

Spelet är bra på att knyta strategi och långsiktiga mål till moraliska eller emotionella 

anknytningar, t.ex. att förse värme till människors hem och arbetsplatser eller att skaffa 

proteser för de amputerade patienterna. 

• Sympatisk framhävning av människor 

Människor framhävs ofta med elände och hårda villkor i spelvärlden genom visuell 

representation och genom UI som levandegör de ytterligare. Människorna framhävs även som 

individer, med namn, åsikter och egna förutsättningar.  

• Nyanserade val 

Spelet framhäver svåra val för spelaren i form av moraliska dilemman med sympatiska 

förhållningar till människorna och med strategiska fördelar/nackdelar. Dessa val 

kontextualiseras inte enbart för ett enstaka tillfälle eller spelmoment utan ges ofta kontext av 

spelmoment som varit inkluderade genom hela spelet. 
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This War of Mine (11 bit studios, 2014) 

This War of Mine fokuserar också till stor del på överlevnad. Som spelare har du kontroll 

över tre personer som delar samma hushåll i en krigsdrabbad stad. Gatorna är farligast om 

dagen och tvingar därför karaktärerna att ge sig ut om nätterna för att samla mat och material 

för tillverkningen eller handel. Spelet har hårda villkor, begränsade resurser och tuffa 

konsekvenser, allt för att driva spelarens känsla av desperation. Spelaren kan strategisera 

genom prioriterade material och konstruktioner och tvingas inför svåra etiska val för 

överlevnad.  

• Starka endogena värden 

Spelet använder roguelike element som gör spelupplevelsen slutgiltig, valen avgörande och en 

knapphet av resurser som förutsätter ett ökat värde av endogena värden. Detta leder till stark 

motivation för endogena värden och en känsla av desperation som används för att framhäva 

mycket personligt involverade val.   

• Dömer inte spelarens handlingar 

Likt Papers, Please bedömer speldesignen sällan ett val som bra eller dåligt men visar 

samtidigt hur det finns konsekvenser och effekter för karaktärer och spelvärlden.  

• Ekonomisk design 

Använder ofta en minimalistisk design som fokuserar på den tematiska spelupplevelsen. T.ex. 

NPC:s i spelet erbjuder ofta begränsade interaktionsmöjlighet men målas upp levande genom 

en överhängande isolation och spänningen av att kunna representera ett hot. 

5.2 Gestaltningsarbetet 

Punkterna sammanfattar de resultat som utgått ifrån denna designprocessen vilket är förslag 

och underlag för att vidare diskutera design för att tillfredsställa autonomi med personligare 

investering och engagemang än självständighet och frihet och hur detta kan gestaltas inom 

spel. 

• Riskinnefattande val  

Riskinnefattande val, tillämpat som triangelval med mål av meningsfulla innebörder (som 

moraliska handlingar, personliga värderingar eller emotionellt värde) och insatser.  

• Roguelike element 
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Genom att tillämpa bl.a. en begränsad mängd resurser samt en slutgiltighet som förmedlas 

genom permanenta konsekvenser förmedlar designen större endogena värden, vilket kan 

motivera spelaren till ett större engagemang. 

• Utvecklingselement betonat i moraliska eller politiska värderingar 

Autonomi utifrån personliga värderingar som lägger en grund för långsiktiga mål och 

förser personligare strategier för att bevara eller revolutionera dessa inom spelvärlden. 

Detta bygger även upp val och strategier som spelaren enklare kan kommunicera avsikter 

genom.  

• Implicita och koncentrerade mål och val 

Att designa ekonomiskt kan utöver sparsamhet vara en bra strategi för att designa en mer 

fokuserad spelupplevelse och tematik. Med koncentrerat menar jag att eventuellt begränsa 

sig i bl.a. friheten av val och fokusera på att låta valen framstå utmed tematiken av spelet, 

av personligare innebörd och genom spelmoment som redan utnyttjas på andra sätt. 

Implicita mål och val tillämpas genom att inte uttryckligen beskriva vilka val eller mål 

spelaren bör sträva mot. 

• En levande spelvärld 

Tillämpat i designprocessen genom att skapa en teknisk lättillgänglighet och design för 

långsiktiga mål samt nätverksfunktioner som sammankopplar interaktionen till två andra 

spelare. Detta i syftat att låta motivera spelaren med autonomi som inte enbart är bunden 

till en digital interaktion.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet presenterar lärdomar och insikter utifrån praktiskt utvunnen kunskap och designval 

genom ett gestaltningsarbete och tre spelanalyser. Resultatet har visat potential inom 

tillämpning av bl.a. riskinnefattande val, roguelike element, implicita metoder för att 

kommunicera val och mål för spelaren, strategier utifrån personliga värderingar och en 

levande spelvärld. Resultatet, blandat med designperspektiv och vidare forskning kommer 

diskuteras vidare i nästa kapitel.  
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6. Diskussion 

Denna undersökning har syftat till att utforska begreppet autonomi utifrån personlig 

investering och jag har genom en undersökande designprocess utforskat några sätt att förstå 

hur detta kan gestaltas inom spel. I detta kapitel avser jag främst att föra undersökningstemat 

framåt för vidare forskning och samtal. Först granskar jag och reflekterar över utförd 

designprocess och tillämpade metoder, följt av de resultaten som designprocessen har utgett, 

sedan går jag vidare med andra perspektiv som har varit en del av mitt designtänkande och 

som jag anser har mycket värde för autonomi inom andra designriktningar. Sist diskuterar jag 

vad som kan vara intressant för framtida studier. 

6.1 Designprocess och tillämpade metoder 

I retrospektiv upplever jag att hifi-prototypen blev för ambitiös för ett startläge, hade jag 

börjat om hade jag försökt fokusera mer på en enklare form där spelflödet hade prioriterats 

och eventuellt att börja prövningarna lokalt, där spelare fick turas om. Jag är dock nöjd med 

chansen att få jobba på nätverket som till slut gjordes funktionellt eftersom detta var en av de 

tekniker jag ville utmana mig själv med. En fördel med nätverket är att framtida utvecklingar 

kan låta spelet testas online framöver, vilket bl.a. är enklare att arrangera och mer i enlighet 

med vad designen avser.  

Jag bedömer lofi-prototypen att ha varit till stor hjälp och att det var ett bra val att låta 

konceptet gestaltas genom denna metod. Det gjorde konceptet mycket mer utstuderat innan 

produktionen av hifi-prototypen som var i stort behov av tydligare design eftersom den visade 

sig svår att pröva konceptet utan jämna spelflöden. Även spelanalyserna blev otroligt viktiga 

för undersökningen och designen, inspirationerna och lärdomarna utifrån dessa spel formade 

mycket av mitt designtänkande kring att gestalta personlig investering för autonomi. 

Vad gäller hur jag metodiskt utfört designprocessen ser jag stort värde i den iterativa 

processen och som Löwgren & Stolterman (2010) beskriver låta designsituationen 

kontextualiseras och formuleras om utefter nya iterationer av gestaltningstekniker och i 

allmänhet ett praktiskt förhållande av att utvinna kunskap.  

Att formulera riskinnefattande val utefter de s.k. triangelvalen, har varit användbart för att 

förtydliga hur jag bör tillämpa riskfaktorer för autonomi. Det som gjorde designvalet 

framstående var att kunna använda något så simpelt som ett triangelval och formulera om det 

på ett sätt som skapade större personlig betydelse. Genom utgångspunkten av komponenterna, 
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som undersökta av Iten et al. (2017), för meningsfulla val var det mycket givande att 

experimentera med detta verktyg. För övrigt har dessa meningsfulla komponenter genomsyrat 

stor del av min undersökning och var grundläggande för att forma speldesignen bl.a. som ett 

multiplayer spel, med nyanserade implikationer som de sociala aspekterna medförde. 

I reflektion och granskning av undersökningen som helhet har det uppenbara problemet legat i 

att skapa ett rimligt omfång, vilket är ett problem som ofta framstår med mina undersökningar 

och projekt i allmänhet. Utifrån personlighet så passar det dock mig väl att få utgå ifrån något 

omfattande som med min utgångspunkt av autonomi och annan presenterad forskning och 

sedan få bygga upp någonting själv, som del av min inlärningsprocess. Detta har förstås 

skapat stor utmaning för att kunna täcka en sådan räckvidd men jag hoppas att 

undersökningens hållning av att exemplifiera genom denna praktiska designprocess och 

utvinna insikter har fungerat som en grund att bygga vidare på och inte för bred för att kunna 

dra nytta utifrån.  

6.2 Resultat 

Riskinnefattande val 

Tillämpningen av riskinnefattande val och personligare insats i speldesignen för att 

tillfredsställa autonomi är ett brett koncept. Eftersom min egna designen mesta dels prövade 

detta i form av triangelval är det mina förhoppningar att verktyget kan fortsätta 

experimenteras med på alternativa sätt. För att leda fram flera diskussioner och samtal om 

användningen av risk för autonomi har jag sammanställt några punkter som diskuterar 

eventuella fördelar jag noterat under egna undersökningar: 

• Risk kan leda till många överraskningar – vilket är en enormt givande komponent 

inom spel. Enligt J. Schell (2015) är det en grundläggande komponent för 

underhållning, så pass grundläggande att vi tenderar att glömma bort den. 

• Chans skapar utrymme för spelaren att våga pröva nya saker, vilket kan kopplas till 

val som kan vara karaktärsuppbyggande eller brottas med kontemplativa frågor för att 

skapa meningsfulla processer att experimentera med. Vi människor tenderar att vilja 

spela med oddsen, vilket eventuellt kan användas för att lämna bekvämlighetzoner.  

• Risk och konsekvens kan visa tydlig kausalitet, vilket underlättar det för oss att lära 

oss hur någonting nytt fungerar, vi kan lära oss förstå en följdriktighet i spelet. Detta 

kan vara viktigt för att underlätta för spelaren att kommunicera sina avsikter. 

Dissonansen mellan avsikt och handling kan lätt bryta en inlevelse.   
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• Risker kan i många fall också få oss att förstå hur vi är exponerade eller sårbara och 

visar oss vägar att motarbeta det. 

• Risk kan skapa större värden än insatsen i sig, som minnen: ett spänt ögonblick, 

troféer ifrån överkommna utmaningar, förvåningen över den rena tur (eller otur) vi 

haft, att påminna oss om – eller upptäcka vad som är värt riskerna. 

Risk är dock knappast någonting nytt för speldesign, detta är kanske mer en fråga om 

insats och ändamål, att designas personligare och meningsfullare för spelaren. Vad kan vi 

erbjuda mer än att nå nästa nivå eller bli kraftfullare? Vad kan vi sätta på spel, likt valen i 

Papers, Please? Jag anser att risk får oss att kontemplera över mer än vilken utkomst vi 

anser bäst eller rätt, att fundera över hur mycket dessa val är värda, vad vi är villiga att 

riskera för att få det att hända. Jag anser att risk ofta gör valen personliga och spännande, 

jag tror även det är en stor del av hur vi får uppleva autonomi i verkliga livet. 

Roguelike 

I kandidatarbetet har jag refererat till ett antal spel som skulle kunna beskrivas med 

innefattande roguelike element. Jag anser inte på något sätt att enbart roguelike spel kan 

tillfredsställa autonomi utan att det likt andra spelgenre kan inspirera till nya sätt att mixa 

motivationer. Det som bl.a. fascinerat mig med roguelikes var hur det verkade utge så unika 

spelupplevelser och motivationer, vilket var värt att studera noggrannare. Jag anser att stor del 

av vad som gör dessa spelupplevelser unika är hur det formar ett personligt narrativ, varje 

spelomgång är på något sätt sin egen, avgörande och definitiv. I kapitel två beskrev jag kort 

en studie om att stänga dörrar som en förlustaversion, presenterat av Ariely & Shin (2004). En 

kontrast till dessa roguelikes är spel som fokuserar på att ständigt förse en stor mängd val 

samtidigt, dvs. en stor mängd dörrar. Speltest kan då troligtvis visa att spelaren sällan vill 

stänga några dörrar. Detta misstänker jag ofta leder oss till en design som tillåter mycket 

flexibilitet och frånkoppling från valen, så att spelaren kan undvika förlusten av 

möjligheterna. Spelaren väljer och sedan väljer om, vilket eventuellt skulle kunna få valen att 

verka oäkta eller opersonliga. Inom roguelike anser jag att vi oftare ser en medvetenhet att 

inte förse för många dörrar i taget och även förutsätter att vi stänger några dörrar bakom oss, 

vilket till viss del skapar obehag men gör oss uppmärksamma och låter oss uppleva det 

aktuella beslutet innerligare. Ingen av dessa generaliserade designstilar behöver dock vara 

bättre än den andra men kan ge oss större insikt i hur en design talar till spelaren.  
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Verktyg för autonomi 

Alla exemplifierade tillämpningar är verktyg för oss att försöka skapa mer förutsättning för att 

tillfredsställa autonomi och ibland för att hjälpa oss förstå motivationen bättre. Detta kan bl.a. 

gälla hur vi bygger upp extern motivation för spelaren, t.ex. genom endogena värden eller hur 

vi kommunicerar val och mål. Smartare lösningar för att förändra spelarens perspektiv av 

saker är oftast mer effektfullt än att låta skapa mer och nytt innehåll för spelaren att upptäcka 

och utforska. Frihet och öppenhet är oftast bra verktyg för att förstärka utforskning men som 

jag har försökt visa genom denna undersökning handlar autonomi om mer än att bara utforska, 

det kräver även substans och mening.  

6.3 Designperspektiv 

En stor del som utgör problemet med frihetsvillfarelsen är det som jag har försökt motverka 

genom hela denna undersökningen, nämligen att speldesignen ofta saknar ett personligt 

engagemang, innehåll som driver spelarens viljekraft. Genom kandidatarbetet har jag vid 

tillfällen även varit inne på ämnet av att fokusera på utkomster av ett val, som även 

diskuterats genom kritik av konsekventa val (Nay & Zagal, 2017). Vi ser ofta utkomstval 

kommunicerade som filosofiska dilemman, neutrala och balanserade förhållanden mellan 

alternativen för att låta spelaren själv kontemplera ett val eller preferens. Men snarare än att 

försöka kritisera detta perspektiv är jag intresserad av att upptäcka alternativa perspektiv än 

det som skulle kunna ses som en konsekventialistisk lins.  

Detta för mig tillbaka i tankarna av Nay och Zagals (2017) lins av dygdetik. Det jag 

uppskattar med detta synsätt är att det framställer ett så pass annorlunda perspektiv. Linsen är 

något av en motsats till en konsekventialistisk lins, som enbart reflekterar över utkomster. 

Dygdetik avvisar idén om att begrunda ett moraliskt val utifrån dess konsekvenser eller 

utkomster (som t.ex. utilitarismen, som mäter moralen utifrån mest producerad lycka för flest 

människor) och kollar istället på karaktären hos människan som fattar beslutet, och om 

personen är dygdig. En dygd är ett karaktärsdrag som manifesteras i ett vanemässigt 

handlande, dvs. en människa är inte dygdig för att de var ärliga några gånger när det tjänade 

de själva, utan snarare när det faller personen mer naturligt att vara ärlig. Dygder kan vara 

t.ex. ärlighet, generositet, hänsynsfullhet, mod, lojalitet, rättvisa eller tålamod m.m. (Rachels 

& Rachels, 2010). Jag anser att linsen tjänar som ett gott exempel på hur ett designperspektiv 

kan experimentera fram nya designtankar. Dygdetik anser jag involverar personligt 

engagemang, det utgår ifrån karaktärsutveckling, vilket kan gälla karaktärer i spelet såväl som 
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spelaren själv. Att utgå ifrån val som bygger karaktär kan eventuellt kräva någonting mer av 

spelaren, ett pris för engagemang, en personlig investering. Det kan även tjäna till ett starkt 

personligt narrativ då narrativ till stor del bygger på att berätta om karaktärsutvecklingar.  

Ett annat perspektiv vi besökt tidigare var det av Karen och Joshua Tanenbaum (2009) som 

diskuterar ”commitment to meaning”, att låta spelaren få göra val som befäster tydligare 

avsikter. Att förstå spelarens autonomi och val genom avsikter är också ett perspektiv som 

varit mycket inspirerande och lärorikt. De diskuterar mycket om hur vi kommunicerar 

avsikter, genom spelmekaniker eller hur spelet hanterar inputen som utlöser handling. Detta är 

något som kan begrundas utifrån väldigt bred design och för en mängd olika typer av spel. För 

min egen undersökning har det ofta kopplats till autonomi, att få kommunicera rätt avsikter 

anser jag ofta innebär att ges personligare sammanhang och mening i val, en strukturerad 

form för spelarens behovstillfredsställelse. 

Slutligen har jag försökt forma ett perspektiv av att skapa en levande spelvärld, att spelaren 

kan fortsätta producera egna strategier och målsättningar utanför de digitala ramarna av spelet 

och på så sätt tillfredsställa autonomin mer långsiktigt. Ett utrymme mellan interaktion och 

reflektion som balanserar viljor och motivationer med utförande och val. Det kan låta lite 

flummigt men kan ändå ha potential för att se hållbarare och långsiktigare design för 

autonomi. För min egen designprocess gällde detta en anknytning till vänner eller familj 

genom denna underhållande interaktion och med förutsättningarna av lättillgänglighet. Men 

jag kan även tänka mig att experimenterande med en spelvärld som stäcker sig eller korsar 

genom flera medier: musik, tv, film etc. Även att leda spelaren till handling inom riktiga 

verksamheter, organisationer eller aktiviteter etc. Detta är i stil med vad Games For Change 

(2004) försöker göra, att skapa spel med social och samhällelig inverkan. Spelet blir ett 

instrument för autonomisk tillfredsställelse samtidigt som det bygger upp denna 

tillfredsställelse utanför ramarna av spelet. 

6.4 Vidare forskning 

Denna undersökning har utgått ifrån autonomi som mer än bara frihet och självständighet och 

undersöker hur spel kan tillfredsställa en sådan autonomi och rikta sig emot komplexare 

motivation och viljekraft. Denna undersökningen har genom sin designprocess endast 

experimenterat med detta konceptet och antagligen bara skrapat ytan av någonting mycket 

mer omfattande. Därför uppmanar jag forskning som, likt min egna undersökning, väljer att 

utforska autonomins roll inom speldesign vidare och prövar nya riktningar. Det är mina 
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förhoppningar att autonomin kan förstås bättre och tillämpas för större effekt i framtiden. 

Utöver att pröva nya riktningar vill jag även lära mig mer om hur roguelike element och risk 

kan tillämpas för autonomi eller låta grundligare undersökas för att förstå hur dess 

komposition skapar de unika spelupplevelser som de gör. 

Jag har blivit mycket inspirerad av många av mina källor och skulle gärna se att ämnena som 

de behandlar fortsätter att studeras, särskilt gällande nämnda designperspektiv. Jag ser 

potential för dessa perspektiv att vara betydande i designprocesser och för att leda till djupare 

förståelse. Även att se hur spelvärldar kan fortsätta levandegöras på nya sätt och förändra hur 

vi uppfattar ett spel.  

Utöver att se tidigare ämnen återbesökta har jag även ett förslag av en annan riktning inom 

undersökningstemat. Jag valde nästan att fokusera min designprocess och gestaltningsarbete 

emot en narrativ inriktning. Spelnarrativ är en väldigt unik form av narrativ men har ofta 

problem genom att autonomi är inräknat och att spelaren kan ha avsikter som skiljer sig från 

författarens avsikter. Narrativ är beprövad och bevisad lämpad som en linjär berättelse, med 

bestämd rytm och struktur vilket gör spelnarrativ minst sagt utmanande. Likt vad min 

undersökning har lett fram till såg jag potentialen av en personligare investering i spel och på 

så sätt skapa en delad motivation med protagonisten. John Martin Tchernev (2015) skriver i 

sin avhandling inom narrativ film att delad motivation är en central del för publikens 

identifikation med protagonisten och att externa mål (som att återta ett föremål eller rädda en 

vän) är bland de tydligaste målen för att bidra till en delad motivation. En extern motivation 

kan förmedla betydelse för åskådaren utan ett personligt värde så länge det betyder något för 

karaktärerna. Problemet i spelnarrativ är att protagonistens autonomi är delad med den av 

spelarens, vilket gör att båda kan behöva ha ett personligt värde i det externa målet för att 

kunna skapa ludonarrativ harmoni, dvs. när spelarens handlingar stämmer överens med 

protagonistens avsikter och vice-versa. Även denna tråd tar upp ett komplext ämne inom 

undersökningstemat men verkar också till stor del behöva en djupare förståelse för 

autonomins roll inom speldesign.    

6.5 Sammanfattning av diskussion 

Undersökningen har haft en bredd räckvidd men har format en utgångspunkt för autonomi 

som kan vara användbar inom speldesignen och framtida studier. En iterativ och praktisk 

undersökning har varit effektiv för att utvinna många lärdomar och kunskap inom ämnet men 

har endast exemplifierat en riktning utifrån denna utgångspunkt. Kapitlet har även diskuterat 
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resultatet, designperspektiv som tidigare adresserats under kandidatarbetet och slutligen 

förslag och tankar om vidare forskning. Jag diskuterar bl.a. hur riskinnefattande val kan skapa 

unika förutsättningar för spelarens autonomi och andra designverktyg inom roguelikes eller 

förlustaversion. Som vidare forskning är det min förhoppning att undersökningstemat kan tas 

vidare i nya riktningar och föreslår att använda bl.a. spelnarrativ och delad motivation med 

protagonisten som en riktning att låta undersökas. 
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Ordlista 

• Agil: syftar till en uppsättning värderingar och principer som ofta används inom 

systemutveckling och projektarbeten. Det förespråkar exempelvis att arbeta iterativt 

och vara flexibel. 

 

• Autonomi: Ett komplext behov som drivs av att kunna handla för egen vilja, att 

författa våra egna berättelser och ha val med inverkan. När vi handlar så handlar vi 

utav vilja. 

 
• Behovstillfredsställelse: Begreppet utgår i texten utifrån self-determination theory. 

Att tillfredsställa ett behov som autonomi, samhörighet eller kompetens. Att 

tillfredsställa dessa behov är grundläggande psykologiska motivationer. 

 
• Dygdetik: En gren inom etik som utgår ifrån karaktär och dygder. 

 
• Endogena värden: I texten syftar begreppet till någonting som har sitt värde inom 

ramarna av ett spelsystem, som t.ex. monopolpengar. 

 
• Förlustaversion: En motvilja, som driver en till att undvika förluster. 

 
• Gameplay: Aktivitet som bedrivs inom spelet under spelets gång.  

 
• Hifi-prototyp: Beteckningen står för High fidelity, hifi-prototyp innebär en prototyp 

av hög funktionalitetsgrad. 

 
• Lofi-prototyp: Beteckningen står för Low fidelity, lofi-prototyp innebär en prototyp 

av låg funktionalitetsgrad. 

 
• NPC: Beteckning för Non-player character. 

 
• Roguelike: Spelgenre som ämnar efterlikna spelet Rogue. 

 


