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Abstrakt 

I detta kandidatarbete har vi undersökt olika sätt hur man kan skapa nya spelmekaniker 

genom användandet av analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Genom 

arbetet med dessa tekniker som huvudfokus har vi därmed utvecklat ett fysiskt, 

tredimensionellt pusselspel som visar kombinationen av tekniker som kan användas för 

vidareutveckling av nya spelupplevelser. Några av metoderna som använts för att utföra 

projektet har varit metod 635 för pusselidégenerering, Scrum för bättre arbetsmoral, och 

MDA framework för att skapa en förståelse hos spelaren. Resultatet visar moduler som har 

implementerat både digitala och analoga tekniker som fungera i kombination med varandra 

vilket har lett vidare till skapandet av nya unika spelmekaniker. Det svåraste under 

kandidatarbetet har varit att hitta balansen mellan det analoga och det digitala under 

pusselutvecklandet. 

 

Nyckelord: Analogt och digitalt, spelmekaniker, pusseldesign. 

Abstract (English) 

In this Bachelor Thesis we have researched different ways of creating new game mechanics 

through the use of analogue and digital techniques in collaboration with each other. By 

working with these techniques as our main focus, we have been able to develop a physical, 

three dimensional puzzle game which shows off the combination of techniques that can be 

used to further develop new game experiences. Some of the Methods that have been used to 

complete the project have been method 635 for generation of puzzle ideas, Scrum for better 

work ethics as well as MDA framework to create an understanding for the player. The results 

show modules that implement both digital and analogue techniques that work in combination 

with each other to create new unique game mechanics. The most difficult during this 

Bachelor Thesis have been finding the balance between the analogue and the digital during 

the designing of the puzzles. 

 

Keywords: Analogue and digital, Game mechanics, puzzle design. 
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Samskrivande 
Detta kandidatarbete har skrivits och konstruerats upp av två studenter: Albin Wahlström och 

David Lööf. Hur texten har skrivits har varit fördelat mellan oss. Albin har stått för det mesta 

av texten under kapitel “Bakgrund”, och kapitlet “Metoder”, och David har stått för det mesta 

av texten under kapitel “Tidigare och aktuell forskning”, och kapitlet “Designprocess”. All 

inkluderad text har lästs igenom och diskuterats för att redigeras om behövande innan 

godkännande av respektive person. Resterande punkter har skrivits gemensamt samtidigt som 

diskussion har varit fram och tillbaka mellan oss. Arbetet har gjorts och skötts med Google 

Documents, detta har gjort möjligheterna för redigering bättre då vi har aktivt använt oss av 

kommentarsfunktionen för att komma med förslag om textens utveckling eller om den 

behöver formuleras om. 
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1. Bakgrund 

Analoga och digitala spel är någonting som finns överallt, allt från lekar på skolgården till 

datorspel i hemmet. Det finns idag sanslöst många olika spel, och regler för att bestämma 

spelets gång samt hur man kontrollerar spelet, dessa regler kan även kallas för spelmekaniker. 

Dessa mekanikerna brukar kopplas till hur ett datorspels funktioner är. Spelmekanikerna kan 

handla om hur ekonomin inuti ett spel fungerar, fysiska lagar som om hur högt man kan 

hoppa, vad man får och inte får göra i spelet, det är mekanikerna som bestämmer de sätt som 

spelet kan upplevas. Det är dock inte enbart för datorspel som spelmekaniker gäller, utan 

även för de analoga medier som existerar. Boda borg är ett exempel på detta, företagets fokus 

är att skapa olika rum som ger olika utmaningar mot spelarna som går in i utrymmet. De olika 

rummen är byggda med teman för att kunna producera en mer levande känsla hos spelarna. 

Dessa teman kan variera från pirater till öken och de utmaningar som spelarna utsätts för är 

baserade på dessa olika teman. Det används digitala och analoga tekniker för att skapa 

mekaniker som sätter gränser för vad som kan och ska göras. Boda borg har många olika rum 

med utmaningar så det krävs mycket utrymme vilket då leder till att man behöver ta sig till 

platsen för att uppleva det, det vill säga att rummen inte kan transporteras till spelaren vilket 

man kan göra med andra analoga spel som exempelvis brädspel. De digitala tekniker som 

Boda borg främst använder sig av till sina spelmekaniker är sensorer som upptäcker om 

någon är i sensorns synvinkel och då aktiverar elektronik t.ex. starka magneter som håller 

dörren man ska ta sig igenom stängd.  Boda borgs utmaningar riktar sig mestadels på att 

spelarna ska använda sig av fysiskt ansträngande aktiviteter/spelmekaniker, och trycka på en 

eller fler knappar antingen samtidígt som, eller efter den fysiskt ansträngande aktiviteten.  

 

Escape rooms är av ett liknande koncept som Boda borg med att man ska lösa pussel i ett 

eller flera rum för att klara utmaningen som ställs för spelarna. Målet här handlar dock om att 

dess spelare blir inlåsta och deras mål är att hitta lösningen för att komma ut. Escape rooms 

har, som Boda borg, olika teman men escape rooms har ofta en större inriktning på att skapa 

känslan för spelarna med det satta temat.  
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Exempelvis brukar spelarna få en roll att gå in i som passar med temat i resten av rummet. 

Båda dessa faktorer använder sig av analoga och digitala tekniker, men dem använder ofta 

teknikerna var för sig vilket leder till att det missas att kunna skapa fler spännande 

spelmekaniker som skulle kunna träda fram om man istället kombinerade det analoga och 

digitala. Dessa möjligen nya spelmekaniker som man kan få fram genom kombinationen av 

analoga och digitala tekniker är det som denna undersökning riktar till att upplysa om.  

Digitala och analoga spel har analyserats för att se ifall det finns något spel som har 

spelmekaniker av intresse och/eller om dem använder digitala och analoga tekniker i en 

kombination. Förväntat så finns det väldigt få spel som möter kriterierna av att använda 

digitala och analoga tekniker, om man räknar ut spelkontroller, datormus, och tangentbord. 

Det exempel som hittades som håller upp dem satta kriterierna var ett brädspel som använder 

sig av en app till en smartphone för att föra spelet vidare, brädspelet heter Mansions Of 

Madness: Second Edition (Fantasy Flight Games, 2016).. Detta brädspel använder sig av 

analoga tärningar och egna spelkort för att visa t.ex. hur mycket styrka ens karaktär kan få i 

ett slag. Därefter så lägger man in resultatet i appen som finns för att berätta spelets historia 

och förhöja känslan av brädspelets upplevelse. Det är ett bra brädspel för att försöka blanda 

det analoga och det digitala, men det är fortfarande inte riktigt på den nivån som denna 

undersökningen vill sträcka sig till.  

De digitala spelen som analyserades använder sig av analoga tekniker som då är dem olika 

existerande spelkontrollerna för respektive spelsystem. Men spelaren är fortfarande ett steg 

ifrån att vara i det digitala rummet då man fysiskt inte håller det den digitala karaktären håller 

i den digitala världen vilket tar bort från användarens inlevelse. 

 

Under de senaste åren har även escape rooms ökat i popularitet och drivet efter att hitta nya 

pussel och nya tekniker för att lösa dom är stort. New York Times (2018) skrev angående 

escape rooms om en Mr Preble i New Orleans  “The average number of monthly visitors 

increased 29 percent from 2016 to 2017, Mr. Preble said.” 

Detta visar att det är en relevant bransch att utforska mekaniker till och av att analysera. 
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1.1 Frågeställning 

Hur kan man genom kombinationen av det analoga och digitala skapa ett spel vars 

spelmekaniker inte kan replikeras i respektive medium? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utforska möjligheter som finns med att använda olika 

tekniker i skapandet av ett pusselspel. Denna undersökning skall presenteras som ett 

avancerat fysiskt tredimensionellt pussel som använder analoga och digitala tekniker i 

kombination med varandra. Detta i förhoppning att skapa utvecklade spelmekaniker som inte 

kan framföras genom användandet av endast en av de två teknikerna. 
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2. Tidigare och aktuell forskning 

Under detta avsnitt kommer det tas upp tidigare och aktuell forskning som har stått som en 
grund i utförandet för detta arbete. Begrepp som “Click fetishes” tas upp med vidare 
förklaring inom dess mening och hur det kan användas inom spelmediet. Spelmekaniker 
kommer tas upp och förklaras, men även gå djupare in på hur dem ska skapas för att kunna 
åstadkomma önskad effekt. Under rubriken “Hur man designar ett spel” så går det vidare på 
att skapa önskad effekt fast genom användandet av begreppen “Games of emergence”, 
“Games of progression”, och “Breadcrumbs”. Det går även in på hur det är viktigt med att 
pussel är väldesignade och inte bara handlar om slump. 

2.1 Det analoga klickandet 
I Click this: From analog dreams to digital realities (Everett, 2004) beskrivs det att: 

 

“Digital media technologies are distinguished from their analog counterparts through a sort of 

phenomenological “Click fetish” and concomitant “lure of sensory plentitude” effect, 

presumably available simply, instantaneously, and pleasurably with any one of several 

clicking apparatuses.” 

 

Detta är det som syns när det digitala och det analoga möts. Ofta används analoga knappar i 

exempelvis escape rooms då knapparna på ett väldigt lätt sätt kan kopplas till den digitala 

världen då exempelvis datorer redan har analoga knappar väl integrerat med mediet som till 

exempel tangentbord och datormus. Detta gör sedan att det blir lättare att få över samma 

målgrupp till en analog konstruktion då de redan är familjära med sättet spelet spelas på.  

Detta klickande kan även ses på föremål som “Fidget cubes” som används för att avstressa 

personen med exempelvis klickande knappar då detta ger ifrån samma känsla som att klicka 

på en spelkontroller. Detta visar att trots att världen går mot ett mer och mer digitalt håll med 

touchskärmar så finns det fortfarande en sorts längtan efter de analoga knapparna och att 

kunna röra vid det du använder på ett sätt som inte touchskärmar kan återskapa. Dock så är 

knappar också kopplade till att användaren väntar sig någon typ av respons. Från att klicka på 

en fjärrkontroll för att byta kanal på tvn till att klicka på en spelkontroller för att kunna hoppa 

i ett spel.  
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Användaren förväntar sig att det spel de spelar kommer fortsätta om de listar ut vilken 

knappkombination som låser upp nästa nivå. Denna mentaliteten gör det på så sätt simpelt att 

använda knappar inom spelmediet som ett lätt sätt för att föra spelaren framåt. Om spelaren 

konfronteras med en knapp så kommer personen att klicka på knappen instinktivt då de 

förväntar sig att något nytt kommer att kunna utforskas när det nuvarande problemet är löst.  

 

Anna Everett (2004) fortsätter sedan i sin text och förklarar hur världen har ändrats sedan den 

första telefonen skapades och trots att flertalet uppfinningar sedan telefonen har skapats så är 

världen tillbaka till att telefonen är en av de mest avancerade uppfinningar som personer 

använder i sin vardag. På samma sätt är det analoga spelandet på väg tillbaka, från att ha varit 

det som grundade designen till denna tidens moderna digitala spel, så används många digitala 

spel nu som basen för att konstruera analoga spel då populariteten för analoga spel är större 

än någonsin och drivet efter nya upplevelser fortsätter att växa. Genom kombinationen av det 

analoga och digitala så skapas en relativt outforskad marknad där nya mekaniker kan skapas 

med hjälp av denna kombination. Även äldre tekniker som till exempel användandet av 

analoga knappar till ett digitalt spel kan utforskas på nya sätt. I Tilt-Touch synergy: Input 

control for “dual-analog” style mobile games (Teather, Roth & MacKenzie, 2017) så 

analyseras det hur ett spel kan utvecklas på en digital telefon eller en surfplatta. I texten så 

undersöker dem om hur spelandet påverkas om man skulle implementera två analog knappar 

eller att simulera analoga knappar på själva touchskärmen.  

De studerar vad för system som spelarna kan använda för att lättast ta sig igenom ett skjutspel 

och vilket spelsätt som testarna skulle föredra i vanligt spelande utifrån hur bra det kändes att 

använda dem.  

I studien så skriver dem: 

 

“It is considerably more difficult or impossible to use two gyroscopes for independent 

position and orientation control (with an additional button to fire).”(Teather m.fl, 2017). 

 

Detta förklarar att det är omöjligt att använda vissa mekaniker i enbart det digitala rummet då 

det kräver någon sorts utökning för att de ska kunna användas på ett sätt som är bekvämt för 

spelaren. 
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2.2 Spelmekaniker 

Ett spel bygger på spelmekaniker, allt ifrån spelets fysik, ekonomi, strategi, och något så 

simpelt som vad som händer när man plockar upp ett föremål. När man bygger ett spel så 

bygger spelutvecklaren upplevelser för spelarna, spelutvecklaren vill skapa spelmekaniker 

som användarna kommer finna roliga och/eller njutbara att uppleva då detta ofta resulterar till 

att de vill fortsätta spela. Men ett spel behöver också utmana spelaren, detta för att ge en 

sensation av prestation hos spelaren. Kort kan man säga att det är spelmekanikerna som gör 

spelet. I Game mechanics: Advanced game design (Adams & Dormans, 2012) skrivs det: 

 

“Ernest Adams advocates an approach called player-centric game design, which concentrates 

on the players’ roles and the gameplay that they will experience. Adams defines gameplay as 

consisting of the challenges the game imposes on the player and the actions the game permits 

the player to perform. The mechanics create the gameplay.” (Adams & Dormans, 2012) 

 

De skriver om vad ett spel behöver för att kunna “hålla kvar” spelaren, och nämner t.ex då 

om att spel behöver något element eller en händelse som inte är förutsägbart för spelaren, om 

spelaren kan gissa vad som kommer att hända och fortsätter att kunna gissa rätt så kommer 

spelaren bli uttråkad. Escape rooms gör detta ofta på ett välstrukturerat sätt, varje pussel 

kräver oftast att gruppen av spelare tänker efter hur dem ska gå till hands för att komma 

vidare, dessa pussel håller spelarna alerta med hjälp av det oförutsägbara med dess 

spelmekaniker.  

Adams och Dormans (2012) skriver om spelmekaniker och hur de är implementerade i olika 

medium, hur ett brädspel och dess mekaniker kan publiceras som ett datorspel med samma 

mekaniker, bara annat medium. De går vidare om hur ett spel ibland inte bara kan spelas i ett 

medium men att det idag finns fler och fler hybrider. Spel som använder mer än ett medium, 

t.ex. brädspel med simpla datorer, eller fysiska spel som använder fjärrdatorer. De flesta av 

spelen som är hybrider av medium är oftast simpla och eller utforskar inte möjligheten till 

utvecklade spelmekaniker som använder tekniker från flera medium.  
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2.3 Hur man designar ett pussel 

Adams och Dormans (2012) skriver om “Games of emergence and games of progression” 

vilket är två olika sorters typer av spel. Games of emergence förklarar Adams och Dormans 

(2012) som spel som har relativt simpla regler men mycket variation, som exempel tar dem 

upp schack där reglerna kan få plats på ett vanligt papper, men möjligheterna med hur man 

rör sina schackpjäser är enorma. Games of progression förklarar dem istället som spel där 

designern har valt och designat spelarens väg av gång och utmaningarna längst med den, ofta 

genom någon form av leveldesign.  

 

“In its most extreme form, the player is “railroaded” through a game, going from one 

challenge to the next or failing in the attempt.” (Adams och Dormans, 2012). 

 

Games of progression ger designern total kontroll, vilket gör denna typen av spel bra 

anpassade för att berätta historier. Gestaltningen faller i kategorin av att vara ett “game of 

progression” då spelet är strukturerat för spelarna att lösa pussel i följd för att lyckas klara av 

spelet, Det underlättar för spelarna att följa detta speltänkande och det ger då en mer givande 

upplevelse av prestation än att bli insatta i ett pusselspel som man kan lösa på flera olika sätt. 

Adams och Dormans (2012) skriver vidare om “Progression” i ett senare kapitel och skriver 

då: 

 

 “In games in which progress comes through performing tasks, you must offer players enough 

variety to keep them engaged; you can’t simply string together a sequence of identical tasks. 

You must also pace them correctly and create a suitable difficulty curve to keep the player 

both interested and challenged.” (Adams och Dormans, 2012) 

 

Med gestaltningen så är tanken att undvika att ge spelarna samma uppgift om och om igen då 

detta gör spelet tråkigt, för att undvika detta så kan man med analoga och digitala tekniker i 

kombination med varandra skapa intressanta, och utvecklande spelmekaniker som kan hålla 

spelarna på spetsen av att inte förutse vad som kommer hända i spelet. 
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Dock behöver fortfarande spelarna någon sorts ledtråd vad nästa del i spelet kommer vara. I 

boken Players making decisions: Game design essentials and the art of understanding your 

players (Hiwiller, 2015) att spelare behöver tillräckligt med information för att kunna lösa ett 

pussel. Han jämför ledtrådar i pusselspel som brödsmulor från boken Hans och Greta 

(Humperdinck & Grimm, 1812), som lämnar efter brödsmulor för att kunna hitta hem när de 

är ensamma i skogen. Han skriver:  

 

“This allows them to travel from crumb to crumb (because each is left in visual range of the 

last) and eventually the trail leads them out of the forest. If they have no breadcrumbs at all, 

they have to find their way out of the forest on their own. But the task of following the trail 

still has challenges because they have to find the next breadcrumb. Puzzle breadcrumbs  are 

just like that: They are a series of clues that, by logical steps, lead the solver from an 

unsolved puzzle to a solved puzzle.” (Hiwiller, 2015).  

 

Han fortsätter sen att förklara att det är nödvändigt att denna mekanik finns i ett pusselspel då 

han anser att utan tillräckligt med de hypotetiska brödsmulorna så kommer man inte kunna 

uppnå sitt mål med att lösa pusslet och i sin tur klara spelet. Poängen med att ge spelaren 

dessa så kallade brödsmulor, är inte för att göra det lättare för den som spelar utan mer för att 

ge spelaren tillräckligt med information för att klara pusslet från första början. Han förklarar 

det i tidigare exempel att om spelskaparen inte ger spelaren tillräckligt mycket information så 

kan pusslet i fråga lösas på flera sätt vilket gör att det måste placeras förutsättningar och 

begränsningar vilket sedan leder spelaren till rätt svar. Det måste finnas logiska vägar för 

spelaren att kunna komma vidare annars kommer inte pusslet kännas lika tillfredsställande att 

lösa. Han jämför även denna mentalitet med akten av att fråga någon:  

“Jag tänker på ett nummer mellan 1-100, vilket är det?”. 

På detta sättet får den som blir frågad en för liten grad med nummer att välja mellan vilket 

leder till att spelarna bara kan gissa sig fram tills de löser pusslet. 

Han elaborerar: 

 

“This is not fun at all. Instead of using cognitive skills to solve the problem, the player must 

simply exhaust the whole possibility space.” (Hiwiller, 2015). 
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Han skriver sen vidare att ett pussel inte är bra om det finns för få alternativ vilket gör att 

spelaren kan använda rå styrka för att pressa fram ett svar. Detta lämnar spelaren och den som 

skapat spelet med en dålig smak i munnen då spelaren spenderar massa tid utan att faktiskt 

uppnå glädjen av att lösa pusslet medans den som skapade inte får visa det den lagt ner tid på 

heller.  

Han pratar även om pussel som kan tolkas olika från person till person. Hiwillers (2015, 

Figure 18.6) exempel är ett pussel där spelaren ska skriva in ett “R” på ett rutnät. 

 

 

(Hiwiller, 2015, Bilaga 1) 

 

I alla tre rutnät har personen målat ett “R” men alla är väldigt olikt upplagda. Detta gör att 

personen som skapar pusslet behöver programmera flertalet lösningar till samma pussel eller 

hitta på en så pass simpel lösning att alla som försöker lista ut pusslet kommer hitta lösningen 

utan större ansträngning. Han förklarar: 

 

“To the player, all three would be correct. All are representations of the letter R. But if the 

designer coded for only one possible set of squares to be the “right” R, then any player not 

able to read the designer’s mind would be thinking that he solved the puzzle correctly given 

the clues, but yet would not able to continue. The player should never have to guess at what 

the “best” right answer is.” (Hiwiller, 2015) 
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Det han menar är att ett pussel inte bör ha lösningar som kan tolkas på olika sätt beroende på 

vem det är som ska lösa det.  Han skriver senare i sin text att han själv undviker denna sortens 

pussel då han finner att de ofta är inkompletta innehåller olika begränsningar beroende på 

vem som spelar. Oavsett spelare så ska lösningen vara densamma och ska inte behöva tolkas. 

 

2.4 Sammanfattning 

Tidigare samt aktuell forskning och erfarenheter har givit utökade kunskaper om hur ett 
pussel och/eller spel bör designas för ge relevanta ledtrådar, och för att hålla kvar spelaren 
med intressanta spelmekaniker.  
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3. Metoder 

Under denna rubrik kommer det redogöras vilka metoder som har använts i undersökningen, 

både för att sätta grunden och processen av undersökningen. Det kommer gås igenom 

projektmetoder, designmetoder, hur, och varför vi har använt dem metoder som vi har. 

3.1 MDA 

Mechanics, Dynamics, Aesthetics, men oftare kallad MDA, (Hunicke, R & Leblanc, M & 

Zubek, R. 2004), är ett verktyg som ofta används vid produktion av spel för att analysera och 

hjälpa designerna att designera hur spelets funktioner ska fungera och/eller om funktionerna 

ska redigeras eller tas bort. MDA försöker koppla utvecklaren med analytiska spelare genom 

de tre kategorier som MDA står för, Mechanics (mekaniker), Dynamics (dynamiker), 

Aesthetics (estetiker). Dessa tre “element” fungerar både separat och tillsammans under ett 

spelprojekts produktionsprocess.  

 

● Mekaniker: detta är spelets regler, t.ex. grunderna till vad spelaren kan göra för att 

spela spelet. 

● Dynamiker: själva spelandet, t.ex. dem komplexa händelser som är ett resultat av 

mekanikernas tillägg. 

● Estetiker: den emotionella responsen som framkallas i spelaren, vilket slutligen leder 

till en förhoppningsvis “rolig” upplevelse. 

 

Estetiker är det svåraste för utvecklaren att fastställa inom spel då människors definition av 

vad som är roligt i spel är väldigt subjektiv. MDA ramverket ger åtta känslor som ska hjälpa 

att definiera varför människor underhåller sig med spel.  
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Dessa åtta känslor är: 

1. Sensation (känsla): När spelaren upplever någonting som de inte har någon tidigare 

erfarenhet med, t.ex. om spelaren testar en ny genre av spel än vad dem brukar. 

2. Fantasy (Fantasi): När spelaren blir “infångad” i den påhittade världen som spelet 

utspelar sig i. Ett sätt att hjälpa termen fantasi i samband till MDA är att skapa en 

ihärdig värld där spelaren kan upptäcka förändringar i världen som dem inte kan 

inflyta eller påverka 

3. Narrative (Narrativ): En historia som driver spelaren att komma tillbaka och får en att 

vilja lista ut vad som ska hända eller har hänt i spelets historia. 

4. Challenge (Utmaning): När spelaren får behovet av att bemästra någonting i spelet, 

ibland så simpelt som att få tillräckligt med poäng för att få tre av tre stjärnor på en 

nivå. 

5. Fellowship (gemenskap): När en gemensamhet skapas som spelaren känner sig 

delaktig i. T.ex. multiplayerspel, och ännu bättre om spelet även uppmuntra 

interaktion mellan spelarna. 

6. Discovery (upptäckande): När spelaren vill upptäcka vad som finns i spelvärlden. 

Spelvärldens hemligheter och platser. 

7. Expression (uttryck): När spelaren får använda sin egna kreativitet och/eller lämna sitt 

avtryck i spelvärlden. T.ex. bygga banor/världar, eller göra sina egna karaktär. 

8. Submission (underkastelse): Att få spelaren att underkasta sig själv för spelet. 

Spelaren är bunden av spelets mekaniker, men njuter av det ändå. 

 
Med dessa känslor så kan utvecklaren skapa möjligtvis nya och roliga spelmekaniker. MDA 

är tänkt att fungera som en bro mellan utvecklaren och spelaren. Utvecklaren kan börja ett 

spel med att skapa mekanikerna eller estetiken. T.ex. om utvecklaren skapar en unik mekanik 

och bestämmer sig för att behålla den så kan utvecklaren sedan tänka på vilken dynamik som 

kommer skapas när spelaren interagerar med spelet. Baserat på den förutsatta dynamiken så 

kan utvecklaren titta på vilka slags känslor som spelaren kommer uppleva. Utvecklaren kan 

även börja med estetiken och känslan för att titta på vilken dynamik som krävs för att 

spelaren ska känna sagd känsla, och sedan titta på vilka mekaniker som skulle behövas för att 

skapa den önskade dynamiken. MDA har använts för att skapa de hitta elementen, mekaniker, 

och dynamiker som projektet behöver för att ge spelaren den önskade sensationen.  
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3.2 Projektmetoder 

“Scrum” (Sutherland & Schwaber, 2013) är en projektmetod som har använts genom 

undersökningens gång, under sagd undersökning så har en variation av Scrum använts och 

kommer då förklaras hur denna arbetsgrupp har använt Scrum. Scrums funktion är att hålla 

arbetslaget fokuserat och uppdaterat, man har dagliga morgonmöten som fungerar som 

planeringsmöten där varje person och/eller grupp går igenom vad som arbetades med dagen 

innan, om det uppstod några problem med eller under arbetet som gjordes, och vad som ska 

jobbas med på den aktuella dagen. Scrum upprätthålls av vad som kallas för en Scrum 

Master, denna roll fungerar som en coach för arbetslaget och ser till att efterlevnaden av 

processen är säkerställd. Scrum använder sig också av ett fenomen som kallas Sprints, Sprints 

handlar om vad arbetsgruppen vill ha uppnått med projektet efter x antal dagar. Så hela 

projektet sätts upp i dessa Sprints för skapa en struktur med vad som ska vara klart tills när 

inom projektet. Scrum har använts för att sätta struktur på arbetsdagarna med att 

arbetsgruppen träffas på morgonen och går igenom vad som arbetades med dagen innan, och 

vad som ska göras under den aktuella dagen. Detta har gett arbetsgruppen ett fokus för varje 

dag då man rakt av vet vad man ska jobba på/med. 

 

“Kanban” (Kanban, 2018) är en projektmetod för att hantera arbetsgruppens uppgifter så att 

de kan se vad som behövs göras. Kanban hjälper arbetsgrupper att visualisera arbetet, 

identifiera och eliminera flaskhalsar som sänker arbetets optimala hastighet. Kanban har 

använts under undersökningen för att lättare kunna lägga upp och fördela alla arbetsuppgifter 

och se vad som behöver prioriteras före andra uppgifter. 

3.3 Designmetoder 

“Core Pillars” är en metod som bygger upp grunden för vad företag/projekt ska ha för 

betydelse och vad deras mål är, det är vad dem står på. Mängden Core Pillars kan ändra sig 

beroende vad för företag eller projekt det handlar om, men dem flesta brukar ha runt 5 

stycken core pillars. Core pillars har använts i denna arbetsgrupp för att det ha skapat en 

tankegång då man alltid har core pillars i åtanke vilket då har gjort det lättare att generera 

idéer för core pillars begränsar och fokuserar på hur vi vill att projektet ska vara designat.  
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“Metod 635” (Löwgren & Stolterman, 2014) är en metod där man är en grupp mellan 4 till 6 

stycken personer ska generera och arbeta vidare på idéer satt efter gruppens val av tema. 

Varje person i gruppen har papper och penna, en timer sätt igång på 5 minuter. Under dessa 5 

minuter ska varje person skriva upp 3 idéer om det satta temat, därefter så skickar varje 

person vidare sitt papper till nästa person. Sedan startar man timern igen på 5 minuter men nu 

kan varje person skriva vidare på personen innans idé, eller välja att ignorera dem och skriva 

nya idéer. Denna process görs om tills alla personer får tillbaka sitt ursprungliga papper. 

Slutligen går gruppen igenom papprena för att kunna förklara och diskutera idéer. Metod 635 

fungerade för oss på ett väldigt bra sätt för att skapa pussel då en person skrev en grundidé 

och sedan så kunde idéen spanas och vidareutvecklas av en annan person som har andra 

tankegångar och tankesätt. 

 

“Moodboard” (Mood board, 2019) går ut på att bygga ett kollage av bilder, texter, och/eller 

objekt. Kollaget kan göras efter ett tema av val beroende på vad personen eller gruppen ska 

jobba med. Moodboard kan hjälpa till att sätta den generella idéen för ämnet på ett projekt. 

Det är av den anledningen av att sätta en generell idé som vi använde denna metod, alla i 

arbetsgruppen fick göra en egen presentation efter det satta temat, därefter visades och 

diskuterades allas resulta och slutligen sattes det ihop en moodboard med de bästa delarna 

från varje kollage. 

3.4 Sammanfattning 

I metodkapitlet har vi visat de projektmetoder och designmetoder vi valt att använda oss av i 
projektet samt hur dessa fungerar under i utförande. 
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4. Designprocess 

I detta kapitel förklarar vi vår process utifrån våran idé samt förklarar varför vi valde de 
projektmetoder som vi gjorde. Vi förklarar även gestaltningens grundpelare och beskriver de 
fysiska delarna i spelet. 

4.1 Grunden till projektet 
Hur vi skulle förmedla vår frågeställning var något av det första gruppen ansåg behövdes 

bestämmas. Vi diskuterade om att skapa ett analogt pusselspel med digitala inslag då vi under 

tidigare kurser har jobbat med liknande projekt och de har fått både bra kritik och varit roliga 

att jobba med. Skillnaden vi ville föra vidare med detta projektet var att ge den digitala och 

analoga delen lika stort utrymme. Vi bestämde redan här i att vi skulle använda oss av 

Kanban och Scrum för att kunna hålla koll arbetets process, Kanban för att hålla alla 

uppdaterade med vad som var klart och aktivt jobbas med, och Scrum för att hålla varandra 

dagligt uppdaterade med arbetsuppgifterna man gjort dagen innan och ska göra under dagen. 

Anledningen till att fokusera med pusselspel istället för andra genrer inom spelmediet, var för 

att flera av medlemmarna i de två grupperna som samarbetade hade stor passion för 

pusselspel och målet var då att föra över denna passion till att skapa en så intressant och 

välproducerad gestaltning som möjligt. Pusselspel är också lätta att anpassa till både ett 

digitalt utrymme och ett analogt då de båda kan formas till att passa på ett relativt litet 

område. Exempelvis så kan man med analoga brädspel som EXIT the game (Kosmos, 2017) 

placera det och spela vart man än befinner sig utan större problem medans ett analogt 

strategispel som exempelvis figurspelet Warhammer (Games Workshop, 1983), kräver mer 

planering för att kunna spelas. Pusselspel och spel där spelaren får olika tankeställare brukar 

oftast komma i mindre mer portabla format så de lätt kan bli medtagna på exempelvis resor 

eller när spelaren har tid över men ändå vill få någon sorts hjärnstimulans.  

Detta är någonting vi tidigt tänkte på med hur stort projektet skulle bli,  hur smidigt det skulle 

kunna vara att ställa ut och hur de delar vi sen skulle vilja ha med i spelet skulle kunna 

transporteras till dessa platser. Hur mycket utrymme vi skulle behöva och hur vi utnyttjar det 

området var något vi  tidigt började diskutera för att kunna skapa ett spel som smidigt skulle 

kunna transporteras till olika utställningar.  
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Kombinationen med digitalt och analogt i samband med att skapa ett spel som liknar ett 

escape room gör situationen mer krånglig då de flesta analoga escape rooms kräver väldigt 

specifika utrymmen och dessa kan sedan inte flyttas till andra områden utan är designade för 

just den ytan eller det rummet det ska vara i. Gruppen diskuterade att begränsa sig till att ha 

ett område mellan 3x3x3 meter och 4x4x3 meter vilket gör att spelet skulle kunna ställas ut 

på vilken yta som helst så länge området hade de dimensionerna samt hade tillgång till 

elektricitet för de digitala delarna i spelet. På så sätt så är spelet lätt att anpassa då man redan 

vet vad som är tillgängligt och inte, samt att om man skulle sälja vidare spelet till en extern 

part så vet de vad de behöver ha tillgång till för att själva kunna ställa ut projektet.  

 

Vi ansåg också att vi ville fokusera gestaltningen på flera fysiska moduler och möbler med 

digitala skärmar och mekaniker. Vi valde att gestaltningen skulle utspela sig på en större yta, 

ungefär storleken på ett litet rum då vi ansåg att vi skulle kunna få plats med flertalet analoga 

delar till pussel om man utnyttjade en sådan yta. Vi fokuserade inte lika mycket på att 

anpassa ytan efter de digitala delarna av pusslen då dessa ej skulle ta lika stor plats och kräva 

lika mycket utrymme som de analoga delarna.  

 

Vi diskuterade med en annan grupp och tog upp alla idéer vi kunde komma på för olika 

teman för projektet och kom fram till 15 olika idéer. Utifrån dessa så diskuterade vi fördelar 

och nackdelar med varje idé utifrån vilka pussel man skulle kunna implementera i temat utan 

att det skulle dra ut spelaren från spelvärlden. Vi skrev upp hur olika pussel skulle fungera 

med olika digitala och analoga pussel och fokuserade sen på de som var mest passande till en 

större mängd av pussel som kunde implementera både analoga och digitala tekniker. Utifrån 

denna process kom vi fram till att ett passande tema för gestaltningen skulle vara “Magi” då 

flera av de analoga delar som vi diskuterat skulle ha lätt att implementeras till det temat. 

Exempelvis skulle vi kunna använda olika symboler till koder och förklara det som magiska 

runor och använda en digital skärm och maskera kanterna med en ram för att få fram känslan 

av en magisk spegel.  
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4.2 Core Pillars 

 
Efter att ha fastställt ett tema för gestaltningen så gick vi in på att sätta core pillars till spelet. 

Detta för att hålla gestaltningens fokus på rätt håll och att vid eventuella diskussioner kunna 

prioritera de ändringar som passar in bäst till vilka core pillars vi skulle välja. Efter mycket 

diskuterande så valde vi bara tre core pillars då vi inte kunde komma på fler som skulle passa 

och vi ville inte pressa fram något som kunde vara en begränsning i resten av gestaltningen.  

Våra core pillars blev: 

 

4.2.1. Samarbete 

Med detta projekt och våran gestaltning vill vi uppmuntra spelare att lära sig eller 

vidareutveckla sin förmåga att jobba tillsammans. Spela tillsammans med samma problem 

framför en i spelet, för att kunna röra sig vidare till nästa problem i spelet. Denna corepillar 

har vi för vi tror på att varje person behöver kunna samarbeta med andra personer för att 

optimalt kunna lösa problem 

 

4.2.2. Logiska lösningar 

Med logiska lösningar så menar vi att ett pussel ska kunna lösas utan för mycket 

ansträngning. Att spelaren inte ska behöva någon tidigare information från innan spelet för att 

de ska kunna lösa det de spelar. Det ska även inte vara några tvivel på vilka interna delar som 

spelaren ska använda för att kunna klara pusslet. Exempel på detta är att inte introducera för 

många delar till olika pussel samtidigt eller att inte ge spelaren tillgång till för mycket prylar 

som kan förvirras till vilket pussel de ska tillhöra. 

 

4.2.3. Utanför lådan-tänk 

Med våran gestaltning så vill vi skapa en så unik upplevelse som möjligt och då anser vi att 

genom att använda oss av fler mekaniker och pussel som sker utanför de vanliga digitala 
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ramarna så konstruerar vi en mer intressant spelupplevelse. För att fastställa var vi menade 

med detta så målade vi upp olika skisser på hur rummet som gestaltningen utspelar sig i 

skulle se ut och hur man kunde använda det utrymmet för att skapa så många unika 

mekaniker som möjligt. Vi ansåg att detta var viktigt men inte på samma grad som de andra 

två tidigare core pillars då utan de första två så skulle inte spelet kunna framföras på ett 

tillfredsställande sätt som håller spelaren engagerad, medans denna core pillar skulle vara 

mest till för att ge en extra flair på projektet. 

 

Med satta corepillars så kunde en utökad idégenerering utföras då idéerna kunde fokuseras på 

att följa dem satta corepillars. Idégenereringen gjordes genom metod 635 då denna metod 

ansågs vara den mest passande och givande i skapandet av pussel p.g.a att alla medverkande 

får skriva en grundidé som sedan skickades vidare till personen bredvid som kunde utveckla 

vidare på deras idé och ge mer djup och förändringar i pusselidéns funktioner. Detta skapade 

större möjligheter för att kunna expandera valen med pussel. Denna session med metod 635 

skapade många idéer med utveckling på mekaniker mellan det analoga och digitala, för att 

förhoppningsvis få spelarna att uppleva något nytt och överraskande. Pussel som blev av 

resultat genom metod 635 landade på 19 stycken olika pussel. Metod 635 var väldigt 

passande och givande för projektet vilket resulterade i att vi var tvungna att gå igenom vilka 

av pusselidéerna vi kände skulle vara mest optimala i projektet, och vilka vi skulle kunna 

lägga undan för stunden beroende på om dem inte riktigt passade temat eller om de inte var 

tillräckliga för att framhäva vårt syfte med projektet. Med en mängd pusselidéer i lager för 

projektet så gick arbetsgruppen vidare och bestämde sig för att fastställa hur allting runt om 

pusslet skulle se ut i en form av helhet. Detta gicks tillväga genom att använda metoden 

Moodboard, varje person i arbetsgruppen fick 30 minuter på sig för att göra sin uppfattning 

med vad dem tyckte att temat magi var för dem. Efter 30 minuter så satte alla sig och kollade 

igenom varandras presentation en efter en, varje person fick förklara deras tankegång och vad 

varje bild och/eller objekt i deras moodboard hade för betydelse.  

Det förekom många olika magiskt inspirerade symboler, hur en trollkarls torn eller 

arbetsplats skulle kunna se ut, och färgschema för att kunna ge som mest inlevelse hos 

spelaren. Därefter diskuterade de andra i gruppen vilka av de valda bilder och objekt som de 

tyckte var passande för temat. Efter att denna process hade gått igenom alla medlemmars 

presentationer så startade den slutliga bearbetningen för att skapa en moodboard med det 
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bästa materialet från respektive gruppmedlem. Detta gav ett slutgiltigt resultat av en 

moodboard med det representerade för detta projektets tema, denna metod användes för att 

fokusera designprocessen av det estetiska.  

 
Temat på projektet ändrades från att bara ha ett fokus på magi . Detta för att en gestaltning 

med bara fokus på magi blev svår att implementera och följa frågeställningen på valda pussel 

då användning av mer moderna tekniker och prylar som exempelvis tangentbord och datorer 

ej hade passat under temat magi. Temat togs tillbaka till att diskuteras om och jämfördes med 

de andra alternativen som uppstod under första diskussionen angående teman. Vi testade även 

under detta att kombinera temat magi med de andra teman som kom fram för att se om en 

kombination av två idéer hade kunnat tillföra något nytt till gestaltningen men fortfarande 

passa in på ett relativt bra sätt. Av de tidigare idéer vi kom på så ansåg vi inte att någon av 

dessa passade till det tidigare temat vi valt. Vi satte oss istället för att diskutera nya teman och 

en gruppmedlem refererade till filmen The Librarian: Quest for the Spear (Goldfarb, 

Westerkamp, Shürmann, Hamilton & Winther, 2004) där en bibliotekarie tar hand om 

magiska objekt i ett bibliotek. Att kombinera idéen med magi som vi hade tidigare 

tillsammans med inspirationen från The Librarian: Quest for the Spear (Goldfarb, m.fl. 2004) 

så kom gruppen fram till att ett spel där spelaren spelar som en vaktmästare eller någon sorts 

bibliotekarie på ett museum med mystiska föremål skulle passa de idéer vi redan hade men 

skulle även öppna dörrarna för flera nya idéer och designer för pussel med moderna verktyg. 

Vi använde oss ännu en gång av metod 635 då den varit gynnsam under första idégenerering. 

 

En analyseringsprocess av brädspel, vars ändamål handlade om deras mekaniker och ifall 

någon av dem använde analoga och digitala tekniker, gjordes tidigt i projektets process för att 

se om det analyserade materialet skulle kunnas användas som referenser till pusslens senare 

idéskapande och/eller om brädspelets olika mekaniker skulle kunna tas in och anpassas till ett 

pussel i projektet. 

 

Analysprocessen fortsatte och för att samla in mer information och potentiellt 

referensmaterial till projektet så åkte arbetsgruppen till en av Boda borgs lokaler i ändamål 

för analysering av vilka tekniker, mekaniker, och planering om uppbyggnaden runt rummets 

utmaningarna som fanns att ta inspiration ifrån.  
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Nästa och sista steget i analysprocessen så tittade arbetsgruppen på olika VR-spel för att se 

hur spel som Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games, 2015) och Please don't 

touch anything 3D (Four Quarters, 2016) hade designat sina pussel i likväl som de förra 

stegen för att se om det fanns någonting som skulle kunna inspirera och/eller användas som 

referens i projektets egna pusseldesign. Just dessa spelen valdes att analyseras då båda 

innehåller många olika kreativa pussel som kräver att spelarna undersöker sin omgivning för 

att gå framåt i spelet.  
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4.3 Moduler 

Efter en del diskussion hade vi nu tillräckligt med pussel att testa med under olika situationer 

i gestaltningen och placera ut mer utförligt på en timeline för spelet så man skulle kunna se 

vart och när varje pussel skulle utspela sig. Dessa pussel är uppbyggda med hjälp av fem 

olika objekt/möbler som vi kallar för Moduler. För pusslenas digitala delar i modulerna så 

använde vi spelmotorn GameMaker (Yoyo Games, 2017), detta för att vi har tidigare 

erfarenheter med GameMaker och denna spelmotor är givande för när man vill skapa 

simplare spel i design och programmering. Vilket möte våra kriterier med att inte lägga 

största fokus på hur det visuellt digitala skulle visas, utan istället koncentrera mer på dem 

själva pusslenas mekaniker. Modulerna består av delar som exempelvis bildskärmar och 

MakeyMakey vilket är sätt att koppla analoga knappar till en dator. MakyMakey valdes då vi 

haft tidigare erfarenhet av att jobba med just MakeyMakey samt att de pussel vi designat ej 

krävde någon mer avancerad analog teknologi. Här på slutet av sidan på figur 1 så kan en 

överblick av hur gestaltningen med hur dess moduler ser ut efter uppbyggnad. Modulerna 

som spelaren interagera med är: 

1. Bordet, se figur 2. 

2. Obelisken, se figur 3. 

3. Bokhyllan, se figur 4. 

4. Lilla Världen, se figur 5. 

5. Boken, se figur 6. 

 

 

Figur 1.  
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Modul 1, Bordet  

 

Figur 2. 

 

”Bordet” består av ett bord med en på en av dess långsidor. På väggpanelen är en bildskärm 

maskerad som en magisk spegel som kommer visa spelaren olika koder som sedan kommer 

användas för att öppna lås på andra moduler. På bordet finns även en bricka med ett rutnät 

som kommer användas till ett pussel där spelaren får pusselbitar vid en annan modul som 

sedan ska placeras inom rutnätet för att få ut en kod. 
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Modul 2, Obelisken 

 

Figur 3. 

 

”Obelisken” är den mer centrala modulen som gestaltningen utspelar sig runt, den har även 

en bildskärm som är placerad i botten som kan observeras via en lucka högre upp i modulen. 

Den innehåller även flera andra lådor som ger antingen delar eller ledtrådar till andra pussel. 

Alla koder från bildskärmen i modulen ”Bordet” leder till denna modul. 

Modul 3, Bokhyllan 

 

Figur 4. 

 

”Bokhyllan” är en bokhylla med gömda paneler och utrymmen som spelarna kan hitta. 

Bakom en lucka som är markerad med 2. finns ett hemligt utrymme som blir tillgängligt efter 

ett tidigare pussel. Spelarna får här tillgång till en monterad blacklight lampa bakom 

bokhyllan samt ett liknande rutnät som användes vid nummer 3 på bilden modulen “Bordet” 

som utnyttjar samma pusselbitar.  
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Modul 4, Lilla världen 

 

Figur 5. 

 

”Lilla världen” består av en glasinhägnad som innehåller en miniatyrversion av en ö som står 

på en tredje bildskärm. Ön har samma utformningen rummet där gestaltningen utspelar sig 

och spelaren måste då hitta olika ledtrådar på de andra modulerna för att lista ut denna.  

Modul 5, Boken 

 

Figur 6. 

 

Modulen består av olika knappar som är kopplade till en MakeyMakey som i sin tur är 

kopplade till modulen ”Bordet”. Denna modul används för att skriva in koder som sedan 

visas upp på bildskärmen på modulen “Bordet”. 
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4.4 Sammanfattning 

Under detta kapitel har vi beskrivit hur projektets process har gått framåt och vad vi hade i 

åtanke medans vi skapade vår gestaltning. Vi förklarade även hur arbetet trädde vidare och de 

designval som ändrats under tidens gång. Vi har visat hur de fysiska delarna i gestaltningen 

kommer se ut och hur varje del kommer placeras i den slutgiltliga produkten. 
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5. Resultat 

Vid detta kapitel så förklarar vi vårt resultat i undersökningen utifrån vår frågeställning “Hur 

kan man genom kombinationen av det analoga och digitala skapa ett spel vars spelmekaniker 

inte kan replikeras i respektive medium?” 

 

Under vår undersökning så märkte vi att kombinationen av analoga och digitala tekniker var 

svår att uppnå utan att en av de två teknikerna tog över fokuset från den andra. Dock att 

anpassa pusslen efter att vara för två spelare som skulle lösa dem så kunde de två teknikerna 

fungera relativt bra i kombination. Problemet med detta var istället då att en av de två 

spelarna fick en del av pusslet som var analog och den andre en del som var digital. Att skapa 

ett pussel där båda spelarna fick en kombination av båda visade sig vara mer problem att 

konstruera än anat. Det fanns dock vissa undantag i detta också. Vissa pussel som skapades 

sammanhåller sig väl med frågeställningen och dess önskvärda effekt. 

 

Ett exempel på frågeställningen och hur den passar in till gestaltningen är miniatyrvärlden i 

modulen “Lilla Världen” och bildskärmen som representerar vattnet under den. Att ha en 

digital skärm där istället för vanligt vatten gör att effekter kunde läggas till i det artificiellt 

skapade vattnet, vilket görs under gestaltningen att spelaren trycker på en analog knapp som i 

sin tur gör att det uppstår nya symboler i vattnet. Att skapa en liknande effekt med hjälp av 

riktigt vatten skulle inte kunna genomföras utan extra arbete som sannolikt inte skulle ge ett 

önskvärt resultat, samt om man istället skulle ha en målad grund för att symbolisera vattnet så 

skulle det ta från inlevelsen då simulationen av det verkliga vattnet skulle försvinna.  

 

Även de pussel som spelaren ska lösa med hjälp av datorn på “Bord”-modulen kombinerar de 

digitala och analoga teknikerna som projektet strävade efter. Kombinationen av att spelaren 

först får analoga ledtrådar att skriva in för att öppna nästa del i gestaltningen som utspelar sig 

digitalt, och med hjälp av de symboler spelaren får utifrån det, använda andra analoga 

ledtrådar för att tyda vad dessa symboler betyder och hur de ska användas. Dessa skrivs sedan 

in med hjälp av analoga knappar till en digital bildskärm som ger nästa ledtråd.  
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Denna kombination och samspelet mellan de analoga och digitala teknikerna var det som var 

det smidigaste sättet att kombinera teknikerna och då även ge båda en lika stor plats i 

gestaltningen.  

 

Skapa ett spel vars mekaniker ej kan replikeras är något vi anser oss ha lyckats med. Spelets 

implementering av de två teknikerna för att skapa en unik spelupplevelse för spelarna är 

något som gestaltningen uppnår, detta nått genom pussel vars mekaniker att den ena spelaren 

ser en sak via en digital bildskärm och den andra lyssnar på dennes instruktioner för att trycka 

på analoga knappar är något som ej skulle kunna återskapas med samma känsla då man 

fysiskt inte kan känna en knapp eller annat objekt i den digitala världen, samt att man inte kan 

få t.ex. de effekter i det analoga som ett mystiskt magiskt objekt skulle kunna få i det digitala.  

 

Resultatet för hur gestaltningen är uppbyggd följer Adams och Dormans (2012) definition av 

games of progression. Där de menar att spel som berättar sin historia över flertal nivåer, och 

dessa nivåer har tydliga mål som spelarna behöver klara av för att gå vidare, är games of 

progression. Spel som designern har bestämt hur spelaren ska röra sig och bestämt de 

utmaningar som de möter på vägen. De olika modulerna i gestaltningen kan ses som de olika 

nivåer som för spelaren närmre slutet efter varje avklarad del, och därav faller gestaltningen i 

att vara som ett game of progression. 

 

Gestaltningen är designad för spelarna att kunna följa och hitta logiska ledtrådar som för dem 

vidare till nästa pussel efter att de har löst det förra, så som Hiwiller (2015) skriver om att 

lämna “brödsmulor” till spelarna, att det är logiskt med i vilken följd man ska göra dem olika 

pusslena, istället för att spelarna ska stå vilsna mitt i spelet p.g.a att det inte finns något som 

säger vad dem ska gör härnäst. Medvetet så var gestaltningen skapad med att det skulle ha 

dessa “brödsmulor” då det ger en mer njutbar upplevelse än pussel som inte leder till 

någonting större. Detta fastställde dock inte att pusslena och ledtrådarna skulle vara simpla 

eller lättåtkomliga. Med vår corepillar om kreativt tänkande så ville, och skapade vi, pussel 

som kräver att spelarna behöver så kallat “tänka utanför ramarna”, detta för att i våran 

erfarenhet så brukar pussel där man glasklart kan se vad och hur ett pussel ska lösas vara 

tråkiga p.g.a att det inte blir något som utmanar spelaren. 
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Med dessa aspekter och syner på spel- och/eller pusselskapande som en grund för denna 

undersökning så har det lett vidare till framställandet av ett pusselspel som använder sig av 

analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Kombinationen av dessa tekniker 

har förts vidare till utvecklandet av spelmekaniker som inte skulle kunna replikeras i 

respektive medium. Genom detta så har vi lyckats besvara den satta frågeställningen och 

uppfylla syftet med denna undersökning. 

 

5.1 Sammanfattning 
Genom användandet av vår forskning, design- och projektmetoder så har vi kunnat skapa 
spelmekaniker som använder sig av analoga och digitala tekniker i kombination med 
varandra, detta visas genom en gestaltning som för spelaren framåt till nya pussel med nya 
ledtrådar. Vilket slutligen gett oss ett positivt svar på vår frågeställning och syfte. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel så diskuterar vi kritiskt utifrån de val som gjordes under projektets gång och 
hur dessa påverkade gestaltningen samt hur de olika metoderna fungerade för oss. 

6.1 Syfte 

Med vår gestaltning har vi kunnat kombinera det analoga och digitala och skapa en 

upplevelse som ej skulle kunna återskapas med bara en av de två medier vi använde oss av.  

Vårt fokus på balans mellan det analoga och digitala stärktes också med att vi hade både 

pussel och moduler med inslag från de båda teknikerna. Till exempel så fanns det pussel, 

ledtrådar samt estetiska val som framhävs både genom kombination mellan teknikerna samt 

individuellt. Ett pussel kunde gå från en analog ledtråd till ett digitalt pussel till en digital 

ledtråd som senare leder vidare till ett kombinerat pussel. 

Balansen mellan dessa tekniker för att skapa nya spelmekaniker i en sådan här gestaltning är 

något som var ganska utmanande i både idégenerering samt utförande. Att kunna bestämma 

när en av de två mekanikerna behövdes framhävas mer samt när någon av dem tog för 

mycket plats och man behövde sätta gränser var en svår balans att hålla då en av teknikerna 

lätt tog större plats. Att exempelvis vara för insnöade på en av de fysiska mekanikerna, kunde 

skada att de digitala eller de kombinerade inte fick samma tid och plats för utveckling och 

hade då inte känts lika tillfredsställande att övervinna. Gestaltningens syfte känner vi har 

uppnåtts, trots att alla pussel inte är en kombination av det analoga och digitala när man ser 

på dem individuellt, så har modulerna samt gestaltningen i sin helhet uppnått målet med 

undersökningen.  

 

Valet att anpassa gestaltningen efter två spelare som vår första core pillar står för, just om 

samarbete gjorde det lättare att skapa pussel som kombinerade de två teknikerna, dock så 

under vissa pussel så blev det ibland att en av spelarna bara fick uppleva exempelvis det 

analoga medans den andre fick ta hand om det digitala. Detta har inte vi i sig sett som en 

nackdel för projektet, men det är någonting som skulle ha kunnat utvecklats mer i framtida 

potentiella projekt.  
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6.2 Metoder 

Majoriteten av våra valda och använda metoder har varit givande för projektet. Analyseringen 

av VR-spel, brädspel, och Boda borgs olika rum, gav positiva tillägg till idégenereringen, 

dock så kunde analysprocessen för brädspelen varit mer utförligt gjorda då fokuset låg mer på 

att hitta brädspel med analoga och digitala tekniker, när vi också skulle ha kunnat titta mer 

noggrant på brädspelens mekaniker för att möjligen få mer inspiration till idégenereringen.  

 

Scrum har varit den mest använda metoden och har hjälpt gruppen att kunna kolla tillbaka på 

vad som gjorts och vad som skulle göras till olika datum. Vi använde det som en givande 

loggbok när det blev dispyter om hur vissa aspekter av gestaltningen skulle hanteras. Scrum 

har även fungerat väl som en positiv påverkan på arbetsmoralen då metoden har hjälpt 

arbetsgruppen att samlas varje dag. Det har dock varit tillfällen som dagliga dokumentationen 

har varit vag vilket har lett till förvirring om vad som gjordes eller vad den syfta på. Detta 

kunde undvikits om vi hade bestämt en justerare som i sin tur  hade dubbelkollat texten. 

 

Kanban har varit den minst använda metoden. Vi trodde att den skulle komma till väl 

användning i början av projektet men detta resulterade i en metod som användes minimalt 

mot slutänden. Metoden har använts och fungerat bra i tidigare projekt vilket var anledningen 

till att vi i arbetsgruppen trodde att den skulle fungera lika väl i detta. Kanban byggdes upp 

och användes som mest i början men sedan långsamt slutades att uppdateras.  

 

Moodboards är något som vi också använt i tidigare projekt och som varit givande där. Den 

användes inte för mycket under projektets gång utan mer i början som ett sätt till att få alla 

deltagare i projektet att vara överens om temat och utseendet på gestaltningen. En sak som 

kunde gjorts bättre med vår moodboard var att lägga till nya inslag på den när vi uppdaterade 

temat. De äldre bilderna kunde fortfarande vara kvar då vi fortfarande använde oss av det 

andra temat men att lägga till mer från det vi implementerade senare kunde inte skadat. 
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Att använda oss av metod 635 var ett av de bästa valen vi kunde gjort som grupp. Det var 

under denna metoden som vi fick ut det mesta som vi använde oss av under projektet och det 

var denna som gynnade oss mest vid idégenerering. Vi använde oss av denna metod under två 

tillfällen under projektet och varje gång så kom nya samt uppgraderades vissa idéer som 

redans fanns. Detta är en metod som vi väldigt troligt kommer använda under framtida 

projekt.  

 

Core pillars är en metod som vi alltid har tyckt varit givande för projekt, detta p.g.a att det 

bestämmer en helhet för vad projektet riktar till att nå och inkludera. Core pillars har varit 

givande under skapandet av detta projekt, däremot så kunde våra core pillars blivit fastställda 

tidigare i designprocessen. Det var mycket diskuterande om vilka core pillars vi ville sätta 

och denna diskussion drogs ut på under en längre period vilket resulterade i en förlust på 

fokuset på resterande delar av gestaltningen.  

 

MDA var mer av ett hjälpande medel än vad det var givande för arbetsgruppen, den kom in 

senare som en möjlighet att använda och hjälpte oss att slutföra designen på vissa pussel. Vi 

önskar att vi hade kommit på MDA tidigare för att kunnat använda det genomförligt genom 

designprocessen. Vi tror att designprocessen skulle gått smidigare och dem flesta pussel 

skulle ha kunnat utvecklats ytterligare om MDA skulle ha införts i början av projektet. 

GameMaker (Yoyo Games, 2017) kände vi var det enklaste och bästa valet av designteknik, 

då det digitala visuella inte skulle vara prioriteten och vi båda hade tidigare erfarenheter med 

GameMaker. Däremot så skulle vi kunnat öka kvaliteten på det visuella om vi skulle använt 

andra designtekniker såsom Unity eller Unreal Engine.Trots GameMakers simplare 

funktioner så var det fortfarande svårt att lyckas konstruera upp den rätta känslan för det 

visuella i det digitala.  Eftersom vi ville skapa ett pussel som faktiskt spelarna skulle kunna 

lösa och njuta av att göra, så lades processen av att bygga ihop större moduler, dra sladdar, 

och kablar genom dessa på en högre nivå än resterande, detta också för att byggandet tar en 

längre mängd tid. 
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6.3 Resultat 

 

I  Click this: From analog dreams to digital realities (Everett, 2004) så skrivs det, som 

tidigare nämnt i texten, om den tillfredsställande känslan av att trycka på knappar. Detta är 

något även vi anser är en av de mest njutfulla av teknikerna trots att det är en väldigt simpel 

teknik att implementera. Vi valde därför att använda oss av flertalet knappar på många olika 

moduler. Mest influens kan man se på modul nummer 5; “Boken”, där vi konstruerade olika 

symboler på knapparna för att göra det mer tillfredsställande att trycka på. Även i Modulen 

“Obelisken” använde vi oss av knappar vid olika tillfällen av just den simpla anledningen att 

det är något som känns trevligt för spelaren utan att det egentligen krävs mycket tanke 

bakom. 

När det gäller själva pusseldesignen så använde vi oss mer av Players making decisions: 

Game design essentials and the art of understanding your players (Hiwiller, 2015). Vi 

använde mest hans teorier om att ett pussel inte får ha för få alternativ för att lösa det då 

spelaren bara skulle kunna gå igenom alla alternativ utan att faktiskt behöva lösa pusslet. Vi 

implementerade detta med hjälp av 3 och 4-siffriga kodlås samt att modulen “boken”, där de 

flesta digitala koder skrivs in, använder sig av 12 analoga knappar. Vi anpassade även alla 

pussel till att alltid sluta med att spelaren får ut en kombination av antingen siffror eller 

symboler. Detta efter Hiwillers (2015) förklaring om pussel som kan tolkas olika beroende på 

vem som löser dem. Med ett kombinationslås kommer lösningen för varje pussel alltid att 

vara densamma oavsett vem som spelar för att inte skapa förvirring.  
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7. Framtida tankar och idéer 

 

Till framtida projekt så anser vi att det skulle gynna projektet att gå igenom fler olika 

designmetoder och bredda vyerna för mer designteoretiska metoder. Vi anser även att 

speltestning av lo-fi prototyper under designprocessen skulle vara givande för att få in mer 

data till pusslenas slutliga designskapande vilket sedan skulle ge en bättre och roligare 

upplevelse i slutresultatet. 
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Ordlista 
Lo-fi prototyp: En prototyp som görs tidigt i projektets gång för att få en bild av hur den 
slutgiltliga produkten kommer se ut. 
Moduler: En enhet som kan innehålla flertal olika saker/objekt 
Spelmekanik:  En datorspelsterm som innefattar alla spelarens upplevelser under interaktion 
med ett spel. 
Spelmotor: En mjukvara för att bygga spel. 
VR-spel: Ett spel som utspelar sig i en datorgenererad skenvärld i vilken användaren 
upplever sig vara och agera. 
 
 

Övriga bilagor 
Exempel på olika former av bokstaven R 
 
Bilaga 1. 

 

Hiwiller, Z. (2015). Players making decisions: Game design essentials and the art of 

understanding your players  (1st ed.) New Riders. 
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Uppbyggnad av moduler. 

 

Figur 1. Visualisering på gestaltningens placering av modulerna. 

 

 

Figur 2. Lo-fi av modulen “Bordet”. 

 

 

Figur 3. Lo-fi av modulen “Obelisken”. 
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Figur 4. Lo-fi av modulen “Bokhyllan”. 

. 

Figur 5. Lo-fi av modulen “Lilla världen”. 

 

 

Figur 6. Lo-fi av modulen “Boken” 
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