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Abstrakt 

I detta examensarbete har vi jobbat att utveckla ett analogt spel, ett brädspel alltså, med temat 

av ett interplanetärt krig som spelare har i uppgift att få slut på genom att anta rollerna som 

diplomater för de olika stridande fraktionerna. Temats huvudpunkt har varit att utveckla och 

utforska ett spel som har sin rot i krig och våld men som spelas och vinns helt verbalt och 

icke-våldsamt.  

 

Metodologin vi har använt oss av under arbetets gång har varit iterativa. Prioriterings metoder 

som MoSCoW metoden har väglett våra designval och i vilken riktning vi har tagit projektets 

utveckling. För att realisera vår vision har vi tagit till att producera fram en rad olika 

prototyper i både LoFi och HiFi utförande. Dessa prototyper har sedan testats rejält i en serie 

olika Kvalitativa Speltester.  

Genom alltihop har designprocessen utgått ifrån tematiken och det sammanhängande syftet, 

feedback från speltester och iterativ utveckling. Hur all design har förhållit sig till 

designperspektivet Critical Design har varit av yttersta vikt då tematiken vilar på att vi 

genom vår designprocess utmanar och ställer funderare till spelarna.  

 

Resultatet av arbetet är ett brädspel som inte bara är underhållande att spela, utan som ställer 

krav på spelarna att tänka utanför lådan, att tänka till nya lösningar på traditionella problem. 

Ett spel som med hjälp av forskning och robust, iterativ, metodologi har uppnått syftet och 

realiserat det valda temat. 

Efter allt var sagt och gjort så kunde vi konstatera att arbetet inte var utan brister. Inte 

tillräckligt många speltester var en brist. En uppsjö av olika mekaniker som kanske inte fullt 

nådde sin potential var en annan. Men vi fann även styrkor. Vi har ett uppskattat spel där det 

finns gott om rum för utveckling i en reviderad utgåva eller t.om större expansioner. 

Sammantaget så har vi en robust gestaltning som bevis på ett robust arbete kring frågor om 

hur man kan spela traditionella spel på annorlunda sätt. 

 

Nyckelord: Brädspel, Krig, Förhandling, Politik, Kritisk Design, Iterativt 
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Abstract  

In this bachelor thesis we have  developed an analogue game in other words, a board game. 

With themes of interplanetary war where the player is tasked to put an end to by assuming the 

role of diplomats for the factions that are involved. The main theme has been to develop and 

explore a game that is rooted in war and violence but that is played and won through verbal 

and non-violent means. 

 

The methods we have been using during this project have been iterative. The main method 

have been the MoSCoW method with have been guiding our design choices and in what 

direction we’ve taken the projects development. To realise our vision we have taken to 

producing a plethora of prototypes in both LoFi and HiFi versions. These prototypes have 

then been tested rigorously in a series of Qualitative Playtests.  

Throughout it all the design process has been based on the thematics and it’s adjoining 

purpose, feedback from playtesters and iterative development. How all of the design has 

adhered to the design perspective of Critical Design has been of utmost importance since the 

thematics rests on that we, through our design process, challenge and place questions for the 

players.  

 

The result of this project is a board game that isn’t just entertaining, but also puts pressure on 

the players to think outside of the box, to think of new solutions to traditional problems.A 

game that with the help of research and robust, iterative, methodology has achieved its 

purpose and realised the chosen theme.  

After all was said and done we could note that the project was not without flaws. Not enough 

playtesting was one flaw. A sea of different mechanics that maybe did not live up to their full 

potential was another. But we also found strengths. We’ve got a game that is appreciated and 

where there is plenty of room for development in a revised edition or maybe even larger 

expansions. In conclusion, we have a robust design as evidence for robust work around 

questions of how we can play traditional games in different ways 

 

Keywords: Board Game, War, Negotiation, Politics, Critical Design, Iterative 
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Samskrivande 

Den här texten är samförfattad av Victor Kristiansson och Isak Westblom. Vi har båda 

tagit ansvar för olika kapitel och underkapitel av texten. Även om dessa olika delar är 

skriven av bara en av oss så har den andra alltid kollat igenom och erbjudit feedback och 

reviderat om nödvändigt. Texten har skrivits på tjänsten Google Drive som tillåter 

samskrivning i realtid.  

1. Bakgrunden 

Arbetet bygger på en idé som föddes fram under en konversation för drygt ett år sen. Där vi 

konstaterade att det inte är särskilt vanligt bland brädspel som kräver strategi att det läggs 

mer fokus på att kunna förhandla för att vinna, istället lägger det fokus på den krigförande 

delen av strategier för att slå ut sina medspelare. Vi ville därför ta fram en spelidé som gör 

just det att för att vinna mot sina medspelare ska man förhandla fram ett fredsfördrag i ett 

krigshärjat universum. Där målet med spelet är att spelaren som tar på sig rollen som 

representant för en faktion ska uppnå de mål som står på agenda korten som varje spelare har 

tilldelats. Det kan t.ex. handla om att ta och behålla kontrollen över ett visst antal planeter 

eller ta kontroll över planeterna och utvinna resurser från dem.  För att nå målen så kan 

spelaren endast prata med sina medspelare och därigenom försöka få ett tillfredsställande 

avtal för samtliga inblandade. Detta ledde till framtagandet av en intressant spelmekanik där 

spelarna förlitar sig mer på sin egen intelligens och sin förmåga att hålla alla nöjda med 

förslagen som läggs fram än att ha överlägsna nummer av soldater på spelplanen. 

Valet av att göra ett brädspel som examensarbete bygger lika mycket på intresset för brädspel 

som det faktum att ingen av oss är något vidare på programmering. Vilket ledde till att valet 

av brädspel verkade som en praktiskt lösning. Det var aldrig på tapeten att denna spelidé 

överhuvudtaget skulle kunna mynna ut i ett digitalt spel utan det var uppenbart från start att 

detta skulle passa bäst som ett brädspel. Därmed sagt att det inte hade kunnat fungera som ett 

digitalt spel men för att få bästa resultat tror att det funkar bäst som ett brädspel. 

Det är visserligen inte det första spelet som använder sig av förhandlingar som mekaniker, 

det finns en hel sub-genre inom brädspel om just förhandlingar mellan spelare. Exempel är 

spel som Monopol, Twilight Imperium (2017) och Diplomacy (1959). Men i dessa spel så 
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förblir alltid förhandling en bisyssla. Man kan alltid ta det man vill genom våld eller med tur. 

Vårt spel sätter förhandlingarna i centrum och allting cirkulera runt det, och därmed bygger 

spelet på i princip hur bra spelarna är på att planera och hur mycket silver de har i munnen. 

Beslutsfattande och att kunna förhandla är ett avgörande inslag för inte bara när man spelar 

spel vare sig det är digitalt eller analogt. Utan också för varje enskild individ som man 

interagerar med i vardagliga situationer. Att lära sig och förstå hur människor fattar beslut 

kan vara avgörande för att få sin vilja igenom i sociala interaktioner. Vare sig det är ett 

avgörande beslut på jobbet eller något så enkelt som vad det ska ätas till lunch. Att veta hur 

man spelar ut dem andra personerna mot varandra och vilket som är det beslut som gynnar en 

själv mest. Att föra över samma tankar till ett spel är inte överdrivet svårt. Då det utgår från 

samma grundtanke, att veta vem som är det största hotet och hur man bör göra för att bli av 

med den spelaren. T.ex genom att förhandla och alliera sig med någon annan spelare för att 

gemensamt krossa spelare 3. För att i nästa vända hugga din medhjälpare i ryggen. 

Allt detta bygger på samma teori, Nämligen spelteorin som presenterades av John von 

Neuman och Oskar Morgenstern på 1940-talet. I sin bok”Theory of games and economic 

behavior” (2007). Boken publicerades första gången 1944. Teorin går ut i grunden på att man 

genom att analysera situationer och hålla sina medspelare vars intressen kan vara  motsatta i 

åtanke, kan man få fram det beslut eller den strategi som ger bäst resultat för dig. Från början 

var teorin baserad på ekonomi men efter som von Neumann och Morgenstern insåg att 

ekonomi inte är någon naturkraft, utan mer som ett spel med vinnare och förlorare. Därför är 

teorin  inte heller begränsad till ekonomin utan går att applicera på allt från biologi till 

statsvetenskap, och inte minst spelutveckling.Vare sig det gäller ett val eller ett slag så är 

tanken i grund och botten i princip samma. I stort sett allt som har en eller flera parter som 

har alla besitter en önskad utkomst och därmed kan det klassas som ett spel. 

Enligt Neumann kan ett spel delas upp i två klasser. den första klassen är ett spel av perfekt 

information vilket innebär ett spel där spelarna besitter all den information dem behöver från 

början och ser allt som förändras under spelets gång. Ett sådant spel skulle kunna vara 

schack. Motsatsen till detta och den andra klassen är då spel där spelarna inte har all 

information eller vet inte vad motståndaren kan göra. Exempel på ett sådant spel skulle kunna 

vara poker eller något annat kortspel. Där den ena spelaren inte har någon aning om vilka kort 

den andra har i sin hand. Poker kan också beskrivas som ett icke- nollsummespel vilket 

innebär att den totala summan av vinsten och förlusten mellan spelarna är i ständig rörelse. 
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Dvs att en spelare ger upp något för att vinna större senare i spelet. Som till skillnad från 

schack som är ett nollsummespel där vinsten och förlusten aldrig förändras utan om en 

spelare vinner och den andra måste förlora oavsett strategi. 

Ett bra exempel på spelteori är tankeexperimentet “Fångarnas dilemma” (Se fig 1.) (Albert W 

Tucker. 1950). Som går ut på att två brottslingar har arresterats för samma brott, ställs inför 

ett val. Att antigen vittna mot sin medbrottsling och gå fri eller vara tysta och avtjäna sitt 

straff. 

Om en av dem vittnar mot den andra slipper den som vittnade avtjäna sitt straff och den andra 

får 10 år, om båda vittnar mot den andra får dem båda 5 år, om ingen av dem vittnar får båda  

avtjäna det straff de fick från början dvs. 2 år. Tanken är genom att hålla båda fångarna 

åtskilda kan dem inte prata ihop sig och forma en gemensam strategi och dem kan inte heller 

veta vad den andra tänker göra.  

 

 

Figur 1. Diagram över “Fångarnas Dilemma” (egen bild). 
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1.1 Frågeställning 

På vilket sätt kan vi göra ett analogt spel där fyra spelare tävlar om att vinna genom att 

utnyttja politik och förhandling mellan varandra snarare än direkt konflikt? 

1.2 Syfte med undersökningen 

Vårt syfte här är att undersöka ett outnyttjat koncept inom spel, både digitalt och analogt, där 

vi använder oss av forskning och tänkande inom beslutsförmåga och speldesign. Detta för att 

få fram en produkt som andra speldesigners kan se på för inspiration kring hur man kan 

designa ett konflikt laddat spel.  

2. Tidigare & aktuell forskning 

Forskningen vi har utfört delas upp i två delar. Där den ena sidan riktar in sig på speldesignen 

och den andra på beslutsfattande. 

2.1 Speldesign 

 Vi kommer här att gå igenom våran forskning inom speldesign där vi bland annat kommer ta 

upp hur sköra spelreglerna i ett brädspel är och hur lätt en liten förändring kan sabotera hela 

spelupplevelsen i ett så enkelt spel som t.ex luffarschack. 

 

Innan man kan tala om speldesign i forskningssammanhang så måste man först fastslå en 

gemensam definition av vad ett spel är. Detta är visserligen en filosofisk fråga, men en enkel 

definition som vi hädanefter kommer att använda oss av i det här kapitlet är följande: Spelet 

måste ha A) Regler B) Spelande och C) Utkomst. Denna definition kommer från artikeln 

Evolutionary Game Design (Browne & Maire, 2010) och det är denna text som ligger till 

grund för kapitel 2.1. 

 

I den artikeln begränsar sig Browne och Maire (2010) ytterligare genom att tala om vad de 

kallar för Combinatorial Games, löst översatt som “Kombinatoriska Spel”.  Karaktärsdragen 

för denna typen av spel menar Browne och Maire (2010) vara följande:  
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          “• finite: produce a well-defined outcome; 

• discrete: turn-based; 

• deterministic: chance plays no part; 

• perfect information: no hidden information; 

• two-player.” (s. 1) 

De här aspekterna är av blandat intresse, den här lista utgår från att spelet är läsbart och 

kvantifierbart för en maskin, exempelvis med att det inte finns hidden information eller att 

det inte finns några som helst slumpbaserade faktorer, men det finns trots detta överlappande 

principer med en liknande kriterielista vi går igenom i 2.3. För oss är Browne & Maires 

poäng med att tvåspelarkravet är essentiellt för att klassificera ett spel och dess mekaniker 

som ett Combinatorial Game, då spelarantal över två tenderar (enligt dem) att ge upphov till 

diverse “koalitioner” mellan spelare något som inte passar in hos författarna då deras text i 

slutändan undersöker om de kan använda dessa parametrar för att bedöma ett analogt spels 

kvalité med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). 

 

För att få en AI att kunna bedöma ett spel är det nödvändigt att definiera spel på en så 

detaljerad nivå som möjligt. Således har Browne & Maire (2010) myntat begreppet Ludeme, 

ett begrepp som grundar sig på ett annat begrepp; Meme. Termen Meme kommer från boken 

The Selfish Gene, skriven av den britiske evolutionsbiologen Richard Dawkins (1976). 

Browne och Maire (2010) ger en summerad andrahands beskrivning av termen i deras egna 

text: “Just as a meme is a unit of information that replicates from one person to another [...]”. 

Det är med denna förståelsen som artikelförfattarna introducerar det nya begreppet för 

användning inom speldesign, Ludeme, och är definierat på följande vis: 

 [...] a ludeme is a game meme or unit of game information. First coined by Borvo [5], 

this term describes a fundamental unit of play often equivalent to a rule; ludemes are 

the conceptual equivalent of a game’s components—both material and 

nonmaterial—and are notable for their ability to pass from one game or game class to 

another [6]. (Browne och Maire, 2010) 

Med andra ord så menar man att ett spel egentligen är i sin essens en samling av olika 

Ludemes. Som ett exempel så beskriver Browne och Maire spelet luffarschack som en 

Ludeme; Spelet har ett bräde, brädet består av ett rutnär på 3x3 rutor, få tre i rad för att vinna. 

(2010). Det är deras poäng att dessa enkla informationsenheter inte är särskilt komplexa och 
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hade enkelt kunnat uppkommit på två olika ställen oberoende av varandra. Vidare menar dem 

på att synsättet av ett spel som en enkel informationsenhet är udda, men menar på att den 

håller vatten. (Browne & Maire, 2010).  

 

Om man då förutsätter ett spels ludemiska form så anser författarna att det är en relativt enkel 

sak att skapa varianter eller till och med helt nya spel, endast genom att ändra på en aspekt av 

spelet. Browne och Maire ger exemplet av att ändra brädets storlek från 3x3 rutor till 2x2 

rutor. Man leker även med tanken att göra spelet tredimensionellt (3x3x3 bräde) eller att 

ändra tre i rad från att ge en spelare vinst till att ge spelaren förlust. (Browne och Maire, 

2010). Men slutsatsen de drar från dessa experiment är att dessa förändringar är för veka: 

“These variants are both more interesting but still trivally solvable, and are more notable for 

their novelty value than any inherent value as games.” (Browne & Maire, 2010). Vidare 

menar man att anledning att olika Ludemes kan ha en sådan stor påverkan är dels att spelet 

Luffarschack är ett dåligt designat spel i grunden, i och med att det mest naturliga resultatet 

av en spelsession är att det blir oavgjort. Men även dels för att man menar att regelverken i 

Combinatorial Games är extremt optimerade och som ett resultat väldigt sköra för ludemiska 

förändringar, som exempelvis ändra spelplanen i Luffarschack. (Browne & Maire, 2010) 

 

Istället föreslås att man bör blanda regelverk från olika spel och aktivt leta efter en 

“emergence” av regelverk och speldynamik (alltså; hur de olika mekanikerna i spelet 

samspelar med varandra) som tidigare inte fanns eller ens var påtänkta. (Browne & Maire, 

2010) 

2.2 Beslutsfattande 

Forskning om hur beslutsfattande ser ut och hur olika människor fattar dem. Tanken är få en 

djupare inblick i hur tanke mekanismerna bakom ett beslut fungerar 

 

Att skapa en analog speldesign med ett fokus på samtal, förhandling och individuellt 

beslutsfattande har inte bara stöd i att det är en uppskattad genre av allmänheten, utan även 

från vetenskapen. Enligt Bazerman, Curhan, Moore & Valley (2000) så innefattar 

kommunikation “face-to-face” ett högre socialt värde än någon annan form. Bazerman, et al., 
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(2000) visar även på hur sådana omständigheter tillåter deltagare i en förhandlingssituation 

att känna sig närmare övriga medspelare utan att behöva ha ett tidigare förhållande till 

personen eller personerna. “Thus, unless a close relationship already exists or rapport can be 

generated by some alternative means (see Moore et al 1999), rapport is more likely to be 

developed and consequently more likely to improve negotiated outcomes in face-to-face 

interaction.” 

 

Till yttermera visso så menar även Bazerman, et al., (2000) att face-to-face är viktigt för att 

föra fram tydlig kommunikation mellan individer, då de påvisar att ens ansiktsuttryck och 

verbala signaler är en bidragande faktor till att förstå varandra i en sådan situation:  

A significant proportion of a message’s meaning comes from facial and vocal cues 

rather than the actual words themselves (DePaulo & Friedman 1998).  

Therefore, it is no surprise that removal of such cues can reduce a message’s clarity. 

Evidence for this assertion is found in the results of studies that utilize dilemma 

games (Sally 1995). Without the presence of clear communication, participants are 

less likely to coordinate their moves to achieve mutual cooperation. Accordingly, in a 

study by Wichman (1970), 87% of participants playing 78 trial prisoner’s dilemma 

games cooperated when they could see and hear one another, 

72% when they could only hear one another, 48% when they could only see one 

another, and 41% when they could neither hear nor see one another. 

 

Vad man kan utröna från detta är att det finns empiri för att kommunikation mellan individer 

bäst utövas öga mot öga. Mer specifikt angående speldesign går Bazerman, et al., (2000) 

vidare med att diskutera “Negotiation With More Than Two Players”;  

As new players are added to a conflict, the number of potential dyadic connections 

between players increases exponentially. Different parties are likely to bring a variety 

of interests to the table, and simply understanding these interests, let alone finding 

ways to integrate them, can become an exceedingly complex task.  

 

Bazerman, et al., (2000) påstår att empirisk data visar på att ett sätt att hantera dessa 

komplicerade situationer är att implementera regler (spelmekanik inom spelmediet) för att 

begränsa och styra kommunikationen eller upprättar ett tydligt tillvägagångssätt för hur man 
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ska fatta beslut. Det negativa med dessa metoder, menar Bazerman, et al., (2000) är att medan 

sådana regler kan lyfta kvalitén av överenskommelser parter emellan så kan det vara svårt att 

implementera. 

 

En av de särskiljande dragen av s.k “multiparty disputes” är att de tillhandager möjligheten 

att stänga ute vissa deltagare och att andra bildar informella koalitioner med varandra. Detta, 

säger Bazerman, et al., (2000), är ett sätt att simplifiera förhandlingsituationen utan att för 

den delen börda spelet med invecklade och restriktiva regler. Med detta sagt varnar 

Bazerman, et al., (2000) för att dessa informella avtal, deltagare emellan, kan bli rätt 

komplexa av sig självt, mycket beroende på osäkerheter såsom asymmetri  eller en generell 

osäkerhet kring vad det faktiska utslaget av ett koalitionsavtal är. Sammanfattningsvis skriver 

Bazerman, et al., (2000) så här:  

As the number of parties in a negotiation increases, the complexity of the dispute rises 

quickly. Negotiators may respond to this complexity by simplifying the negotiation 

game in several ways. They may rely on group norms. They may form coalitions that 

reduce the number of parties to an agreement. They may implement procedures that 

establish decision rules 

Enligt Peters et al (2006) så finns det en tydlig skiljelinje kring kvalitén kring de beslut som 

fattas beroende på hur hög räknefärdighet individen har. I en serie studier har Peters et al 

(2006) undersökt detta, i den tredje studien som beskrivs i deras artikel öppnar man med 

påståendet: “Information in decision making appears to be processed using two different 

modes of thinking: deliberative and affective-experiential”.  

 

Vidare beskriver dem dessa två olika tankesätt på följande vis: ett deliberative tankesätt 

karaktäriseras av att vara “medveten, förnuftsbaserad och relativt långsam”. 

Affective-experiential däremot följer principerna av att vara “automatisk, associativ och 

snabb”.  Huruvida de med högre respektive lägre räknefärdighet drar sig till det ena eller det 

andra tankesättet undersökte Peters et al (2006) genom en lotteri övning. Inför övningen 

spådde man att:  

[...] compared with the less numerate, the highly numerate would be more likely to 

deliberate about and compare probabilities and would draw from this deliberation a 

more precise affective reaction that would guide their decisions. Lacking a clear 
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affective understanding of numbers, the less numerate would rely instead on readily 

available but less relevant affective sources, such as the number of winning beans.  

 

Resultatet var att generellt sett så fattade de med låg räknefärdighet fattade “objektivt” sämre 

beslut än de som besatt en hög räknefärdighet. Detta sammanfattar Peters et al (2006) i slutet 

av sin artikel på följande vis:  “Those low in numerical ability may need different decision 

aids than those high in numerical ability.” 

2.3 Lagdynamik 

Forskning kring hur lagdynamiker ser ut i sammanhanget av både digitala och analoga spel. 

Beslutsfattande sker ju oftast inte i vakuum och detta har Anania et al. (2016) forskat om. 

Man menar att lagarbete består av ett antal, tydligt definierade, beståndsdelar och de är 

följande: 

● Composition: The respective roles and expertise of the team membership. 

● Cognition: Shared mental models, transactive memory,and team understanding of 

each other’s knowledge. 

● Communication: The pushing and receiving of information between members of the 

team. 

● Cooperation: Intrinsic and extrinsic motivation that pushes the team to perform well 

together. 

● Coordination: Actions in concert needed to complete a set of shared goals. 

● Coaching: The manifestation of leadership in relation to resource management and 

goal setting. 

● Conflict: The lack of overlap between different team member’s perspectives. 

 

Dessa element ger en djupare, strukturerad och framförallt analyserande förståelse för 

speldesign med lagarbete i fokus. Med den här uppsättningen kriterier bör det vara lättare för 

en designer att förstå sig på och förmedla vilka områden som behöver förbättras. Särskilt 

punkterna Cognition och Communication är intressanta för vår frågeställning, då 

kommunikation och vetskap om varandras information är en central del i vårt koncept (se 

kapitel 4.1) 
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Mer specifikt så skriver Anania et al. (2016) om dessa olika element, sett ur brädspelet 

Pandemics (Leackock 2008) perspektiv, blandat med generella observationer 

artikelförfattarna har gjort under deras speltester. Man hävdar bland annat att själva spelet 

tenderar att ändra sig beroende på hur bekant spelarna är med regelverket, samt med 

varandra. Ett förslag på hur man som speldesigner eller spelledare kan manipulera detta åt det 

ena eller det andra hållet är att man använder sig av ett kortsystem, något som spelet 

Pandemic har implementerat. Anania et al. (2016) säger:  

Normally the rules state that players cannot show each other what cards are in their 

hands. This rule could be changed so that players play with their cards face up, which 

would imitate a high level of team cognition and shared understanding. 

De leker även med tanken att använda denna mekanik för att ytterligare begränsa spelarna, 

genom att det sätts begränsningar på vilka typer av kort man får tala om eller hur ofta man får 

dela med sig av information. Detta menar man skulle i effekt ge low team cognition. Om man 

utgår från förståelsen av vad high team cognition är (från citatet ovan) så är low team 

cognition när en begränsad del av all information är tillgänglig för samtliga spelare vilket 

skapar en atmosfär av osäkerhet och bidrar till att spelare måste spekulera med varandra över 

vilken information som finns tillgänglig.  

 

För Pandemic så är korten och sättet man hanterar dem på av yttersta vikt, då 

lagmedlemmarna inte kan spela effektivt om de inte har kunskap om vad de andra spelarna 

kan göra (Anania et al., 2016). När det gäller kommunikation och samarbete så lyfts ett 

exempel på hur man kan förstärka kommunikationen spelare emellan genom att på förhand 

instruera deltagarna i s.k “closed-loop communication”. Detta innebär att man kommunicerar 

via överenskomna koder, gester eller dylikt. Men även om fokus i texten och i spelet 

Pandemic är på samarbete så är inte Anania et al. (2016) främmande för att det inte 

nödvändigtvis ligger i varje spelares intresse att vara en team player. “[...] cooperation is not 

necessarily the main aim of all players involved. Some participants [...] will favor a 

competitive strategy, even in a supposedly cooperative environment.” (Anania et al., 2016). 

Vidare föreslår forskarna att man skulle kunna manipulera hur samarbetet i spel scenariot är 

dikterat för spelaren och på så sätt tvinga fram en viss spelstil. Som exempel ger man att man 

bör blanda både individuella mål med lag orienterade mål, för att på så sätt ge enskilda 



15 

spelare motivation att uppnå en gemensam vinst med laget, samtidigt som man strävar efter 

ett egocentrerat mål.  

 

Vår forskning sammanfattningsvis har alltså varit uppdelat på tre områden; Speldesign, 

Beslutsfattande och Lagdynamik. Samtliga källor har gett oss insikt över de respektive 

områdena och detta kommer att vägleda oss i vår designprocess. I vår forskning om 

speldesign så introducerades en synvinkel på vad ett spel är, detta för att läsaren och 

författarna ska vara av samma uppfattning när fördjupning inom ämnet spel kommer senare i 

texten. Forskningen om beslutsfattning informerar oss om hur deltagare fattar beslut i en 

förhandlingssituation med andra spelare. Som exempel menar forskarna bland annat att fysisk 

kommunikation, öga-mot-öga är det bästa sättet att få så genuina reaktioner som möjligt. 

Detta influerar delvis hur vi väljer att gestalta vårt Examensarbete. Lagdynamiken kom 

främst att kretsa kring hur information disseminerar mellan spelare och hur man kan påverka 

hur spelarna agerar i förhållande till vilken information som finns tillgänglig. All denna 

forskningen har lett oss till ett konkret koncept (Beskrivet i mer detalj i Kapitel 4) som vi har 

valt som vår gestaltning. 

  

3. Metoder 

Detaljerade beskrivningar av våra valda metoder. Detta är en blandning av praktiska metoder 
för att strukturera arbetet och metoder för att genomföra och testa gestaltningen. 

3.1 MoSCoW Method 

För att se till så att vi har en enad vision om vad arbetet kommer omfatta är det viktigt att 

man kan på ett lättförståeligt och tydligt sätt kan förmedla vilka prioriteringar man kommer 

att ha inom projektet, samt vad som kommer och inte kommer finnas med. Inom 

produktionsutveckling ska man inte vara rädd för att blankt kunna säga nej till att ha eller 

utforska vissa funktioner. Att kunna etablera tidigt och kraftfullt vad man ämnar och inte 

ämnar att göra är av yttersta vikt för ett välmående projekt. Det är här MoSCoW kommer in. 

Namnet till trots så har själva metoden ingenting med Rysslands huvudstad att göra, utan som 
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det beskrivs i artikeln “Moscow Prioritisation” är en sammansättning av metodens 

huvudkomponenter;  

● Must have - Ingen mening att leverera produkten utan, Osäkert eller olagligt utan 

● Should have- Viktigt men inte avgörande, Kan levereras utan. 

● Could have- Något man vill  eller önskar att ha med. Kan absolut levereras utan 

● Won’t have- Något som inte kommer att levereras med produkten 

Där man enligt dessa fyra kategorierna delar upp det som diskuteras i början av projektet och 

utifrån det så gör man en prioriteringslista. Det som anses vara viktigast och så avgörande för 

projektet att det överhuvudtaget överlever eller att det inte är någon mening att leverera det. 

hamnar då i “Must have”. Det som ses vara lika viktigt men som inte anses vara så 

avgörande att projektet klarar sig utan det hamnar i kategorin under dvs. “Should have”, Det 

som man anser att projektet absolut kan klara sig utan men som man tycker vore bra om 

projektet hade hamnar därför i kategorin “Could have”. I mån om tid är det som står under 

denna kategori det första som tas bort. 

Att ta med en kategori för vad som inte kommer att vara med i projektet kan verka onödigt, 

men en bättre beskrivning vore kanske “Won’t have (this time)” d.v.s idéer som inte 

kommer att tillämpas just nu men som kan komma att återupptas och utforskas vid ett senare 

tillfälle. Kategorin kan också användas för att sätta ramarna för projektet och därmed hålla 

fokus på vad som ska levereras. 

 

Den här metoden är en del av en större metod vid namn Dynamic Systems Development 

Method (DSDM) (Agile Business Consortium, u.å.). Metoden är avsedd att användas i agil 

produktionsutveckling och fungerar för både mindre och större projekt. MoSCoW systemet är 

som sagt bara en del av den större DSDM metoden och vi har valt att inte använda DSDM 

bortom MoSCoW.  

 

Valet av denna metod baserades dels på våra personlighetsdrag och dels på praktikalitet. Då 

vi är två personer som vill gärna ha ordning och reda på saker och ting. Vilket den här 

metoden möjliggör då den synliggör vad som bör har högst prioritering dvs, det som har 

samlats under kategorin “Must have”. Det gav oss också en utmärkt grund att jobba från 

vilket det här projektet krävde efter som vi valde att göra ett brädspel. Vilket gjorde att vi 

kunde börja skissa upp spelet och börja testa det så fort som möjligt. Metoden gav oss också 
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möjlighet att se projektet i helhet och inte som separata delar. Vi hade redan från dag 1 en 

tydlig bild av vad vi ville göra och hur vi skulle nå dit. Hade vi använt oss av t.ex scrum eller 

kanban hade vi haft projektet i etapper och inte kunnat lägga så mycket tid på att testa spelet. 

Med båda dem metoderna planerar man projektet ut i minsta detalj vilket fungerar bättre med 

större projekt som har mer saker som spelar roll för projektets välmående. En sådan metod 

som kräver en sådan detaljplan redan från början hade inte fungerat med det här projektet när 

det största delen av ett projekt skulle komma att läggas på att testa vårt brädspel. 

 

3.2 LoFi/HiFi Prototyper 

Kanske det mest uppenbara metodval vi gjort under projektets gång var att använda oss av 

LoFi/HiFi prototyper. Valet av denna metod gjordes för att vi snabbt skulle kunna ta fram en 

tidig prototyp av spelet som det är tänkt att det ska se ut i slutet detta för att kunna lägga den 

mesta av tiden på att testa spelet så det utvecklas på sätt som följer planerna. Därför kan 

metoden ses som om den var bryggan mellan konceptet som hade tagits fram under de tidiga 

koncept faserna och den färdiga produkt som man jobbar emot. För att i slutändan ha ett spel 

som vi är nöjda med bör vi kunna testa det under projektets gång, det är därför vi valde denna 

metod. Den gav möjligheten att i första steget skissa upp en enkel version av vad vi tänkte att 

spelet skulle vara och testa varje liten aspekt av det för att försäkra oss om att detta spel är så 

bra som det kan bli. Varje funktion vi tog bort eller lade till har utsatts för rigoröst testande av 

just denna anledning.  

 

Enligt informationen från artikeln “Prototyping 101: The Difference between Low-Fidelity 

and High-Fidelity Prototypes and When to Use Each, N.Babich (2017), där det konstateras att 

det huvudsakliga syftet med att göra en enklare prototyp är att ha en enkel plattform för att 

testa det koncept och de grundläggande mekanikerna som har tagits fram. För att få reda på 

vad som behöver förtydligas, vad som kan förbättras och vad som kan tas bort helt och hållet. 

I och med att Lofi versionen är så enkel gör det att man kan förändra produkten man jobbar 

på och implementera nya mekaniker och funktioner mellan iterationerna. Samtidigt  gör det 

också enklare att experimentera med dessa mekaniker och funktioner som inte hamnade så 
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högt i prioriteringslistan (MoSCoW) att de ses som grundläggande, men ändå ses som viktiga 

delar av projektet eller produkten. 

 

När man har nått den punkten med produkten man utvecklar då man är säker på att den 

fungerar som det är tänkt och man har fått det man ser som viktigast för produktens 

framgång, är det tid att ta nästa steg vilket innebär att ta grunden man har lagt i LoFi 

prototypen och göra en högkvalitativ version en s.k HiFi version. Som enligt artikeln ”The 

differences between LoFi and HiFi prototyping”, T.Smyrnova (2019) innebär att man tar det 

som har tagits fram under LoFi fasen och gör en version som är av högre kvalité och som är 

närmare vad den slutliga produkten ska bli. Det huvudsakliga målet är att under denna fas få 

allting så nära den slugiltiga produkt som är möjligt medan man fortfarande håller det som en 

prototyp. När de grundläggande funktionerna är satta och de fungerar som det är tänkt kan 

man gå in för att finslipa det ytliga. Dvs. att man försöker gör det så tydligt som möjligt för 

användarna vad funktionen är och vad den gör. Testerna under HiFi processen går i första 

hand ut på att få se om produkten fungerar i sin helhet. Till skillnad från LoFi versionen där 

det under testandet kan bli mycket förklarande ska det under testandet av HiFi versionen inte 

behövas. Då ska allting vara så nära den färdiga versionen som det går och då ska det inte 

behövas förklaras vad funktioner gör eller hur produkten ska användas. Det finns ingen som 

förklarar hur en ny app fungera när du laddar ner den för första gången. Utan all den 

informationen finns i en kort beskrivning eller i spels fall en bruksanvisning eller ett 

regelhäfte. 

 

Fördelen med att använda sig av denna metod är många men de främsta för ett projekt som 

vårt är att det är enkelt att skissa fram och göra en enkel version som inte tar upp alldeles för 

mycket tid eller pengar. Som gör man kan testa konceptet från olika aspekter mellan de olika 

iterationerna för att se om de håller och om det överhuvudtaget är något som är värt att bygga 

vidare på. Alternativet är att fortsätta att iterera om konceptet är tillräckligt bra eller börja om 

från början om det inte är det.  

 

En annan fördel är också i och med  att det är så enkelt att göra kan man snabbt komma att 

testa grunden för produkten och därmed snabbare kunna testa alla de tekniker och funktioner 

man värderade som mindre viktiga och få mer utrymme för att experimentera lite. Vilket i sin 
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tur kan leda till att man har mer tid att finslipa produkten. Vilket innebär att man kan 

fastställa och implementera t.ex illustrationerna för att förtydliga allting så att det ska bli så 

bra som det bara kan. Så att alla som använder produkten har möjlighet att förstå och kunna 

ha roligt med den.  

  

3.3 Kvalitativa Speltest 
Det går ju väldigt bra att planera och rita upp sitt spel, men så länge man inte faktiskt testar 

sina idéer så förblir allting högst teoretiskt. Därför valde vi att satsa på kvalitativa speltester. 

Dels för att se om spelet var kul att spela (trots allt så spelar det ingen roll hur smart eller 

djupt ens spel är om det inte är kul eller iallafall underhållande). Men också dels för att 

säkerställa att vårt syfte med spelet förverkligades, att säkerställa att spelare faktiskt 

engagerade sig i konversation, politik och förhandling sinsemellan. 

 

Speltest är en väldigt bred metod, det finns inte bara ett sätt att förhålla sig till. Så med det i 

åtanke så var vi tvungna att konstruera vår egna “Frankenstein Metod” för speltest, baserat på 

en rad olika “delmetoder” från diverse källor. Dessa delmetoder fokuserar på olika saker och 

områden för speltest. För sig själva så gör de inte särskilt stor nytta, men kombinerar man 

dem så får man fram en robust metodologi för att hålla produktiva speltester. 

 
De olika delmetoderna vi har tagit är följande: Teaching a Game (Strain, 2014), Theory: 

Maintain A Changelog (The Law of Game Design, 2015), Dear Diary: Keeping a Playtest 

Journal (Domeny, 2014) och Theory: Playtest From the Rulebook (The Law of Game 

Design, 2015). 

 

Den första delmetoden (Teaching a Game) fokuserar på hur man på bästa sätt lär ut spelet för 

speltestarna. En synnerligen bra metod som beskrivs av Strain är att man lär ut spelet 

“baklänges”. Alltså att man börjar med att berätta för spelarna hur man vinner spelet och 

arbetar sig bakåt därifrån. Detta kan tyckas vara både bildligt och bokstavligt bakvänt, men 

normen för regelhäften är att man börjar introducera spelmekaniker och andra liknande 

koncept utan att förklara varför man gör som man gör, för att tillslut förklara hur man vinner i 
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slutet. En logisk följdordning rent kronologiskt, men Strain (2014) argumenterar istället för 

motsatsen med följande argument:  

Imagine if someone started giving you directions to drive somewhere without you 

knowing what the destination was. You wouldn’t know why you were making that 

turn, or even how long these directions were going to be. A journey is so much easier 

to explain if you give the destination first. 

Alltså, Strain menar att det kommer bli lättare för spelare att lära sig spelet om de får reda på 

hur slutet av spelet går till först då detta enligt Strain kommer att ge kontext till allt det övriga 

en spelare måste lära sig. 

 

För att hålla koll på vad vi gör och vad vi har gjort så har vi fört en Changelog. Detta är ett 

system där man, i detalj, antecknar ner alla ändringar man gör mellan olika versioner av 

spelet. Detta är betydligt vanligare inom digitala spel och programmering i största allmänhet, 

men det fungerar lika bra till analogt arbete! Den absolut största fördelen är att man kan lätt 

gå tillbaka till hur ett tidigare system såg ut ifall ens påtänkta förändringar inte fungerar som 

man hoppas på. Det ger även en utvecklare en stadig överblick över hur spelet har utvecklats 

och förändrats under designprocessens gång. 

Nära relaterat till ämnet Change Logs är Domenys (2014) artikel om att hålla journal från 

speltester. Domeny beskriver rätt klart och koncist vad som är fördelaktigt med denna metod; 

Man kommer ihåg snabba ändringar man gör mitt i sessionen ifall det krävs, något vi faktiskt 

gjorde ett flertal gånger. Det underlättar även att föra rullande anteckningar om vad som 

händer, hur lång tid det går mellan olika stadier av spelet (t.ex tid mellan Set-Up > Start > 

Slut).  

 

Den sista delmetoden vi hade i åtanke handlade om ens regelbok och hur man presenterar den 

under speltest. Här introduceras idén om “blinda speltest”. Ett blint speltest är där man 

lämnar spelarna att helt på egen hand klura ut hur spelet fungerar utan att spelskaparen eller 

annan utomstående lägger sig i testsessionen. Med denna delmetod uppmanas man också att 

tidigt i ens designprocess skriva ner reglerna med syftet att vara förberedd så tidigt som 

möjligt på att kunna genomföra dessa blinda test. Den optimala implementeringen av denna 

delmetod är alltså följande: Skriv ner reglerna för ditt spel tidigt, presentera regelboken 

tillsammans med övriga spelkomponenter och låt spelarna själva klura ut hur allting ska 
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fungera. Tanken med detta är att det lättare ska kunna informera dig som spelskapare vart 

potentiella problem eller flaskhalsar med den bakomliggande infrastrukturen (regelboken, i 

det här fallet) finns någonstans och hur lätt eller svårt det är för spelarna att förstå sig på sitt 

spelkoncept.  

3.4 Critical Design 
Medan vi visserligen fokuserade på forskningen och de tidigare nämnda metoderna så har vi 

använt oss av Critical Design genom att ha det i “bakgrunden” så att säga. Men med det sagt 

så har det varit en definierande del av arbetets utveckling. Valet av perspektiv kom rätt 

naturligt för oss genom vårt valda tema + frågeställning & syfte. Som rubriken avslöjar så 

valde vi att jobba med Critical Design (Malpass, 2013), och vi valde detta därför att det kom 

av sig själv när syftet med spelet var att försöka skapa ett brädspel inom krigsgenren som 

faktiskt inte gick ut på att kriga. Det är kanske inte så konstigt att strategispel inom just 

krigsgenren fokuserar på just krigande, oavsett om spelet är analogt eller digitalt. Men det 

saknas alltid ett fredsperspektiv.  
 

Critical Design är ett designperspektiv man använder, inte nödvändigtvis för att utmana, men 

ställa frågor kring etablerade normer och konventioner. Att få folk att fundera kring olika 

saker och ting, att provocera fram en reaktion man kanske inte visste man skulle ha. Det är ett 

synsätt som handlar om attityden vi som designers har mot det vi skapar, i vårt fall så vill vi 

inte bara ifrågasätta rådanden status quo som vi upplever det inom genren, utan samtidigt 

presentera ett alternativ som bygger på detta perspektivet. Så med det sagt så kan man säga 

att Critical Design inte är så mycket en metod, egentligen, som det är en position man som 

skapare tar. 

 

Som tidigare nämnt var vårt användande av designperspektivet inte något vi aktivt utan 

snarare passivt applicerade på vår designprocess (som beskrivs i närmare detalj i Kapitel 4). 

Detta ledde till att vi ständigt ifrågasatte nya tillägg till spelet. Kommer dessa förändringar 

göra spelet mer stridsinriktat, mer traditionellt? Man kan kort säga att Critical Design fyllde 

rollen som en sorts kompass vi hade i bakhuvudet för våra designbeslut, en generell riktning 

eller fåra att förhålla sig till i beslutsfattandet. Denna passiva applicering ser till att man kan 
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fokusera på ens arbete medan man samtidigt förhåller sig till det perspektivet man har valt att 

jobba efter. 

 

För att leda detta projekt framåt har vi använt oss av fyra metoder. Valet av dessa metoder 

baserade vi på ett visst mått av kännedom, dvs metoder vi har haft tidigare erfarenhet av och 

vad som skulle gynna projektet mest, t.ex kvalitativa speltest har utförts med jämna 

mellanrum dels för testa spelet i sig men också varje ny mekanik som efter att har blivit 

utsatta för rigorösa diskussioner och testande innan de implementeras i spelet och därefter 

testade igen. För att vi ska försäkra oss på att den fungerar som vi hade tänkt oss och för att 

en förändring inte helt ska kunna förstöra balansen i spelet. Eftersom vi valde att göra ett 

brädspel var valet av metoder tämligen enkla och kom naturligt. Naturligtvis behöver vi testa 

spelet och för att göra det använde vi oss av kvalitativa speltest och för att vi skulle kunna 

göra förändringar utifrån feedbacken vi fick från testerna och för att bespara oss huvudvärken 

som kommer med att behöva göra om stora delar av ett välpolerat spel så börjar vi med att 

göra en enklare version. 

För att vi ska kunna göra eventuella förändringar i spelet så enkelt och smärtfritt som möjligt 

så använde vi oss av LoFi i prototypfasen som vi beskrev tidigarer i texten går ut på att man 

gör en enklare version av spelet eller vad man nu ska göra för att man ska snabbt få en 

överblick och utformning på spelet och kunna fastställa det  Utifrån det kan man testa 

produkten och snabbt kunna göra eventuella förändringar. För att sedan kunna gå vidare med 

att göra en högkvalitativ version som ligger närmare den slutgiltiga produkten. 

För att kunna avgöra vad som överhuvudtaget skulle vara med och vad som inte skulle vara 

med, satte vi oss tidigt ner och gjorde en prioriteringslista enligt Moscow som går ut på att 

man gör en lista över vad som borde vara med, vad som skulle kunna vara med samt vad som 

inte ska vara med. Valet av denna metod bygger lika mycket på personlighet som 

praktikalitet. Vad som menas med detta är att vi är två människor som gillar ordning och reda 

och att hålla kolla på saker och ting. Metoden gav dessutom en tydlig och klar vision av vad 

vi ville att spelet skulle bli och gav oss en utmärkt grund att bygga vidare på under projektets 

gång. 
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4. Designprocess 

Vi kommer här gå igenom hur vi tillämpade de valda metoderna och hur vi gick från koncept 

till färdigt spel. Det finns även med visuella exempel på delar av gestaltning samt våra 

metoder. 

4.1 Idé och koncept 
Vårt high-concept, alltså vår idé på en eller två meningar, är följande: Du och dina motspelare 

representerar diplomater för fyra olika fraktioner som måste förhandla fram ett fredsavtal 

innan den sköra vapenvilan kollapsar.  

 

Detta var vad vi utgick ifrån; ett strategispel där fokus inte är krig, utan fred. När spelplanen 

är uppsatt och alla spelpjäser är på plats så har redan kriget varit. Spelarna ska istället 

förhandla mellan varandra för att uppnå olika delmål som är unika för varje spelare. Endast 

en kan vinna dock, så det gäller att vara slug. 

 

De allra flesta mekaniker och teman fanns med från början av arbetet, men inte nödvändigtvis 

i sina fullt utvecklade former, exempelvis så visste vi att vi gärna ville ha med ett 

resurshanteringssystem, men vi visste inte hur vi ville att det skulle fungera. Det som följer 

nu är en komplett redogörelse för hur vår spelidé och koncept fungerar, i varje aspekt. 

 

 

Figur 2. Ikonerna för fraktionerna, från vänster till höger: Thousand Suns Khanate, Centauri 

Confederates, Tsardom of Procyon och Knights order of the Ascendants. (egen bild) 

 

Till att börja med så kan vi ta upp fraktionerna. De spelar ingen roll rent spelmekaniskt, utan 

istället är deras syfte att ge spelarna en tydlig visuell skillnad mellan varandra och att sätta in 
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spelarna i spelets tematik. Dessa tar också form i våra diverse spelpjäser (se fig. 9) som vi har 

konceptualiserat, men inte materialiserat (se kapitel 4.2).  

 

En spelare kan vinna spelet genom att uppfylla alla sina delmål. Spelarna får delmålen 

utdelade till sig på ren slump genom att dra ett antal kort, exakta antal avgörs av spelarna 

själv beroende på önskad spellängd. Vi kallar dessa kort för agendakort och spelarna måste 

visa ett antal av dessa för sina motspelare och hålla övriga för sig själv. Därigenom uppstår 

en situation där spelare har en någorlunda uppfattning om vad de andra spelarna är ute efter, 

men de vet inte allt. Man vinner bara om man lyckas uppfylla kriterierna på alla ens 

agendakort. Det kan vara att en spelare ska ha kontrollen över en rad specifika områden på 

spelplanen eller att kontrollera olika mängder av en resurs.  

 

Spelplanen i sig består av 42 stycken hexagonala spelbrickor (se kapitel 4.3). Varje bricka har 

ett namn och annan grundläggande information som presenteras på ett grafiskt sätt (se fig. 3). 

Om det finns resurser på en spelbricka så representeras både resursen och mängden av en 

eller flera ikoner (se fig. 4). Utöver detta så finns det en “ram” runt varje bricka vars färg 

också visar på vad, om något, som finns på brickan. Då vi valde att ha ett rymdtema för spelet 

så har vi även en enkel grafik av en planet i centrum på varje bricka, men detta är ett 

godtycklig estetiskt val och influerar inte spelmekaniker på något sätt eller vis.  

 

För att representera spelarnas kontroll över olika 

brickor har vi spelpjäser som vi kallar för 

kontrollmarkörer (se fig. 9). Det finns tre olika 

tillstånd en spelbricka kan vara i: Ockuperad, för detta 

så krävs det att en spelare har minst en kontrollmarkör 

på brickan och är ensam med att stå där. Omstridd, där 

mer än en spelare har en kontrollmarkör på brickan.  

Figur 3. Exempel på en spelbricka.      Och slutligen Fri, då ingen spelare har en eller flera 

            (egen bild)                                kontrollmarkörer på brickan. De olika stadierna har en 

påverkan på spelmekanikerna. Spelare kan, för en kostnad, placera ut nya spelpjäser och 

kostnaden är antingen låg eller hög beroende på vilket tillstånd en spelbricka befinner sig i. 
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Det har också en avgörande roll för förhandlingar mellan spelare, vem som besitter vilken 

spelbricka, beroende på ens agendakort.  

 

Resurssystemet sitter tätt länkat med de tidigare nämnda systemen. Som man kan se i fig. 3 så 

finns det ikoner för de diverse resurserna som finns med i spelet; Mat, Vatten, Uran och 

Titan. 

Spelare kan behöva olika mängder av alla, av några eller inga alls. Resurstyp har ingen större 

påverkan, en spelare som har uran får exempelvis inga speciella förmåner framför en spelare 

som endast har vatten. Syftet är att locka spelare till kohandel mellan varandra och strategiska 

placeringar av kontrollmarkörer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ikoner för resurserna i spelet, från vänster till höger: Mat, Vatten, Uran och Titan. 

(egen bild) 

 

För att placera ut nya kontrollmarkörer eller för att muta andra spelare till att godta en 

uppgörelse så finns det ett valutasystem vi kallar för Politiskt Inflytande. När spelare fattar en 

överenskommelse får varje involverad spelare två av denna valuta. Syftet med den är att ge 

spelarna alternativ i deras handlingar ifall ett visst tillvägagångssätt inte fungerar för en. Man 

kan även använda valutan för att köpa till sig s.k Eventcards. 

 

Eventcards är en kortlek som spelare normalt sett drar två kort ifrån i slutet på deras runda. 

Dessa kort ger olika effekter, somliga bra och somliga mindre bra. När en spelare drar dessa 

eventkort kan det ge oväntade konsekvenser vilket kan förändra situationen inför nästa 

spelares runda. Detta är det största inslaget av slump efter utdelningen av agendakort som 

finns med i spelet. Det sista kortet i leken utlöser en automatisk förlust för alla, detta 
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representerar en tematisk händelse, att förhandlingarna har tagit för lång tid och att 

vapenvilan som råder mellan spelarna har brutit ihop.  

Så vad är då speldesign? Vi har redan konstaterat vad ett spel är, precis som i artikeln 

Evolutionary Game Design (Browne & Maire, 2010) och det tycks vara ett konsensus för 

Ernest Adams har nått samma grundläggande definition för vad ett spel är i sin bok 

“Fundamentals of game design” från 2010.  A) Regler B) Spelande och C) Utkomst. 

Speldesign kan ses som en konstform ett uttryck för en kreativ person. En plats att utforska 

och pröva nya idéer där estetiken kommer först, men för någon som är mer matematik och 

teknologi orienterad kan speldesign ses som en ingenjörskonst som är mer inriktade på 

metodologier och tekniker där alla mekaniker fungerar. Estetiken är i detta fall en baktanke. 

Speldesignen är dock en kombination av dem och behövs för att göra det bästa spelen. Det 

viktigaste är samarbetet mellan båda synsätten och man måste som speldesigner har båda 

synsätten för att ett av dem inte får för mycket övertag och det bör därför ses som ett hantverk 

När det gäller implementerandet av vår forskning är det framför allt speldesignen som väger 

tyngst. Eftersom det är där vi har lagt det mesta av tiden. Att designa spelet i sig och se till att 

en viss mekanik eller faktion inte fick för stora fördelar eller nackdelar. Att ha en balans i 

spelet så att ingen spelare ska uppleva att dem är i konstant underläge eller åtminstone att inte 

spelet gör så att upplever det så. Att hur svårt eller lätt en spelare har kommer enbart från dem 

andra spelarna. För att designa ett strategispel och hitta en balans i det och har vi lutat oss 

mot Ernest Adams bok “Fundamentals of game design”. Här lägger han ut två metoder som 

vi har använt oss av för att designa spelet. 

Den första och kanske viktigaste aspekten på speldesign vi har använt är den så kallade spelar 

centriska. “The player-centric game design is a philosophy of design in which the designer 

envisions a representative player of a game the designer wants to create. The designer then 

undertakes two key obligations to that player” Adams (2010).  

1. The duty to entertain  - create a game that is entertaining. 

2. The duty to empathize - to do so the designer must imagine that he is the player. 

För att designa detta spel har vi förhållit oss till dessa två punkter för nå spelet vi har idag. 

Fast dock i omvänd ordning. Vi började med att fundera fram en idé och ett koncept till ett 

spel vi skulle vilja spela som spelare och designade därför utifrån hur vi ville att det skulle 

vara. Därefter testade vi det på andra spelare genom våra kvalitativa speltester för att se om 

dem tyckte det var tillräckligt underhållande för att vi skulle fortsätta arbeta på det. 
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Den andra aspekten vi hämtade och använde oss av från adams var konceptet om “The stages 

of the design process” (se fig. 5) som han presenterar i tre steg. 

1. The concept stage - Establish the fundamentals of the game 

2. The elaboration stage- Construct a prototype 

3. The tuning stage - Feature lock

 

Figur 5. The stages of the design process (Adams ,2010, Figure 2.6) 

Stegen går ut på precis vad dem beskriver dvs. “The concept stage” tar man fram ett koncept 

för spelet och definerar vad det ska gå ut på och vem som spelet ät tänkt för. Mna ta även 

dem grundläggande tankarna och temat för spelet .dvs det vi gjorde på vår Moscow lista och 

designdokumentet där vi etablerade grunderna för spelet. Dem viktigaste delarna som 

behöver vara satta för man ska kunna börja bygga spelet. För att sedan gå vidare till “The 

elaboration stage”  Det var på det här steget som vi spenderade mest tid på. Vi började med 

att ta fram vår prototyp enligt skisserna på designdokumentet för att testa konceptet som det 

var, om det var roligt att spela och om det faktiskt förhandlades spelarna emellan- Därefter 

prövade vi varje ny mekanik eller förändring som vi gjorde för att testa spelet i varje liten 

detalj så att inget skulle vara obalanserat eller i värsta fall inte fungera i sammanhanget 

överhuvudtaget. Vi var kvar på det här steget tills vi hade fått med alla dem mekaniker som vi 

hade på vår MoSCoW lista och dem hade gått igenom itterandet och testandet för att vi skulle 

kunna försäkra oss om att dem fungerade som vi hade planerat. När det hade konstaterats och 

vi var nöjda med resultatet gick vi vidare till “The tuning stage” där vi gick över till att 

finslipa spelet tills vi var säkra på att en spelare,faktion eller mekanik inte hade för stora 

fördelar eller nackdelar. För att t.ex motverka att en spelare skulle hitta en strategi som funkar 

lika bra varje gång så har vi ett slumpartat spelbräde. Vi har också gjort så att eventkorten 

påverkar alla spelare och det kort som inte gör det (infiltration) får spelarna komma fram till 

vem av dem som påverkas genom diskussion. 

Det var inom ramen av denna modell som vi designade vårt spel. Eftersom brädspel skiljer 

sig från digitala spel så pass mycket, eftersom dem bygger på det faktum att man kan se och 
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interagera med sina medspelare. Brädspel utsätts också för tolkningar av regler något som 

digitala spel inte görs då reglerna är kontrollerade av en dator som inte tolkar någonting. 

Regler måste därför vara utformade på ett sätt som får spelarna att inte vilja försöka bryta mot 

dem. Det är detta som skapar mening i spelandet, att alla är lika inför reglerna. Det är därför i 

speldesigners intresse att lägga fokus på aspekter som t.ex social interaktion eller strategi för 

att fånga spelarnas intresse. Det viktigaste för oss vara att den verbala delen av spelet, dvs 

den grundmekanik som hela spelet bygger på. Att spelarna faktiskt förhandlar och pratar med 

varandra under spelets gång skulle fungera. Den var så pass viktigt för oss att alla mekaniker 

som vi la till därefter var för ge spelarna fler anledningar att prata och diskutera med 

varandra. Mycket av det designarbete som ha gjorts har varit relativt självklart. Då det är 

mycket symboler och delar som behöver symboliseras av t.ex spelpjäser eller ting. Varje 

detalj och aspekt av spelet har testats och diskuterats för att komma fram till hur det bäst ska 

kunna implementeras och utformas. Huvudsaken och tanken vi hade var att ingenting får vara 

otydligt, det ska vara så uppenbart vad någonting är och vad man ska göra med det. Så att 

säga att vi använde oss av en designmetod för  designen av vårt spel är inte helt korrekt utan 

vi använde oss mer av riktlinjer. För spelet i helhet följde vi Ernest Adams tre steg av “The 

design process” men för varje del av spelet försökte vi hålla det så tydligt och enkelt som 

möjligt och göra det vi trodde skulle vara bäst för spelet. Vilket skulle vara att inte ha för 

många spelpjäser som alla har olika funktioner, inte har för komplicerad regler och vara så 

tydliga det bara går med hur dem är skrivna. Detta för att gör det så tydligt som möjligt att 

hela spelet ska kunna cirkulera runt den grundmekanik vi hade, Att inga direkta strider 

utkämpas utan allt sker utan spelarna förhandlar och pratar med varandra för att avgöra vem 

som vinner. 

4.2 Gestaltningteknik 
 

Eftersom konceptet till spelet var framtaget och fastställt så pass tidigt så kunde vi spendera 

mer tid på att se till att spelets grundläggande mekaniker var väl genomtänkta och väl 

fungerande. Så därför behövde vi veta vilka dem grundteknikerna skulle vara. För att lista ut 

vad som behövde göras satte vi oss ner och skrev upp dem enligt MoSCoW metoden och 

kategoriserade dem därefter. Då en grundläggande del av spelet är områdeskontroll behövs ett 
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sätt att demonstrera detta visuellt, för detta ändamål så är kontrollmarkörer (såsom de 

beskrivs i konceptet) av yttersta vikt för spelet i sig, utan dessa komponenter är spelet inte 

spelbart. Alltså hamnade exempelvis kontrollmarkörer på Must Have delen av vår egna 

MoSCoW lista. I de lägre rangordningarna kom vi fram till att saker som ett valutasystem och 

personifierade fraktioner inte var lika viktigt för ett fungerande spel. Vi kom fram till de här 

slutsatserna med hjälp av vår forskning kring ämnet, mer specifikt så lutade vi oss mot 

forskningen av Bazerman, et al (2010) och Anania, et al (2016) . Vidare så flyttades vissa 

saker runt, exempelvis så flyttade vi det beskrivna resurssystemet högre upp på listan efter ett 

antal speltester, denna del av vår process kommer beskrivas mer utförligt längre ner i texten. 

Utöver detta användes ett designdokument (se bilaga I). 

 

Precis som för ett digitalt spel innebär designdokument att vi har skrivit ner exakt allting som 

utgör spelet på en enda plats, för att hålla en enad vision och lätt kunna få en överblick över 

spelet. Ett väl designdokument, oavsett om det är för ett digitalt eller analogt spel, liknar ofta 

en regelbok, om än mer detaljerad. Alltså så underlättar inte bara ett designdokument för 

arbetsgruppen när det gäller allmän speldesign och vision, utan även när det kommer till att 

skriva ett regelhäfte. 

 

MoSCoW listan gav oss en tydlig vision av vad spelet skulle bli och hur stort vi skulle göra 

det. Men vi gjorde även MoSCoW listan för att hålla spelet i schack så att det inte rusade ifrån 

oss och blev alltför ambitiöst. Ambitiöst betyder i det här sammanhanget att det är för många 

olika spelmekaniker i spelet som försöker samexistera. Varje enskilt inslag i spelet är 

ytterligare en sak som spelare måste hålla koll på, men eftersom vårt high-concept för spelet 

är relativt enkelt och där syftet är att uppmuntra till flödande diskussion anser vi att för 

många inslag, e.g ambition, inte är att föredra i detta fall. Det är just det som är fördelen med 

MoSCoW; det ger en tydlig vision av projektet och en utmärkt grund att stå på och utveckla 

projekt. Metoden gynnade oss också för att vi tidigt hade en tydlig bild (se kap. 4.1) av vad 

spelet skulle innehålla redan från början visste vi vad vi behövde göra och var vi skulle börja. 

Det gav oss en struktur och en målmedvetenhet i arbetet. Så  att vi visste vad vi skulle göra 

och när det skulle göras, men det gav oss också möjligheter för att utforska eventuella 

mekaniker som vi trodde skulle kunna fungera inom spelets ramar och tema. Ett bra exempel 

på en sådan mekanik skulle vara utformandet och  implementerandet av ett ekonomisystem 
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som bygger på att spelarna som ingår ett avtal med varandra får en summa av vad vi valde att 

kalla politiskt inflytande (vår resonering för namnet är att det ska passa in i spelet rent 

tematiskt) och spelarna kan spendera detta inflytande antingen på varandra som en muta eller 

att sätta ut fler av sina kontroll markörer för att utöka sin kontroll av planeter som spelaren 

behöver.  

 

Efter att ett välutvecklat koncept samt en tydlig struktur för arbetet hade fastställts så började 

vi jobba med vår första LoFi prototyp (se bilaga II). Eftersom LoFi ska vara ett enkelt 

utförande av vad man hoppas att slutresultat ska vara så höll vi oss till att utforma de 

mekaniska delarna och drog ned på den grafiska aspekten. Våra spelbrickor tillverkades av 

vanligt kontorspapper och all den nödvändiga informationen för vår första version (se bilaga 

I) skrevs ned på brickorna för hand. Samma metod användes för att tillverka de första event- 

och agendakorten. Istället för egengjorda spelpjäser började vi med att låna bitar från ett 

annat brädspel; Pandemic (Leacock, 2008) för att representera spelarnas territoriella kontroll 

på spelbrickorna.  

 

Med denna första iteration av vårt arbete påbörjade vi speltester rätt omgående, vi kommer 

här att gå igenom hur vi utförde våra testsessioner (se bilaga I för kompletta anteckningar). 

Vårt första speltest ägde rum den 27 mars 2019 och var ett s.k “blint speltest” (The Law of 

Game Design, 2015) och utfördes av tre stycken testspelare. Vi började med att ta tid, 

exempelvis när testspelarna började spela, och vi antecknade ned varje tanke, fundering och 

observation under hela sessionen. När sessionerna tog slut bad vi deltagarna att dela med sig 

av sina tankar kring spelet, exempelvis vad som fungerade, vad som kan förbättras och isåfall 

hur det kan förbättras. Det första testet tog slut på en halvtimme och slutsatsen från både oss 

utvecklare och testspelare var kortfattat (återigen, se bilaga I för fullständiga anteckningar) att 

det var för mycket att göra i set-up (den delen av spelet där man ställer iordning spelbrickor 

och pjäser, innan man börjar spela), att den centrala mekaniken, att diskutera med andra 

spelare, inte riktigt var nödvändigt och att det var för lätt att vinna. 

 

Vi hade en till omgång med samma grupp kort efteråt på samma dag, med några ändringar till 

hur spelet fungerade (se bilaga I). Vi märkte att våra ändringar hade effekten av att spelarna 

började stifta avtal mellan varandra, dock utan mycket diskussion. Även detta speltest tog 
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runt en halvtimme. Vår feedback var snarlik den som vi hade fått för det första testet, men 

spelarna ansåg att samarbete och förhandling mellan spelare var mer uppmuntrat av spelet 

den här gången. Våra egna slutsatser poängterar att det vi behöver utveckla till nästa prototyp 

är att hålla komplexiteten (mängden mekaniker och pjäser) till ett minimum och att vara 

övertydliga med våra regler och spelmål. 

 

Det andra speltestet hölls den 11 april 2019 med fyra spelare (max antal spelare som kan 

spela samtidigt), precis som föregående tester höll vi koll på klockslag, tankar och allmänna 

observationer. Se bilaga I för att få en överblick över vad som har förändrats mellan det första 

testet och detta. Den stora skillnaden är att vi i den här versionen introducerade en helt ny 

spelmekanik, ett resurssystem. Det rådde förvirring kring hur det här systemet fungerade, det 

var delvis p.g.a av grafiska brister men också att systemet inte var särskilt bra förklarat i 

spelreglerna. Utöver detta så har vi gjort om hur vår set-up fas fungerar, men detta verkar ha 

förvärrat problemet då det tog närmare en timme att bli klar. Att saker tar lång tid var en trend 

som olyckligtvis höll i sig genom hela spelsessionen. Dessutom anser vissa av spelarna att de 

inte hade så mycket manöverutrymme, och att om det gick dåligt i början var det väldigt svårt 

att kunna göra bra ifrån sig senare i spelet. Aspekten med diskussioner och förhandlingar 

spelare emellan gick mycket bättre i den här omgången, nu verkade de flesta problem vara 

med de övriga mekanikerna, vilket ledde till en substantiella förändringar (se bilaga I) av 

prototypen.  

 

Mellan speltest två och tre höll vi ett till, mer informellt test. Dessvärre saknas anteckningar 

från detta testet men en kortfattad rekonstruktion finns tillgängligt i bilagan. Endast ett par 

mindre detaljer skiljer sig mellan detta test och speltest tre så vi tänker inte gå igenom något 

av detta testet här. 

 

Den sista sessionen, speltest tre anordnades den 26 april 2019 och representerar ett viktigt 

skifte i arbetet. Det var i detta (och föregående som nämns kort ovan) som vi övergick från 

LoFi till HiFi (Denna process kommer beskrivas lite längre ner i texten). Spelarna verkade ha 

väldigt kul under testet och samtliga mekaniker fungerade precis som vi hade hoppats att de 

skulle göra. Vi har inte så många anteckningar om vad som behöver förbättras från denna 

version, något vi naturligtvis ser som en bra sak. Det största problemet är det som har varit 
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närvarande den första versionen, att somliga saker behöver förtydligas. Men det är 

förhållandevis lite saker som är förvirrande för spelarna.  

När vi lämnade speltest två insåg vi att de förändringarna vi skulle göra till spelet var på en 

stor nivå, så vi beslöt oss för att samtidigt gå över från en LoFi prototyp till en HiFi prototyp. 

Alla komponenter byttes ut. Spelbrickornas grafik designades digitalt med fokus på estetik 

och läsbarhet (se bilaga II). För att ge brickorna mer vikt så att de höll sig bättre på bordet 

beslöt vi oss för att skriva ut brickorna på ett A4 ark och sedan klippa ut dem och klistra på 

dem på vanlig kartong. Precis som spelbrickorna så valde vi att designa våra spelkort digitalt. 

Vi valde två olika designs, en för agendakort och en för eventkort (se bilaga II). En baksida 

för varje korttyp designades också (se bilaga II). När vi skrev ut våra kort så klistrade vi ihop 

framsidan och baksidan för att kunna få en viss tjockhet och rigiditet i korten, samt att 

förhindra att man skulle kunna se igenom (Något som tenderar att hända med A4 papper då 

det är så tunt).  

 

Utvecklingen av våra spelpjäser var en mer komplex historia. Vi började med att skriva ned 

en rad olika koncept. Det var viktigt att dessa koncept höll sig till ett antal begränsningar 

dock. Dels så ämnade vi att skriva ut våra pjäser via en 3D skrivare för HiFi prototypen, 

vilket innebär att vi inte kan ha en pjäs som har en för avancerad form eller för många 

detaljer. Det bästa alternativet för de avancerade modellerna som vi faktiskt har designat är 

traditionell injection moulding, en industriell teknik där man använder formar för att skapa 

plastobjekt. Dels så behövde vi ha något som tydligt illustrerar territoriell kontroll och 

fraktionstillhörighet. Vi har utvecklat två olika pjäser, den ena en mycket enkel geometrisk 

form som togs fram för att spara tid med själva utskriftsprocessen (ökad komplexitet = ökad 

produktionstid). Men för de pjäserna som vi ämnar att ha med i slutversionen så har vi 

sneglat på en rad olika brädspel, både spel med abstrakta pjäser som Judge Dredd: The 

Cursed Earth (Sylvester, 2019) och de med mer specifika pjäser som Age of Conan: The 

Strategy Board Game (Di Meglio et.al, 2009) och Fortress America (Gray, 2012).  
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Figur 6. Spelpjäser från “Judge Dredd: The Cursed Earth” (egen bild) 

 

Figur 7. Spelpjäser från “Age of Conan: The Strategy Board Game” (egen bild) 
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Figur 8. Spelpjäser från “Fortress America” (egen bild) 

Det vi beslutade oss för var att skapa pjäser som var abstrakta som i Risk: Game of Thrones, 

men som samtidigt var lika färgglada och i ungefär samma skala som i de två senare. 

Resoneringen är att de gladare färgerna passar bättre in med de övriga spelkomponenterna 

och att skalan gör att vi kan ha fler pjäser ute på spelbrädet utan att det blir för trångt. Vidare 

ansåg vi att vi kunde dra nytta av våra fraktioner genom att göra varje pjäs unik beroende på 

vilken fraktion (färg) den har, som i vårt exempel Age of Conan: The Strategy Board Game. 

Pjäserna är utformade som magnifika banér som står på en rund bas med en fraktions symbol 

upphöjt i 3D.  
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Figur 9, samtliga fyra modeller vi har designat för spelet, se ytterligare bilder i bilaga. (egen 

bild) 

 

Modellerna gjordes i Autodesk Maya 2018 och färgläggningen, textureringen och foto gjordes 

i Substance Painter 2018.  Under modelleringsprocessen har vi tillämpat en rad olika tekniker 

för att få till en visuellt stimulerande modell som vi kan använda oss av i spelet. Först 

använde vi ett verktyg som kallas Texture to geometry. Vad denna funktion gör är att den tar 

en platt 2D bild i svart & vitt och förvandlar det man ser på bilden till en geometrisk 3D 

form. Vi tillämpade den här tekniken för att föra över de fyra fraktionssymbolerna (se fig. 2) 

till våra 3D modeller. Tanken var att ha varje fraktions symbol på pjäsbasen (se fig. 11), dels 

för att göra pjäsen visuellt intressant, men också för att hjälpa de som lider av olika graders 

färgblindhet att göra skillnad på vilka pjäser som tillhör vem.  

 

Figur 10, inställningar för Texture to Geometry 

funktionen (egen bild) 
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Figur 11, resultatet av funktionen, stjärnan har skapats av programmet utifrån bilden och 

kan nu läggas ovanpå pjäsbasen som syns under den. (egen bild) 

 

Då motivet för varje pjäs var banér så behövde vi få de delarna av modellen som 

representerar tyg att se ut som tyg. För att nå ett sådant visuellt resultat tog vi tillvara på de 

inbyggda funktionerna i Maya som har med animering och specialeffekter att göra. Vad man 

först gör är att göra om “tygbiten” till ett s.k nCloth. Om en modell besitter denna egenskap 

så kommer det behandlas och bete sig som ett tygmaterial under animering. Efter att ha satt 

själva fanan som en nCloth behövs två ytterligare komponenter. En nPassiveCollider och 

minst en nConstrain. Det förstnämnda är en egenskap som gör den modellen som har den till 

ett “fast objekt”, alltså, under animering kommer “tygbiten” att slå emot det “fasta objektet” 

som om det faktiskt stod i vägen. Med andra ord, en egenskap som ser till att andra objekt 

kolliderar, snarare än åker igenom, geometrin. Detta applicerades på flaggstängerna. Det 

andra, nConstrain, applicerar man på individuella vertexpunkter på modellen (se fig. 14), när 

en nConstrain är applicerad kommer de punkterna som har den att bete sig som ett ankare för 

tyget. Då fanan inte faktiskt sitter fast i flaggstången då det är sin egna 3D mesh så är dessa 

egenskaperna nödvändiga för att få den att bete sig korrekt under animation. När allt väl är på 

plats så kör man igång animeringen inuti Maya, hittar en bra pose och duplicerar fanan. Den 

duplicerade modellen antar samma form som ursprungsobjektet, men återställs inte när man 
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sedan drar tillbaka animeringen till bildruta 0. Detta var nödvändigt för att kunna exportera 

den statiska modellen till ett filformat som passar för 3D utskrift. 

 

Figur 12, exempel på 

nCloth. Den vänstra fanan 

(vitmarkerad) har 

egenskapen applicerad 

och animerad, medan den 

högra (grönmarkerad) är 

helt rak. (egen bild) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13, de gröna och 

vitmarkerade delarna 

utgör flaggstången och 

kommer att få 

nPassiveCollider 

applicerad på sig för att på 

så sätt kollidera med 

fanorna under animering. 

(egen bild) 
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Figur 14, de små punkterna är s.k vertexpunkter, de gulmarkerade är vertexpunkter som 

kommer att få nConstraint applicerat på sig, vilket gör att modellen hålls fast vid de 

punkterna under animering. (egen bild) 

På grund av tidsbrist blev det att vi använde de geometriska formerna i HiFi prototypen, men 

vi ämnar att vidareutveckla spelet (mer om detta i kapitel 6) och då kommer de bli ersatta av 

de här mer avancerade modellerna. 

 

Figur 15. Exempel på skillnaden mellan LoFi och HiFi (egen bild)  
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4.3 Genomförande av gestaltning 

Vi valde att ha hexagonala brickor som utgör spelplanen. Resonemanget bakom en hexagonal 

form snarare än en fyrkant eller annan geometrisk form är att hexagonala brickor går att sätta 

ihop på många olika sätt vilket i sin tur skapar en dynamisk form på spelplanen överlag, detta 

var något vi ville åt då vi ville undvika att spelare blev för “vana” vid en form av spelplan. 

Efter att formen hade fastställts så gick vi vidare med mått. Fyra olika mått skissades upp; 

7cm, 5cm, 4cm, 3cm. Måtten avser hur bred varje sida av hexagonen är (se fig. 16). 

 

Vi ville ha hexagonala brickor som var tillräckligt 

stora för att kunna ge alla spelare en god överblick 

vad för information som finns på dem, men även 

inte så pass stora att man var begränsade i antalet 

man kunde ha på bordet. I syftet av att producera 

komponenterna själva var det även nödvändigt att 

ta hänsyn till hur många som får plats på ett A4 

ark. Till en början siktade vi på runt 20 brickor 

minst för att ge spelare valmöjligheter och för att 

spelplanen inte skulle upplevas som trång.                      Figur 16. Bricka med mått  

                                                                                          (egen bild) 

Efter att ha skissat upp några brickor av varje storlek beslutade vi att 5cm varianten var den 

som uppfyllde samtliga kriterier och förväntningar vi hade.  

 

Vi tog även tillvara på en annan form av speltest än de som vi beskrev i 4.2, här testade vi ett 

annat analogt spel för att se vilka lärdomar vi kunde dra från det. I det här fallet spelade vi 

spelet Twilight Struggle (Gupta & Matthews, 2005). De lärdomarna vi tog ifrån den 

upplevelsen och försökte ha i åtanke under vår process var att inte ha för många mekaniker 

(något vi redan prioriterade) samt att ha en sån enkel regelbok som möjligt.  

Som tidigare nämnt i 4.2 jobbade vi intensivt och iterativt med LoFi och HiFi prototypande. 

Den LoFi varianten bestod av en enkel pappersprototyp (Mignano, 2016) medan den senare 
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HiFi prototypen bestod av komponenter tillverkade av plast, kartong och vanligt 

kontorspapper. 

 

Innan en komponent tillverkas så måste den skapas digitalt. I detta ändamål har vi använt en 

rad olika mjukvaruprogram, somliga har redan tagits upp i föregående kapitel. För 2D 

grafiken som återfinns på spelbrickorna och spelkorten nyttjades bildhanteringsprogrammen 

Krita och Paint.net. Efter att de digitala bilderna var klara skrevs de ut på ett A4 ark för att 

senare kombineras med kartong eller annat material för att skapa HiFi komponenten.  

För att tillverka våra geometriska spelpjäser (se kapitel 4.2) så använde vi oss av 3D-skrivare, 

en Cura Ultimaker 2+ för att vara mer exakt. 3D modellerna (både de geometriska och våra 

mer avancerade slutmodeller) skapades i programmet Maya 2018 från företaget Autodesk. 

Processen för modelleringen gås igenom i kapitel 4.2. När modelleringen är klar förs filerna 

över till Cura mjukvaran och exporteras till ett proprietärt filformat som låter 3D skrivaren 

läsa av modellen. Väl utskrivna målade vi pjäserna för hand med pensel. 

 

Somliga av bilderna till våra kort samt ledarporträtten till referenskorten skapades av två 

externa parter, Linus Nilsson och Emma Bengtsson. En av oss har personlig anknytning till 

dessa två och verken gjordes utan kostnad för exklusiv användning av våran gestaltning.  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

Figur 17. Bild från ett eventkort, Linus Nilsson      Figur 18. Bild från ett eventkort, 

(2019)                                                                      Emma Bengtsson, (2019) 
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5. Resultat av undersökningen 

Vår egna beskrivning av hur arbetet med alla dess delmoment har gått och vad vi har fått för 

slutresultat i förhållande till vår forskning, frågeställning och syfte. Det tas även upp ett 

exempel på hur resultatet överensstämmer med vår vision. 

 
Under våra sista två speltester märkte vi att spelarna spelade spelet genom att förhandla, 

besluta om gemensamma pakter och psykisk manipulation. Vårt uttalade syfte; att undersöka 

ett nytt koncept inom spel och med hjälp av vår frågeställning om en speldesign som satte 

politik och förhandling mellan spelarna i fokus, har i vår mening uppfyllt sin potential med 

den här gestaltningen.  

 

Vi har gått från en tidig prototyp som inte alls överensstämmer med vår frågeställning, ett 

spel där man istället för diskussion och manipulation använde sig av traditionell 

pjäsförflyttning, till nästan exakt det spelet vi såg framför oss när arbetet tog sin början.  

 

Som ett konkret exempel, kan vi ta vårt tredje speltest (då vi själva deltog). Vid en viss punkt 

skapades en bräcklig pakt mellan två spelare, där tanken var att medan de inte tänkte hjälpa 

varandra, så skulle de heller inte ställa sig i vägen för varandra heller. Denna 

överenskommelse sattes på test några rundor senare, när resterande två spelare bjöd in en av 

de två paktmedlemmarna till ett avtal om pjäsförflyttning i syfte att på längre sikt 

underminera den fjärde (tillika andra paktmedlemmen). Den här situationen visade upp precis 

den sortens konflikthantering vi frågade om i vår frågeställning. Därför att den ena menade 

att ett sådant avtal helt klart bröt mot pakten de båda hade gått med på, medan den andre 

menade att eftersom avtalet inte direkt var riktat mot honom så bröt det inte mot deras pakt.  

 

En stundtals hetsig diskussion bröt ut och som till slut resulterade i att den ene 

paktmedlemmen drog sig ur det föreslagna avtalet. Här har då en potentiellt explosiv konflikt 

helt hanterats verbalt. Nu när vi kan se det nedskrivet så känns det nästan som om vi hade 

skrivit ner ett drömscenario för vad vi hade velat få för resultat. 
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Alltså, spelet förhåller sig ypperligt till vår frågeställning i det att vi har ett spel där vi har ett 

bräde, spelpjäser och konflikter. Men de löses inte genom strid eller taktiska förflyttningar av 

spelpjäser utan genom dialog och intern politik. Exakt det vi har varit ute efter med andra ord.  

 

En sak som vi märkte av som för oss var intressant var att somliga spelare hade svårt att 

riktigt få grepp om hur öppet och upp till spelaren vårt förhandlingssystem var. Att sättet man 

vinner på inte var uppbundet i regler på regler på regler var för dessa individer något helt 

nytt. Återigen anser vi att detta är stark evidens för att vi har lyckats utveckla ett 

tillfredsställande svar på vår frågeställning. 

 

Att öppna upp nya synsätt och infallsvinklar gör inte bara att själva processen av att spela 

spelet känns fräscht och nytt, utan det ger en också nya perspektiv på hur man löser en 

våldskonflikt. 

 

I övrigt så har samtliga speltestare under 1.3.X fasen varit tydliga med att spelet är kul att 

spela, något som självklart är viktigt för oss. Det bästa sättet i vår mening att förmedla ett 

budskap eller ställa en funderare är genom att göra det på ett subtilt sätt. Genom att designa 

spelet som ett spel, istället för att försöka göra det pedagogiskt med ett budskap i centrum, så 

kan man i vår erfarenhet lättare nå fram till spelare med vad man vill förmedla.  

 

HiFi prototypen som fanns vid arbetets slut består till 100% av unika och egenskapade 

komponenter. Samtliga mekaniker vi ämnade att ha med i någon mån i början av 

designprocessen har infunnit sig och vi har även kunnat slipa dem till en balanserad nivå tack 

vare våra utförliga och väldokumenterade speltest.  
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Figur 19. Spelet i sin packeterade form (egen bild)  Figur 20. En aktiv spelsession (egen bild) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. En aktiv spelsession, från en alternativ vinkel (egen bild).   

  

Något annat man även måste ta hänsyn till är dels hur forskningen vi valde att ta del av 

relaterar till frågeställningen på ett relevant sätt, men även dels hur forskningen sedan 

påverkade vår designprocess och om huruvida det var forskningen eller mer 

branschorienterad kunskap som tog över i hur vi designade gestaltningen.  

 

Vår forskning, särskilt forskningen av Bazerman et.al (2000) och Anania et.al (2016), kan 

märkas av i vår speldesign. När Bazerman et.al skriver att förhandling mellan mer än två 

spelare exponentiellt ökar chansen för en djupare dynamik mellan spelare, så skojar de inte. 

Förhandlingarna blir inte bara mer intressanta utan förhandling med minst 3 spelare anser vi 

vara en nödvändighet för att skapa de spelmekaniska förutsättningarna för att svara på vår 

frågeställning.  
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För att inte nämna det faktum att Bazerman et.al föreslår att kommunikation öga mot öga är 

bättre än kommunikation på distans, något som influerade vårt val att göra ett analogt spel 

framför ett digitalt från första början.  

 

Men som sagt så har även forskningen av Anania et.al guidat vår designprocess och gett en 

tydlig påverkan på slutgestaltningen. I sin forskning använder de det analoga och prisade 

spelet Pandemic (Leacock, 2008) för att dels prata om lagdynamik, men även om information 

och hur det förändrar dynamiken spelare emellan. Vårt spel (och i förlängningen 

frågeställningen) är ju beroende av en välfungerande och intressant dynamik, så denna 

forskning var intressant och högst relevant. Resultatet är att vi har en gestaltning där 

grundsystemen går ut på att viss information finns tillgängligt för samtliga spelare, medan 

viss information hålls hemlig och endast spelaren som håller i information kan se den.  

Hade vårt spel varit lagfokuserat hade det då, enligt denna forskningen, haft low team 

cognition. En god grogrund för att skapa intressanta diskussioner, då alla kort bokstavligt 

talat inte är på bordet. Det understödjer både vårt valda tema av en stagnerad militärkonflikt 

som ska lösas via diplomati samt vår frågeställning om förhandling som primär fokus för ett 

genrespel.  

 

Sammanfattningsvis kan man då säga att vårt resultat översteg våra förväntningar och är ett 

typexempel på ett välplanerat och väldesignat spel. Vi har, enligt vår uppfattning, besvarat 

vår frågeställning på ett tillfredsställande sätt. Vi har använt oss av forskning, metodologi 

samt designperspektiv för att hjälpa oss designa en gestaltning som lät oss utforska vår fråga 

samt vårt syfte. Utöver detta så har vi ett spel som folk genuint uppskattar och anser vara 

väldigt underhållande, något som onekligen kommer hjälpa att förmedla vad vi ville ha gjort 

med det här projektet till gemene man. Vi ser fram emot utställningen EXIT som i skrivande 

stund ännu inte ägt rum och vi förväntar oss ännu fler spännande interaktioner, diskussioner 

och förhandlingar mellan olika spelare. 
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6. Diskussion 

En reflektion och diskussion om hur vi började, vart vi har kommit med arbetet och vad som 
var och mindre bra. Vi tar även upp eventuella framtidsplaner för projektet. 
 
Inledningsvis presenterade vi spelteorin och tankeexperimentet fångarnas dilemma (Albert W 

Tucker. 1950) vars syfte och inkluderande i projektet kan framstå som något luddigt, men 

syftet till detta var att presentera en av dem grundläggande tankarna till vad ett spel är och 

vad som gör strategispel så intressant. Att man med hjälp av matte och logik kan lista ut vad 

motspelare tänker göra i nästa drag.  Det visar att teorin fortfarande har någon form av 

användbarhet om inte samhället i stort så har den åtminstone en plats när det kommer till 

speldesign dvs.den är något man bör hålla i huvudet när man formulerar sin strategi och för 

att nå den utkomst som gynnar en själv mest. Då det är något som hela tiden jobbar i 

bakgrunden för våra mekaniker och sannerligen för alla strategispel. Man skulle kunna 

kritisera spelteorin men framför allt fångarnas dilemma med att säga att den mest logiska 

lösningen på dilemmat är att fångarna kommer alltid att göra det som gynnar individen mest. 

Dvs att båda fångarna kommer att vittna i förhoppning om att den andra inte gör det och 

därmed avtjäna ett så kort straff som möjligt. Men genom att vara lite mer oförutsägbar och 

hålla tyst skulle dem paradoxalt nog nå den bästa utkomsten av det hela. Allt bygger på om 

man tänker långt eller kortsiktigt.Temat om förhandlingar håller oavsett vilken miljö vi 

placerar det i men det hade troligen  kunnat fungera bättre och varit tydligare, om det hade 

rört sig om förhandlingar över ett land som de olika fraktionerna skulle förhandla fram ett 

fredsfördrag om. Anledningen till att varför vi valde att sätta spelet i rymden var av den enkla 

anledning att vi inte ville att någon ruta skulle vara överflödig eller outnyttjad 

 

Innan vi påbörjade vår designprocess och mitt under forskningsperioden valde vi att ta del av 

vad som i sammanhanget kan ses som oortodox kunskap, nämligen den legendariska boken 

Krigskonsten av Sun Zi (cirka 500 f.Kr). Vi kunde ta en hel del därifrån, men ett par lärdomar 

sticker ut för oss och vi kommer förklara varför lite längre ner. Först handlar det om 

direkt/indirekt handling. Sun Zi sade:”In battle, there are no more than two methods of attack; 

the direct and the indirect, yet these two in combination give rise to an endless series of 



46 

maneuvers.”  Sun Zi går vidare i samma kapitel med att tala om att det är nödvändigt att 

maskera styrka med svaghet, något som går samman med direkt/indirekt handling.  

Utöver detta så tog vi även till oss följande lärdomar (Zi, cirka 500 f.Kr): “Conceal your 

dispositions, and you will be safe from the prying of the subtlest spies, from the machinations 

of the wisest brains.” och “Do not repeat the tactics that have gained you one victory, but let 

your methods be regulated by the infinite variety of circumstances”. Detta är inte allt vi tog 

med oss från boken. Men dessa tre citat var av lite extra vikt för arbetet. Två potentiella 

invändningar som man kan ha mot det här är att 1) Sun Zi skriver om att föra krig, raka 

motsatsen till arbetets syfte och 2) Det här är mer taktik som en spelare kan dra nytta av, inte 

något som kan leda en designprocess.  

 

På den första frågan är svaret relativt enkelt: Ja, visst handlar boken om att kriga, men de 

delarna vi har tagit del av är generella koncept som inte i sig är nödvändigtvis bundna till just 

krig. Exempelvis så används boken mycket i näringslivet (Bogner, 2011). Den andra frågan 

har ett mer nyanserat svar. Det stämmer mycket riktigt att det som skrivs är mer taktiker som 

man använder sig av inom ett visst ramverk, kanske inte direkt något man använder för att 

utforma ramverket (i vårt fall, en speldesign). Men, och det här är viktigt, de taktikerna som 

beskrivs är det spelarbeteende som vi hoppas att våra spelare använder sig av i vårt spel. Man 

kan dock inte tvinga någon att spela på ett visst sätt, inte uppenbarligen tvinga en iallafall, 

utan att det skär sig för spelaren. Vad vi då har gjort, är att vi har tagit dessa lärdomar och 

med hjälp av forskning inom området (vi diskuterar forskningen lite längre ner) att utveckla 

system och mekaniker som direkt uppmuntrar och vägleder spelare till att på egen hand nå 

slutsatsen att dessa taktiker är vad som måste användas. Och vi anser att vi har gjort ett 

väldigt bra jobb. Man kan t.ex aldrig direkt sabotera för en spelare, men man kan ha 

inflytande och manipulera tredje part för att göra livet surt för en viss spelare. Man kan ta 

direkt handling och blockera viktiga delmål. Man döljer information genom 

grundmekanikerna och man kan variera sitt tillvägagångssätt kring hur man uppnår sina 

delmål, för att slippa upprepning. 

 

Valet av metoder skedde på ett väldigt naturligt sätt och den enda metoden vi ifrågasatte var 

Moscow då kvalitativa speltester och Lofi/Hifi prtotypandet kändes så pass självklara att 

projektet och spelet byggdes runt dem och kunde på så sätt utvecklas på ett väldigt naturligt 
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sätt. Vi hade kanske kunnat få bättre resultat med t.ex scrum eller kanban men för visionen vi 

hade och storleken på spelet passade Moscow perfekt för vad vi ville uppnå. 

 

Ett annat system för att hålla struktur är ett system vid namn “Design Pillars” (Pears, 2017). 

Det liknar MoSCoW i att det sätter upp tydliga gränser för vad man ska hålla sig inom. Men 

vad Design Pillars saknar jämfört med MoSCoW är dels specifikationer, då Design Pillars 

generellt fungerar som bäst ifall man delger de mer rymliga kategorier, medan i MoSCoW så 

bör man skriva upp specifika mekaniker man ämnar att ha med. Dessutom så motsvarar 

endast Design Pillars MoSCoWs Must Have avdelning. Då MoSCoW erbjuder Should Have, 

Could Have och Won’t Have så ger detta effekten av att man med det ena är låst till mer lösa 

och tvetydiga mål medan man med det andra kan specificera sig och dessutom prioritera eller 

rent av avsäga sig vissa designval. 

 

Valet av att skapa ett brädspel kan te sig underligt med tanke på att vi ju går en utbildning vid 

namn Digitala Spel. Men för oss förefaller detta valet vara helt naturligt. I den digitala 

rymden finns det gott om olika sorters strategispel. Allt från klassiska, renodlade krigsspel 

som Comapny of Heroes 2 (Relic Entertainment, 2013), stadsbyggande i City Skylines 

(Colossal Order, 2015) och frihandel i Offworld Trading Company (Mohawk Games, 2016). 

För att uppnå vårt syfte, vilket är att undersöka huruvida man kan satsa mer på förhandling 

och beslutsfattande mellan spelare för att nå en lösning på en konflikt, så är det bättre att vi 

använder oss av ett medie där strategispel kanske tematiskt har mycket mångfald, men 

spelmekaniskt är väldigt lika.  

 

Den analoga delen av spelindustrin passar perfekt in. Det finns om något ännu fler 

strategispel analogt än digitalt, men det finns en brist på spel där följande tre kriterier 

uppfylls: 1) Spelare interagerar med varandra. 2) Man spelar för sig själv, alltså inte i lag och 

3) Det är ingen direkt konflikt mellan spelare.  

 

Med andra ord, det analoga fältet låg öppet för oss att utforska med hjälp av vår 

frågeställning och Critical Design.  
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Men det finns även mer designmässiga aspekter att ha i åtanke. Som det redan har stått 

skrivet så var vårt syfte med denna gestaltning att utforska en speldesign med fokus på 

beslutstagande och förhandling mellan spelare. Självklart inte omöjligt att göra i en digital 

miljö, men inte bara är det vår personliga åsikt att sådant görs bättre i sociala sammanhang 

“face-to-face”, utan vår forskning på området gav samma indikationer, mer specifikt texterna 

av Bazerman et. al (2000). Som argument menar man att kommunikation med andra personer 

öga mot öga ger mer än vad digital kommunikation någonsin kan ge, därför att man bland 

annat måste hantera och observera verbala och fysiska handlingar hos dem som man 

kommunicerar med.  

 

Inte helt orimligt då att välja ett analogt spel framför ett digitalt, när det uttalade syftet är just 

kommunikation för att vinna spelet. 

 

Delar av forskningen krokade stundtals med våra intentioner. Medan vi tidigt var införstådda 

med att vårt spel behövde minst 3 spelare så menade Browne & Maire (2010) att mer än 2 

spelare inte var önskvärt. Så sade de i alla fall i relation till den forskning som de utförde och 

självklart är det något som vi hade i åtanke när vi gick igenom deras forskning och när vi 

övervägde hur stor nytta det hade för vårt egna arbete.  

 

Vi har även blivit tillfrågade till forskningen av Peters et.al (2006) och dess relevans för vårt 

arbete. Nyckeln där går att finna i slutet av det underkapitlet. Deras forskning ger nämligen 

stöd för att delvis dold information kan ge personer med låg räknefärdighet en bättre chans i 

spel som åtminstone delvis går ut på att sammanställa siffror och dylik data för att utforma en 

strategi. Detta var oerhört viktigt för oss då det är gynnsamt ur det perspektivet att erbjuda 

spelare jämställda möjligheter att vinna. Denna forskning bidrog således inte bara till att en 

av de grundläggande mekanikerna för både spelarnytta och för att uppfylla vårt 

undersökningssyfte cementerades i vår designprocess. 

 

När det gäller hur framtiden för det projektet ser ut så har vi haft ett antal diskussioner 

sinsemellan om det. Först och främst; EXIT utställningen. Där vi skulle komma att ställa ut 

spelet på allmän plats och vi såg självklart fram emot detta och vi hoppades att så många som 

möjligt skulle komma och spela det eller åtminstone prata med oss och diskutera designen. Vi 
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trodde och hoppades på att det skulle bli en väldigt rolig upplevelse, det är alltid kul att se 

andra ta del av ens skapelse och ha roligt med den. Man skulle även kunna säga att vi ämnade 

använda EXIT som ett slags speltest, även om såklart det inte är huvudsyftet. Vi vill gärna 

utveckla projektet vidare nämligen. En av våra starkaste och mest givande metoder, 

speltestning, var ironiskt nog även en av arbetets svaga länkar. Fler speltest med fler personer 

var något vi verkligen ville göra men inte kunde hitta tid till. Men nu med utställningen blir 

det ett perfekt tillfälle att samla ihop spelarfeedback för vidareutveckling. 

 

Vi har redan diskuterat om möjliga expansioner till spelet som lägger till antingen mer av 

samma innehåll eller kanske t.o.m nya mekaniker. Ytterligare en svaghet, den här gången i 

själva gestaltningen, är att fraktionerna i spelet inte har någon särskilt stor påverkan bortom 

vilken färg spelarna har på brädet, samt vilka delar av brädet man behöver för att vinna om 

man spelet en av regelvarianterna. Detta är en svaghet i att spelarna inte känner någon större 

koppling till sin valda fraktion. Och om spelare inte känner något större för dem man spelar 

som, vilken anledning har de att bry sig om den större tematiken som återfinns i spelet?  

 

Men man kan samtidigt föra argumentet att detta inte är ett särskilt stort problem, att man inte 

kan tvinga folk att känna antingen det ena eller det andra för vad det än nu är man vill att 

spelarna ska känna en koppling till. Och visst är det så. Men en lösning som vi har bollat lite 

med, och som vi gärna hade kunnat implementera i en expansion, är en revidering av hela 

fraktionsystemet. 

 

Det nya systemet skulle låta spelarna dra olika kort för att på så sätt kunna “bygga” upp sin 

egen fraktion, delvis iallafall. Med mer karaktärer och faktiska effekter på hur man spelar. 

Men just den här expansionen är dels på en större skala och dels så avvaktar vi, då vi som 

tidigare nämnt inte haft så många speltester som vi hade velat. Det är fullt möjligt att vi är ute 

och cyklar när det gäller spelarnas koppling till vad som händer i spelet och vi hoppas 

förstärka den delen av vår undersökning under EXIT.  

 

Andra expansionsplaner, som är på betydligt mindre skala, är saker som fler kort till de olika 

kortlekarna spelarna har. Detta för att skapa mer variation utan att introducera eller rita om 

stora mekaniker i grundspelet.  



50 

 

Något som vi däremot är helt säkra på att vi kommer att göra är att beställa en fullgjord 

produktion av spelet. Just nu har vi våra egna 3D utskrivna och pappers “klipp-och-klistra” 

komponenter, men vi vill ta det ett steg längre. Vi är så nöjda med vad vår undersökning har 

uppnått att vi väldigt gärna vill få en “ordentlig” version producerad. Ett flertal företag ger 

oss möjligheten att trycka upp exemplar, men inga fasta beslut kring detta har tagits. Vår 

nuvarande Hi-Fi version är inte dålig på något sätt, men fördelarna med en produktion är 

uppenbara. Vi kan dels trycka upp flera exemplar av spelet, och på så sätt sprida det till fler 

personer samtidigt. Dels så kommer komponenterna att ha en professionell känsla, något som 

kan hålla vissa borta från att spela vårt nuvarande spel. 

 

Så, kort och gott. Framtiden ser ljus ut för vår undersökning. Utställning, möjliga expansioner 

och riktig fabriksproduktion står på glänt och vi är spända att se vad som kommer hända i 

framtiden. 
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Bilaga I 

MoSCoW List 
 

Must Have 

● RNG Board 

● Agendas (hidden and public) 

● Event Cards 

● Control Markers 

 

Should Have 

● Currency 

● Resource system 

● More Events 

 

Could Have 

● Faction properties 

● Selection system for agendas 

● Expanded Area Control mechanics 

● Agenda Trading 

 

Won’t Have 

● Death Stars 

● Mer än 4 spelare 

● Points System 

● More than one resource type /tile 

 
Designdokument  
(authors note: mer likt designanteckningar än ett sammanhängande dokument, men det 
fungerade för oss) 
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      1 typisk spelrunda:  

Set-Up:  

● Välj faction 

● Sätt ihop spelplan 

● Markera närvaro 

● Dra agendor 

 

Spelare 1:  

● TBD 

● Drar event kort 

 

Spelare 2: 

● Innan Spelare 2 börjar löser man event 

 

End state 

● Den som uppfyller ett agenda set först 

Poängen räknas utifrån samtliga agendakort  

 

Vi börjar enkelt, med grundläggande grejer för en första prototyp. En slumpad spelplan med 

hexagoner är att föredra för spelplansgenerering. Vi har testat olika storlekar på  hexagonerna 

3cm, 4cm, 7cm samt 5cm.  

 

7cm var för stora i vår åsikt, 3cm och 4cm kan fungera men är lite väl små. I vår första 

prototyp satsar vi på 5cm bredd. 

 

Info på tiles håller sig till namn vid det här stadiet. Framtida versioner kommer att inkludera 

bilder på planeter och möjligtvis information om lokala resurser (beroende på 

implementering av det systemet) 

 

Agenda korten kommer i prototyp 1 att dras från en korthög av spelare. Varje spelare har två 

agendor (en hemlig en allmän), en agenda = 5 kort. Informationen här kommer endast vara 

planetnamn och poängvärde 
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Olika sätt att sätta samman agendorna för spelare är dels att öka eller minska antalet kort, 

göra antalet assymetriskt (3 offentliga 7 hemliga exempelvis). Alternativt kan man använda 

valuta för att själv köpa sig på agendor (om valuta systemet implementeras) 

 

Event kort är ett flexibelt system. Hur de är utformade och vad de har för effekter beror på 

närvarande system. För prototyp 1 är de endast integrerade med placering av kontroll 

markörer, tile destruction (rare) och avslöjandet/utbytet av agendor. 

 

System för att utveckla event kort är t.ex utifall man har resurser/valuta kunna köpa sig loss 

ur konsekvenser.  

 

När ett event kort gäller en planet så är det specificerat på kortet. Ett event kort kan ha två 

olika effekter beroende på om planeten är contested eller occupied 

 

Kontroll Markörerna representerar var spelares militära makt. Om en planet endast har 

markörer från en fraktion så innebär detta att planeten är ockuperad av den fraktionen. Om 2 

eller fler fraktioner har markörer på en planet är den planeten contested.  

 

Implementationen av detta system i prototyp 1 kommer se ut på detta sett, oförändrat. Andra 

system (både de som finns och som kan implementeras) kan dra nytta av kontroll markörer 

 

Spelet kan ta slut på två sätt: 1. Event korten tar slut, alla förlorar. 2. En spelare uppfyller alla 

delmål i en av dennes agendor. Därefter räknar samtliga spelare sina poäng. 

 

Vi har även diskuterat ytterligare system 

 

 

 

Till första prototypen: 

 

Bestäm mängd tiles  
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Bestäm mängd event kort 35 kort 

Skriv event kort 

Bestäm hur agendor delas ut 40 kort totalt, 5 kort per agenda per spelare 

Leta reda på control markers 10 control markers per person 

Bestäm hur många markörer man har 

Implementera någon sorts conflicted state för tiles  

  
Speltest anteckningar 
 
Speltest 1: 27/3/2019 

 

Började: 10.15ish  

 

Otydlighet kring vilka kort som är vilka (Enkel lösning, grafik) 

 

Otydlighet kring om lekarna ska blandas för  

sig eller tillsammans 

 

Reglerna är något daunting 

 

Oklart om man ska placera markörer samtidigt eller turas om 

 

Mer än 1 spelare kan vara på samma platta otydligt “mer än två samtidigt”? 

 

Oklar följd i reglerna? 

 

Saknar kort 

 

Gör tydligt att man får se på egna agendor 

 

Set up tar tid, första gångs grejs? 
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Är exemplet på en spelrunda inte tydligt nog? 

 

Verkar inte vara conducive till större diskussioner = vår core mechanic kommer inte fram 

 

Broken victory conditions 

 

Svårare att flytta på markörer? 

 

Hårdare victory conditions?  

 

Minska antalet markörer? 

 

Även med skärpta krav, vinst innan det går varvet runt????? /Crisis averted, just barely. Enda 

anledningen är att det fanns mer än hans på tilen 

 

Göra det tydligt att revealed agenda är permanent 

 

Slumpa reveal, istället för att spelaren väljer? 

 

Confirmed att samtal äger inte rum så mycket, iallafall inte de samtal som vi vill ha. (Inne på 

början av andra varvet, 10.40) 

 

Vinst på första rundan, andra omgången. Vinst för lätt. 

10.48, Post game: 

 

För många markörer/Flytta för många per runda 

Mer agendor 

Siffrorna problem (lofi grej) 

Färger på plattor 

Vinner för lätt 

Den som startar har övertag 

Spelet är för snabbt 
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Dra fler event kort för varje runda  

Inget samtal = man behöver inte, markörer to blame? 

Max en markör på en ruta? 

Teama upp med andra för att putta ut en markör (Svårt att visualisera hur tiles fungerar i detta 

scenariot med mer än två spelare) (Fog för att implementera conflicted state) 

Fler varianter av agendor. (Fog för implementering av resurser?) 

 

Spelomgång nummer två (10.55): 

Ändringar 

Placera ut 5 istället för 10 markörer 

Endast en markör per runda/per tile 

Victory condition = alla 10 agendor 

1 spelare per tile 

Kan flytta markörer AP-free inom avtal 

Om man får place marker; putta bort den andra som står där, om någon 

 

Göra det tydligt att det inte behöver vara aktuell spelare som initierar förhandling, så länge 

som spelaren är inblandad.  

 

Redan i början av runda 2 (första omgången) så börjar de stifta deals. Får se om det håller i 

sig 

 

Mer avtal händer, men inte så mycket diskussion utöver det. Göra tydligt att man 

kan/uppmuntra mer till det? (exempelvis att försöka bryta upp en deal in progress) 

 

Kroppsspråk: Verkar som om samtliga är intresserade, men trean uppvisar smått otåligt 

beteende, kanske för lite att göra utanför hans runda? 

 

Nu sker lite mer diskussion, men inte på de nivåerna vi hade hoppats (11.15) 

 

Kroppsspråk: tvåan visar på tänkande under sin runda (spelomgång 2, varv 2) 

Se över Destroy Tile (Konflikt med agendor) 
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Mindre diskussioner sker nu (11.19), det verkar som om samtliga väntar på vad de andra ska 

göra. 

 

Öka antalet kort som clearar rutor = förväntas förlänga speltiden 

 

Egen observation: Kanske göra cut-off punkten, inte vid alla agendor uppfyllda, utan när det 

har gått runt bordet X antal gånger. Kanske uppmuntrar spelarna att kompromissa med vad de 

byter bort? 

 

Diskussioner tog fart igen (11.26), triggat av en tile replacement från ett event kort. Tvåan 

förlorade en tile hon uppenbarligen behövde.  

 

Ännu en gång har en tile replacement genererat lite excitement och händelseutveckling i 

spelsessionen (11.30). Fler sådana kort är definitivt en god idé. 

 

The Red unz does not go fastah 

 

Spelet tar slut i en tie (11.32) (Ordet bitch används av tvåan, som inte var med i vinsten) 

 

Post game 

Det var bättre 

Mer långdraget, mer taktiskt 

För många markörer fortfarande 

Mer samarbete nu, ibland “påtvingat”.  

Tile clear kan vara en god idé 

Mer typer av event cards 

Begränsad i sina handlingar 

Inget incentive att lägga sig i diskussioner. Eftersom de inte kan erbjuda en bättre deal 

Andra gången var rätt kul. RNGn var inte “för mycket” enligt ettan.  

Färre reveal agenda/reveal två stycken/inte bestämma själv 
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Allting på engelska 

Utvärdera hemplattor 

Förbättra layouten (eller iallafall dess instruktioner) 

  
“Lärdomar från Twilight Struggle” 

Undvik för många mekaniker och för många fysiska ting 

Tydliga regler 

Förklara allting 

Ha tydliga mål 

 
Speltest 2: 11/4 

 

Börjar 13.04 

 

Missar de regeln om att inte placera på tiles man behöver? 

 

Placeringsregler för omständiga? 

 

Förvirring kring resurser, de verkar tro att man ska använda dem för något? Är det inte tydligt 

markerade på tiles? (Fixa nya tiles tills nästa speltest, med ikoner) 

 

Tipsad om att skriva ner resurserna i reglerna. Probably will 

 

(Dra agendor EFTER placement, inga restrictions på placement, KAN inte vinna runda ett, 

måste gå en turn innan man kan vinna)  

 

En förstår movement restrictions, en gör det inte. Cause for concern? 

 

(Behöver inte placera i reserv, assymetri (be om clarification) 

 

13.55 set-up färdigt. Major revisions necessary 
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Otydligt hur mycket man kan flytta 

 

Oklart kring huruvida man kan ha mer av en resurs än vad som krävs för agendor 

 

Kanske, lägg till möjlighet att deploya reserver oberoende från events 

 

Fuckery is actually happening 

 

Reserven står inte med i reglerna 

 

Gör ett reference card med Faction info och hometiles och kortregler 

Implementera en “hostile take over” mekanik, för att uppmuntra byte av icke agenda tiles? 

(Konflikt med grundidén för spelet) 

 

En spelsession är för lång. Dels lång set-up time, dels sega spelare, dels invecklade 

mechanics? 

 

Kanske finns fog för att införa turn limit/Återinföra endast ett set av agendor måste bli 

uppfyllda 

 

Kanske finns fog för att implementera valuta? Köpa event kort för dem? 

 

8 agendor känns faktiskt rätt lagom 

 

Polsk Riksdag in Space = elevator pitch 

 

Faction Names: Space Cowboys, Space British Empire FC, Space Mongols, Space 

Communists 

 

Spelet tar slut 15.47 by default (event korten tog slut) 

 

Post Game thoughts: 
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- Late game är jag fucked, kunde inte placera 

- Placerade inte ut alla under set-up 

- Set-up tog väldigt lång tid 

- Tog ett tag att komma in i 

- Resurser gör spelet intressant, men lägger till speltid 

- Home tiles är förvirrade 

- Mängden markörer behöver minskas, använde inte mycker mer än 20 

- Ingen poäng med regler för inga markörer 

 

1.3.1 Speltest 3: 26/4 

 

Börjar: 11.06 

 

Går segt, mest spelar seghet verkar det som dock 

 

Set-up Färdig: 11.26 

 

Klargöra flytt av markörer (involverade måste ha fog över aktuella tiles) 

 

Tar lång tid för dem att starta spela, förmodligen beror det på att de går igenom alla reglerna 

på en gång 

 

Sätter igång 11.39 

 

Tydliggör vad som händer om Local Uprisings är lika 

 

Ny alternate rule: Game length: justera mängden agenda cards beroende på hur länge man vill 

spela. 

5 shortest, 7 medium, 9 longest 

Alternate rule: Complete only one set of agendas 

 

Slut 13.00. Två nära vinster 
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Tydliggöra att mer än 1 deal kan göras per runda 

 

Borders var tydlig 

 

Mycket att hålla koll på, inte nödvändigtvis ett problem. 

 
Changelog 
1.0.1 

● Ändrade victory conditions till att alla agendor måste bli uppfyllda (Från antingen 5 

dolda eller 5 offentliga) 

 

1.1 

● Ändrade markörer 

○ Ändrade antalet man placerar i början till 5 (från 10) 

○ Ändrade antalet markörer man får hantera per runa till 1 (från 5) 

○ Ändrade antalet markörer som får vara på en platta samtidigt till 1 (från 

obegränsat) 

● Ändrade antalet spelare som får vistas på samma platta till 1 (från obegränsat) 

● Lade till möjligheten att flytta en markör som en gratis handling utifall det ingår i ett 

avtal 

 

1.1.1 

● Place Marker kortet puttar nu ut eventuella markörer på den berörda plattan ifall en 

annan spelare redan befinner sig där 

● Destroy Tile kortet borttaget 

 

1.2 

● Justerade antalet kontrollmarkörer man placerar ut från 5 till 20 

○ En spelare får endast placera på tiles man inte behöver 

● Lade till ett “conflicted state” för tiles 

● Event cards 
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○ Lade till Infiltration kortet 

○ Ändrade hur Place Marker fungerar 

○ Lade till Tile Clear för att ersätta Destroy Tile 

○ Reducerade antalet Reveal Agenda kort samt ändrade deras funktion 

○ Ändrade antalet Event Cards som dras av spelare (från 1 till 2) 

● Språket har blivit standardiserat, hela spelet är nu på engelska 

● Ny feature: Resurssytem 

○ Lade till resurser på tiles 

● Agenda Cards 

○ Resursagendor har lagts till 

● Hemmarutor har blivit färgmarkerade 

 

● Antalet tiles har gått från 43 till 42 

 

1.3 

● FEATURE FREEZE, inga nya features efter 1.3 

● Ny Feature: Valuta 

○ Införtjänas när två parter sluter en deal, vardera part får 2 av valutan 

○ Kan spenderas på följande 

■ Muta spelare att flytta från en tile (räknas inte som en deal for purposes 

of gaining capital) 

■ Köpa event kort (måste ske under reguljär dragning) 

■ Placera markörer 

● 1 för occupied areas 

● 2 för Conflicted 

● 4 för empty eller enemy occupied 

● Agenda kort 

○ Kriterierna för de agendakort som har med tile control att göra har ändrats 

■ Spelare behöver nu inte ockupera alla tiles, endast ett antal av de som 

står på kortet 

○ Faction Special Missions 
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■ Alternativt spelläge, somliga agendor ger en bonus om du spelar en 

viss fraktion genom att sänka kravet på kontroll över vissa tiles från 

“occupied” till “conflicted” 

● Home tiles are out - Reference cards that lock into the tiles are in 

● Nya tiles med grafik (HIFI) 

○ Planeter 

○ Planetnamn 

○ Resursikon 

■ Resurstiles har färglagd border 

● Nya spelpjäser (HIFI) 

● Nya kort för event- och agendakort (HIFI) 

● Set-up Har förenklats 

○ Placera tiles randomly, placera refernskort sist 

 

Bilaga II 

 
 

      
  (Figur 22) LoFi Eventkort        (Figur 23) HiFI Eventkort   (Figur 24)Baksidan av eventkort 
              (egen bild)                                  (egen bild)                                 (egen bild) 
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(Figur 25) LoFi Agendakort       (Figur 26) HiFi Agendakort        (Figur 27) Baksidan av  
               (egen bild)                              (egen bild)                          agendakort (egen bild) 
 

 

  
(Figur 28) Färdig LoFi spelplan (egen bild) 
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Figur 29. Lila spelpjäs för fraktionen “Tsardom of Procyon” (egen bild) 
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Figur 30. Blå spelpjäs för fraktionen “Knights Order of the Ascendant” (egen bild) 

Figur 31. Grön spelpjäs för fraktionen “Centauri Confederates” (egen bild) 
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Figur 32. Röd spelpjäs för fraktionen “Thousand Suns Khanate” (egen bild) 
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