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Abstrakt 

Detta kandidatarbete undersöker hur digitala spel kan skapas med någon annans synsätt. Vi ville 
se vad som hände om vi försökte göra spel på ett posthumanistiskt sätt och om detta hade 
förändrat något. Det har uppkommit speciella möjligheter och konsekvenser under processen, det 
har även dykt upp frågor. En av dessa frågor är hur skapandet av varelser inom digitala spel kan 
utföras. Likväl har det under projektet skett diskussioner och tester runt hur ett verktyg för detta 
ändamål skulle kunna fungera. Vårt arbete resulterade i en spelprototyp som fokuserar på 
tillblivelse. Med denna som utgångspunkt diskuterade vi sedan möjligheter och konsekvenser 
med våra speltestare. Undersökningen visar att det vi designat inte bara är en varelseskapare, 
utan det kan också bli något mer tillsammans med spelarna. 

Nyckelord: Tillblivelse, Synsätt, Posthumanism, Digitala spel, Kropp 

 

Abstract 

This Bachelor Thesis examines how digital games can be created with someone else's point of 
view. We wanted to see what would happen if we tried to make games in a post humanistic 
manner and whether this would change anything. The process has raised special opportunities 
and consequences, new questions have also emerged. One of these questions is how the creation 
of the creatures within digital games can be performed. During the project there have been 
discussions and tests around how a tool with this purpose could work. Our work resulted in a 
game prototype that focuses on creation. With this as a starting point, we then discussed its 
possibilities and implications together with our game testers. The analysis shows that what we 
have designed is not only a creature creator, but it can also be something more along with the 
players. 

Keywords: Becoming with, Approach, Posthumanism, Digital games, Body 
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1. Inledning 
”Vad är jag? Är jag kanske en katt, för den svans jag har som håller mig i balans? Är jag en 

maskin, för att jag nu har fått kugghjul, som inuti mig snurrar. Vad är det som pulserar, som 

pumpar vätska, är det vad de kallar hjärta? Nej, det kan det inte vara, det skall inte sitta där längst 

ner på mig. Jag ser en annan gestalt, den står framför mig. Ett ljud ifrån dess huvud tjuter när jag 

kommer allt för nära, eller är det ens ett huvud, kan jag verkligen veta? Jag betraktar ifrån säkert 

avstånd, bäst att inte gå för nära, men ack nyfikenheten, den vill ej hålla sig undan. Jag verkar 

ändras, allt eftersom tiden går, jag är aldrig den samma, nog tycks det vara så. Jag liknar inte 

någon annan, jag får inte heller vara den samma, jag förändras bit för bit. Vad, är inte frågan, hur 

jag blir är det jag undrar.” 

 

Maries ingång till posthumanismen började redan när hon var liten. Hennes bästa vän var hennes 

katt, Oliver. Han fanns alltid där och lyssnade. Han gav aldrig några dumma svar eller såg ner på 

henne. Under svåra stunder fick hon gråta i hans päls och under glada stunder fick hon klappa 

och leka med honom. Han lärde henne att vänskap kan gå bortom faktumet hur många ben man 

använder när man tar en promenad eller vad ens måltider består av. Idag har Marie en annan katt, 

Chibi. Chibi är mer än bara en katt, hon är en familjemedlem. Chibi kom till Marie när hon var 

väldigt liten och Marie blev hennes mamma. När Marie kommer hem sitter Chibi i hallen och 

väntar. När hon går ut ropar hon efter henne. De har ett väldigt starkt band som aldrig kommer 

brytas. 

 
Jonas ingång till posthumanism har sin början i de studier han har utfört under halvåret innan 

detta kandidatarbete påbörjades. Han spenderade studierna med att analysera hur karaktärer 

porträtteras i olika digitala spel och hur potentiella nya former av kroppar så som djur skulle 

kunna användas mer. Han gjorde även försök till att gestalta essensen av sex och beröring med 

hjälp av digitala prototyper. Viktiga frågor som uppstod för honom i dessa skeden var bland 

annat hur digitala spel skulle kunna arbeta kring kroppen? Hur relationer som uppstår mellan 

individer påverkas och hur stor del en användare egentligen har i skapandet av digitala spel? 

Med andra ord fann han intresse i att se hur något kunde formas och bli något nytt genom olika 

sammanhang.  

 



6 av 42 

Även om vi båda har olika ingångar till posthumanism och till digitala spel ville vi se om vi 

kunde kombinera våra kunskaper, ta tillvara på våra erfarenheter och göra något nytt. Ett spel 

med våra idéer och tankar om vad ett spel skulle kunna vara. 

 

2. Problemområde 
 

2.1 Bakgrund 
Det görs fler spel för män och kvinnor som separata grupper (Prescott & Bogg, 2013) än spel 

som är skapade utan tanke på spelarens mentala kön. Mentalt kön syftar till den egna 

uppfattningen av vad personen känner sig som (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas 

och transpersoners rättigheter [RFSL], 2014). Frågan om jämställdhet mellan könen och deras 

roller i spel har under en längre tidsperiod ifrågasatts. Valmöjligheterna kring vilken sexualitet 

spelare kan välja i spel har ökat en hel del under senare år (Kafai, 2008). Vissa spel har ifrågasatt 

könsrollerna genom att skapa karaktärer med olika sexualiteter, andra har tagit bort valet av 

biologiskt kön i karaktärsskapandet, likt spelet Saints Row II (THQ, 2009). Spelet Shelter (Might 

and Delight, 2013) använder sig till exempel av djur istället för människoformade karaktärer. 

Frågan blir därav vad nästa eventuella steg skulle kunna vara. Finns det en annan form av 

förhållningssätt inom speldesign än den centrerad kring frågor om kön och sexualitet? 

 

Posthumanismen skulle kunna ses som ett färskt vägval att ta i rådande diskussioner angående 

kön och genus. Dess teoretiker förespråkar ett ifrågasättande av bland annat humanismens 

tankar, där människan står i centrum av världen som en fritänkande individ, över djur och 

maskiner (Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Filosoferna Gilles Delueze och Felix Guattari (1987) 

erbjuder tankar i liknande riktning där de talar om att alla ting mer eller mindre är 

sammankopplade i ett stort nät av oändliga relationer. Detta synsätt kan beskriva en av 

posthumanismens kanske mest grundläggande förslag: Att människan, djur och alla tänkbara ting 

inte är frikopplade ifrån varandra, utan är en del av ett stort system som inte är bundet av sociala, 

kulturella eller ens fysiska begränsningar (Deleuze & Guattari, 1987). 
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Ett annat sätt att ifrågasätta humanismen är med professorn och vetenskapshistorikern Donna 

Haraways cyborg, som blir ett ifrågasättande av etablerade ideologier, politik och könsfrågor. 

Cyborgen ska inte förväxlas med Hollywoods android, som är en blandning mellan man och 

maskin (Haraway, 2000a). Cyborgen är skapad av material som inte kommer ifrån ett fullt 

biologiskt ursprung, inte heller ifrån ett historiskt perspektiv med tusentals år av konstant politisk 

och filosofisk förändring (Haraway, 2000a). På grund av detta är cyborgen enligt Haraway en 

motståndare till det som vi kallar mänskligt. Där mänskligt syftar till att människan skulle stå 

över djur och andra ting, både i form av kropp, medvetande, etik och normer. 

 

Medieteoretikern och författaren Alluquère Rosanne Stone beskriver i sin bok Eros vs Technos 

(Stone, 1997) cyberrymden och dess potential. Cyberrymden är ett informationsuniversum, en 

gemensam, virtuell värld som existerar parallellt med den fysiska världen. Människor kan 

interagera med varandra och med världens innehåll genom den (Nationalencyklopedin [NE], 

2014). Hon menar på att virtuella världar är ett verktyg med oändliga möjligheter. Ett verktyg 

som inte bör begränsas av redan rådande normer. “I cyberrymden är den könsbytande kroppen 

den naturliga kroppen” Stone (1997.s. 174) Vi vill ta posthumanistiska perspektiv med 

förhoppning om att komma bort ifrån uppdelningar, så som man-kvinna, människa-djur, hetero-

homosexuell och så vidare, implementera teorierna i ett spel och se vad, om och varför något 

förändras. 

 

2.2 Frågeställning 
Hur kan posthumanistiska perspektiv användas vid utformningen av ett digitalt spel? 

 

2.3 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för hur posthumanism kan användas och förändra skapandet av ett 

digitalt spel, samt se vilka möjligheter och konsekvenser dess användande medför. 
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2.4 Förtydligande 
Vi har skrivit texten tillsammans förutom de delar i inledningen som är personliga. Alla engelska 

termer är inom situationstecken och i kursiv stil, medan svenska termer bara är inom 

situationstecken. 

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1 Inledande kapitel 
I kapitlet Tidigare forskning kommer vi inledningsvis att beskriva en kort bakgrund till vilka 

förändringar som inträffar just nu i förhållande till genus och könsfrågor. Kapitlet är till för att ge 

en kort bild av hur de rådande gränserna mellan kön håller på att brytas upp inom media och 

samhälle. 

 

Fortsättningsvis kommer en inblick i hur forskningen inom spel har hanterat liknande frågor. För 

att ge en inblick i hur forskarna har hanterat möjligheterna och konsekvenserna som de anser att 

spel har. Följt av en diskussion där vi lägger fram våra uppfattningar kring vad forskningen inte 

har tagit upp och hur vi vill fortsätta. 

 

Vi kommer därefter presentera posthumanismen i olika mindre kapitel. Posthumanism är ett 

förhållningssätt som kritiskt granskar det som är etablerat, för att istället se till vad som kan bli 

om kontexten förändras. Ett antal utvalda författare och teoretiker inom ämnet kommer att 

presenteras tillsammans med några av deras utvalda idéer. I slutet av några kapitel kommer en 

diskussion följa där vi sätter författarnas teorier i en spelrelaterad kontext, för att bygga en 

uppfattning kring vad vi anser att deras teorier skulle kunna användas till och förhoppningsvis 

förändra inom spelutveckling. 

 
3.2 Samhället, diskussioner och förändring 
En viktig punkt som genuspedagogen Lisa Andersson Tegnér tar upp i en artikel i tidskriften 

Genus (Köljing, 2013) är hur vuxna påverkar barns syn på världen, likväl som samhället gör. Det 

vill säga hur mycket vuxna egentligen tillför kring skapandet av uppfattningar och kategorier 



9 av 42 

angående normer. Hon vill benämna normkritik som ett försök till att få bort uppdelningen kring 

den generella termen “vi och de”. För om föräldrar säger att pojkar får ha flickkläder så har de 

redan där skapat en gräns. Det finns inte flicktröjor och pojktröjor, utan det bör istället finnas 

rosa tröjor, kattröjor eller legotröjor (Köljing, 2013). 

 
 

En artikel ifrån Dagens Nyheter (DN, 2014) tar upp en förändring kring hur den engelska 

versionen av Facebook hanterar kön. Användare kan välja att ha en könsidentitet så som 

“androgyn” eller “könsöverskridande”. De är där med inte låsta till att definiera sig som man 

eller kvinna. En ytterligare utveckling är att användare inte skall kunna bli kallade ”han” eller 

”hon” i inlägg ifrån sina vänner. Dessa förändringar går vidare in på ämnet kring normkritik som 

ovan nämnda artikel från tidningen Genus tog upp (Köljing, 2013). 

Att en förändring inom sociala medier så som Facebook håller på att utvecklas anser vi vara ett 

gott tecken. Sociala medier så väl som pedagoger arbetar med att försöka få bort vårt tänkande 

kring binära system och förhållningssättet som sätter ting i olika skilda kategorier. Det är enligt 

vår uppfattning viktigt att vi som spelutvecklare också försöker vara mer normkritiska. Vi har ett 

ansvar för hur vi arbetar kring de normer som präglar oss och våra spel. 

 

3.3  Forskning inom spel 
När vi har undersökt vad som gjorts i tidigare forskning kring genus och sexualitet inom spel, ser 

vi att diskussionen i många fall fastnar i frågor rörande roller och jämställdhet. Genus syftar på 

det sociala könet. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i 

vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Sexualitet är ett 

begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i, 

attraherade av och/eller bli kåta på (RFSL, 2014). 

 

Enligt kultur-och spelforskarna Jenny Sundén och Malin Sveningsson (2012) är valet av spel 

som en person spelar beroende av vilka intressen, umgänge, med mera som har präglat personens 

uppväxt. Författarna, som inte bara forskar om spel utan även spelar själva, hävdar att de flesta 

spel använder sig av karaktärer som är skapade utefter västerländska ideal. De menar på att de 

manliga karaktärerna ofta visas upp som maskulina, vita, muskulösa och unga. Medan de 
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kvinnliga karaktärerna porträtteras som smala med stora bröst och vältränade kroppar. Sundén 

och Sveningsson anser att spel fortfarande är skapade utefter en mall som bygger på att de flesta 

spelare är heterosexuella män (Sundén & Sveningsson, 2012).   

 

Sundén och Sveningsson (2012) skriver också om att interagera med andra spelare. Rollspel är 

vanligt i onlinespel som till exempel World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och Tera 

Rising (Atari, 2012). Där har varje spelare möjlighet att skapa en bakgrundshistoria och 

personlighet till sin karaktär. När en spelare rollspelar försöker personen bli sin karaktär och tala, 

skriva samt agera som karaktären skulle ha gjort. Det handlar om att försöka sätta sig in i en ny 

identitet och arbeta för att agera utanför sin egen trygghetszon (Sundén & Sveningsson, 2012). 

 

Varför finns det könskategorier? Om spel använder sig av redan existerande kategorier så som 

man och kvinna och delar upp vilka accessoarer du kan välja separat för dessa, fastnar inte den 

virtuella världen i samma normer som samhället utan att föra diskussionen vidare? Frågan är hur 

spel skulle kunna bryta dessa gränser samtidigt som vi ifrågasätter konsekvensen av dess 

representationer. Vad går vi miste om genom att vilja tillhöra en kategori? Finns det 

konsekvenser och möjligheter med de kategorier vi väljer? 

 

Ett annat sätt att se på kategorier är genom mappstrukturer i spel. Det vill säga 

strukturuppbyggnaden där kroppsdelar, kläder och annat inte kan hittas på samma ställe. När det 

finns mycket olika saker att välja bland är kategorierna till för att du ska hitta saker fort och för 

att det inte ska bli för många saker att gå igenom varje gång du vill hitta en specifik detalj. 

Kategorierna brukar vara kön, ben, armar, hår, kläder, kroppstyp osv. Spelare brukar inte kunna 

välja vilka detaljer som helst till vilken karaktär de vill. Några exempel på spel som har den 

mappstrukturen är The Sims 3 (Electronic Arts, 2009), Tera Rising (Atari, 2012) och GTA V 

(Rockstar Games, 2013). 

 

3.4 Inledning till posthumanismen 
Vi kommer nu att titta mer på posthumanismen. Det första kapitlet kommer att innehålla en mer 

allmän beskrivning av vad posthumanism är, sedan kommer vi att presentera några 
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posthumanisters olika synsätt i tre olika kapitel. Kapitlet om Deleuze och Guattari kommer att ta 

upp deras tankar om struktur och vi kopplar det mycket till våra diskussioner om kategorier.  

 

Alluquère Rosanne Stone skriver om tekniken, cyberrymden och dess möjligheter. Möjligheter 

vi gärna tar till oss för vår kommande produktion. Slutligen kommer vi att ta upp Donna 

Haraways texter, som har berört oss och gett oss nya idéer till hur vi kan skapa spel. 

 

3.4.1 Posthumanism 
Författarna Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee (2012) beskriver posthumanismen 

som olika teoretiska fält som överlappar varandra, där varje fält så som filosofi, biologi, fysik 

etc. påverkar och påverkas av något annat. De beskriver fenomenet som ett alternativt sätt att se 

på människan och att bilda en ny förståelse kring material, djur och teknik. Med andra ord det 

icke-mänskligas roll, fysiska närvaro och hur de påverkar våra liv, samt hur andra ting påverkar 

varandra. 

 

Åsberg et al. (2012) hävdar att världen inte enbart består av relationer mellan människor och 

människans kultur. Författarna betonar också vikten av att försöka gå emot marginalisering, 

objektifiering med mera av andra samexisterande ting i vår omgivning. Posthumanismen är även 

idén om att det inte finns en naturlig neutral människa, det vill säga vi föds inte fria och tänker 

inte fritt, då vi är en del av världen som vi lever i och därav påverkas av den. Således är 

posthumanismen både ett så kallat kartläggande av pågående processer och relationer, samt ett 

kritiskt förhållningssätt som skall ifrågasätta och bryta ner det som är etablerat och fundamentalt 

(Åsberg, Hultman & Lee (red.), 2012). 

 

3.4.2 Deleuze och Guattari 
De posthumanistiska filosoferna Deleuze och Guattari nämner i sin bok A Thousand Plateaus 

(1987) ett förhållningssätt som de kallar för “Rhizome”(se figur 1). Det bygger på tanken om att 

alla ting står i en relation till varandra. Varje ting i världen är ett element i ett nätverk som 

beskrivs som ett stort komplext system av trådar som korsar varandra. I varje korsning där dessa 

trådar möts så befinner sig ett ting. Detta ting står därav i relation till andra, som vid en annan 

korsning påverkas av ytterligare relationer. Vilket då gör att de ting som befinner sig runt 
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omkring påverkar och påverkas av varandra. Vi kan därför aldrig anse oss vara skilda ifrån vår 

omgivning utan vi är alltid en del av ett större system (Deleuze & Guattari, 1987). 

 

Figur 1. En bild kring hur “rhizome” skulle kunna se ut. Varje cirkel symboliserar ett ting och 

trådarna representerar relationer mellan tingen (Karlsson, 2014). 

 

Viktigt att notera i de två filosofernas arbete är även att de argumenterar starkt emot 

kunskapsstrukturer som följer den av ett träd. Till skillnad från deras egen “rhizome” som 

bygger på lokala och närmast oändliga relationer och påverkningar, så beskriver de 

trädstrukturen som ett sätt att ge allting en bestämd hierarki. Det vill säga att ge allt en slutlig 

universell sanning. Problemet med trädstrukturen är att den inte tar i beaktande de mängder av 

små och stora påverkningar och påverkanden som ett ting har utsatt sig för både före, under och 

efter sin existens. 

 

Deleuze och Guattari har även tankar kring något som de kallar “Schizodream” (Deleuze & 

Guattari, 1987). Det bygger på att en person exempelvis kan drömma om att vara en varg i en 

flock på sex vargar, då en individ aldrig är ensam. Vargen arbetar dessutom för egen vinning i 

jakten samtidigt som den hjälps åt med flocken. Därav befinner sig personen både i och utanför 

flocken (Deleuze och Guattari, 1987). 

 

Skulle vi därav kunna beskåda relationen mellan spelare och spel på liknande sätt. Där spelaren 

är en enskild individ som försöker att leva som en medborgare i den digitala världen. Samtidigt 

som spelaren är frånskild spelet i och med att en skärm står emellan hennom och spelet. Spelaren 

följer spelvärldens regler men är spelaren verkligen en del av den? En annan fråga som vi kan 

ställa oss är dessutom om det finns möjligheter för ett gränslöst förhållningssätt, i form av att 
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allting är kontextuellt och föränderligt. Samt hur vi i så fall kan arbeta för att dekonstruera dessa 

gränser och se om en gränslös värld ens är möjlig. 

 

3.4.3 Alluquère Rosanne Stone 
I boken Eros vs Technos (1997) diskuterar medieteoretikern och författaren Alluquère Rosanne 

Stone identiteter och det egna jaget. Vissa anser att det finns en grundpersonlighet och sedan ett 

antal alternativa personligheter som främst används vid kommunikation. Stone nämner också att 

vissa har en flytande identitet istället för flera alternativa. Dessa personer ändrar sin identitet lite 

hela tiden beroende på situationen och utvecklas även med den. 

 

Något annat hon tar upp är teknologi, som är en förlängning av den egna viljan, samt datorer, 

som är en förstärkning för hjärnan. Med dessa hjälpmedel är ingenting längre omöjligt att göra. 

Teknologin har gett oss möjligheter bortom förnuftets gränser, in i fantasins och det omöjligas 

värld (Stone, 1997). 

 

Stone pratar också om var vi slutar och något annat tar vid. Här tar hon ett exempel om den 

världsberömde fysikern Stephen Hawking, en man som sitter i rullstol och inte kan tala eller röra 

något mer än fingrarna. Med hjälp av ett datorprogram och en apparat som kallas Vortex som 

talar med en konstgjord röst kan han göra sina tankar hörda. Stone ställer sig frågan kring var 

Stephen Hawking slutar. Är det där hans kropp tar slut eller räknas Vortex också som en del av 

honom? (Stone, 1997) Kan man säga att en datormus är en förlängning av vår vilja när man 

spelar ett digitalt spel? 

  

3.4.4 Donna Haraway 
Donna Haraway beskriver i boken How like a leaf (2000b) att det är vanligt att man tänker på en 

android när man hör ordet cyborg. Dessa är två skilda saker. Androiden har sitt ursprung i 1700-

talets leksaker där man försökte bygga mekaniska modeller som skulle efterlikna mänsklig 

rörelse (Haraway, 2000b). 

 

I A cyborg Manifesto (Haraway, 2000a) beskrivs cyborgen som en figuration av vår fantasi och 

rådande sociala strukturer. En blandning av djur och maskin. Cyborgen blir både ett 
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ifrågasättande av gränserna mellan djur – människa, fysiskt – icke fysiskt, natur-kultur och så 

vidare. Samtidigt ett påvisande om den relation som både människa, djur, maskin, natur och 

teknik befinner sig i. Cyborgen är en skapelse, skapad av oss. Det är ingen kopia av en människa 

eller vad människa innebär. Därför så ställer vi begreppet mänskligt på prov och frågar oss själva 

vad begreppet innebär samtidigt som vi bryter gränserna. 

 

Donna Haraway lägger också fram ett begrepp hon kallar sällskapsarter (Haraway, 2008). Att bli 

någonting mer än en enskild individ tillsammans med en annan varelse genom en relation, till 

exempel Haraway och hennes hund Cayenne. De har genom långvarigt partnerskap, ömsesidig 

respekt och förståelse format ett förhållande.   

 

Även om djur inte kan tala vårt mänskliga språk så kommunicerar de väldigt aktivt med hjälp av 

kroppsrörelser, ögonkontakt och tonlägen i rösten. Hon nämner responsiva relationer och menar 

att reaktion och respons inte är samma sak. Respons innebär enligt Haraway att vara nyfiken på 

vad en annan varelse tänker och varför. Att vilja ta steget och acceptera en inbjudan till att få 

veta mer kring en situation. Till skillnad från reaktion som bygger på att en varelse reagerar 

utifrån sig själv på en annan varelses beteende. Här tar hon upp exemplet om Derridas katt, som 

såg honom naken i badrummet en morgon. Han kände tydligt att en annan person tittade på 

honom och när han upptäckte honkatten på golvet så skämdes han över sin nakenhet (Haraway, 

2008). 

 

Detta var enligt Haraway en onödig reaktion då det inte finns nakenhet bland djur. Skammen 

över att vara naken var också det som hindrade Derrida från att se tillbaka på sin katt på ett 

responsivt sätt. Om han hade gjort detta hade han kanske kommit in i en värld som han inte sett 

innan, den av kattens synsätt. Haraway nämner själv att kommunikation handlar om att ta steget 

ifrån att vara osynlig för någon annan, till att bli ett subjekt som kan kommunicera, för att 

därefter utveckla en relation.  

Där vikten inte ligger på om relationen blir vänskaplig, oberoende eller fientlig, utan istället att 

någon av dem etableras. Hon ställer sig också frågan ”Whom and what do I touch when I touch 

my dog?” (Haraway, 2008, s. 3)   
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I vår diskussion om just den frågan, vad vi rör vid när vi rör ett djur, är vi överens om att vi rör 

någon annan. En annan person, som har personlighet, vanor, ovanor, ett kommunikationsspråk 

och känslor. Vi har dragit mycket kopplingar mellan våra egna husdjur och hur vi kommunicerar 

med dem. Vi har också pratat om hälsningsritualer mellan djur-djur och djur-människor. Vi 

försöker sätta oss in i hur det är att vara ett djur och försöka få någon annan att förstå vad du vill 

när ni har olika talspråk. Vi har kommit fram till att om du vill kommunicera med en människa 

som ett djur så måste du lära den människan att förstå dig. Människan måste i sin tur vilja lära 

sig. När vi drar kopplingar till den virtuella världen har vi frågat oss om det är skillnad på att 

hälsa i cyberrymden och i den fysiska världen. 

 

Haraways cyborg ger oss möjligheten att gå bort ifrån den mänskliga kroppen, att gå bortom 

gränserna för vad som är. För att istället fråga oss vad som kan bli. Vågar vi ta steget att gå bort 

ifrån det som vi anser vara oss själva, människan, så kanske vi hittar något nytt som vi inte visste 

fanns. Vissa drömmer om en värld utan kön och uppdelning, men kanske är det rädslan för just 

saknaden av dessa uppdelningar som gör att vi inte vågar gå ifrån den världen. Genom spel kan 

vi testa gränserna och få nya synsätt utan att behöva ändra oss själva alltför mycket. Vi skulle 

kunna få nya idéer och tankar men om det blir för skrämmande att sätta sig in i en ickemänsklig 

kropp kan vi alltid stänga av. Dock kan aldrig en tänkt tanke tas tillbaka. 

 

Liksom androidleksaken är en kopia av människan, kanske spel är en kopia av de kulturer och 

sociala strukturer som vi har. Spelets karaktärer likt androiden blir formade som en kopia av oss 

människor. Skulle det kunna vara så att användandet av den människoliknande kroppen i många 

spel är en av orsakerna till att spel fastnar i samma diskussioner? Digitala karaktärer har tagit 

fasta på kategorier och normer kopplade till den manliga och kvinnliga kroppen, i och med att de 

används så frekvent. Vilket eventuellt gör att den människoformade kroppen för med sig 

inneboende egenskaper för vad man och kvinna innebär. Egenskaper som har formats, 

strukturerats och förändrats genom historien. 

 

Vi vill vara mer som en cyborg, göra ett försök att komma bort ifrån varelser som liknar 

människor. Då vi har en förhoppning om att det skall kunna öppna nya vägar att tänka kring 

skapandet av varelser i spel.  
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Vi anser att denna metod skulle kunna vara ett sätt att komma bort ifrån diskussionen kring hur 

sexualitet och kön representeras i spel.  Genom att erbjuda spelaren en egen kropp som de själva 

kan definiera och sätta en prägel på. För varför skall vi som utvecklare sätta en stämpel på vad 

spelaren är, när spelaren med hjälp av spelet skulle kunna få möjligheten att bryta gränserna och 

bli någonting nytt? 

 

3.5 Sammanfattning 
När vi kopplar Deleuze och Guattaris “Rhizome” samt Alluquère Rosanne Stones åsikter om 

“cyberrymden” till digitala spel, ser vi en gränslös värld med många möjligheter. Vi undrar ifall 

idén om cyberrymden kan bryta många av de normer och etablerade uppdelningar som präglar 

samhället och spelvärlden. I förmån för att ge spelaren en ny värld att utforska, som inte är 

bunden av begränsningar. 

Utifrån Haraways tankar om respons och reaktion, vill vi se om spelaren skulle kunna 

kommunicera med hjälp av exempelvis kroppspråk i ett spel. Vi anser att det kan finnas potential 

för en spelare att ta en ny form om de får chansen att kommunicera utan hjälp av text eller tal. 

 

Vi finner i Deleuze och Guattaris vargflock, Stones tal om “cyberrymden” och Haraways 

“cyborg” underlag för hur vi skulle kunna skapa nya varelser inom digitala spel. Vi kommer att 

se till hur vi kan ge spelaren möjligheten att med hjälp av olika delar och former kunna skapa sig 

en egen kropp, för att ge utrymme att komma bort ifrån människan. I samma experiment kommer 

vi att undersöka hur spelaren relaterar till den skapade kroppen. Frågan kommer därav också 

kretsa kring hur vi kommer bort ifrån kategorier, samt hur långt ifrån människan vi kan komma. 

 

En övergripande fråga som kommer att ligga till lag genom hela processen, är den kring hur 

spelaren kommer att uppfatta dessa förändringar. Samt hur och om användaren kommer att 

kunna anpassa sig efter dem. 
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4. Tillvägagångssätt 
 

"Vi står här nu vid dimmans rand, vi vill slänga oss in men tar ett steg tillbaka. Vi vet ej vart 

vägen framåt leder, vi andas djupt och tar det första steget in i osäkerhetens land” (Vigstrand, 

2014) 

 
I detta kapitel kommer vi ta upp vad som hände under vår produktionsdel av arbetet. Vi kommer 

gå igenom metoder, teknik och process.  

 

4.1 Introduktion 
När vi gick in i produktionen visste vi inte exakt vad som skulle komma ut i slutändan. Jonas 

Vigstrand var den av oss som hade en relation till kod sedan tidigare och blev därför 

programmerare. Marie Karlsson blev grafiker då hon hade en bra relation till bild. Vi försökte 

hela tiden ha vår frågeställning i tankarna och funderade mycket på hur vi skulle använda 

posthumanismens synsätt när vi skapade vårt spel. Våra tankar hade sin utgångspunkt i två olika 

prototyper. Den ena var en kattsimulator där spelaren skulle få sättas in i en katts kropp och bli 

tvungen att kommunicera som en katt. Den andra var en varelseskapare som inte skulle innehålla 

kroppsdelar eller kön. Vår produktion har ändrat riktning en hel del under processens gång, både 

på grund av att vi valde bort delar av projektet men också för att vi inte hade någon egentlig 

vision för ett slutgiltigt spel. Vår produktion kretsade istället runt att undersöka ett antal mindre 

separata idéer, för att diskutera och utveckla koncept kring vad de skulle kunna bli i ett större 

perspektiv. 

 

4.2 Resans början 
 
”Skärmar, tangenter, verktyg för skapande, alla deltagare med verkande kraft de är” (Vigstrand, 

2014) 
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4.2.1 Val av teknik för spelutveckling 
Unity är en spelmotor som används av många utvecklare(Unity Technologies, 2014). Verktyget 

används till allt ifrån att göra mindre prototyper, bygga upp 3D miljöer, till större projekt inom 

spelindustrin. Vi använde Unity då programmeraren var bekant med hen sedan tidigare. 

Grafikern lärde känna spelmotorn under produktionen och de kom ganska bra överens med 

programmeraren som tolk. Resan med denna spelmotor har haft både dalar och berg för alla 

inblandade. Vi har successivt kommit bättre överens men då Unity har haft väldigt bestämda 

åsikter har vi också bråkat en hel del. Till exempel ville hen inte sammarbeta med ”multiplayer”, 

en funktion som gör att man kan spela två personer eller fler samtidigt. Hen ville inte heller 

hjälpa oss när vi ville göra “joints”, som är ett sätt att koppla ihop delar. “Joints” är det engelska 

ordet för en led, och det fungerar på samma sätt som en kroppsled till exempel en armbåge. 

 

4.2.2 Idégenerering 
Enligt speldesignern Jesse Schell, författare av boken The Art of Gamedesign(2010), börjar 

speldesign med ett tema eller en inspirationskälla. Dessa står som grund för hur spelet utformas 

och vad spelet handlar om(Schell, 2008). Vårt tema eller inspiration till våra prototyper låg i den 

tidigare forskning som vi beskrivit i stycket Sammanfattning (se s. 16) och var bland annat 

Deleuze och Guattaris vargflock, Stones tal om “cyberrymden” och Haraways “cyborg”. Därav 

påbörjade vi ett sökande efter metoder som skulle kunna hjälpa oss att hitta idéer och gå ifrån 

tanke till handling. 

 
Vi letade efter idégenereringsmetoder som kunde hjälpa oss att med association komma utanför 

vår trygghetszon och som kunde erbjuda oss så oförutsägbara förutsättningar som möjligt. 

Metoden vi valde kallas för “Random Input” eller “Slumpordlista”(Brasch & Pezo, 2008).  

 

Metoden går ut på att skriva ner en stor kvantitet av ord, blanda dem och sedan i gruppen turas 

om att dra ett ord ur samlingen. Sedan skall deltagarna under en kort period associera ordet och 

diskutera dessa nya associationer med de andra deltagarna. Tanken är att få fram så många nya 

infallsvinklar som möjligt(Brasch och Pezo, 2008). 
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4.3 Kattsimulator 
När vi först började prata om vad vi ville göra för slags spel tänkte vi på Haraways koncept om 

respons och reaktion. Vi diskuterade även hennes åsikter om djur och människors relationer. 

Utefter den idégenerering vi gjort valde vi att gå vidare med ett koncept vi kallade för 

kattsimulator. Från början var det tänkt att spelet skulle vara utformat för endast en spelare, som 

skulle anta rollen som en katt. Spelet skulle utspela sig i ett rum och i detta rum skulle det finnas 

en mänsklig “NPC”, det vill säga en “non-player character”, vilket är en datorstyrd karaktär 

som inte kan kontrolleras av en spelare.  

 
Spelets syfte var att se om en spelare kunde kommunicera som en katt. Vi ville se vad som hände 

när vi tog bort förmågan att tala och skriva för spelaren. Då en katt och en människa inte talar 

samma språk skulle spelaren behöva hitta ett sätt att kommunicera för att förmedla sin vilja till 

den andre parten. Vi ville se vad spelaren gjorde, om hen kände sig som en katt och hur hen 

anpassade sig till olika situationer i spelet. Skulle spelaren bli arg om människan plötsligt 

började skrika på hen utan orsak? Skulle hen känna sig belönad om katten blev klappad eller fick 

godis? 

 

 
Figur 2. Konceptbild på hur kattsimulatorn skulle sett ut(Karlsson, 2014).  

 
Svårigheterna som vi såg låg främst i programmeringen av en datorstyrd karaktär. Om spelaren 

skulle kunna kommunicera och föra ett samtal skulle det i så fall krävas att den datorstyrda 

karaktären kunde reagera på alla spelarens försök till kommunikation. Problemet med detta var 

att koden skulle bli väldigt avancerad och det skulle troligtvis krävas en stor mängd arbete för att 

få karaktären att agera. En alternativ lösning som uppstod i denna diskussion var att använda oss 

av ”multiplayer”, där någon av oss eller en annan spelare fick ta rollen som människan och på så 
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vis byta ut den datorstyrda karaktären mot en annan person. Detta alternativa sätt skulle kretsa 

runt att spela upp animationer av olika slag, som skulle kunna användas av spelarna för att 

kommunicera med varandra. Till exempel en animation som gör att katten kan klösa på möbler 

eller att människan kan klappa katten. Med andra ord skulle det vara spelarna som skulle försöka 

förstå och ge respons till varandra. 

 

4.3.1 Testa och se risker 
Jesse Schell(2008) påpekar hur spelutveckling inte bör ses som en linjär process. Tvärtom är det 

mer av en cirkel eller en spiral som alltid kan förändras. Enligt Schell innebär iteration (se figur 

3) i spelutveckling att utvecklare testar små fragment av det spel som de utvecklar. De gör så 

kallade prototyper och utvärderar utefter dessa vad som skulle kunna förändras, behållas eller 

kastas. Genom att skapa, utvärdera och göra om kan utvecklare enligt Schell hitta risker och se 

problem så tidigt i utvecklingen som möjligt. Detta tillvägagångssätt gör det också möjligt att 

gradvis bygga spelet för att i slutändan komma fram till den slutgiltiga produkten(Schell, 2008). 

 

 
                                   Figur 3. Iteration i spelutveckling(Karlsson, 2014). 

 

 
Vi använde Schells metod och började testa “multiplayer” och 3D modeller i kattsimulatorn då 

dessa två faktorer var de största utmaningarna. Därav prövade programmeraren hur Unity 

hanterade “multiplayer” och gjorde en mindre prototyp som testade att koppla upp till en server, 

spela upp en simpel animation med mera. Detta var problematiskt delvis då animationen inte 

spelades upp i realtid, utan visades med en fördröjning. Det skulle bli svårt för spelarna att 

reagera på varandra om inte båda såg vad som hände i spelet samtidigt. 
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Grafikern brottades samtidigt med att inte ha kunskaper i 3D modellering. Hon lärde sig att sätta 

ihop redan färdiga objekt som andra gjort i Unity och bygga upp ett digitalt rum. Men i slutändan 

var inte grafiken hennes egna skapelser. Ett annat problem var att ingen av oss visste hur man 

gjorde animationer till 3D modeller, det vill säga hur man får en modell att göra rörelser, visa 

känslor med mera.  

 
Det visade sig att “multiplayer” programmering var en alltför stor utmaning då det krävde för 

mycket tekniska kunskaper. Faktorn att ingen av oss kunde göra 3D modeller spelade också in 

och vi valde i slutändan att inte göra kattsimulatorn. Vi ville utnyttja de kunskaper vi redan hade 

samt ta till vara på lekfullheten och chansen att vara kreativa. Grafikerns kunskaper skulle kunna 

användas om vi gjorde ett spel i 2D då hon hade kunskap i att göra stillbilder. Programmeraren 

ville använda det han tidigare lärt sig inom kod. Båda kände att det var bättre att utnyttja vad vi 

tidigare lärt oss för att kunna fokusera på undersökningen och gestaltningen.  

 
Dessa tankar ledde till att vi valde bort många av de idéer vi haft angående kommunikation 

mellan en katt och en människa. Vi ville se hur vi kunde ta liknande idéer men sätta dem 

tillsammans med Haraways tankar om cyborgs och vår vilja att bryta gränser för vad en kropp i 

digitala spel skulle kunna vara. Vi gick vidare till vår andra prototyp, som vi kallar för Body-

Builder. Begreppet Body-Builder uppkom när vi pratade om ett namn för vår varelseskapare. Då 

vi tänkte oss att spelaren skulle bygga en varelse, alltså en kropp, ansåg vi att ordet Body-Builder 

var passande. Body-Builder översatt från engelska blir kropps-byggare. 

 

4.4 Verktyget för att bygga kroppar föds 
Vi ville ge spelaren möjligheten att skapa och definiera sin egen kropp. Detta gjorde att vi letade 

efter någon form av metod som kunde erbjuda oss ett sätt att generera en bild av vad vi ville 

åstadkomma. Detta utan att vi behövde sätta oss ner och försöka få något att fungera i ett digitalt 

verktyg. Vi valde därför att göra en så kallad “pretotyp”, som syftar till att utvecklaren med så få 

medel som möjligt kan testa sina idéer i ett tidigt stadium av processen(Hallqvist, 2014). 
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4.4.1 Kollage som ett pretotyp verktyg 
Chauncey Wilson ger förslag på kollage som metod för att testa eller utvärdera ett koncept, 

känslor eller ge en användare möjligheten att representera en upplevelse. Han menar på att 

metoden kräver få förberedelser samt kan utföras med sax och tillgängligt material. Metoden kan 

även sättas i kontext till vad utvecklaren vill försöka att uppnå(Wilson, 2012). 

 

Vi valde att testa denna metod för att skapa en simpel “pretotyp”, där vi försökte att gestalta de 

tankar vi fått fram under våra diskussioner.  Vi hämtade ett antal tidningar och började klippa ut 

former som vi ansåg skulle passa ihop med de funderingar vi hade om frågeställningen. En hel 

del av dessa var av människo- eller djurkroppar. Vi hade även fragment av maskiner, mat, 

geometriska former med mera. När vi testade “pretotypen” valde vi ut fem testpersoner. Några 

av dem fick information om att de skulle bygga en varelse och några fick ingen alls. De flesta 

som fick information skapade någon form av kropp och i många fall satte de ihop delar som 

tillhörde samma kategori. Om de till exempel hittade en bit av en hund så försökte de hitta resten 

av hundens kropp. Användarna lade även till delar från andra kategorier och byggde något nytt 

till exempel en ”robothund”. Vi upptäckte bland annat att de som inte fick någon information alls 

inte visste vad de skulle göra. Detta ledde till att de behandlade processen som ett pussel, 

kategoriserade delar utefter deras utseende och liknande. Vi ville även se vilka delar personerna 

använde och de fick kort beskriva sin tankeprocess. Detta för att vi var intresserade av hur de 

använde sig av de olika delarna som vi gett dem och varför de valde som de gjorde. 

 

 
Figur 4. Foto från pretotypen(Karlsson, 2014).  
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4.4.2 Från analog till digital Body-Builder 
Nästa steg var att överföra det vi fick fram av den analoga “pretotypen” till digital form. Vi gick 

igenom det material och de idéer vi hade fått fram genom “pretotypen”. Sedan konstruerade vi en 

ny lista av idéer som vi ville pröva med vår digitala prototyp. 

 
Vi valde att göra något mer abstrakt denna gång. Vi gav spelarna geometriska former som de 

sedan skulle få bygga en kropp med. Anledningen var att vi under den analoga pretotypen märkte 

att många av de utklippta formerna påverkade hur personerna byggde. Till exempel fanns det en 

utklippt hund i flera bitar och många av testarna ville inte bygga ihop någon del av dessa bitar 

med delar av andra objekt om de inte hittade resten av “hunden”. Vi ville försöka gå så långt bort 

ifrån definitioner som möjligt. I detta fall syftar vi på att se hur spelare skulle associera och 

använda sig av delar som inte riktigt liknande något de ser i sin omgivning. 

 
Här låg våra kopplingar till cyborgs och definitioner av kroppar till grund för utvecklingen av 

den prototyp vi valde att göra. Utifrån de ord vi genererat under vårt idégenereringsarbete 

formgav vi en ny lista med komponenter som vi ville ha med i vårt spel. De idéer vi hade för 

Body-Buildern var kopplade till hur en person skulle kunna bygga en varelse. Det blev således 

ett sökande efter hur vi som utvecklare kan ge spelare verktyget för att skapa en egen kropp. 

Denna kropp behöver inte efterlikna någon fysisk kropp som den av en människa eller ett djur. 

 

Vi konstruerade en prototyp(se figur 5) där en användare kunde trycka på knappar för att få fram 

ett urval av delar. Spelaren kunde även flytta runt och placera delarna vart hen helst önskade. 

Delarna var utformade utefter geometriska former av olika slag och endast ett par enstaka färger 

var utvalda. Vi hade förhoppning om att dessa abstrakta delar skulle bidra till att användare blev 

mer kreativa i sitt skapande. När vi hade konstruerat prototypen bestämde vi oss för att hålla ett 

speltest för att se hur denna tidiga version skulle kunna användas. Vi ville se vad som skulle 

kunna förändras i vår process när andra personer än oss själva sätts i kontext till vår skapelse. 
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Figur 5. Tidig bild från vår Body-Builder och tanken vi hade hur  

den skulle användas(Karlsson, 2014).  

 
4.5 Det första speltestet 
Schell nämner att en av de viktigaste saker du kan göra när du utvecklar spel, är att låta andra 

testa det som du har gjort. Att testa tidigt i produktionen är att föredra i den iterativa processen, 

då det låter utvecklare tidigt kunna hitta fel eller komponenter av projektet som kan 

förändras(Schell, 2008). 

 
Speldesignern och läraren Joram Wolters(u.å) nämner i en artikel en metod som han kallar för 

stängt speltest. Metoden syftar till att utvecklarna berättar så lite som möjligt för de personer som 

testar spelet. Han betonar även vikten av att observatörer bör undvika att synas under testets 

gång. Metoden går ut på att testspelaren skall vara så ensam och självständig i sitt spelande som 

möjligt. 

 
Wolters fortsätter med att berätta hur utvecklaren kan samla in information under denna form av 

test. Han ger exempel på att någon form av ljud och videoinspelning bör användas, för att inte gå 

miste om någon information. Beroende på syftet med speltestet kan utvecklare använda ett 

program som både spelar in personens ansikte samt datorskärmen(Wolters, u.å). 

 
Bill Gillham nämner i sin bok Forskningsintervjun(2008) en metod han kallar för den 

“halvstrukturerade intervjun”. Metoden syftar till en intervju som kretsar omkring en samling av 

frågor som ställs till samtliga deltagare. Frågorna bör enligt Gillham vara öppna och fokusera på 

att få reda på deltagarnas tankar om ett ämnesområde. Som komplement kan intervjuaren ha ett 

antal stödord som kan användas för att forma spontana följdfrågor. 
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Gillham menar på att detta utförande ger möjligheten till att få öppna och någorlunda 

oförutsägbara svar ifrån deltagarna och kan leda till att de nämner saker spontant. Beroende på 

undersökningens syfte kan frågorna framställas med ett visst ämnesfokus. Tanken är att 

materialet skall kunna analyseras och om kravet finns även kunna jämföra olika svar. Detta för 

att se till likheter eller olikheter ifrån de olika intervjuade personerna. Han betonar dock vikten 

av att vara väl förberedd när man utför denna typ av intervju, då det lätt kan bli att intervjun inte 

får något fokus. Han jämför det med att forskare tror att de vet vad de vill få fram innan intervjun 

är gjord. Vilket enligt Gillham är en av fallgroparna som kan undvikas genom att förbereda och 

testa sina frågor innan intervjun(Gillham, 2008). 

 

4.5.1 Val av teknik inför speltestet 
Vi använde en diktafon för att spela in våra egna gemensamma diskussioner, då vi inte ville gå 

miste om någon information. Vi använde den även under speltestet och workshopen som vi 

utförde. Vi spelade in intervjuerna som vi höll och diskussionerna under dessa tillfällen. Detta är 

vi tacksamma för i efterhand. Det sparade mycket arbete genom att vi inte behövde komma ihåg 

lika mycket och dessutom kunde koncentrera oss på vad som sades, istället för att skriva ner allt. 

 
Vi använde join.me för att spela in hens datorskärm när hen spelade vårt spel. Join.me gör att 

man kan dela sin datorskärm med andra. Vi kunde därför sitta en bit ifrån och se vad personen 

gjorde utan att personen kände sig alltför övervakad. Vi kunde även spela in deras skärm och 

exportera det som ett filmklipp som vi senare kunde studera och diskutera. 

 
4.5.2 Utförandet av speltestet 
Syftet med speltestet var att se hur en spelare skulle använda sig av prototypen om de inte fick 

instruktioner. Vi talade inte om vad de skulle göra utan de fick starta spelet och sedan själva ta 

reda på det. Ett underliggande mål var även att få mer erfarenhet och idéer på hur ett nästa 

speltest skulle kunna bedrivas.  
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Vi valde att utföra ett stängt speltest med en halvstrukturerad intervju. Vi visste inte vad vi kunde 

förvänta oss av deltagarna och vilket spår speltestet skulle ledas in på. Då vi ville lägga vikten på 

kvalitativt material ansåg vi att dessa två metoder skulle passa för vårt ändamål. 
 

Vår förhoppning var att vi skulle få tankar ifrån deltagarna som kretsade kring deras uppfattning 

om vad de gjorde i vår prototyp, varför de gjorde det och vad de ville lägga till eller ta bort. Vi 

ville att de skulle bli delaktiga i den fortsatta utvecklingen av vår prototyp. Samtidigt ville vi 

erhålla material att jämföra och utgå ifrån när vi sedan skulle gå vidare samt välja vad vi ville 

fortsätta att arbeta med. 
 

4.6 Sista delen av produktionen 
 
”En klarare bild i det grumliga vatten kallat förvirringen” (Vigstrand, 2014) 

 
4.6.1 Utveckling av Body-Buildern 
Utefter det material vi fick fram under speltestet prioriterade vi de komponenter av spelet som vi 

ville arbeta vidare med. Vi försökte även att börja arbeta med ett nytt begrepp vid namn rörelse. I 

vårt fall kretsade tankarna om rörelse runt hur varelser som byggdes med vår prototyp skulle röra 

sig ute i en värld. 

 
Vi testade ett antal sätt att göra rörelse på och diskuterade dessa koncept. Det visade sig dock 

krävas mer arbete än vad vi tidigare hade förutsett. Svårigheterna uppkom främst i problemet 

med hur delarna som spelaren byggde med skulle kopplas ihop. Bland annat så blev det problem 

med att koppla ihop delarna med “joints”, då programmeraren stötte på svårigheter med att 

bygga systemet för det. Delarna kopplade bland annat ihop sig på fel sätt och samlades i en 

klump på mitten av skärmen. För att få delarna att sväva krävdes det att de fick olika egenskaper 

som kunde ändra deras gravitation. Problemet som uppstod här var att det inte fungerade 

tillsammans när alla hade enskilda egenskaper. Vi ville diskutera rörelse med spelare och valde 

att göra ett nytt speltest. 
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4.6.2 Workshop speltest 
Gillham nämner fokusgrupper och gruppintervju i sin bok Forskningsintervjun(2008). 

Skillnaden på dessa två menar han är att fokusgrupper kan ge forskare en falsk bild av vad de 

tror att specifika personer har att säga. Gruppintervjuer ger möjligheten att föra samman en 

mängd olika personer in i en gemensam diskussion. Öppna frågor kan där användas som ett 

medel för att få igång samtalet mellan deltagarna. Forskaren får i detta fall chans att ta del av 

samtalet och vara delaktig i det. Samtidigt kan hen lära sig utav de infallsvinklar och 

erfarenheter, samt slutsatser eller tankar som gruppen kommer fram till. Svårigheterna ligger 

främst i att ta till vara på alla tankar utan att bli överväldigad (Gillham, 2008). 

 

Syftet med den slutliga workshopen var att se hur personer som fick argumentera tillsammans 

skulle använda en så pass abstrakt prototyp som vår. Denna gång valde vi att försöka ha relativt 

många deltagare jämfört med det första speltestet. Vi ville ha ett seminarium snarare än en 

intervju och låta deltagarna diskutera med varandra. Detta för att ta tillvara på funderingar 

angående vad som skett och se vad som skulle kunna vidareutvecklas. Målet var att få fram 

material som kunde väcka nya tankar angående användandet av vår prototyp. Idén var också att 

föra med deltagarna in i utvecklingsprocessen och låta dem vara designers för hur en utvecklad 

form av vår prototyp skulle kunna se ut. 

 

4.7 Sammanfattning tillvägagångsätt 
I vår produktion ville vi göra två prototyper. Den ena kallade vi Kattsimulator och den andra 

Body-Builder. Vi hade Rosanne Stone i tankarna under hela produktionen och främst hennes 

tankar att virtuella världar är ett verktyg med oändliga möjligheter. Kattsimulatorn var starkt 

kopplad till Haraways tankar om relationer, respons och reaktion. Den hade också inslag av 

Deleuze och Guattaris ”rhizome”. Det uppstod problem när vi började titta närmare på utförandet 

av kattsimulatorn. När vi såg över vad vi ville göra och hur långt vi ville försöka att utveckla 

våra idéer, tog vi en ny väg. Vi försökte att gå längre bort ifrån oss själva, samt gå längre bort 

ifrån vad spel skulle kunna innehålla. Vi ville se vad som skulle kunna ske i relationen mellan 

spelare och spel. Tillsammans med Haraways cyborg och tankarna kring vad en kropp kan vara, 

samt hur den skulle kunna formas, byggde vi det vi nu kallar Body-Builder.  
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Spelet är tänkt som en ny form av karaktärsskapare. Men den ändrades och blev något annat när 

olika personer formade en relation till hen. Frågorna blir därav vad det egentligen blev av våra 

prototyper, hur de skulle kunna användas och vad denna resa ledde till? 

 

5. Resultat & Diskussion  

 

“Från elden motgångar sprids, i röken tankarna vrids, ur askan frågorna föds, kamp emot 

osäkerheten hade blivit kunskapens död ” (Vigstrand, 2014) 
 

5.1 Inledning 
Under processen har vi diskuterat mycket runt det vi gjort och även det vi inte gjort. Vad har 

processen skapat för nya frågor, funderingar och hur är dessa relaterade till vår frågeställning?  

 
“Hur kan posthumanistiska perspektiv användas vid utformningen av ett digitalt spel?” 
 

5.1.1 Vad innebär resultat?  
Vårt resultat kretsar runt de spekulationer och diskussioner som omgav vår process. Vi vill därav 

poängtera att resultaten i detta fall är rotade i frågor. Dessa frågor har lyfts fram under de 

sammanhang som skapats i förhållande till vår gestaltning.  

 
5.2 Tankar om processen 
Vår process under produktionens gång har känts väldigt posthumanistisk. Vi har testat olika idéer 

och det har känts lite som att sitta och vrida på en pusselbit i taget för att se var de passar in. 

Helheten var mindre viktig för oss, medan nyfikenheten och det oförutsägbara låg i fokus. 

 
Det uppstod problem, motgångar och utmaningar under produktionen. En av de större och 

övergripande motgångarna var att det krävdes mer kunskap om programmering för att kunna 

skapa de system som vi ville testa. Utmaningarna kretsade därför omkring att antingen skaffa 

mer kunskap eller lösa problemet på ett alternativt sätt. Det visade sig vara svårt att lösa vissa 

problem och det kunde ta längre tid än planerat. Ett av dessa problem var användargränssnittet, 
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som i detta fall syftar på de knappar spelaren kunde trycka på. Då vi inte ville ha text i vårt spel 

behövde det tydligt framgå vad spelaren kunde göra. Detta löste vi med grafik genom att 

knapparna lyser upp när muspekaren hålls över dem. Andra problem så som hur rörelse skulle 

fungera lyckades vi inte lösa helt utan fick lägga åt sidan. I dessa processer av lösningar, val och 

frustration fanns även lärdomar. Vi ville göra mycket, men vi kunde inte göra allt, och ibland 

saknades det kunskap. Det vi insåg under denna produktion var skillnaden mellan en 

undersökande produktion och de tidigare produktioner vi haft. Det var problemen som skapade 

utmaningarna och vi fick reflektera mycket samt komma på andra lösningar. 

 

5.3 Body-Builder 
När vi gick in i produktionen ville vi se om vi kunde göra en varelseskapare som inte var 

uppbyggd av människor eller djur. Vi ville se hur långt bort ifrån ordet “kropp” vi kunde komma 

men likväl låta spelare bygga en kropp. Resultatet är vår Body-Builder(se figur 6). 

 
Vår prototyp blev i slutändan en varelseskapare där spelaren själv bygger ihop en varelse av 

geometriska former. Dessa former har sex olika färger och är ritade av grafikern. Det spelaren 

kan göra i spelet är att trycka på olika knappar så att delarna kommer upp. Spelaren väljer sedan 

en del och kan rotera den åt höger och vänster, göra den större eller mindre samt ändra hur 

genomskinlig den är. Delen kan placeras ut var som helst på skärmen. Spelaren kan använda hur 

få eller hur många delar hen vill och det finns ingen tidsgräns.  

Samma del kan användas hur många gånger som helst. Delarna kan också skiftas i lager om man 

vill ha någon del bakom eller framför en annan. Det är vad detta spel ledde till som vi kommer 

diskutera i de stycken som följer. 

 

 
Figur 6. Bild av hur Body-Buildern såg ut när produktionsdelen av slut(Karlsson, 2014). 
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5.3.1 Speltest utförande? 
Speltesterna var en stor del i vårt arbete med att hitta möjligheter och konsekvenser i vårt 

sökande efter gränslösheten. Vi lät våra deltagare i dessa moment hjälpa oss på vägen. Vi utförde 

två speltester under produktionen samt en workshop som avslutande moment. Vi valde att testa 

vår “pretotyp” och prototyp i ett tidigt stadium då vi ville få tankar ifrån andra personer än oss 

själva. Denna hjälp anser vi vara ovärderlig då vi kunde få nya idéer att arbeta ifrån som inte 

endast var grundande i våra egna. Vi kunde få med användare som en del i skapandet och göra 

förändringar utefter deras åsikter.  

 

5.3.2 Användare blir designers 
Testspelarna är inte med som deltagare endast för att hitta problem eller testa våra produktioner. 

För oss blir de designers. De hjälpte oss att se nya möjligheter, diskuterade med oss om olika 

fallgropar som skulle kunna finnas och de gav oss insikt i deras tankesätt. De delade med sig av 

alla sina tankar, idéer och erfarenheter, ibland utan att säga särskilt många ord. De blir likt oss 

designers, genom att analysera samt reflektera över vad de ser, hör och upplever. De gav 

feedback och bidrog därmed till att ge upphov till nya element av spelet som kunde läggas till 

eller vidareutvecklas.  

5.3.3 Kategorier 
Vi har nämnt under Tidigare forskning(se stycke 3.3, s. 10) att vi ville försöka att gå ifrån 

kategorier och se hur odefinierat något kan vara. Under detta projekt har vi försökt att inte 

kategorisera de delar som användare fick bygga med, de låg osorterade i blandade färger och 

former. Likväl när vi gav andra personer möjligheten att spela så visade det sig att de själva 

kategoriserade delarna. De började med att se över vilka delar som fanns. Många av de personer 

som testade tog sedan slumpmässigt valda bitar som de placerade på skärmen. Efter det 

påbörjades vad flera deltagare beskrev som en associativ process. De kände igen olika former 

och de började leta efter delar som kunde sättas i samma kategori. Några av de mer 

återkommande kategorierna som deltagare skapade var organiskt och icke-organiskt. De 

associerade även till vilka färger delarna hade och drog kopplingar som till exempel att grönt 

symboliserade organiskt och gult energi. Under speltestet och workshopen uppmärksammade vi 

även att samma del kunde användas till att representera olika saker, till exempel kunde en del 

som användes som slips också vara en mun på samma varelse. 
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5.4 Workshopen  
Spelet fick fler användningsområden än vad vi hade planerat. Det intressanta var att några av 

grupperna på workshopen inte alls byggde på det sätt som vi förväntade oss. Vi ansåg att vi hade 

gett dem ett verktyg för att bygga en varelse. Det visade sig dock att vårt spel kunde användas till 

mer beroende på vilka personer som använde den. Bland annat så byggde en grupp istället en 

miljö som var tänkt att representera konflikten mellan naturen och teknologin(se figur 7). Den 

alternativa användningen uppmärksammade för oss en viktig punkt knuten till vår frågeställning. 

Denna punkt syftar till det fenomen som uppstår när en användare sätts in i förhållande till 

spelet. Body-Buildern som för oss var en varelseskapare blev istället ett verktyg med helt andra 

syften, i detta fall ett verktyg i en kreativ process. Vi fick också förslag på att den kunde vara en 

mönsterskapare eller ett hjälpmedel vid idégenerering.  

 

 
Figur 7. Bild från en grupp på workshopen som föreställer  

konflikten mellan naturen och teknologin(Billing, 2014).  

  

5.4.1 Hur kan vi skapa nya varelser?  
Fastnar vi i definitioner när vi får ordet varelse eller kropp som ledord? Vi frågade våra 

speltestare under workshopen om de trodde att ordet kropp förde med sig förväntningar in i vårt 

spel. För några deltagare verkade namnet Body-Builder föra med sig förväntningen av att de var 

tvungna att följa vissa regler, som exempelvis att bygga armar, ben och huvud. När de väl fick 
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börja använda verktyget så insåg de att de inte behövde följa några sådana ramverk, vilket gjorde 

att orden “kropp” och “varelse” inte fick ett lika stort fokus i deras skapandeprocess.  

 
Den tidigare omnämnda gruppen som byggde vad de ansåg vara en miljö, började skratta när vi 

påstod att de byggt en varelse. Men efter en stund när de fått tänka över vårt påstående kom de 

överens om att det kunde vara en varelse. Tack vare denna grupp kom vi fram till en ny fråga. 

Kan nya varelser skapas om du inte tänker på att du skapar dem? 

 

5.4.2 Arbetet med rörelse 
Begreppet rörelse kom fram under en handledning vi hade under senare delen av vår produktion. 

Vi hade berört ämnet innan genom att diskutera hur varelsen som spelaren bygger skulle röra sig. 

Vi hade dock inte tagit begreppet i hand och diskuterat vilken form av rörelse vi ville försöka att 

arbeta med.  

 

Våra första tankar som vi hade i början av produktionen kring rörelse i vår prototyp uppkom 

ifrån ordet ”organ”. Ordet kopplade vi till att en kropp består av mer än det yttre. En kropp för 

oss innebär ett sammanhang av system och mängder av komponenter som arbetar tillsammans. 

Detta så kallade inre system var en del i vårt arbete för hur vi tänkte oss att varelserna skulle röra 

sig. Våra första idéer angående rörelse kretsade runt användandet av leder. Dessa leder skulle 

kunna liknas med ett skelett som spelaren själv skulle få bygga upp(se figur 8). Anledningen var 

att vi inte kunde förutsäga vilken form kropparna skulle få i slutändan. Detta gjorde att vi tog 

beslutet att spelaren själv skulle kunna konstruera ett skelett utefter den form deras kropp hade. 

 

 
Figur 8. Konceptbild av hur det inre systemet kan se ut. 

 Där de svarta linjerna är “skelett” och de grå cirklarna är leder(Karlsson, 2014). 
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När det senare uppstod nya diskussioner omkring vårt användande av rörelse började vi se mer 

kritiskt på våra tidigare tankar. Bland annat så diskuterade vi att ett skelett kanske var för 

uppenbart, samt att det inte gav tillräckligt mycket utrymme för olika former av rörelse. Vad 

skulle hända om en spelare ville att deras varelse skulle flyga? Eller om den skulle kunna röra sig 

med vinden? Dessa och fler frågor uppkom då rörelse kan anta fler former än de som vi besitter, 

i form av leder, skelett samt muskler. Vi började fundera på hur stor frihet vi skulle kunna ge 

spelare, om de själva kunnat bestämma vilken rörelse deras varelse skulle ha.  

 
Efter att ha sett över de olika alternativen kunde vi konstatera att vi inte skulle ha tid till att testa 

alla olika rörelser som spelaren hade kunnat göra. Svårigheterna låg även i skapandet av själva 

systemet för att välja rörelse och hur detta skulle fungera. En annan fråga som uppkom var också 

hur mycket vi påverkade spelarens möjligheter. Om vi som utvecklare väljer vilka rörelser som 

är tillgängliga för spelarna, har vi då skapat begränsningar? Kanske en spelare förväntar sig att 

en varelse skall röra sig på ett visst sätt. Vad händer när spelaren upptäcker att varelsen inte kan 

röra sig så som hen tänkt? Förstörs spelarens förutsättningar eller förväntningar som hen skapat 

under konstruktionen av varelsen?  
 

5.4.3 Betydelse för spel?  
En intressant diskussion som följde var hur denna form av abstrakt kroppsbyggare skulle kunna 

användas inom digitala spel. En intressant tanke från en av grupperna var att spelaren själv skulle 

kunna skapa förutsättningar för hur spelvärlden skulle kunna se ut. När deltagarna satt i sina 

grupper och byggde skapade de samtidigt en bakgrundshistoria till sina varelser, det vill säga de 

satte dem i en kontext. När vi diskuterade på workshopen hur en värld hade kunnat byggas upp i 

samma kontext som varelsen, kom en av grupperna fram till en lösning.  

 

Spelare skulle själva kunna bygga upp miljön på liknande sätt som de byggde varelsen och 

bygga ihop träd, buskar, gräs, stenar, antagonister och så vidare. Om en spelare till exempel 

bestämt att en röd cirkel skulle vara ett träd så kommer spelet placera ut röda cirklar på bestämda 

platser. På så vis skulle spelaren själv formge sin värld och hur den såg ut. Med andra ord kunna 

skapa en värld som är lika abstrakt som varelsen de nyss byggt.  
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Detta var även viktigt för andra deltagare. De tyckte det var intressant att denna form av 

varelseskapare gjorde att de vävde fram en bakgrundshistoria till sin skapelse. Varelsen och dess 

miljö med mera formgavs på detta sätt tillsammans under processen. 

 

5.4.4 Workshopens utförande  
Efter vår workshop fick vi utöver material att jobba vidare med i vår produktion, även 

erfarenheter angående hur vi planerade och utförde workshopen i sig. Vi lade märke till att vi 

skulle varit beredda på att minst hälften av alla tillfrågade personer inte skulle kunna delta. Utav 

de tjugo utfrågade så kunde endast tio av dem komma varav tre stycken inte ens hade sett mailet 

vi skickat ut. Vilket leder oss in på metoden att skicka mail till personer, en direkt kontakt är 

alltid att föredra.  

 
En av de saker som vi upptäckte i efterhand var att en av våra röstinspelningsapparater inte hade 

spelat in något ljud alls under workshopen. Detta trots att vi gått igenom alla på eftermiddagen 

och ställt in dem för att fungera optimalt. En tanke som uppkom då vi upptäckte detta var att vi 

skulle gått runt till alla grupper och kontrollerat att allting fungerade.  

 
Om vi gjort mer än en workshops hade vi troligtvis erhållit mer kunskap inför ett andra utförande 

och hade kanske ställt andra frågor samt gjort det lite annorlunda. Vi hade kunnat testa att dela in 

speltestarna i grupper men även låta dem skapa en varelse enskilt. Både deltagarna och vi anser 

att det hade varit intressant att göra en jämförelse mellan enskilt och gruppbaserat skapande. De 

trodde att de hade skapat något annorlunda och försökt få med mer av sig själva i sina varelser 

samt gjort andra val.  

 

5.5 Om vi gjort en ”NPC” 
Det hade varit intressant att se vad spelarna gjort om de mötte en ”NPC” i spelet. Då vi bara kan 

spekulera känns det svårt att säga med säkerhet vad som skulle hänt. Det hade också berott 

mycket på vad spelaren hade för påverkningar, det vill säga hur hen är som person, vilket humör 

hen är på och hur hen löser problem. Om vi inte hade haft någon förklarande text med i spelet är 

det möjligt att ”NPC:n” setts som en del av bakgrunden. Om den reagerat på att spelarens 

varelse rörde sig skulle spelaren kanske uppmärksammat den och försökt att kommunicera. Det 

är vanligt att vi tänker oss att relationer formas genom att tala med varandra. I spel är det vanligt 
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att dialoger utgör grunden för hur relationer med karaktärer byggs upp. I de fallen brukar 

spelaren kunna trycka på en knapp för att interagera med ”NPC:n” och välja olika dialogval 

under samtalets gång. Då vårt spel var tänkt att inte innehålla tal eller skriftspråk, för att se om 

kommunikation var möjlig ändå, hade troligtvis många varit förvirrade och kanske till och med 

trott att spelet var trasigt eller att kommunikation inte var möjlig.  

 
Inspirationen kom främst ifrån hur våra egna sällskapsdjur kommunicerar med varandra och hur 

vi kommunicerar med dem. Vi tänkte oss att spelarens rörelse skulle kunna påverka hur den 

datorstyrda karaktären hade reagerat, med andra ord hur spelaren rör sig skulle påverka hur 

”NPC:n” reagerade. 

 
Vi tänker oss ett scenario där spelaren ser den andra varelsen och där börjar deras relation att 

byggas. Vad skulle hända om spelaren skulle välja att rusa snabbt in emot varelsen? Hade den 

blivit skrämd? Hade den flytt, blivit mer aggressiv eller kanske till och med gått till anfall emot 

spelaren? Vad hade hänt om spelaren istället sakta börjat närma sig? Dessa tankar kretsar främst 

runt begreppet respons men även samtillblivelse, att forma sin plats i världen genom en relation 

till någon annan. 

 

Vi tänkte oss att den datorstyrda karaktären skulle kunna ha olika former av beteenden. Dessa 

skulle kunna ske i förhållande till vad spelaren väljer att göra. Det intressanta hade varit att se 

hur många olika former av relationer som hade kunnat uppstå. Hur personer hade gått tillväga för 

att skapa dessa relationer? Hur hade de agerat och besvarat den andra varelsens beteende? På 

vilka sätt hade de agerat kring att skapa relationer, om de haft rörelse och eventuellt ljud till sitt 

förfogande? 

 

5.6 Fler analoga pretotyper 
Vi gjorde endast en analog “pretotyp” under produktionen och den berörde mer hur mycket 

information som behövde ges ut av oss, samt hur användarna byggde och tänkte när de byggde. 

Många som testade denna “pretotyp” letade aktivt efter delar som kunde fungera som en kropp, 

istället för att bygga en egen med de andra delarna. Om vi hade haft fler “pretotyper” hade vi 

kanske kommit att tänka på problem eller lösningar tidigare i vår produktion. En “pretotyp” på 

hur kommunikationen mellan en ”NPC” och en spelare skulle fungera hade eventuellt gett oss 
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idéer på hur vi hade kunnat lösa det i spelet. Skulle ”NPC:n” reagera på kroppsspråk eller på 

vilka delar som spelarens varelse var uppbyggda av? Skulle kommunikationen gå lättare om 

”NPC:n” var uppbyggd av likadana delar som varelsen? Kunde “NPC:n” bli rädd för varelsen 

om den kom snabbt emot hen eller kom uppifrån? Hur skulle kommunikationen gå till? Skulle 

varelsen ha olika ljud beroende på vilka delar hen hade och kommunicera med dessa eller skulle 

det enbart vara med hjälp av kroppsspråk?  

  
Om vi testat hur varelsen skulle röra sig hade vi kanske haft en klarare bild innan vi satte oss i 

Unity. Till exempel diskuterade vi tidigt användandet av ett inre system, där spelaren själv skulle 

få välja hur varelses “skelett” skulle se ut.  

Men vi prioriterade inte det och nu i efterhand känner vi att vi borde gjort det mer. Hade vi 

prioriterat det så hade vi kanske haft ett fungerande system för rörelse. 

  
Hade vi kunnat testa kommunikation genom att låta ett antal personer agera varelser? Vi hade 

kunnat ge dem uppgiften att förmedla något till en annan person. Genom att begränsa dem till 

kroppsspråk så hade vi troligtvis kunnat få fram idéer eller risker med hur kommunikationen 

skulle kunnat fungera i spelet. Detta hade även kunnat bli en form av koncept att visa upp eller 

diskutera kring. 

 

5.7 Sammanfattning 
Under vår produktion har vi bland annat gjort en “pretotyp”, testat olika saker i Unity, pratat om 

rörelse och gjort en workshop. Det vi lyckades göra var en varelseskapare där spelaren själv 

bygger ihop en varelse av delar som vi skapat. Dessa är geometriska former i sex olika färger. Vi 

ville att varelsen skulle kunna röra sig och fungera i en spelvärld men vi valde i slutändan att inte 

göra denna värld. Vi hade inga kategorier på kroppsdelar så som huvud, armar och ben men var 

tvungna att dela in dem i färger eller former för att spelarna lättare skulle hitta dem. Det 

intressanta var dock att en del som användes som en mun också kunde användas till andra saker 

på samma varelse till exempel en slips. Även om vi inte lade in delarna i kategorier så fick vi 

under workshopen mycket information som talade för att det behövdes ett system för att hitta 

lättare bland dem.  
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Vi fick förslag på att lägga in dessa tillsammans i former eller färger. Under workshopen 

framgick det också att vårt spel inte nödvändigtvis behöver vara en varelseskapare utan kunde 

användas som ett kreativt verktyg, en mönsterskapare eller för att underlätta vid idégenerering. 

 
Det finns mycket kvar att utveckla och många problem att lösa. Vi har endast vidrört en liten del 

av de möjligheter som finns. Vi har tagit ett av stegen med vårt verktyg för att bygga en kropp, 

nästa steg är att utveckla det vidare. Utifrån de nya frågor som uppkommit under vår produktion 

skulle de nästkommande kliven kunna anta många former. Det skulle kunna vara att utveckla ett 

system för hur rörelse kan byggas upp och fungera. Men det skulle också kunna vara att skapa en 

värld där dessa varelser kan leva. Oavsett vad nästa steg blir så har vi lärt oss mycket under detta 

arbete och vi har blivit tillsammans med vårt spel.  
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6. Ordlista 
 
3D modell - En tre dimensionell form som används inom digitala spel för att representera olika 

objekt. Dessa kan vara möbler, byggnader eller karaktärer.  

 

Android - Androiden har sitt ursprung i 1700-talets leksaker där man försökte bygga mekaniska 

modeller som skulle efterlikna mänsklig rörelse. En android och en cyborg är inte samma sak. 

 

Användargränssnitt -Syftar i digitala media till de knappar och grafiska element som syns på 

skärmen. Ett exempel är menyerna i ett spel eller på en webbsida.  

 

Cyberrymden - en vision av ett universum av information och kultur, en gemensam, global, av 

datorer upprätthållen virtuell värld som existerar parallellt med den fysiska världen och i vilken 

människor kan interagera med varandra och med världen och dess innehåll. 

 

Cyborg - är ett ifrågasättande av etablerade ideologier, politik och könsfrågor. Cyborgen är 

skapad av material som inte kommer ifrån ett fullt biologiskt ursprung. Inte heller ifrån ett 

historiskt perspektiv med tusentals år av konstant politisk och filosofisk förändring.  

 

Genus - Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i 

samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår 

vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus konstrueras 

beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt är därigenom något som ständigt förändras. 

 

Humanism - i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i en 

normativ uppfattning av människans väsen. 

 

Iteration - Är ett annat ord för upprepning. Syftar inom mjukvaruutveckling till att testa, 

utvärdera och göra förändringar under arbetets gång allteftersom ny kunskap erhålls.  
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Joints - Joints är ett engelskt ord som översätts till led. I många spel relaterade fall syftar joints 

till en punkt som knyter samman två eller fler objekt. Exempel på joints användningsområden är 

gångjärnen på en dörr eller axeln på en bil som däcket snurrar runt. 

 

Multiplayer - En engelsk term inom digitala spel som översätts till “flerspelar läge”. Syftar till 

att två eller flera spelare kan vistas inuti samma digitala spelvärld.  

 

NPC - En engelsk term och står för “Non-Player Character”. Termen syftar till karaktärer eller 

varelser i ett spel som inte styrs av spelaren själv.  

 

Posthumanism - Ifrågasättande av bland annat humanismens tankar om att människan är i 

centrum av världen som en fritänkande individ. Människan, djur och alla tänkbara ting inte är 

frikopplade ifrån varandra, utan är en del av ett stort system som inte är bundet av sociala, 

kulturella eller ens fysiska begränsningar. 

Pretotyp - Syftar till en enklare form av prototyp. Som innebär att testa delar av en mjukvara 

produkt så många gånger och på ett så billigt sätt som möjligt.  

 

Prototyp - En term som används inom utvecklingen av produkter. Används i många fall för att 

testa eller visualisera olika idéer innan arbetet med en slutlig produkt påbörjas. 

 

Rhizome - Enligt Deleuze och Guattari är detta ett sätt att förhålla sig till sin omgivning. 

 

Unity - En så kallad spelmotor som innehåller verktyg för spelutvecklare att skapa digitala spel.  
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