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Genom denna avhandling undergår vi som speldesigners en dokumenterad process där vi 

utvecklar ett spel från koncept till funktionell prototyp. Målet är att kunna bygga vidare på våra 

egna samt andras metoder för utvecklingen av mekaniker som kompletterar övrigt gameplay. 

Undersökningsområdet för denna process utgörs av hur vi kan framställa en dödsmekanik som 

passar i kontext till vårt valda spelkoncept och dess förutsättningar. Detta inriktningsområde 

grundas i vår vilja att skapa dödsmekaniker som upplevs inge betydelsefulla konsekvenser både 

på spelarkaraktären och spelupplevelsen i sin helhet vilket stämmer överens med konceptets 

designmål. Genom ett speltest där en testgrupp genomför ett antal kvalitativa prototyptester av 

dödsmekaniker kan vi sedan jämföra resultaten och etablera slutsatser kring hur väl varje 

prototyp lyckas uppfylla konceptets designmål och inge tydliga konsekvenser för spelaren som 

förstärker resterande gameplay. 

 

Nyckelord: Permadeath, Processutveckling, Dödsmekaniker, Fail States, Game Studies, Case 

Study, Praktisk Analys 

 

Through this thesis we as game designers undergo a documented process in which we develop a 

game from concept to functional prototype. The end goal is to allow us to further our own as 

well as others’ methodology for the development of mechanics that complement existing 

gameplay. The field of inquiry for this process consists of how we can establish a death 

mechanic that fits in context to our chosen game concept and its parameters. This focal point 

originates from a desire on our part to create death mechanics that strive to instill meaningful 

consequences affecting the player as well as the game experience itself which correspond with 

the design goals of the concept. By performing a playtest where a number of qualitative 

prototypes of death mechanics are carried out by a test group we can compare the results and 

establish conclusions concerning how well each prototype manages to fulfill the concept’s design 

goals and convey clear consequences for the player, reinforcing surrounding gameplay. 

 

Keywords: Permadeath, Process Development, Death Mechanics, Fail States, Game Studies, 

Case Study, Practical Analysis 
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Bakgrund 

Spelindustrin har alltid haft ett annorlunda förhållande till döden av en spelares karaktär. I många 

fall så har det långt ifrån någon påverkan som vi skulle kunna relatera till verklighetens 

omständigheter och konsekvenser. Vi som skriver denna artikel har under tre års tid arbetat med 

ett flertal egna spelprojekt samtidigt som vi har genomgått en treårig utbildning inom speldesign. 

Under de tre år som vi har utvecklat spel, i samband med utbildningen, så har vi avsiktligen 

beprövat produktion av spel i olika genrer för att bredda vår kunskap. Vi har utformat 

spelkoncept och arbetat på allt ifrån rogue-likes, turnbased och realtime strategy i 3d till simpla 

2d spel vars komplexitet kan jämföras med många mobilspel. Det är däremot viktigt att anmärka 

att våra spelproduktioner aldrig nått den punkt där marknadsföring och eventuell release blivit 

relevant, utan våra projekt har limiterats till produktionen av spelbara prototyper. 

 

I dessa projekt har vi arbetat i team mellan två till nio personer. I de större spelprojekten har våra 

roller ofta fokuserats på organiseringen av grupparbetet och att planera målsättningar för att 

färdigställa en produkt, samt teoretiskt konceptarbete, design och utvärdering av gameplay (alltså 

summan av de mekaniska spelsystemen och spelets narrativ) genom simpla prototyper. I de 

mindre spelprojekten där vi ofta arbetat ensamma, alltså två personer, har vi tagit an betydligt 

bredare roller med utveckling och implementation av gameplay system och övriga behov för 

konceptet ifråga. Dessa två olika typer av projekt vi beprövat ett flertal gånger vardera under 

våra tre år som studerande inom speldesign har gett oss ett brett perspektiv och en flexibel insyn 

till behoven av en spelproduktion och hur vi leder processen framåt, dels genom planering, men 

även i form av det praktiska utförandet. 

 

Vårt intresse för dödsmekaniker och hur olika designade tillvägagångssätt kan påverka en 

tilltänkt spelupplevelse tog sin början i våra upplevelser med titlar såsom XCOM: Enemy 

Unknown1, Dark Souls2, och ett flertal rogue-likes, vars karaktärsdrag ofta är att behandla 

alternativa dödsmekaniker som genomsyrar övrigt gameplay i spelen. Dessa dödssystem har 

både markant ökat insatserna och spänningen kring misslyckande, samt uppmuntrat oss att bli 

engagerade i spelkaraktärens liv. Med inspiration från de tankesätt som ligger bakom dessa 

                                                
1 Garth DeAngelis, XCOM: Enemy Unknown, Firaxis Games, 2012 
2 Hidetaka Miyazaki, Dark Souls, From Software, 2011 
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alternativa dödssystem är vi därmed intresserade av att själva utforska vad man skulle kunna 

göra med ett spelkoncept där dödsmekaniken tar en mer central plats i spelet och inte endast 

innebär “game over”. 

 

Dessa alternativa skildringar bryter enligt oss mot de normativa mönster som kan återfinnas i 

välbeprövade system som låter spelaren spara sin progression i spelet, och vid död återställa 

spelet till dessa sparpunkter, eller helt enkelt raderar spelkaraktären och spelarens progression 

med denne om död inträffar (ett system som ofta kallas permadeath, eller permanent death). Vi 

är genom denna undersökningen inte intresserade av att återupprepa dessa system, som bör vara 

bekanta för många spelkonsumenter, utan vi vill istället utforska andra alternativ och undersöka 

vilken effekt det får på spelupplevelsen när designen bryter mot dessa mönster. 

 

Med tanke på att samtliga inspirationskällor vi har granskat hanterar död på olika sätt men alltid i 

en central roll, både som spelmekanik men även tematiskt, så ger detta oss en solid grund att 

expandera på och hitta nya vinklar på karaktärsdöd. Under preliminära diskussioner kring ämnet 

för vårt spel blev det snabbt tydligt att etableringen av dödsystem och/eller fail states, medan det 

kan vara en såpass enkel process som “permadeath” eller inte, även kan vara en enorm möjlighet 

för designen av ett koncept att sticka ut och förmedla något betydligt mer inriktat och fokuserat 

till spelaren än “misslyckades du eller inte?” eller “kan jag försöka igen eller inte?”. 

 

Allt eftersom att undersökningen fortlöper kommer fler och fler intressanta frågor oundvikligen 

att uppstå i en flytande, icke-linjär och framförallt praktisk process som vi hoppas kommer ge 

vårt slutgiltiga system ett djup som saknas i de simplare fail state systemen i industrin. 

 

Frågeställning 

Hur kan vi utveckla processen av att skapa och utvärdera ett dödssystem som kompletterar övrigt 

gameplay för ett spelkoncept genom praktisk undersökning? 

 

Denna frågeställning ämnar att bearbeta designprocessen för att ge död och fail states en 

meningsfull påverkan, dels på spelaren, men även på spelupplevelsen i sig. Fail states definierar 

vi här som vad konsekvenserna av att spelaren misslyckas i spelet är inom ramarna av de 
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existerande mekaniker som möjliggör chansen att misslyckas. Vi behandlar och analyserar även 

vilken effekt dessa tillvägagångssätt har och hur vi kan använda oss av principerna för att skapa 

dynamik som kompletterar den tänkta spelupplevelsen. 

 

Det är värt att nämna att vi väljer att fokusera vår analys och eventuella slutsatser på 

spelproduktionen som ligger till grund för undersökningen, vilket innebär att eventuella resultat 

kommer vara specifikt inriktade på vårt valda koncept och dess förutsättningar. I och med att 

dödsmekaniker är ett designproblem som förekommer i såpass central utsträckning inom 

spelutveckling anser vi däremot att designprocessen som leder upp till dessa eventuella slutsatser 

kan vara relevant och användbar i bredare utsträckning. 

 

Denna praktiska analys utförs alltså i form av en spelproduktion, där fokus ligger på att 

undersöka hur vi kan komma fram till vilken typ av dödsmekaniker som ger upphov till den 

tänkta spelupplevelsen, och varför. Ett ramverk som definierar ändamålet, alltså vilken effekt vi 

söker för vårt dödssystem, etableras för att konkret definiera hur undersökningen fortlöper samt 

vilka slutsatser vi kan abstrahera från det vi lär oss genom aktiv undersökning. Till en början 

kommer det alltså att handla om att identifiera vad som är viktigt för oss att tänka på när vi 

designar fail states för att det djup vi söker ska uppnås, samtidigt som vi stakar ut exakt vad vi 

vill få ut av systemet. 

 

Det är även värt att nämna att även om undersökningen huvudsakligen förhåller sig till vårt 

specifika case, så är frågan vi ämnar att besvara genom vår analys och gestaltning ett centralt 

problem som alla spelkoncept ställs inför, vilket för oss gör denna undersökning extremt relevant 

även i ett bredare perspektiv - kanske främst för spel inom samma genre vi berör, men även för 

spelutveckling rent generellt. 

 

Syfte 

Vårt mål med denna artikel är att undersöka hur några utav de vanligaste arbetsmetoderna 

fungerar inom spelutveckling och sedan genomföra en praktisk analys utav vår egna process och 

hur den har påverkats av de tidigare etablerade metoderna. Vi kommer med andra ord inte 
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försöka ta fram en egen struktur eller metod för andra utan enbart redogöra för hur vi har valt att 

använda oss av dessa verktyg och vilken påverkan de ingett i vår designprocess. 

 

Bortsett från granskningen av de etablerade arbetsmetoderna inom spelindustrin så kommer vi 

även dra nytta utav våra tidigare erfarenheter av spelprojekt, relaterad forskning samt 

spelreferenser.  

 

Genom att sedan reflektera över och utvärdera denna process ämnar vi att förse både oss själva 

och andra med fördjupad insikt om nyanserna av de beslut vi fattade under processens gång, och 

hur de påverkade slutresultatet och de spelmekaniker vi producerat och testat. Undersökningen 

handlar alltså inte om att utföra en storskalad genomgång av allt som dödsmekaniker kan 

innebära, utan vi försöker istället inrikta oss på en småskalad men detaljrik inblick på hur vårt 

specifika case formas av de val och tillvägagångssätt vi anpassar. 

 

Tidigare & aktuell forskning 

Emergence & Progression 

En annan aspekt av spelutveckling som vi granskade närmare var hur vi skulle förhålla oss till 

spelmekaniker och level design. I en artikel av Joris Dormans som heter Integrating Emergence 

and Progression så delar Joris upp dessa i två termer som hon sedan analyserar ingående i sin 

artikel. Den första termen som artikeln tar upp är emergence (uppkomst) vilket egentligen bör 

utökas till termen emergent gameplay vilket innebär uppkomsten av komplext gameplay utifrån 

de simpla regler som spelmekaniker vanligvis baseras på. Ett tydligt exempel på emergent 

gameplay kan man se i de 6 pjäserna som finns i shack. Där har varje pjäs ett rörelsemönster som 

avgör vart och hur de kan förflytta sig på det rutiga brädet men genom dessa simpla regler så kan 

man finna en stor variation av taktiker. Som Dormans beskriver spel med emergence: 

 

The active substance of these games is not the complexity of individual parts, 

but the complexity that is the result of the many interactions between the parts. 

The particular configurations of elements into complex systems that contribute 

to emergence in other systems also cause interesting gameplay. In other words: 

gameplay is an emergent property of a game system defined by its rules. For 

game designers this means that understanding the structural characteristics of 
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emergent systems in general, and in their games in particular, is essential 

knowledge.3 

 

Progression definieras i detta fall som en strikt styrd spelupplevelse där spelnivån dikterar var 

och när spelaren ska genomföra förutbestämda handlingar för att ta sig vidare. Med andra ord 

styrs inte spelaren i första hand enbart utifrån de regler som spelet har etablerat utan reglerna i 

sig sätts i olika perspektiv beroende på den situation som spelnivån har försatt spelaren i och 

vilka mekaniker spelaren då tillåts använda för att ta sig vidare. 

 

Dormans poängterar dock att desto mer invecklade spelsystem blir, desto större behov finns det 

av element av progression aspekten på grund av att det är dessa element som sätter ramarna för 

hur spelaren lär sig att förstå spelvärlden och vad spelaren kan utföra däri. 

 

Even smaller games found on the Internet frequently require the player to learn 

a multitude of rules, to recognize many different objects and to try out different 

strategies. Exposing a player to all these at the same time can result in an 

overwhelming experience, and players will quickly leave the game in favor of 

others. The best way to deal with these problems is to structure the game 

experience with clever level design that teaches the player the rules in easy-to-

handle chunks. In many cases games include special tutorial levels to introduce 

a player to the core concepts, and even then they will introduce new concepts 

with care.4 

 

Men det är inte ovanligt att spel använder sig utav både emergence och progression i ett samspel. 

Dormans identifierar ett flertal exempel av bådadera i spel, och exempel från våra egna 

spelupplevelser som kombinerar element från båda aspekter är inte svåra att finna. Vad som är 

intressant för oss att ha i åtanke är användningsområden för de två perspektiven. Som Dormans 

påpekar i citatet ovan kan progression användas som ett verktyg för att etablera ramarna för 

spelets gameplay för en spelare som just börjar sätta sig in i ett nytt spelsystem. 

                                                
3 Joris Dormans, Integrating Emergence and Progression, pg. 2, http://www.digra.org/wp-
content/uploads/digital-library/11310.25319.pdf 
4 Joris Dormans, Integrating Emergence and Progression, pg. 4, http://www.digra.org/wp-
content/uploads/digital-library/11310.25319.pdf 
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Vi kan alltså se den tydliga, strukturerande designen av progression som ett verktyg för att hjälpa 

spelaren förstå spelsystemet, för att sedan öppna upp spelupplevelsen för att spelaren själv kan 

använda det de lärt sig i en friare miljö med emergence element där spelarens valmöjligheter inte 

begränsas. Denna kombination av perspektiven skulle vi komma att ha nytta av då vi planerade 

och strukturerade upp vår egna spelvärld, och hur vi lär spelaren att hantera systemen vi 

implementerade. Även de dödsmekaniker vi undersöker bör ha denna struktur i åtanke, insåg vi. 

 

Artikeln tar även upp konceptet av positiv och negativ feedback till spelaren som driver spelet 

framåt. Positiv feedback innebär att något adderas till upplevelsen och det kan vara både bra och 

dåliga saker för spelaren. Ett exempel på positiv feedback från ett spelmekaniskt perspektiv som 

samtidigt har en negativ effekt för en spelare är när en shackpjäs tas ur spel. I vårt exempel 

förlorar spelaren med de vita pjäserna en pjäs och därmed får den andra spelaren ett övertag i 

antalet pjäser. Detta ökar risken för att spelaren med de vita pjäserna kommer fortsätta att förlora 

pjäser i en högre takt än motspelaren och tvingar spelet närmare sitt slut.  

 

Negativ feedback kan i likhet med positiv feedback omfatta både bra och dåliga saker för 

spelaren. För att ge exempel på hur negativ feedback kan ha både bra och dåliga effekter för en 

spelare så kan vi granska två mekaniker som förekommer finns i RPG-spel i olika varianter. Den 

första mekaniken är hur en spelares utrustning tar skada och går sönder vartefter spelaren 

använder den i strid. Detta resulterar i att utrustningen blir mindre användbar för spelaren, eller 

till och med obrukbar. En annan vanlig mekanik är att spelet låser en del förmågor bakom ett 

tidslås, eller så-kallad cooldown, som aktiveras efter att förmågan i fråga har förbrukats och 

begränsar användningen utav förmågan i en viss tid. Båda dessa mekaniker har något gemensamt 

och det är att de har ett värde som tickar nedåt, med andra ord subtraherar något från spelet. De 

båda mekanikerna har däremot väldigt skilda effekter för spelaren som ser nedbrytandet av 

utrustningen som något dåligt men punkten då tidslåset fullföljer sin cykel som något positivt 

eftersom de då kan använda den tidigare låsta förmågan igen.  
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Både positiv och negativ feedback kan generaliseras till att positiv feedback driver spelet framåt 

och förstärker tidigare åstadkommelser medan negativ feedback stabiliserar spelet genom att 

balansera ut skillnader mellan aktörer eller spelare. 

 

Dormans beskriver även konceptet av dominanta strategier. Hon menar att spelsystem som 

innehåller färre faktorer som spelaren behöver aktivt förhålla sig till, exempelvis att bekämpa 

fiender eller hantera uppgraderingar av utrustning och vad spelaren väljer att investera i, lättare 

ger upphov till att det finns en “gyllene väg” för spelaren att gå. Att dominanta strategier växer 

fram är ofta svårt att undvika, men Dormans föreslår ett antal potentiella lösningar inom 

designen av gameplay som kan reducera risken för dessa förutsägbara spelarstrategier, vilket hon 

menar tar bort en stor del av den positiva emergence som ger spelaren intressanta valmöjligheter 

inom spelets ramar. 

 

Genom att introducera slumpartade faktorer till ett spelsystem blir det svårare för spelare att 

kunna förlita sig på att samma strategi alltid kommer att fungera som väntat. Dormans varnar 

däremot för att om designen av ett spel förlitar sig på slumpmässiga element till alltför stor grad 

kan spelupplevelsen snabbt bli frustrerande och ta bort spelarens kontroll över sina handlingar, 

och i slutändan kan slumpelementen potentiellt bara dölja den dominanta strategin istället för att 

lösa problemet. Ett annat sätt att minska riskerna av att dominanta strategier uppstår är att 

implementera element av gameplay som beror på spelarens skicklighet istället för faktorer som 

är oföränderliga (och därav kommer ge samma resultat med varje försök). Ett exempel på detta 

är spelarens förmåga att parrera eller undvika attacker i Dark Souls. Båda möjligheter baseras på 

att spelaren kan identifiera och förutspå fiendens attack animationer, för att sedan vid rätt 

ögonblick undvika eller försöka parrera attacken. Medan att undvika attacker oftast är det säkrare 

alternativet för spelare som endast vill förhindra att ta skada kan en korrekt utförd parrering 

tillåta spelaren att begå ett kraftfull motangrepp som fienden inte kan undvika. Dessa två 

mekaniker ger spelare stora möjligheter i hur de kan hantera fiender, och säkerställer att varje fall 

av att bli attackerad inte kommer sluta med samma resultat. 

 

On Permadeath 
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Som utgångspunkt till vår granskning av dödsmekaniker i spel ligger en artikel vid namn On 

Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection5, skriven av T.H. Rousse. 

I artikeln beskriver Rousse sitt förhållningssätt till en trend han upplevt av att spel med tiden har 

gått mot betydligt mildare konsekvenser av död till den punkt då han upplever att detta har gett 

upphov till problematik kring dödsmekanikers värde i dessa spel. Genom att jämföra dels sina 

egna men även andras erfarenheter med dödsmekaniker som inger kraftiga straff för spelaren 

gentemot många moderna spels triviala dödssystem som ofta endast påverkar spelaren i 

utsträckning av att ett fåtal minuters tid slösas så identifierar Rousse en detrimental påverkan på 

spelupplevelsens potential genom denna trend. Som Rousse själv uttrycker det: 

 

In most games, it has become unremarkable—a completely expected, 

statistically inevitable, perhaps humdrum, occasion that might spark a moment's 

frustration or annoyance. In a single player experience, it might cause a pang of 

regret over the amount of time since the last save state. In multiplayer, a 

particularly devious surprise attack or unlikely defeat might summon forth a 

string of colorful curses in the brief interval before respawning. But in death's 

modern implementation in electronic games, it rarely causes players much 

inconvenience or emotion.6 

 

Utöver exempel på ett flertal spel på motsatta extremer av skalan så vidareutvecklar Rousse sina 

argument med att belysa hur spel som digitalt medium påverkas av problemet. Till skillnad från 

fysiska objekt som kan massproduceras men ändå uppvisar små variationer, kan degradera och 

förändras i sitt skick över tiden så kan digitala kopior reproduceras ändlöst och perfekt, alltså 

utan variation eller avvikelser. Digitalt material saknar alltså en påtaglig historia och en närvaro i 

tid och rymd. Detta koncept är något som först beskrivs som “the aura” i artikeln The Work of 

Art in the Age of Mechanical Reproduction7, skriven av Walter Benjamin. Rousse kopplar detta 

resonemang till hur död fungerar i spel: 

 

                                                
5 Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550  
6 Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, pg. 
1, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 
7 Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, trans. Andy Blunden, 
Marxists.org, 1936, sec. II, http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm. 
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In single player games without persistent worlds, the death of the player 

character often results in just such a perfect recreation: the player is given access 

to the character exactly as he was before, at the same diegetic time and place it 

was previously located. Knowledge that players may reset the world, that their 

current actions may have absolutely no consequence whatsoever, and 

furthermore that their defeat will not jeopardize the progress they have already 

made, can trivialize their accomplishments and their sense of place. In these 

circumstances, play has essentially been commodified.8 

 

Som motsats till denna trivialisering av död i spel föreslår Rousse att permadeath som mekanik 

kan användas som en lins speldesigners såväl som konsumenter kan använda för att reflektera 

över påverkan död istället skulle kunna ha på spelupplevelsen. Han fortsätter: 

 

“By playing permadeath games, players embrace the aura cast off by technological progress. 

Characters are given a place in time and space, a history, and a touch of authenticity.”9 

 

Rousse menar att denna autenticitet förhöjer spelarens inlevelse i spelvärlden vilket skapar 

spänning och engagemang. Genom att höja riskerna i spelet, exempelvis genom permadeath - det 

vill säga att spelaren förlorar sin karaktär utan möjlighet att gå tillbaka och “göra om” i en 

potentiellt ändlös cykel av reproduktion  - så ökar även värdet av vad spelaren utför i 

spelvärlden. 

 

To dare, to take risks, to bear uncertainty, to endure tension—these are the 

essence of the play spirit. Tension adds to the importance of the game, and as it 

increases, enables the player to forget that he is only playing.10 

 

                                                
8 Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, pg. 
1, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 
9 Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, pg. 
13, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 
10 Johan Huizinga, Homo Ludens: A study of the Play-Element in Culture, Great Britain, Redwood Burn 
Ltd Trowbridge & Esher, 1980, pg. 8 
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Ett exempel som kommer upp i Rousses avhandling är EverQuest11, ett spel inom MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) genren som släpptes 1999. I EverQuest 

förlorar spelaren sin karaktärs ansamlade utrustning vid död, vilket hamnar på platsen där de dog 

i form av ett lik, eller “Corpse”, som bär denna utrustning. För att få tillbaka sin utrustning 

(vilket kan representera en enorm tidsinvestering för spelaren) måste spelaren återkomma till sitt 

lik och plocka upp sin utrustning, ofta med hotet som ledde till dess död fortfarande på plats och 

den här gången utan förmånen av sin utrustning att bekämpa hotet med. Detta fenomen kallas en 

“Corpse Run”. Vid release gick spelarens lik förlorat permanent efter bara ett fåtal timmar, men i 

en uppdatering 2001 ökade utvecklarna denna tidsperiod till veckor i ett försök att locka en 

bredare marknad av spelare, vilket gjorde riskerna och stressen på spelare som dog i spelet att 

återhämta sina resurser avsevärt mildare. 

 

World of Warcraft12, utvecklat av Blizzard Entertainment och släppt 2004, fortsatte denna trend 

mot mildare dödsstraff inom genren där spelaren helt enkelt kan betala en liten summa för att 

återfå sin utrustning vid död utan behovet och riskerna associerade med corpse runs. 

 

Som även påpekas i artikeln kan vi här identifiera en intressant anmärkningspunkt. Spel med 

hårda konsekvenser såsom EverQuests corpse runs uppmuntrar spelare att ta hjälp av sina 

medspelare för att hjälpa den utsatta att återhämta sig efter död i spelet. Utav denna interaktion 

och riskerna som ligger till grund för händelsen bildas vad vi kallar för “short stories”, alltså små 

berättelser inom spelets standardupplevelse med sitt eget självuppstående narrativ, spänning och 

upplösning. Detta är ett exempel på emergence, och konsekvensen av dödsmekaniken som 

skapar denna emergence är att små berättelser som gör att spelare minns dödsfall i spelet bildas. I 

spel med triviala konsekvenser för död såsom World of Warcraft finns inget behov av att 

interagera med andra spelare och samarbeta för att lösa ett problem, ingen emergence uppstår, 

och hela problemet är löst inom någon enstaka minut och en simpel inmatning av guld inom 

spelet. Detta är, anser vi, essensen av den aspekt av “commodification” utav död i spel som 

skadar spelupplevelsen och dödens betydelse i spel. Som Rousse uttrycker det: 

 

                                                
11John Smedley, EverQuest, Sony Online Entertainment, 1999 
12 Rob Pardo, Blizzard Entertainment, 2004 
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There are lessons to be learned and emotions to be gained from losing, from 

struggling, and from risking. It seems a cruel irony that when we are given the 

opportunity to risk without practical consequence, we most often choose the 

safest path.13 

 

Med detta i åtanke anser vi därmed att vi har en värdefull grund att utgå ifrån för att undersöka 

vidare hur död i spel kan skildras spelmekaniskt och vilka konsekvenser det får. Som vi ser det 

spelar det ingen roll om spelaren kontrollerar en karaktär eller flera, utan principerna kan 

appliceras oavsett. Mekanikerna som försöker skapa detta värde av att undvika död i spel 

behöver heller inte betyda att spelsystemet måste vara komplext, eller att situationen i fråga 

måste vara komplex, utan resonemangen kan identifieras i både ytterst simpla spel med 

okomplicerade mål såväl som mer invecklade och nyanserade spelupplevelser såsom exemplen 

ovan. När en blandning av spelsystemets mekaniker, den unika situationen, och det mänskliga 

elementen i form av spelaren (eller spelarna) interagerar med varandra bildas denna short story 

som gör att dödsfallet har potentialen att bli minnesvärd, och det är detta vi bör ha i åtanke då vi 

går vidare; hur kan vi skapa denna emergence genom dödsmekanikerna? 

 

De resonemang och reflektioner kring dödsmekaniker och hur de olika sätten att hantera död i 

spel påverkar spelupplevelsen som Rousse påpekar i artikeln gav oss alltså värdefullt material att 

själva reflektera över, vilket tillsammans med våra egna erfarenheter med kontemporära spel 

ledde till vårt intresse att ta dessa teorier och försöka undersöka vidare genom ett mer praktiskt 

förhållningssätt där vi faktiskt utför en spelproduktion som ämnar att ge upphov till ytterligare 

insikter inom ämnet av olika dödssystems påverkan. Samtidigt låter denna målsättning oss 

experimentera med processen av att utföra denna praktiska analys, vilket vi som speldesigners 

ser ett starkt utvecklingsmässigt värde i. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att den praktiska analys vi utför kommer till skillnad från Rousses 

avhandling fokusera främst på den mekaniska aspekten av dödsmekaniker, och inte den 

emotionella påverkan på spelaren. Detta för att vi ska kunna fokusera på hur just 

dödsmekanikerna kan byggas upp för att bidra till den emergence och short story narrativet vi 

                                                
13 Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, pg. 
18, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 
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diskuterat ovan, och för att vi ska kunna konkretisera utvärderingen av denna påverkan behöver 

vi inrikta oss på den mer påtagliga gameplay påverkan istället för emotionell påverkan, vilket i 

de flesta fall är svårare att på ett objektivt sätt mäta i och med att det av sin natur skiljer sig 

mellan individer på ett subjektivt sätt. För att på ett värdigt sätt kunna utvärdera den emotionella 

påverkan på spelare för specifika dödsmekaniker skulle vi behöva implementera ett drastiskt 

annorlunda tillvägagångssätt med resurser som avviker från vår avsikt med denna undersökning. 

 

Vi finner även ett tydligt värde i Rousses upplägg av att reflektera kring sina egna och andras 

erfarenheter av olika spelreferenser och hur de hanterar dödsmekaniker då detta konkret 

förankrar de poänger han belyser i påtagliga exempel vi kan relatera till. Rousse sätter även detta 

i kontext genom insamlad fakta från utomstående källor kring relevanta spel samt resonemang 

från närliggande forskning. Detta är ett tillvägagångssätt som även vi kan dra nytta av då vi till 

stor del kommer bli tvungna att förlita oss på vår praktiska erfarenhet för att analysera och 

genomföra vår egna praktiskt inriktade undersökning av död i spel, samtidigt som vi försöker 

styra vår riktning på ett utvecklande sätt genom att relatera våra erfarenheter till utomstående 

teorier och metoder. 

 

Spelutvecklingsmetoder 

Huvuddelen av vår undersökning är den process som vi genomgår för att producera vår 

gestaltning. Spelutveckling är dock väldigt komplicerat och även om vi har arbetat på ett flertal 

projekt av varierande storlek och kvalité så behövde vi lägga en teoretisk grund som vi kunde 

arbeta utefter. För att kunna lägga denna grund så har vi kollat på ett flertal källor vars innehåll 

vi främst återkopplar till vårt koncepts mål och som ska hjälpa oss med att på ett strukturerat sätt 

fatta så korrekta, enligt vår uppfattning, beslut angående både designval och tillvägagångssätt i 

produktionen som möjligt. 

 

Först och främst så behövde vi granska etablerade spelutvecklingsmetoder som används eller har 

använts i stor utsträckning för att skapa en struktur för hur vi kan hantera de utmaningar som kan 

uppstå under en produktion. De utvecklingsmetoder som vi har valt att fördjupa oss inom är 

agile, scrum och vattenfall. Detta urval är baserat på hur vi har uppfattat deras utsträckning inom 
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industrin även om det ska sägas att det inte finns några konkreta siffror på detta samt att 

variationerna av dessa metoder kan skilja sig väldigt mycket. 

 

 

 

 

 

Vattenfall 

Denna metod etablerades formellt 1970 i en artikel av Winston W. Royce14 och är därmed den 

äldsta av de metoder vi har undersökt. Det är även den mest problematiska av metoderna då det 

lätt skapar flaskhalsar i produktionsledet. Metoden går ut på att man först etablerar kraven som 

finns på produkten. Sedan framställer man ett komplett designdokument som klargör exakt hur 

produkten ska se ut och fungera. När detta är gjort så återstår implementationen av allt som är 

nedskrivet i designdokumentet och sedan verifierar man att kraven är uppfyllda och fortsätter då 

med uppehåll av produkten om det finns ett behov för detta. Med andra ord så är det en ytterst 

linjär sekvens där allt arbete fördelas till olika individer eller grupper med instruktioner om vad 

som ska produceras.  

 

När man använder denna metod för spelutveckling så finns det många problem som kan uppstå i 

dagens spelindustri då alla delar av produktionen är tydligt segregerade men inom många 

arbetsteam så är individerna ofta väldigt specialiserade på en eller ett par uppgifter och det 

skapar då uppehåll i deras produktivitet då de behöver invänta att en annan avdelning 

färdigställer uppgiften som lägger grunden för nästa åtagande. Inom mindre arbetsteam så är det 

möjligt att detta inte skapar lika stora problem om man vet att samtliga personer kan fylla flera 

roller så att de kan arbeta oavbrutet genom hela projektet.  

 

Men det är inte bara flaskhalsar inom produktiviteten som gör att vattenfall metoden ses som 

problematisk. Det är dessutom en väldigt rigid utvecklingsform där det ställs orimligt höga krav 

på de som ska skriva designdokumentet då det krävs att de har full förståelse för hur samtliga 

                                                
14 Rory McGuire, Paper Burns: Game Design With Agile Methodologies, pg. 1, 
http://www.gamasutra.com/view/feature/131151/paper_burns_game_design_with_.php?page=1 
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spelsystem fungerar tillsammans innan de har kunnat genomföra några tester men även att de kan 

utvärdera ifall de olika spelmekanikerna faktiskt skapar ett spel som är underhållande.  

 

Utöver detta så stannar hela produktionen upp om det uppstår problem någonstans och eftersom 

att hela metoden går ut på att man strikt ska följa den förutbestämda designen så bör man se 

kompromisser eller diskussioner som en sista utväg. Detta kan skapa situationer som är ohållbara 

där utvecklaren tvingas till att gå ifrån den valda metoden men då faller den gruppstruktur som 

hela teamet förlitar sig på vilket i sig kan skapa problem.  

 

Som vi tidigare nämnde så är det dessutom väldigt svårt att förutse vilken produkt man faktiskt 

får fram i slutändan då det är svårt att förutse hur olika system faktiskt fungerar tillsammans samt 

hurvida det har uppstått några tekniska, tidsmässiga eller ekonomiska problem som har tvingat 

fram kompromisser som kan ha stora konsekvenser för slutprodukten. Då allt sker i en linjär 

sekvens så ges utvecklaren inte någon chans att göra en utvärdering innan samtliga delar är klara. 

 

Agile 

Till skillnad från vattenfall så har agile ett stort fokus på att arbetet ska vara anpassningsbart till 

både den tilltänkta produkten och arbetsteamet. På grund av det fokus som finns på flexibilitet så 

får man behandla agile som en grundmetodologi för hur man kan utveckla spel. Det finns många 

varianter av agile (vara scrum är en som vi kommer behandla senare i texten) och det finns ingen 

som kan sägas vara bäst för alla projekt eller arbetsgrupper. Spelutveckling i sig omfattar en stor 

bredd i hur komplexa projekten är, hur många personer som arbetar på projektet och hur lång tid 

de har på sig. 

 

Vad som faktiskt menas med denna anpassningsbarhet är att arbetsgruppen inte strikt behöver 

följa ett komplett designdokument utan att de genom iterationer utvärderar sin produkt och 

ombeprövar vad som krävs av produkten. För att påbörja ett projekt med agile som arbetsmetod 

krävs det inte ett färdigt designdokument utan även det blir en del av processen som kan fortlöpa 

väldigt långt in i utvecklingen. Eftersom agile baseras på iterationer så behöver inte eventuella 

problem som uppstår påverka utvecklingen ända fram tills projektet är slutfört utan teamet kan 

anpassa sig till problem som uppstått när de planerar nästa iteration.  
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När man arbetar med denna löst sammansatta metod så värderar man även andra saker än den 

strikthet som belyses i vattenfallsmetoden. I agile så värderas istället ett program som går att 

testa, även om det kan sakna många funktioner, så snabbt som möjligt då det hjälper teamet när 

de ska utvärdera produkten inför nästa iteration. Metoden värderar även individer och deras 

lösningar som framkommer vartefter problem uppstår under arbetetsgång och välkomnar 

förändringar i både metod och mål om det bidrar till en bättre produkt.  

 

Sist kan man även säga att det är viktigare att börja producera än att spendera tid på att försöka 

förutsäga hur saker kommer fungera och vilka funktioner eller mekaniker som man kommer vilja 

implementera längre fram i projektet. Allt detta för att teamet ska försöka undvika att bli bundet 

till någon dokumentation som sedan motstrider deras nuvarande behov eller önskemål om hur 

projektet ska fortskrida.  

 

Scrum 

Detta är en väl etablerad variant utav agile. Men även inom scrum lämnas det utrymme för att 

anpassa metoden efter projektets krav. Det som främst skiljer sig från agile är att hela projektet 

delas upp i så kallade sprints. Man börjar en sprint med att etablera vad som ska genomföras 

under sprinten och sedan så får individerna arbeta med sina uppgifter under en förutbestämd 

tidsperiod (ofta runt två veckor). När sprinten är över så utvärderas resultatet och hur 

arbetsprocessen har fungerat under sprinten. Något som även är viktigt inom scrum är att 

samtliga individer i projektet deltar i diskussioner där man går igenom både vad som varit 

positivt och negativt under den föregående sprinten samt vad och hur man kan förbättra arbetet 

under nästa sprint. Efter utvärderingen av den tidigare sprinten så börjar processen om och nya 

krav för nästa iteration sätts upp. 

 

Under en sprint så har man dagliga möten (inte nödvändigtvis med hela teamet utan ofta  

uppdelat i mindre grupper som har gemensamma uppgifter) där alla individer redogör för vad de 

gjorde dagen innan men även vad de kommer arbeta med under dagen. Detta är till för att både 

gruppen men även individerna ska kunna återkoppla till hur de förhåller sig till sprintens mål 

men även för att ge teamet en chans att anpassa sig för att kunna uppnå sprint-målen. Varje 

grupp är dessutom självorganiserande under sprinten och detta ger varje subgrupp men även 
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projektgruppen i stort en större frihet i hur man hanterar olika problem och möjliggör ett mer 

effektivt arbetssätt. 

 

The goal for these teams when reviewing with their customers is to demonstrate 

a “vertical slice” of the game, as in a piece of a game such as a single level hub 

or a completely playable mechanic or a tuned feature. While not all mechanics 

can be delivered in a single iteration, the individual pieces of them become the 

vertical slices that teams focus on.15 

 

Varje iteration har som mål att skapa en vertical slice som kan spelas och därmed utvärderas. För 

att nå detta mål så delas uppgifter ut till mindre grupper som kan bestå av individer från skilda 

discipliner inom spelutveckling. Det gör det lättare för de olika disciplinerna att arbeta 

tillsammans då de ständigt har kontakt och kan föra en konversation som direkt kan påverka och 

underlätta för grupper att nå sitt mål. Eftersom samtliga individer får komma till tals och ge sin 

syn på hur de ska lösa sina uppgifter så skapar det även en känsla av ägande för alla inblandade 

vilket kan ha en stor positiv effekt på individers motivation för projektet.  

 

Litteratur 

Medan det finns mycket ludologisk teori skriven om spelmekaniker och dess innebörd ser vi en 

tydlig lucka i ett mer praktiskt förhållningssätt till att undersöka fenomen inom utvecklingen av 

spelmekaniker. Detta tomrum ökar ytterligare då vi fokuserar på just dödsmekaniker och dess 

betydelse för spelaren, samt hur dessa mekaniker medvetet framställs för att inge påtagliga 

effekter på spelaren. Exempel på dessa teoretiska genomgångar av spelmekaniker såsom Salen & 

Zimmermans Rules of Play: Game Design Fundamentals16 kommer upp i Rousses verk. Även 

Game Mechanics: Advanced Game Design17 skriven av Ernest Adams och Joris Dormans 

behandlar denna teoretiska genomgång. Denna teori är värdefull för oss att ha i åtanke som 

                                                
15 Rory McGuire, Paper Burns: Game Design With Agile Methodologies, pg. 1, 
http://www.gamasutra.com/view/feature/131151/paper_burns_game_design_with_.php?page=1 
16 Salen, K and Zimmerman, E, Rules of Play: Game Design Fundamentals, United States of America, 
Massachusetts Institute of Technology, 2004 
17 Adams, E and Dormans, J, Game Mechanics: Advanced Game Design, United States of America, New 
Riders Games, 2012 
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bakgrund till en mer praktiskt inriktad undersökning, även om vi genom gestaltning, tester och 

case-baserad empiri till stor del överstiger omfånget av dessa resurser. 

 

Genom vår undersökning ämnar vi att kunna expandera på dessa teorier och sätta dödssystem 

och fail states i vår egna kontext, dels för direkt användning i spel, men även för att öka vår - och 

förhoppningsvis andras - förståelse för påverkan som beslut inom designen av dödsmekaniker i 

ett spel kan ha och vad som kan vara värt att tänka på beroende på vilken upplevelse spelet siktar 

på att förmedla, samt hur spelaren förhåller sig till sin eller sina karaktärer och det upplevda 

“värdet” på dess liv. 

 

Spelreferenser 

En av de inspirationskällor inom spel som vi anser är mest intressant för våra ändamål är Souls 

serien. I sin artikel beskriver Rousse skillnaden mellan striktare straff för död jämtemot triviala 

straff, och han beskriver ytterligare Souls serien som ett starkt exempel på ett spel med striktare 

dödsmekaniker som inger mer engagemang i spelaren, och som har exemplifierat vad han kallar 

en renässans i popularitet för denna typen av dödssystem i spel.18 

 

I Dark Souls så kontrollerar spelaren en karaktär i tredje person vars mål är att överkomma 

hinder i form av fiender, fällor och andra faror i miljön och ta sig vidare genom nivåerna i spelet. 

När spelaren dör lämnas resurserna man samlat på sig (som kan användas för att uppgradera 

spelarens förmågor och köpa ny utrustning) vid platsen där spelaren dog och spelaren återuppstår 

vid sitt senaste aktiverade checkpoint, vilka är utspridda med jämna mellanrum i spelnivåerna. 

Spelaren måste ta sig tillbaka till platsen där de dog för att återhämta dessa resurser. Om död 

inträffar innan dess så försvinner resurserna permanent. Vi fann detta intressant för att vårt mål 

är att göra döden till en del av spelet i kontrast till ett mer traditionellt stopp i form av “Game 

Over”, och detta system är både väl integrerat i existerande gameplay samt ger spelaren ett 

tydligt mål och en utmaning direkt vid återupplivelse. 

 

                                                
18  Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, pg. 
4, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 
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Vi granskade även Darkest Dungeon, ett spel som har permadeath. I Darkest Dungeon så styr 

spelaren en grupp äventyrare in i dungeons för att besegra monster och hämta skatter. Men det är 

inte först och främst spelets permadeath mekanik som gör att spelet står ut från andra spel vi har 

analyserat. När en spelarkaraktär får slut på hitpoints så går karaktären in i ett så kallat death’s 

door state. När en karaktär är i detta tillstånd så avgör en procentchans varje gång en fiende 

attackerar om karaktären dör.  

 

Spelet har även en stressmekanik för spelarkaraktärerna. När en karaktär når maxgränsen för hur 

mycket stress de tål så kan de få permanenta karaktärsdrag som ofta är skadliga för karaktären i 

sig men även för gruppen. Dessa karaktärsdrag kan t ex sänka en karaktärs death’s door 

procentchans och därmed öka chansen för att de dör. Ett annat karaktärsdrag kan göra att 

karaktärerna börjar skada sig själva och detta är då helt bortom spelarens kontroll. Dessa två 

system hade en väldigt stark synergi som gjorde att inte bara döden i sig kändes meningsfull men  

även de skador som karaktärerna drog på sig under sina äventyr. Det uppstår ofta situationer där 

spelaren inte bara behöver hantera ett scenario där spelaren har tillgång till en karaktär mindre 

efter att någon har dött utan även att förutse vilka problem som kan uppstå via skador eller hur 

man ska hantera en skadad karaktär som är till mer besvär än nytta. 

 

Som berört ovan så kommer våra egna erfarenheter, dels som livslånga konsumenter av spel 

inom varierande genrer och dels som spelstudenter med inriktning av speldesign ligga till 

bakgrund för vår undersökning till allra största del. Med erfarenheter från över ett dussin 

småskaliga spelprojekt har vi redan experimenterat med ett antal olika produktionsmodeller och 

tillvägagångssätt för att ta ett koncept till en spelbar produkt. Vårt mål med denna 

undersökningen är att kunna utvärdera våra tidigare metoder och bygga vidare på dessa med ett 

nytt tillvägagångssätt för att försöka förbättra vår designprocess. 

 

Metoder 

För att utveckla vår process insåg vi tidigt att vi inte kunde förlita oss fullständigt och framförallt 

exklusivt på våra tidigare erfarenheter från andra spelprojekt, utan vi behövde inhämta 

inspiration från externa tillvägagångssätt. Vårt tankesätt var att vi sedan låter dessa externa 

referenser färga våra tidigare metoder i ett försök att integrera element från dessa metoder med 
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våra basramar. I slutändan var vår förhoppning att ett anpassat tillvägagångssätt som inger ett 

nytt perspektiv på vår process skulle uppstå. 

 

Nämnvärt är att i de flesta tidigare projekt har vi dragits till en vattenfallsliknande process som 

präglats av noggrann planering och etablering av ett till stor utsträckning komplett och detaljerat 

konceptdokument för att eliminera så många problem med produktionen som möjligt innan de 

uppstår. Först när vi kommit såpass långt att spelbara prototyper har producerats baserat på 

konceptet i fråga har vi släppt in en genuint iterativ metodik där vi testar, reflekterar över, och 

sedan gradvis ändrar element i produkten för att sedan testa igen, och så vidare. 

 

Medan vi redan diskuterat problematik som kan uppstå med att följa en såpass strikt 

processmetod som en klassisk vattenfallsproduktion så är det här värt att belysa att vi själva 

upplevt några av dessa problem som konsekvens av vårt tidigare tillvägagångssätt. Dels har den 

noggranna konceptfasen ödslat stora mängder tid vi hade kunnat använda på att faktiskt testa oss 

fram och utveckla en produkt vi själva upplever konkret uppfyller våra designmål genom 

iteration, vilket även har inneburit en inväntan på en färdigställd vision för de som skapar 

digitala resurser för projektet, och dels har vi haft svårt att anpassa denna vision då vi vid något 

skede i processen upptäckt att vi behöver ändra hur vissa element i designen ska fungera eller 

implementeras. Detta har i vissa fall då olösbara (med våra dåvarande resurser) problem 

upptäckts lett till att vi har behövt kasta bort stora mängder arbete, i vissa fall hela konceptet, för 

att påbörja något nytt i en annan riktning. Detta i sin tur har naturligtvis haft en kraftigt negativ 

påverkan på arbetsmoral såväl som produktiviteten och resultaten av vårt arbete. 

 

Till följd av dessa kostsamma misstag är vår avsikt under denna undersökning att medvetet 

bepröva nya, potentiella lösningar på tidigare fallgropar, och därav utveckla vårt perspektiv kring 

designprocessen. Frågan vi bör ställa oss för att etablera grunden för en ny infallsvinkel till 

processen är därmed: “Vad kan vi göra för att undvika våra tidigare identifierade problem, och 

hur kan externa arbetsmetoder hjälpa oss att åstadkomma detta?” 

 

Till svar på detta problem tillämpade vi ett antal förändringar i processen. Först och främst 

behövde vi sätta en tydlig gräns för hur länge konceptfasen tilläts fortlöpa. Vi bestämde även 
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uttryckligen att målet med konceptfasen inte var att producera ett konceptdokument som 

presenterar samtliga element av spelets gameplay. Istället var målet att etablera ett ramverk 

vilket bestod av en koncis lista på tematiska element och gameplay centralt för konceptet, vilket 

tillsammans skulle förse oss med en enad riktning för spelets vision. Detta ramverk hölls 

medvetet simpelt och definierade långt ifrån vad som skulle kunna avbilda ett fullkomligt 

spelkoncept, och grundades på en handfull dagars diskussioner kring tematiska såväl som 

gameplay relaterade inspirationskällor som tilltalade oss, och som potentiellt skulle komma att 

ge oss goda möjligheter att skapa alternativa dödsmekaniker. Dessa konceptdiskussioner var 

startskottet för konceptet som vi naturligt överförde från tidigare erfarenheter och referenser. 

Punktlistan vi etablerade för konceptet såg ut som följande: 

● Lovecraftian stämning - rädslan för det okända, mörka hemligheter, kulter 

● Alan Wake liknande mystisk stämning och gradvist uppenbarande mysterie 

● Innsmouth liknande by och landsbygd (blek och dyster engelsk landsbygd) 

● Isolerad från omvärlden 

● Spelaren är en eller flera inkvisitörer skickade för att hitta och avslöja kulten 

● Ingen modern teknologi (telefoner, skjutvapen, fordon, etc) 

● Sparsamt med magi (low-magic setting) 

● Open World (spelaren tillåts utforska fritt, men det finns modulära story segment och 

“hotspots”) 

● Spec Ops: The Line liknande “mind games” och avbildning av vansinne 

● Finns talismaner och dylikt för att ge spelaren visst skydd mot monster 

● Utforska byn, ruiner och andra platser på landsbygden runtomkring byn 

● Interaktion med karaktärer (byinvånare, kulten, osv) för ledtrådar och stämning 

● Spelarkaraktärerna samlas varje kväll för att pussla ihop ledtrådar och besluta vad de ska 

undersöka härnäst 

● Roguelike element för replay value: “random events”, slumpmässigt placerade ledtrådar 

och items, varierande inblandade byinvånare 

● RPG element: inventory och equipment management, dialog, character development, 

exploration 

● Stealth och combat: spelaren kan välja mellan tillvägagångssätten - måste finnas för- och 

nackdelar med båda 
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● Stealth baseras på ljud, ljus, och sikt 

● Upptäckt har långsiktiga konsekvenser; drar till sig negativ uppmärksamhet från kulten 

vilket gör spelet svårare, fler fiender osv 

● Combat bör vara riskabelt, spelaren är ingen superhjälte 

● Combat gameplay liknande Souls-serien eller Alan Wake 

 

Det är vid denna punkt viktigt att anmärka att konceptet vi utformade var tänkt att agera som en 

bas där många element, främst inom gameplay, lämnades osagda. Detta på grund av att vi genom 

vår undersökning skulle kunna bygga vidare på en flexibel grund som inte skulle limitera eller 

sätta stopp för potentiellt intressanta idéer för dödsmekaniker. Samtidigt så hade vi en tillräckligt 

definierad utgångspunkt för att kunna fokusera på dödsmekaniker som tar kontext, speltyp, och 

den tänkta spelupplevelsen i åtanke, bär med sig dessa element och sedan förstärker och bygger 

vidare på dem för att skapa en sammanhängande designad produkt som går att utvärdera på ett 

tydligt sätt. 

 

För att återgå till utgångspunkten kring vårt tillvägagångssätt, alltså: “Vad kan vi göra för att 

undvika våra tidigare identifierade problem, och hur kan externa arbetsmetoder hjälpa oss att 

åstadkomma detta,” så etablerade vi även tidsramar för produktionen där enstaka problem eller 

system ordnades i en lista och tilldelades en tidsrymd baserat på vår bästa uppskattning om hur 

lång tid uppgiften bör ta att lösa. Medan den linjära kartläggningen av problemen att lösa och 

tiden tillgänglig för varje vid första blick påminner om en vattenfallsprocess så finner vi den 

främsta likheten metoder som härstammar från Agile arbetssättet. Denna tilldelning har snarare 

tydliga likheter med Scrums “time boxes” vilket är en viss mängd tid som ett problem eller en 

uppgift tilldelas att lösa under planeringen av en sprint. 

 

Skillnaden var att vi tillät oss att hantera tidsramen på ett något mer flytande sätt. Om en 

mekanik inte blev färdig under den uppskattade tiden avsatte vi helt enkelt mer tid, och om det 

tog mindre tid än väntat anpassade vi direkt tidsramen och tog tag i en ny uppgift; något som inte 

skulle uppmuntras under en sprint. Vi återbesökte även ständigt vår tidsram, reflekterade kring 

hur arbetet har gått, och reviderade vår tidsplan baserat på våra behov och projektets prioritet för 

stunden. På så sätt höll vi tidsramarna ständigt relevanta och relaterbara för hur vi låg till, och 
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om förseningar skedde kunde vi snabbt korrigera tidsplanen för att hantera detta. Dessa 

intervaller kunde vi hålla betydligt tätare inpå eftersom att vi endast var två personer i teamet, 

och därav kunde anpassa Scrum principen utav att utvärdera varje sprints arbete för att fungera 

mer effektivt för oss. 

 

Som ett team på endast två personer hade vi även möjlighet att arbeta på ett konstant 

sammanknutet sätt. Detta nära samarbeta gjorde att vi direkt kunde reagera på problem som 

uppstod, analys av vårt arbete skedde kontinuerligt under tiden, och vi kunde hjälpa varandra 

framåt på ett mer påtagligt sätt än ett större team skulle kunna utan att skapa 

organiseringsproblem. Dagliga möten behövdes alltså inte, utan vi arbetade ständigt tillsammans. 

Detta gynnade även undersökningen av vår process i och med att vi kunde utan förvirring 

anpassa oss till olika arbetsformat som kombinerade delar av externa, etablerade metoder med 

våra egna från tidigare spelprojekt. 

 

Ett annat verktyg som hjälpte oss att strukturera processen på ett mer indirekt sätt var 

användningen av versionshantering. I och med att vi genom denna undersökning strävade efter 

ett mer iterativt arbetssätt där vi ständigt ändrade konceptet, produkten, och den bakomliggande 

processen utefter de förutsättningar som utvecklades under tiden så föll versionshantering sig 

naturligt som hjälpmedel för att organisera de många iterationerna av produkter vår process 

skapade. Genom att vi laddade upp vår produkt med jämna mellanrum (vanligtvis när en markant 

ändring eller tillägg hade gjorts) och sparade en historik av tidigare versioner kunde vi jämföra 

våra framsteg. Om problem uppstod efter att ha gjort stora ändringar i något av spelsystemen 

kunde vi gå tillbaka till en tidigare version och fortsätta därifrån. Iteration och noggrann 

versionshantering fann vi av dessa anledningar var kompletterande verktyg med stark symbios 

för vår process. 

 

Spelproduktionen i sig baserades i spelmotorn och utvecklingsverktyget Unreal Engine 419, 

skapat av Epic Games. Verktyget släpptes 2014 men är ständigt under utveckling med 

uppdateringar, nya features och lättillgänglig support som är anpassad både för små utvecklare 

såväl som stora företag. Fördelarna med att använda Unreal Engine 4 (hädanefter UE4) för vår 

                                                
19 Tim Sweeney, Unreal Engine 4, Epic Games, 2014 
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del var många. En fullt funktionell spelmotor vilket även implementerar ett visuellt script språk 

som tillåter designers att programmera gameplay visuellt tog bort behovet av att rekrytera ett 

flertal programmerare. Grafiskt inriktade användare har även möjligheten att dela med sig av 

grafiska resurser genom ett snabbt växande “marketplace” där både gratis resurser och prissatta 

sådana finns tillgängliga för övriga användare, vilket tillåter designers att fokusera på gameplay 

genom användningen av temporärt visuellt content. 

 

Trots att valet att använda UE4 för vår del skulle innebära en inlärningskurva i ett relativt 

komplext utvecklingsverktyg så vägde fördelarna enligt vår mening starkare. Denna avancerade 

3d motorns möjligheter överskrider med en avsevärd marginal hur pass komplexa spelsystem vi 

kan implementera, vilket innebar att vi inte behövde oroa oss för att bli begränsade av motorn 

när det kommer till de mekaniker vi valde att implementera och testa. Att försäkra oss om att vi 

inte skulle limitera möjligheterna för vår utvecklingsprocess var något som vi tidigt identifierade 

som en viktig del av vår undersökning, och även i detta fallet reflekterade vår val av 

utvecklingsmiljö detta tankesätt. 

 

Ytterligare ett verktyg vi tidigt insåg skulle kunna nyttja vår undersökning var prototyper. Även 

detta är något som ofta förekommer i traditionella utvecklingsmetoder inom spelbranschen, men 

vi är sedan tidigare själva ytterst bekanta med fördelarna av att skapa prototyper för att testa 

gameplay element innan de färdigställs i en släppbar produkt. Målsättningen att producera 

prototyper istället för ett släppbart spel komplett med estetiska element utöver den 

grundläggande spelupplevelsen faller sig naturlig då detta tillåter oss som utvecklare att relativt 

snabbt testa och utvärdera vårt gameplay utan att utsättas för vattenfallsmetodens problem av att 

utveckla samtliga element av spelet, sammanställa dessa till en slutförd produkt, och endast då 

kunna testa och utvärdera resultatet. 

 

För att utvärdera dessa prototyper och de dödsmekaniker vi skulle komma att integrera behövde 

vi även etablera hur vi på ett konkret sätt kan hantera denna kritiska del av processen med tanke 

på vår undersökning. Vi bestämde oss för att luta vår analys av eventuella resultat mot ett 
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kvalitativt förhållningssätt20 där vi dels själva reflekterar över ett fåtal jämförbara prototyper och 

går in på detalj om resultaten, men även släpper in utomstående kritik och feedback genom ett 

speltest där ett mindre antal individer får ta del av vad vi producerat och utvärdera detta genom 

ett frågeformulär. 

 

Genom att vi får feedback vi kan bearbeta både inifrån och utifrån var vår förhoppning att detta 

skulle ge oss ett bredare perspektiv på hur dödsmekanikerna vi skapar agerar i samband med 

övrigt gameplay inom spelkonceptet, och vad för slutsatser om processen som lett oss till detta 

resultat vi därav kan abstrahera. Den externa feedbacken ansåg vi därmed var kritisk, och för att 

få en så värdefull inblick som möjligt av hur utomstående parter tolkar våra resultat siktade vi på 

att ha ett mindre antal prototyper som varje testspelare skulle kunna lägga mer tid på för att bilda 

en starkare förståelse för produkten och dödssystemens påverkan på spelupplevelsen. Vi själva 

kunde även spendera den tid vi behövde i diskussion med en mindre testgrupp där en eller två 

personer får utföra speltestet i taget medan vi aktivt medverkar. 

 

Denna medverkan från vår sida ansåg vi kunde ge oss en tydligare förståelse för att analysera 

resultaten av speltestet, och är något som är centralt för kvalitativ forskning vilket även enligt vår 

mening passar en i grunden case-baserad, praktisk undersökning såsom våran. Då vi behandlar 

ett ämne som är tämligen abstrakt då det ofta påstås att det inte finns några enkla svar eller 

objektiva sanningar inom speldesign ser vi ett stort värde i att aktivt placera oss själva i en 

position där vi kan tolka och analysera denna utvärderingsprocess i ett försök att finna 

kopplingar i hur våra designbeslut har påverkat spelupplevelsen i slutändan. Det ska dock sägas 

att vi genom att fokusera på ett tillvägagångssätt som är mer kvalitativt inriktat även kommer 

finna nytta i mer konkret statistik och fakta som komplement inom utvärderingsprocessen för 

vårt projekt, och vi ser ingen anledning att medvetet begränsa oss från att samla in så mycket 

värdefull information att tolka och analysera som möjligt. Vårt fokus ligger på att försöka 

kvalitativt bearbeta den information vi samlar in. 

 

                                                
20 Shoshanna S, Qualitative Research Methods, 

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/intqhc/14/4/329.full.pdf 
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Produktion 
Ramverket 
För att utvärdera och analysera våra idéer för alternativa dödssystem så behövde vi som tidigare 

berört gå från ett tidigt utvecklingsstadie av ett spelkoncept hela vägen till att realisera konceptet 

i form av spelbara prototyper. Dessa kunde vi sedan använda för att genomgå en intern 

utvärdering av våra spelmekaniker genom speltestning, där vi dokumenterar våra egna men 

främst utomstående testares observationer och erfarenheter med spelet. Syftet för detta speltest 

var att ge oss ytterligare perspektiv på hur våra mekaniker fungerar i samband och på vilket sätt 

vår process har format dess utveckling. 

 

Som tidigare nämnt fokuserade vi på att utforma ett ramverk att följa, både tematiskt och från ett 

gameplay perspektiv, istället för ett fullständigt konceptdokument som agerar som en ritning 

över spelet som sedan byggs. Medan en simpel punktlista kan te sig svår att översätta till ett spel 

var detta, enligt vårt tankesätt att inte limitera våra möjligheter, precis vad vi sökte. Vi ville 

kunna utforska dödsmekaniker som förankrades i konceptets relativt lösa men nödvändiga ramar.  

 

Dessa ramar gav kontext till de dödsmekaniker vi undersökte, och tillät oss att i ett senare skede 

analysera mekanikernas effekt som en komponent i ett större spelsystem, istället för att separat 

gameplay element som existerar i ett vakuum. Grundmekaniker såsom exempelvis spelarens 

möjliga handlingar, fiender och dess beteende, stridssystemet och så vidare sätter 

dödsmekanikerna och dess påverkan på övriga element i ett nätverk av kontext vilket vi på ett 

tydligare och mer konkret sätt kan analysera och utvärdera genom diskussion och reflektion över 

den feedback vi får ut av att testa spelet. 

 

Så hur tolkade vi de kortfattade punkterna som utgjorde vårt koncepts ramverk, och hur hängde 

dessa enligt vår etablerade vision av spelet ihop? För att summera spelets vision grundades 

konceptet i ett tredjepersons stealth/äventyrsspel som innefattar starka RPG (Role-playing game) 

element med starka influenser från Lovecraft21, Dark Souls, Alan Wake22, och rogue-likes såsom 

                                                
21 Howard Phillips Lovecraft, https://en.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft 
22 Petri Järvilehto, Alan Wake, Remedy Entertainment, 2010 
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Darkest Dungeon23. Spelet är tänkt att utspela sig i en liten isolerad by och den närliggande 

landsbygden där en fanatisk kult döljer sig bland befolkningen. 

 

Spelaren tar rollen som en inkvisitör som i ett Open World format (vilket innebär ett fokus på 

icke-linjär progression genom spelet och spelvärlden) undersöker platser i och kring byn, 

interagerar med befolkningen, och letar efter ledtrådar och bevis av kultens aktiviteter, för att 

sedan arbeta för att sätta stopp för den fientliga kultens aktiviteter. 

 

Gameplay fokuset ligger i att spelaren genom interaktion mellan karaktärer och utforskande leder 

berättelsen vidare, och då direkt konflikt är en risk så kan spelaren lika ofta missleda eller smyga 

förbi hot som direkt bekämpa dessa genom strid. Dessa två tillvägagångssätt utgör stealth, 

respektive combat aspekterna av spelarens interaktion med fiender. Beroende på hur mycket 

uppmärksamhet spelaren drar till sig från kulten så ökar motståndet gradvis. Spelarens uppgift 

kan liknas vid ett mörkt mysterie som gradvis uppenbaras, och när spelaren har samlat 

information om kulten måste de sedan ta mer direkt handling för att befria byn från kultens 

fientliga influens. 

 

Omsättning av konceptet 
Det första som bör uppenbaras med detta koncept i åtanke är hurpass storskaligt ett spel baserat 

på detta lätt skulle kunna bli, speciellt utvecklat i en 3d motor. För endast två designers utan 

tillgång till ett team med grafiker som kan producera resurser specifikt för detta (vilket även 

gäller för ljud i ett senare skede) så insåg vi direkt att det kompletta spelet är både för ambitiöst 

för vår undersöknings utsträckning samt en mer vattenfallsaktig målsättning, med den 

medföljande problematik som tidigare diskuterats. För att undersöka den gameplay-inriktade 

påverkan dödsmekaniker för detta spelkoncept har finns det heller inget behov av att inkludera 

dialog med NPCs (Non-Player-Characters), en story att följa, och liknande detaljer. Vad vi 

faktiskt behövde var däremot följande: 

● Så stor del av det grundläggande gameplay som möjligt (exempelvis movement, input för 

spelarens handlingar, anpassad fysik/gravitation, utrustning, och spelarattribut såsom 

                                                
23 Tyler Sigman, Darkest Dungeon, Red Hook Studios, 2015 
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hälsa) för att ge kontext till dödsmekanikerna och ge spelaren ett spelbart system att 

relatera dessa till. 

● En spelbar nivå med fiender av olika typer som inger ett progressionsflöde vilket sätter 

spelarens död i ett sammanhang och gör att spelaren kan förlora framsteg i nivån genom 

död. 

● Ett sätt för spelaren att utveckla sin karaktär genom att exempelvis samla på sig och 

använda resurser i spelet för att köpa utrustning och förnödenheter, samt utveckla 

karaktären i sig med exempelvis ett klassiskt “level up” system där spelaren kan höja sina 

attribut genom ansamlade erfarenhetspoäng och därigenom förbättra karaktärens 

förmågor i vissa områden (exempelvis öka styrka för att skada fiender mer med varje 

attack, eller öka maximala mängden hälsa, osv). 

● Ett antal olika dödsmekaniker att testa och jämföra med varandra i kontext till övriga 

element, med fokus på ett mindre antal för att uppmuntra mer kvalitativa jämförelser. 

 

Denna nedskalning där vi abstraherar det kritiska att prioritera för projektet var ett genomgående 

mönster i vår process vilket vi tillämpade på produktionsmodellen i sig såväl som små detaljer 

inom produktionen. När vi utvecklade de nödvändiga mekanikerna för spelet i motorn 

fokuserade vi först och främst på att få dess mest grundläggande form att fungera utan buggar, 

alltså felaktigt beteende. När vi sedan testade den isolerade mekaniken anmärkte vi på eventuella 

förbättringar vi skulle kunna göra, men ofta sparade vi dessa notiser för att återkomma i ett 

senare skede och iterera vidare på mekaniken i mån av tillgänglig tid. Detta för att vi skulle vara 

säkra på att vi prioriterade en funktionell prototyp först och främst, som vi sedan kan testa och 

polera vidare genom praktisk utvärdering. 

 

Om vi inte hade gjort på detta sätt hade vi möjligen kunnat producera ett fåtal till hög grad 

polerade mekaniker, men eventuellt saknat andra grundläggande system som behövdes för att 

faktiskt spela prototypen. Den iterativa processen sprider ut poleringen genom kortare feedback 

loopar (alltså iterationer av implementering eller ändring, testning, och utvärdering för att sedan 

återupprepa stegen) och ser till att hela produkten tas ständigt framåt istället för enstaka delar av 

produkten. Hur viktig mekaniken i fråga är för den tänkta spelupplevelsen är naturligtvis även en 

faktor på vilka system som denna polering fokuseras på först i prioritetsordning. 
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Som tidigare berört behövde vi lära oss om UE4, vårt utvecklingsverktyg, under tiden vi arbetade 

på produkten, vilket introducerade hinder i både tidsplaneringen och vår förståelse för hur 

motorn fungerar, samt influerade våra ambitioner och delvis ledde till insikten att vi måste skala 

ner projektet och fokusera på det viktiga för undersökningen. Genom vår iterativa 

prioritetsmetodik kunde vi dock fokusera på små bitar av spelet i taget, vilket även gällde för 

problem som uppstod, och bearbeta resurserna till vårt förfogande för att bilda en förståelse för 

hur vi kan lösa problemet. I och med att vi konstant arbetade nära tillsammans kunde vi även 

hjälpa varandra att förstå problem och hitta lösningar genom experimentering och diskussion, 

men resurser som video tutorials, forums och utvecklarnas egna dokumentation av UE4 var 

ytterst värdefulla för vår utveckling. Alla dessa faktorer av vårt tillvägagångssätt bidrog till en 

produktiv inlärningsmiljö som onekligen drastiskt reducerade vår inlärningskurva och ledde till 

att vi fick mer tid att implementera och testa gameplay. 

 

Combat & Stealth 
Det främsta exemplet på en nedskalning vi beslutade oss för att göra var att fokusera enbart på 

combat aspekten av hur spelaren kan hantera fiender i spelet, och därav lämna stealth aspekten 

odefinierad. Medan detta följde vårt modulära, iterativa förhållningssätt och i slutändan var en 

nödvändig nedskärning av ovannämnda anledningar så var det även ett viktigt beslut för vår 

undersökning. Båda systemen skulle möjliggöra att spelaren kan misslyckas genom att bemöta 

fiender och bli besegrad eller upptäckt, men för att undersöka just dödsmekaniker såg vi direkt 

strid som det naturligt simplare och mer konkreta systemet att implementera, vilket även skulle 

innebära att vi kan på ett mer konkret sätt testa våra mekaniker genom combat och följande död.  

 

Något vi även anmärkt då vi spelat ett antal olika stealth-fokuserade spel är att systemen är i sin 

grund situationsbaserade och varje scenario av att smyga runt och bli upptäckt samt dess 

konsekvenser kan skilja sig markant från fall till fall, vilket gör konkreta slutsatser ännu svårare 

att finna om vi hade försökt utvärdera ett antal olika fail states för stealth. Ett annat 

återkommande problem vi har upplevt med spel som fokuserar på stealth mekaniker är att 

antingen så görs stealth överflödigt eller meningslöst då direkt combat är den simplare, snabbare, 

och mer tillfredställande vägen att gå för spelaren, eller så görs stealth frustrerande genom fail 
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states där om spelaren blir upptäckt så måste spelaren starta om eller springa och gömma sig, 

invänta att fienderna återgår till sin ursprungliga position och därefter försöka igen, eller 

liknande. I slutändan skulle utforskandet av stealth leda oss vilse i undersökningen då vi ofta 

istället skulle försöka utvärdera specifika situationer istället för mekaniker. 

 

I slutändan var vi tvungna att börja med ett av systemen, och direkt combat såg vi som det 

praktiska alternativet som skulle ge oss tydligast feedback genom testning. Hur vi än gick 

tillväga skulle vi inte kunna testa alla delar parallellt med varandra på samma sätt som vi inte 

skulle kunna skapa hela spelet först och först då testa det (enligt vattenfallsmetoden), utan istället 

behövde vi följa den iterativa processen där ett system undergår fortlöpande konceptualisering, 

implementation, testning och sedan utvärdering för att sedan bygga vidare på detta med andra 

system som kompletterar detta. Genom att iterera fram ett robust combat system och 

dödsmekaniker som kompletterar detta väl skulle vi dock i ett senare skede besitta en god grund 

för att expandera spelarens valmöjligheter med ett stealth system, men detta faller utanför denna 

avhandlings utsträckning. 

 

Prototyperna 
Under vår utformningsprocess av dödsmekanikerna analyserade vi spel med liknande mekaniker 

inom samma eller jämförbara genrer som vårt grundläggande gameplay för att därefter diskutera 

och gradvis framställa nya mekaniker vi såg god potential för att skapa intressant dynamik med 

övrigt gameplay. Kontexten till vårt grundläggande gameplay var central för att vi skulle kunna 

teorisera kring effekten av de mekaniker som kom upp i diskussion som förslag, och det var 

denna kontext som ständigt förankrade spelet som ett medium att praktiskt analysera 

dödsmekanikers påverkan. 

 

När vi skulle definiera exakt vad vi ville testa genom våra prototyper så behövde vi ha de resultat 

vi hoppades få ut i slutändan av testerna i åtanke. Som tidigare nämnt så finns det inga raka svar 

eller objektiva sanningar, som vi ser det, inom spelutveckling, så för att konkretisera våra tester 

behövde vi återigen skala ner dess utsträckning. Detta gjorde vi genom att fokusera på prototyper 

som var mer inriktade på ett färre antal dödsmekaniker med små variationer, som vi sedan kunde 

jämföra med varandra istället för att teorisera på ett generellt plan. Medan detta limiterade hur 
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många drastiskt olika mekaniker vi kunde testa såg vi det som en första iterationsomgång av ett 

flertal föreslagna alternativ, och inte en komplett genomgång av alla möjliga dödsmekaniker för 

konceptet. 

 

Med detta jämförande tankesätt i åtanke så baserade vi även samtliga dödsmekaniker som skulle 

komma att testas i en och samma spelnivå med likvärdiga förutsättningar förutom de specifika 

dödsmekanikerna. Spelnivån består av 10 rum med varierande storlek och utmaningar för 

spelaren. Fiender är utspridda i dessa rum och patrullerar i många fall omkring vilket gör att 

spelaren eventuellt kan undvika strid i vissa fall. I två av rummen, vilka var fullkomligt valfria 

för spelaren att gå in i, kan spelaren hitta ett svärd vilket ger spelaren mer skada per attack samt 

ökad räckvidd, om de kan besegra fienderna i rummet. Detta svärdet kan även uppgraderas 

genom att spendera guld, vilket spelaren får genom att besegra fiender. Spelaren kan även 

använda guld till att köpa förnödenheter (potions) som återställer förlorad hälsa och dylikt. 

Spelaren får även erfarenhetspoäng av att besegra fiender, som kan användas för att öka 

spelarens attributer såsom styrka för att göra mer skada med attacker, och maximal hälsa. 

 

Spelarens mål i prototypnivån är att ta sig genom rummen och de hinder som spelaren ställs inför 

på vägen till slutet av nivån i en krypta som innehåller en boss, alltså en betydligt starkare fiende, 

och besegra denna. Spelaren besitter tre liv för varje prototyp, vilket gör att de kan dö två gånger 

utan att spelet avslutas. På så sätt får spelaren möjlighet att uppleva effekten av dödsmekanikerna 

för varje delprototyp samtidigt som vi kunde balansera svårighetsgraden baserat på detta. 

 

Dessa delprototyper med specifika dödsmekaniker namngavs med ett nummer. Alla 

delprototyper utgick som nämnt ifrån grunden som beskrivits ovan. 

 

Innan vi beskriver varje delprototyp vill vi här poängtera att vi avsiktligen valde att inte testa en 

renodlad permadeath mekanik då det är svårt att genomgå en rättvis bedömning av dess effekt på 

en spelnivå som tar mellan 15-20 minuter att spela igenom. Skalan på spel med permadeath 

mekaniker är ofta avsevärt större vilket skapar den ökade spänningen och risken att dö och 

förlora en stor tidsinvestering som Rousse beskriver i sin artikel. Vi saknar även kontexten av 
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hur många spelarstyrda karaktärer som kommer finnas i det slutgiltiga spelet, och hur långt 

spelet är tänkt att vara. 

 

Det ska däremot poängteras att den effekt Rousse beskriver är något vi strävade efter i de 

alternativ vi skapade. Med våra erfarenheter från bland annat Dark Souls som enligt oss inger en 

liknande effekt av spänning och risk utan specifikt en permadeath mekanik så ville vi utforska 

alternativa dödsmekaniker för att försöka själva hitta alternativ som inger denna effekt. När vi 

konceptualiserade olika förslag av dödsmekaniker försökte vi även inrikta oss på att skapa 

emergence över progression, som beskrivit av Joris Dormans. Tanken med detta var att starkare 

integrera dödsmekanikerna med övrigt gameplay och försöka bilda dynamik i hur de samspelar. 

Att lägga starkare fokus på level designen och ett linjärt flöde genom spelet enligt progression 

perspektivet var heller inte vårt fokus, utan mekanikernas samspel var det vi ämnade att 

utvärdera. 

 

Det som var speciellt för prototyp 1 var att när spelaren dog så förlorade de sitt svärd och 

eventuella potions, om de hade några. Den stora utmaningen för prototypen var hur man valde att 

hantera sina tre liv, fördelningen av sina resurser samt de svärd man kunde hitta. Prototyp 1 såg 

vi som den mest grundläggande prototypen som resterande både ändrar och utökar vidare på, och 

därav kunde vi använda prototyp 1 som basen för jämförelser i testerna. 

 

För prototyp 2 så förlorade spelaren sina items (alltså burna föremål som utrustning och potions) 

precis som i prototyp 1 men skillnaden här var att man kunde återhämta dem om spelaren klarade 

av att ta sig till den plats där de dog och hämtade upp sitt lik. Den mest intressanta i denna 

prototyp var hur spelaren valde att hantera situationen efter spelaren väl dött, och hur spelaren 

hanterar risken av att dö igen och förlora sina items permanent. Skulle spelaren drastiskt anpassa 

sin strategi för att på ett mer försiktigt sätt ta sig tillbaka? Vi kan likna denna mekanik vid de 

corpse runs som EverQuest implementerade då spelare dog. Vår förhoppning var att genom att 

testa ett liknande system, dock under andra förutsättningar då spelaren exempelvis inte hade 

tillgång till många andra spelare som kunde hjälpa till att återhämta liket, så skulle vi kunna 

vidare analysera detta fenomen och effekten av mekaniken. 
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I prototyp 3 så uppstod det vad vi kallar för en zombie på den plats där spelaren dog som 

imiterade spelarens utrustning och styrka. I denna prototyp så kom även Sanity (ett attribut 

spelarkaraktären besitter) att spela en betydelsefull roll till skillnad från de tidigare prototyperna 

då zombien blev starkare desto lägre Sanity som spelaren hade kvar vid dödstillfället. Spelaren 

förlorade även gradvis Sanity genom att vara i närheten av vissa speciella fiender med denna 

egenskap. Denna mekanik införde ytterligare ett element av risk efter att spelaren dör, vilket var 

intressant för oss att testa dels på grund av risk elementet i sig, men även på grund av att detta 

knyter samman olika livscyklar av spelarens karaktär i form av att spelarens misslyckande i ett 

liv skapar ett påtagligt element av ökad risk i nästa liv. Vår förhoppning var att detta skulle ge 

upphov till intressanta sätt för spelaren att anpassa sin strategi för att hantera detta nya hot. Vi 

frågade oss även om detta skulle påverka hur försiktigt spelaren tar sig framåt genom nivån. 

 

Prototyp 4 var en kombination utav prototyp 2 och 3. Det innebär med andra ord att spelaren 

förlorar sina items vid död, med möjligheten att återfå dem om spelaren lyckas besegra zombien 

som bär (och använder sig av) sina items. Även här varierar zombiens styrka baserat på hur 

mycket Sanity spelarkaraktären har förlorat. Dessa mekaniker i kombination gör spelarens 

utrustning till både en fördel och en potentiell nackdel i och med att ju mer spelaren investerar i 

att uppgradera utrustning desto svårare blir det att återhämta items om de dör i och med att 

zombien använder sig av dessa items. Syftet med att kombinera två olika dödsmekaniker som 

även testas separat var återigen för att kunna jämföra dem tydligare, och vi såg ett värde i att 

testa dessa två i samspel på grund av att det expanderar på båda och potentiellt ger upphov till 

nya tillvägagångssätt för spelaren att hantera utmaningar och misslyckanden i spelet. 

 

Dessa fyra delprototyper var de vi i slutändan implementerade och testade, men under 

utformningen av dödsmekanikerna konceptualiserade vi ytterligare fyra. Vi upptäckte att det 

skulle komma att bli relevant att kombinera mekaniker i nya prototyper för att analysera hur flera 

av våra förslag skulle kunna agera tillsammans i spelet, men då antalet prototyper snabbt ökade 

blev vi tvungna att göra ett urval av vilka som var mest relevanta att faktiskt skapa och 

genomföra tester på. Det främsta kriteriet för att välja bort prototyper som kändes överflödiga att 

genomföra i slutändan var då element överlappade med mekaniker vi redan skulle kunna testa i 

andra prototyper, men urvalsprocessen tvingade oss även att på djupet teorisera och försöka 
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förutspå vilka effekter varje mekanik skulle innebära, och på så sätt välja bort de som antingen 

skulle vara överflödiga eller få såpass liten effekt att vi ansåg att det saknar poäng att testa. 

 

Medan vi redan diskuterat vårt tankesätt av avskalning är det värt att förtydliga att vi insåg även 

att ett speltest med utomstående testare skulle behöva hållas fokuserat och praktiskt gångbart. 

Fyra genomspelningar av samma nivå under olika förutsättningar var vad vi ansåg var rimligt 

som övre gräns för speltestare att utföra och reflektera kring utan att kvalitén av svar skulle lida 

av förvirring och minskat engagemang på grund av återupprepning från spelarnas sida. Därav 

valde vi ut de som väckte de mest intressanta frågorna från vår sida under utvecklingsstadiet, 

men vi kommer här även redogöra för de vi valde bort, vilka vi numrerar i följd från föregående 

för läsarens fördel. 

 

Prototyp 5 gick ut på att om spelaren förlorar all sin Sanity dör de, och en zombie uppstår. 

Problematik vi insåg redan vid konceptstadiet med denna mekanik skulle kunna vara att spelaren 

väljer att avsiktligen dö när dess Sanity är låg för att undvika “Sanity död” och den resulterande 

zombien. Beroende på hur stort hot zombien innebär för spelaren var detta en distinkt möjlighet, 

vilket naturligtvis ger upphov till en problematisk lucka i designen. Diskussionen kring denna 

problematik ledde dock till att vi införde systemet där zombien alltid uppstår (i prototyp 3 och 4) 

men att dess styrka ökar gradvis beroende på hur mycket Sanity spelaren förlorat när de dog. 

Detta exemplifierar även hur vi itererade på våra dödsmekaniker redan under konceptstadiet 

baserat på ny information. 

 

Prototyp 6 innebar en kombination av prototyp 2 och 5, alltså kunde spelaren återhämta sina 

items efter att ha dött genom att återkomma till sitt lik, eller ifall Sanity död inträffat, ha besegrat 

zombien. Anledningen att vi valde bort denna var att vi insåg att kombinationen av dessa två inte 

införde något avsevärt nytt element till upplevelsen. Vi såg ingen distinkt dynamik mellan de två 

separata mekanikerna, vilket för oss gjorde prototypen till stor del överflödig att testa. Vi var 

även oroliga över att de olika möjliga utfallen av att dö skulle skapa förvirring hos spelaren över 

hur systemet fungerar och hur de kan gå tillväga för att återfå sina items. Om detta inte är tydligt 

för spelaren i ett större spel skulle detta kunna leda till stor frustration då de permanent förlorar 

items på grund av att de inte vet vad som behöver göras för att rädda sin utrustning. 
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Prototyp 7 var en kombination av prototyp 1 och 5, vilket till skillnad från prototyp 6 gjorde att 

spelaren inte hade möjlighet att återfå sina items vid död, samtidigt som en zombie uppstår om 

spelaren dör av Sanity förlust. Utöver den problematik vi såg i prototyp 6, vilket även gällde här, 

så frågade vi oss hur värt det skulle bli för spelaren att ens försöka bekämpa zombien om det inte 

fanns någon fördel (i form av att återfå sina items) av att besegra den. Skulle detta leda till att 

spelaren i de flesta fall försöker helt enkelt undvika zombien eller fly ifrån den? I så fall skulle 

mekaniken bli närmre ett frustrationselement än något som ger upphov till intressant gameplay. 

 

Vår sista konceptualiserade prototyp var en kombination av prototyp 1 och 3, vilket innebar att 

alla items går permanent förlorade vid död, samtidigt som en zombie uppstår. Detta var utan 

tvekan den mest bestraffande prototypen, och vår främsta oro var att dessa två i kombination 

skulle skapa en dubbel bestraffning av död vilket kan leda till att spelaren inte kan komma vidare 

i spelet och fortsätter dö genom att de först förlorar all utrustning, och sedan måste försöka 

besegra zombien som använder denna utrustning när spelaren själv måste använda vad man kan 

hitta efter att ha dött. 

 

Speltest 
Den praktiska delen av speltestet bestod av att varje individ i testgruppen spelade genom 

samtliga prototyper i följd och svarade på ett frågeformulär. Frågeformuläret i sin tur var 

uppdelat i två primära delar. En del bestod av frågor för vardera av de fyra prototyperna som 

behandlade grundläggande statistik, frågor ämnade att mäta spelarens förståelse för de unika (för 

prototypen) dödsmekanikernas påverkan samt vilka förutsättningar för spelstil och dynamik med 

övrigt gameplay som uppstod därav, samt frågor som ämnade att besvara de designfrågor vi 

själva ställde oss kring varje prototyp då vi utformade dessa. Den andra delen av formuläret 

behandlade övergripande frågor och kommentarer från spelaren kring vilken prototyp som 

upplevdes skapa mest intressant dynamik i kombination med övrigt gameplay. 

 

Detta upplägg gav oss många fördelar. Informationens fokus var på att ge oss möjlighet att 

vidare analysera våra utvalda prototypers dödsmekaniker, och då även utifrån olika spelares 
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perspektiv. Samtidigt så fick vi statistisk information kring hur varje dödssystem påverkade 

spelarens progression i spelnivån och vilka hinder systemet gav upphov till. 

 

Målet var som tidigare nämnt att kunna kvalitativt analysera både den statistiska informationen 

såväl som de mer tolkningsbara frågorna och våra observationer och diskussioner med 

speltestarna, vilket möjliggjordes av att vi närvarade vid samtliga speltest och kunde vägleda och 

diskutera element av spelet som våra testare upplevde i realtid, något som vi ansåg var viktigt för 

att bilda en bättre förståelse för vad vi såväl som andra fick ut av att testa prototyperna. 

 

 

Resultat 

För speltestet så hade vi skapat en spelbar nivå som vi beräknade skulle ta cirka 15-20 minuter 

att avklara. Speltestet bestod dock utav mer än så då vi hade fyra olika prototyper med unika 

dödsmekaniker och detta innebar att testarna behövde spela genom nivån fyra gånger. Vardera 

prototyp ger spelaren tre försök på sig att klara nivån; detta för att spelaren ska kunna uppleva 

effekten av dödsmekaniken. Spelnivån ändras inte mellan de tre liven i varje försök utan 

upphittade items och besegrade fiender förblir, och målet för spelaren är att ta sig genom nivån 

och besegra bossen. 

 

Innan vi redogör testgruppens åsikter om speltestet och de prototyper de provade är det viktigt att 

poängtera vad vi ämnade att åstadkomma med upplägget av testnivån vi utvecklade. Vi var 

ytterst medvetna om att vårt koncept består av många delar; element såsom Open World 

utforskning, interaktion med karaktärer och att pussla ihop en kedja av händelser baserat på 

ledtrådar, stealth och combat (för att nämna de största delarna). På grund av detta var vi tvungna 

att begränsa oss och inse att vi inte kunde genomföra ett test med all den kontext som behövs 

från andra spelmekaniker för att kunna utvärdera dessa dödsmekaniker till fullo. 

 

Den främsta avsikten med speltestet var att fokusera på combat systemet och hur vi kunde 

utforma dödsmekaniker som bär med sig tillräckligt markanta risker för spelaren så att inte 

combat ses som den snabbaste, smidigaste och lättaste vägen genom spelet i förhållande till 
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stealth gameplay - något som vi tidigare nämnt har upplevts som ett vanligt problem i spel med 

överhängande stealth element. 

 

Testgruppen bestod utav 10 personer som genomförde ett längre test på ca 60 minuter. Vi förde 

däremot inga noteringar om deras bakgrund av spelvanor eller om de kunde relatera till de 

referenser vi själva har granskat när vi utvecklade dessa mekaniker då vi ansåg att detta var 

orelevant på grund av att konsumenter kommer ha markant skiljda bakgrunder oavsett, men 

testgruppen bestod främst utav spelstudenter med en viss vana att testa prototyper och se på 

koncept med ett öppet sinne. Vi var även tydliga med att det inte var tänkt att spelaren skulle 

vara begränsad till tre liv i det fullständiga spelet utan detta var en nödvändig mekanik för att 

sätta en tidsgräns på speltestet och balansera spelnivån. 

 

Prototyp 1 

I prototyp 1 går alla items (utrustning, potions, osv) förlorare permanent när spelaren dör. 
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Som vi ser fick spelarna till allra största grad en god uppfattning om hur systemet fungerade, 

vilket var viktigt för oss att säkerställa då vi granskar vidare resterande information. Men när vi 

kollar på fråga två så ansåg bara hälften att spelet gav spelaren goda möjligheter att klara 

speltestet. Detta var naturligtvis avsiktligt då vi ville att de skulle dö ett par gånger per prototyp 

men det är ändå intressant att hälften utav de som testade prototypen kan se att denna mekanik 

skulle fungera i ett spel där man inte är begränsad till just tre försök. Men eftersom att detta var 

den första prototypen de testade så innebar det även att de var tvungna att bland annat lära sig 

hur kontrollerna fungerade, hur mycket uppgraderingarna ökade i pris, var fiender befann sig och 

vad de fick utav att besegra dem.   

 

Vi kan inte heller svara på till vilken grad speltestarnas egna spelpreferenser påverkade, men vi 

kunde själva observera att en del av testarna verkade mer bekväma med den här typen av spel då 

de snabbt uppfattade det grundläggande stridssystem som utgjorde den främsta utmaningen för 

spelaren i nivån. Medan dödsmekaniken i den första prototypen är en av de simplaste och 

möjligen mest bestraffande av vårt urval så är det ändå intressant att de flesta speltestare inte 

bara upplever att ett djup i hur resurser används för att hantera förlusten av alla items vid död, 

utan de är även positivt inställda till mekaniken i ett längre spel baserat på samma grundläggande 

gameplay trots att en majoritet av testarna medvetet anmärker att vid död så hämmas deras 

progression markant. 

 
I och med att ett längre spel med denna dödsmekanik innebär att riskerna för spelaren ständigt 

ökar ju fler items som hittas och ju längre spelaren kommer, med potentiellt drastiska förluster 

vid någon punkt, så ger detta intrycket att många av våra speltestare är öppensinnade till mer 

utmanande, och mer bestraffande system med högre risker - något som är värt att ha i åtanke då 

vi vidare granskar åsikter. 

 

Prototyp 2 
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I prototyp 2 placeras ett lik som besitter alla spelarens items vid dödsplatsen. Spelaren måste 

återkomma till den platsen och hämta upp sitt lik utan att dö igen för att återfå sin förlorade 

utrustning. 

 
Vi såg redan i prototyp 1 att de flesta inte hade några större problem med att uppfatta hur 

dödsmekaniken fungerade och i prototyp 2, som fungerar mer som en påbyggnad av prototyp 1, 

så var allt tydligt för samtliga. Detta kan säkert i samband med att de var mer bekanta med 

mekanikerna haft en viss påverkan i hur de uppfattade att spelet skulle kunna fungera med just 

denna dödsmekanik. Dock tolkar vi ändå resultaten på fråga två som att det är en tydlig 

fingervisning om att mekaniken i sig faktiskt var bättre balanserad och att det inte enbart 

påverkades av deras tidigare erfarenheter. 

 

Då prototypen inte var lika bestraffande och inget nödvändigtvis gick permanent förlorat så 

upplevde de flesta av testarna att de kunde använda sig av sina resurser och liv på ett dynamiskt 

sätt. Speltestarna upplevde även att deras spelupplevelse inte nödvändigtvis fick ett avbrott när 

de dog utan att de kunde förutse vart och när de möjligvis skulle dö och kunde implementera det 
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i sin spelstil för att använda det till sin fördel. För att sammafatta svarsresultaten från prototyp 2 

så fick vi väldigt positiva intryck om denna dödsmekanik. 

 

Den kanske viktigaste skillnaden mellan prototyp 1 och 2 är att i prototyp 2 så har spelaren alltid 

möjlighet att återhämta sig från en förlust (genom att ta sig tillbaka till platsen där spelaren har 

dött och därmed få tillbaka sina förlorade items). I stark kontrast så markerar varje död en 

permanent förlust av progression för spelaren i prototyp 1. Dödsmekaniken i prototyp 2 ter sig 

onekligen mer passande i ett längre spel som besitter en ökande svårighetskurva för fiender och 

andra hot på grund av detta, medan ett spel där permanenta förluster kan förekomma ofta blir 

limiterat av att spelaren alltid måste kunna klara spelet, så svårigheten för inte stiga alltför 

mycket för att bibehålla en tillfredsställande balans. 

 

Det som gör jämförelsen mellan de två första prototyperna riktigt intressant är att även de spelare 

som var positivt inställda till det mer riskabla, bestraffande systemet i prototyp 1 finner stor 

potential i samtliga kategorier för prototyp 2 med en överväldigande majoritet positiva svar. 

Detta kan bero på att möjligheten att permanent förlora alla items ändå finns (om spelaren inte 

lyckas ta sig tillbaka till sin dödsplats utan att dö igen), vilket både motiverar spelaren och 

etablerar en tydlig aspekt av risk på vägen tillbaka till sin dödsplats. 

 

Prototyp 3 

I prototyp 3 går alla items spelaren besitter förlorade permanent vid dödsfall. En zombie uppstår 

där spelaren dör som använder sig av spelarens förlorade utrustning. Zombien blir även starkare 

desto mer Sanity spelaren har förlorat vid tidspunkten då de dör. 
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Det första som stod ut med prototyp 3 var att dödsmekaniken i sig var mer komplex och svårare 

för spelare att instinktivt förstå, och baserat på den påvisade förvirringen i svaren anser vi att 

dödsmekaniken och kanske främst Sanity systemet som låg till grund för den hade kunnat 

presenteras mer utförligt. Istället så låg mekaniken i bakgrunden vilket kan ha bidragit till att 

spelaren inte tydligt förstår vad som händer eller varför zombiens styrka skiftar. Vi anser att just 

denna problematik sannolikt ligger till grund för den höga andel negativa intryck vi fick på fråga 

två och tre. 
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Då vi granskar den splittrade åsikten om huruvida denna dödsmekanik anses ha potential i ett 

spel av större omfång är det värt att poängtera att prototyp 3 tar den permanenta förlusten av 

items från prototyp 1 och går ett steg längre med att en zombie baserad på spelarens styrka och 

resurser uppstår och blir ett hot i senare försök, vilket lägger till en form av dubbel bestraffning 

varje gång spelaren dör. Effekten av detta ser vi i den höga andel negativa intryck på fråga två, 

fyra och sex, men många speltestare ansåg ändå att det finns potential för dödsmekanikerna i 

prototyp 3. Med justeringar skulle systemet trots allt kunna tilltala många potentiella spelare. 

 

Med tanke på att målet med vår dödsmekanik faktiskt är att död ska ha stor påverkan på 

spelarens progression, vilket samtliga svar (men kanske främst fråga fem) påvisar, så förstärker 

det vår tro om att det finns potential för denna mekanik. I och med att majoriteten av speltestarna 

lutar mot att systemet är alltför drastiskt och bestraffande, då två av tio anser att progressionen 

hämmas totalt av död med detta system och fem av tio anser att det hämmas i en stor 

utsträckning, så bör vi ändå vara försiktiga med att implementera dödsmekaniken i konceptets 

nuvarande skick. Det är dock värt att ha prototyp 3 och dess effekt på spelare i åtanke då vi går 

vidare i utformandet av dödsmekaniker i spelet. 
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Prototyp 4 

I prototyp 4 uppstår en zombie där spelaren dör som använder sig av spelarens förlorade 

utrustning. Zombien blir även starkare desto mer Sanity spelaren har förlorat vid tidspunkten då 

de dör. Spelaren måste besegra zombien för att återfå sin förlorade utrustning. 

 
De flesta ur testgruppen hade inga problem med att förstå hur prototypen fungerade men vi 

noterade ändå att en stor andel, alltså nästan hälften, anser att det var svårt att klara av 

prototypen. Detta kan säkerligen bero på ett flertal faktorer men vi tror att den största 

bidragsfaktorn är att testarna var begränsade till tre liv och ett fast antal fiender, som avgör hur 

mycket resurser som går att samla på sig, och att de därmed inte hade utrymme för att 

experimentera med olika uppbyggnader utav sin karaktär. Prototyp 4 ställde även störst krav på 

att testarna snabbt skulle förstå vad de borde lägga sina resurser på då de behöver vara 

förberedda på att de kommer dö åtminstonde en gång under testet. Vi noterade vikten av att 

spelarna hade spenderat sina resurser innan de dog, vilket kunde göras när som helst under 

spelets gång, för att kunna ta sig an den zombie som skapades vid deras lik. 
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Angående fråga fem så är det svårt att säga om zombiens upplevda svårighet är slutgiltigt ett 

positivt eller negativt resultat då spelarna var medvetet begränsade till tre liv och varken hade tid 

eller resurser för att extensivt testa nya strategier. Vad vi dock kan konstatera är att zombien gav 

åtminstonde en betydelsefull utmaning där stora risker fanns, men den potentiella belöningen av 

att få tillbaka förlora items agerade som en potentiellt lika stor belöning om spelaren lyckades 

besegra sin zombie. Denna dynamik mellan risk och belöning var trots allt något vi ämnade att 

uppnå med vår dödsmekanik och combat systemet i sin helhet. 

 

Det är värt att ha i åtanke att hur spelare använder resurser och vad de väljer att investera i skiljer 

avsevärt, vilket onekligen påverkar svaren på fråga sex och svaren på denna fråga mellan de två 

prototyper med zombie mekaniken. Dessa skillnader i svar är dock precis det som tyder på att 

den dynamik i valmöjligheter som tio av tio upplever i prototyp 4 ändå finns i spelets gameplay. 

För oss säkerställer dessa svar att spelare kan hantera de hinder de möter på i spelet på olika sätt 

baserat på deras individuella strategi, och därmed att genomspelningar kan skilja sig till stor 

utsträckning. Detta är viktigt för oss att uppnå då replay value (återspelningsvärde) ofta är en 

viktig fördel med spel som besitter open world element, samt en meningsfull balans mellan 

combat och stealth gameplay som gör det värt för spelaren att vilja experimentera med båda 

tillvägagångssätt, inte bara var för sig, utan även i kombination beroende på spelarens situation. 
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Slutsatser 

Resultaten på testet tyder alltså på att spelare har upplevt element centrala för vårt koncept; 

element som är viktiga för att den känsla av att spelarkaraktärens liv har betydelse och att risken 

för död skapar spänning och engagemang hos spelaren vi tidigare nämnt ska kunna uppstå. 

Processen för vår undersökning visar även på ett möjligt tillvägagångssätt att utveckla, från 

koncept till implementation, mekaniker som uppfyller konceptets designmål samtidigt som vi 

utförde ett speltest med den nödvändiga kontext i form av mekaniker som vi behövde för att 

kunna dra slutsatser som sedan kan itereras vidare på. 

 

Nästa steg i vår process skulle därmed vara att vidare granska de mekaniker vi testat för att 

extrapolera de element vi och speltestarna upplevde fungerade (i kontext till dess syfte) och 

iterera vidare på dessa med en ny omgång analys och påbyggnad, för att sedan möjligen utföra 

vidare tester med en uppsättning ytterligare slipade mekaniker. Denna feedback loop fortgår tills 

designmålen har uppnåtts och samtliga system förstärker varandra för att bilda det slutgiltiga 

systemet för spelet. 

 

Självklart måste slutligen tidsramar och övriga produktionsfaktorer såsom budgets och så vidare 

avgöra hur länge en sådan feedback loop kan tillåtas fortlöpa innan ett avgörande beslut måste 

ske, men processen som ligger till grund för att utveckla systemet är ändå densamma, och det är 

detta vi har haft som mål att visa genom praktisk undersökning. 

 

Vi inser dock att de svar vi fått ut av undersökningen inte ställer fram några definitiva sanningar, 

och vår förhoppning var även att vi skulle extraherat mer feedback från speltestarna i form av 

mer utförliga svar i de öppna svarsfälten av formuläret. Till viss del som konsekens av detta har 

vi fått förlita oss mer än ursprungligen väntat på de kvantitativa svaren, även om vi har försökt 

bearbeta denna information genom kvalitativ reflektion. Vi väljer att se vår dokumenterade 

process och våra resultat som en inbjudan till vidare undersökning då vi anser att denna 

undersökning har väckt värdefulla frågor inom speldesign att reflektera vidare över. 

 

I enlighet med resultatet från speltestet som vi utförde så anser vi att prototyp 2 och 4 är de som 

bäst har uppfyllt våra designmål från konceptet och är de som vi kan gå vidare att iterera på. Det 
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som både prototyp 2 och 4 har gemensamt är möjligheten för spelaren att återhämta sina vapen 

och resurser genom att nå platsen där de dog, där prototyp 4 tillägger en ytterligare utmaning i 

form av att spelaren måste besegra fienden som besitter spelarens resurser och färdigheter. 

 

Detta system ger spelaren ett tydligt mål varje gång död inträffar där dödsfall inte behöver 

betyda en automatisk förlust, utan spelaren har chansen att återhämta sig om de kan lyckas ta sig 

tillbaka till platsen där död inträffade. Detta definierar tydligt riskerna och belöningen om 

spelaren lyckas, vilket både motiverar och driver spelaren vidare samt säkerställer att död inte 

endast agerar som bestraffning för misslyckande, utan det ger spelaren en andra chans. Om 

spelaren ändå skulle misslyckas med att återhämta sina resurser så sänks riskerna och spelet kan 

då motivera spelaren att experimentera och testa nya tillvägagångssätt i både stealth och combat. 

 

Vi anser själva att prototyp 4 har de mest intressanta mekanikerna då den erbjuder spelaren 

möjligheten att återhämta sin progression genom att införa en ny utmaning. Detta gör att en 

spelares död inte enbart innebär att spelaren genom repetition försöker överkomma ett känt 

hinder utan behovet att anpassa sig till en ny situation med andra risker. Som en grund för detta 

ligger prototyp 2, som det dessutom finns tidigare exempel på inom spelindustrin och som vi 

själva såg framgång med i vårt speltest, som alltid ger spelaren en chans att återuppta sin 

progression. 

 

Diskussion 

En viktig aspekt att ha i åtanke som onekligen påverkade de intryck och svar vi fick ut från 

speltestarna och som vi själva även tidigt upptäckte var att den första prototyp som speltestarna 

genomförde alltid skulle införa ett ökat element av svårighet i form av att spelarna då inte var 

bekanta med nivån, fienderna, item placement, eller spelets grundläggande mekaniker i sin 

helhet. Den första prototypen tvingade alltså spelaren att lära sig systemen runtomkring 

dödsmekaniken parallellt med dödsmekaniken i sig. För att till viss del motagera denna brist 

valde vi att sätta den prototyp med de simplaste dödsmekanikerna först som en neutral bas för att 

påverka undersökningens resultat så lite som möjligt och på ett smidigt sätt introducera spelaren 

till vårt gameplay. 
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I retrospekt så innebär detta att svaren till viss del kan ha påverkats på grund av att spelarna helt 

enkelt inte var bekanta med spelets gameplay ännu. En möjlig lösning på detta problem skulle 

kunna vara att först låta spelarna spela det grundläggande spelet tills de klarar nivån eller känner 

sig tillräckligt bekväma med systemen för att påbörja testet, och därefter spela igenom de fyra 

prototyper med frågor att besvara. 

 

Ett tydligt exempel på denna påverkan kan vi se i en av de anonyma speltestarnas kommentarer 

på prototyp 2: 

 

Med erfarenheten från tidigare prototypen var det lättare för mig att förstå hur 

jag skulle gå tillväga för att döda den större fienden. Jag hade problem med 

detta i första prototypen så jag antog att det var målet för att klara av 

prototypen. Det visade sig att spelet fortsatte efterråt vilket får mig att tro att 

målet inte var att döda den. Min spelstil förändrades när jag insåg att jag kunde 

köpa/uppgradera innan jag dog. 

 

En annan problematik vi såg i produkten var implementationen av Sanity mekaniken. I 

konceptstadiet fanns det många planer för hur Sanity skulle fungera, och det var tänkt att det 

skulle genomsyra många utav systemen i spelet. Men vi vidareutvecklade aldrig detta tillräckligt 

mycket i varken vårt spelkoncept eller våra prototyper för att det skulle ha någon större påverkan 

i vårt speltest och det implementerades främst eftersom vi hade en tanke om att mekaniken skulle 

finnas med i alla delar utav spelet. Sanity mekaniken är kanske vårt främsta exempel på en 

mekanik som implementerades i sin mest grundläggande form då systemet var funktionellt och 

hade ett fåtal olika användningsområden, men som prioriterades bort inför vidare iterationer på 

grund av att andra system bedömdes viktigare för produkten. Under speltestet så fick vi ett flertal 

frågor om vad Sanity gjorde eller vad det var tänkt för och medan vi faktiskt hade två effekter för 

det i vårt speltest, en stängd dörr med en Sanity kostnad samt att zombien blev starkare beroende 

på hur mycket Sanity som förlorats, så var dess syfte otydligt för våra speltestare. Sanity 

systemet hade kanske fungerat bättre om speltestet inte var begränsat till tre liv. 

 

Under speltestet märkte vi även att med fyra prototyper det att spelarna skulle kunna absorbera 

mycket information. Den acceptabla mängden av prototyper baserat på samma gameplay med 
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varierande dödsmekaniker var något vi teoriserade kring mycket, och för att underlätta för 

speltestarna att hålla reda på deras erfarenheter uppmuntrade vi spelarna att bryta upp sessionen 

genom att spela en prototyp, svara på de relaterade frågorna, och sedan gå vidare.  

 

Många valde ändå att spela igenom samtliga prototyper och sedan svara på samtliga frågor i 

följd. Detta var något som vi tidigt var oroliga skulle påverka kvalitén på de svar vi fick ut, då vi 

märkte att somliga behövde hjälp att hålla reda på de fyra prototyperna. Något som kanske hade 

uppmuntrat speltestarna till en mer segmenterad process skulle förslagsvis ha varit att presentera 

förutsättningarna för varje prototyp muntligt och vara tydligare med att ta avbrott och prata med 

testarna mellan prototyper och därmed bryta upp spelsessionen för att få ut mer kvalitativa svar. 

Detta hade förhoppningsvis skapat en mer tydlig struktur såsom vi först hade planerat testet 

under utformningsfasen. 

 

Knowledge that players may reset the world, that their current actions may have 

absolutely no consequence whatsoever, and furthermore that their defeat will 

not jeopardize the progress they have already made, can trivialize their 

accomplishments and their sense of place. In these circumstances, play has 

essentially been commodified. By playing permadeath games, players embrace 

the aura cast off by technological progress. Characters are given a place in time 

and space, a history, and a touch of authenticity.24 

 

Medan Rousse argumenterar för att striktare straff för död skapar ökat engagemang och starkare 

påverkan på spelaren så är det intressant att vi fann att medan resultaten av vår undersökning till 

stor del styrker denna hypotes så utvecklar de vidare genom att föreslå att hårda straff för död 

med chans för återhämtning, alltså att ge spelaren en andra chans, är det som flest spelare 

upplever inger starkast intresse i gameplay. Detta kan bero på att i dessa dödsmekaniker 

innefattas en tydlig konsekvens i form av risken att försöka återhämta sina items efter död som 

behåller värdet av spelarens liv som Rousse beskriver. 

 

                                                
24   Thomas Henry Rousse, On Permadeath: The State of Death in the Age of Electronic Resurrection, 
pg. 13, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001550 



Page 48 of 54 
 

För att återkomma till konceptet av dominanta strategier så tog vi ett antal faktorer i åtanke. 

Främst så siktade vi genom utvecklingen och iterationerna på vårt combat system på att införa 

element av spelarskicklighet med faktorer såsom positionering, timing, hantering av stamina 

under strid (vilket användes av de flesta handlingar spelaren tar men som återfylls hastigt då 

spelaren är inaktiv). Spelaren behövde även förhålla sig till att hantera de resurser som kunde 

inskaffas genom att spendera guld, och välja vilka resurser de behövde från stund till stund.  

 

Även erfarenhetspoäng och uppgraderingen av spelarens fysiska attribut avgjorde hur spelet 

fortlöpte, och vi såg tydliga exempel på att olika spelare investerade starkt i olika uppgraderingar 

vilket påverkade deras strategi genom spelnivån. Vissa valde exempelvis att uppgradera sin hälsa 

och styrkan på sin rustning för att tåla så mycket som möjligt och reducera inkommande skada, 

vilket i längden sparade pengar som annars behövts spenderas på potions som återfyllde förlorad 

hälsa. Andra inriktade sig på en starkt offensiv spelstil där styrka (och därav skada per attack) 

ökades så mycket som möjligt, samt uppgraderade svärdet för ytterligare skada. Dessa två 

exempel är inte de enda vi observerade, men de är de möjligen tydligaste exemplen på kraftigt 

skilda strategier för speltestarna. 

Som nämnt var nivån även uppbyggd med en främst linjär upplevelse i fokus, för att vi på ett 

tydligare sätt skulle kunna mäta spelarens progression genom prototypen, men det fanns även 

tillfällen då spelaren kunde välja att ta risker på sidospår för att anskaffa sig mer resurser och 

ytterligare svärd, vilka kunde visa sig vara till stor nytta om spelaren dött och förlorat sitt tidigare 

svärd. Dessa resurser tvingade dock spelaren att bemöta ytterligare hot i form av en stor grupp 

fiender eller en valfri boss. 

 

Alla dessa faktorer, i vår mening, minskade dock möjligheten att hitta någon enstaka dominant 

strategi, även om det fanns vissa uppgraderingsalternativ som kan argumenteras vara mer 

effektiva än andra. Valmöjligheterna blandat med element av spelarskicklighet gav dock upphov 

till element av emergence som Dormans25 skriver om till stor del även eliminerade gyllene vägar, 

samtidigt som vi lyckades strukturera upp spelnivån på ett sätt som tillät oss att utvärdera varje 

speltestares upplevelse. 

                                                
25 Joris Dormans, Integrating Emergence and Progression, pg. 2, http://www.digra.org/wp-
content/uploads/digital-library/11310.25319.pdf 
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Vi diskuterade även att implementera slumpartade faktorer som Dormans föreslår för att 

motarbeta uppkomsten av dominanta strategier för spelaren. Exempel som vi diskuterade var 

varierande skada som både fiender och spelaren utdelar eller potions som ersätter olika mängder 

liv men valde i slutändan att inte genomföra detta i vårt speltest på grund av att det skulle 

försvåra vår analys av hur de andra elementen av prototypen fungerar och dess jämförelse. Det är 

däremot något som bör testas i ett senare skede av utvecklingen.  

 

Med det här arbetet så har vi inte försökt åstadkomma några genombrott i utformandet av 

designprocessen utan vi har istället valt att fokusera på dokumenterandet utav vår process för att 

sedan kunna analysera vilka val vi gjorde och hur vi utförde vårt arbete. Med detta arbete 

argumenterar vi därmed för att vår metod är mer intressant än vårt resultat för de som läser 

texten. Det ska dock påpekas att resultatet från vårt speltest är en del av metoden. Vår 

undersökning handlar om hur vi kommer fram till lösningar som passar ett projekt eller i vårt fall 

en specifik spelmekanik, och detta är det intressanta och övergripande mer applicerbara än det 

specifika resultatet då vi inte nödvändigtvis anser att vi har beprövat alla olika lösningar så 

extensivt som möjligt, utan mer försökt bepröva resan till att komma fram till en passande 

lösning. 

 

I och med att vi arbetat på ett antal spelprojekt tidigare upplevde vi att till stor del hade vi redan 

från början en mall för processen vi hade kunnat utgå ifrån. Den dokumenterade process vi 

undergått har varit väldigt givande för oss då undersökningen har utmanat oss att angripa 

designprocessen på ett nytt sätt där vi var tvungna att ifrågasätta vad nästa steg i utförandet 

skulle vara, istället för att följa tidigare använda strukturer. Detta har utvidgat vår syn på vad vi 

som designers bör ha i åtanke i utvecklingen av en spelmekanik samt vilka eventuella problem 

som kan uppstå vid framtagandet av en spelmekanik samt utvärderandet utav denna. 

 

Trots den problematik vi belyst kring speltestet anser vi ändå att vi fått ut värdefulla svar, och då 

utformandet av processen har varit fokuset för vårt undersökning är problematiken viktig att 

reflektera kring för att utveckla metodiken som ligger till bakgrund för undersökningen, både för 

oss och för andra. Medan detta har varit en inlärningsprocess för oss då tydliga svar på det 

effektivaste tillvägagångssättet är svåra att finna, så är vår förhoppning ändå att andra kan dra 
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lärdom av undersökningen vi har begått och extrapolera värdefulla tankegångssätt som kan 

överföras till andra projekt. 
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Ordlista 

Case Study: En publicerad rapport om en person, grupp, eller situation som har studerats över 

en viss tid; även en verklig situation som kan granskas eller studeras för att lära ut något 

Checkpoint: En sparpunkt inom spel där, om spelsessionen avbryts eller spelaren förlorar kan 

spelet startas om vid punkten där senaste checkpoint sparades. 

Content: Innehåll i spel. Detta är en samlingsterm som innefattar allt ifrån grafiska objekt, 

spelbara nivåer och utrustning spelaren kan använda till narrativ, dialog, musik och ljudeffekter. 

Cooldown: Ett tidslås som aktiveras när spelaren använder särskilda förmågor i spel som 

limiterar återanvändning av förmågan i en viss mängd tid. 

Fail State: Ett tillstånd definierat inom spelsystemet där spelaren har misslyckats att uppnå sitt 

mål och vanligtvis (men inte alltid) inte kan fortsätta spela 

Gameplay: Summan av de mekaniska spelsystemen och narrativet i ett spel. Kan syfta på ett 

specifikt element av systemet men kan även användas som en samlingsterm. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gameplay  

Hitpoints: En karaktärs hälsa. När karaktären tar skada går hälsan ner, och traditionellt så dör 

karaktären när hälsan når noll. 

Item: Ett föremål som spelarkaraktären kan hitta och bära med sig i sitt inventory, exempelvis 

vapen, pengar, utrustning, etc. 

NPCs (Non-Player-Characters): Datorstyrda karaktärer i spelvärlden som spelaren ofta, men 

inte nödvändigtvis, kan interagera med på något sätt. 

Open World: Struktursform inom spel där spelaren på ett icke-linjärt sätt kan välja vilken väg 

eller vilka platser denne vill utforska där de flesta platser eller händelser inte krävs för att klara 

spelet 

Permadeath: När spelaren dör så har inte spelaren möjlighet att ladda om spelet för att försöka 

igen utan spelaren behöver då starta om spelet med en ny karaktär.  

Prototyp: En liten, testningsbar del av ett spel vars uppgift är att på ett så snabbt och smidigt 

som möjligt sätt visa upp en enstaka eller samling av idéer som genom att testa prototypen kan 

utvärderas. 

Replay Value: Omspelningsvärde, hur väl ett spel uppmuntrar omspelning. 

Rogue-Like: En spelgenre som ofta lägger fokus på slumpmässigt genererade faktorer och 

tydliga konsekvenser av spelarens handlingar.  
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RPG: Role-Playing Game, en genre inom spel. 

Time Box: En viss mängd tid som ett problem eller en uppgift tilldelas att lösa under 

planeringen av en sprint (inom Scrum metoden för mjukvarautveckling) 

Versionshantering: ett verktyg och/eller metod som används för att spara alla iterationer av 

mjukvara i en katalog. Utvecklare kan sedan jämföra ändringar med tidigare versioner eller gå 

tillbaka till dessa om fel uppstår i den nuvarande produkten, och organisera versioner mellan 

flera separata individer som arbetar på samma produkt. 
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