
Northern Star 

& 

Exit: A board game design process
Ett examensarbete inom Teknisk design

Pär Tagesson

Högskoleingenjör, Teknisk design 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

Förord 
Här ges ett omnämnande till de personer som 
möjliggjort förbättringsförslaget för Northern 
Star där jag vill tacka för er tid i form av 
speltester, besvarandet av enkätundersökningar, 
kontinuerliga diskussioner och stöttandet i valet 
av detta examensarbete: 
 
Viggo “My man” Stahle 
Simon Jacobsson 
Philippe bolay 
Kristian Sundvall 
Axel Palmqvist 
Dennis Wynjedal 
Anders Franklin 
Peter Törlind 
Olle Eugensson 
Matilda Sandgren 
Malin Mulder 
Josefin Cookie Johansson 
Jonas Ingard 
Hanna Gunséus 
Felix Tammert 
Emanuel Gillerberg 
Eddie Söderqvist 
 
Samt till min Magic Eightball som stod bakom 
valet av detta examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
Detta är en examensrapport som utgår från ett 
självständigt designuppdrag med syfte att 
utforma en designprocess med resulterande 
förbättringsförslag (och ev. underlag för en 
Kickstarter) av ett brädspel namngivet Northern 
Star utvecklat av mig som en 
fritidssysselsättning under 3 års. 

Northern Star utgjordes initialt av kompetetiva, 
strategimässiga, kort- och tärningsbaserade 
inslag som kom att utvecklas till ett tematiskt, 
narrativt och semi-kooperativt brädspel under 
projektets gång. Inledningsvis utvecklades det i 
två andra kurser (D0046A: Användbarhet samt 
D0051A: Kontext & Analys) där allt 
dokumenterat arbete återfinns i bilaga 1. 
Målgruppen för projektet var kompisgrupper 
med relativt stor erfarenhet av brädspel (främst 
tematiska). Processen som användes var främst 
en agil projektplanering med veckovisa design-
sprintar där en iterativ designprocess (mycket 
lik IDEOS (2015) linjära faser inom 
människocentrerad design) användes där 
designern hoppade olinjärt mellan faserna 
inspiration, ideation samt rapid prototyping. 
Under inspirationsfasen insamlades en mängd 
användarbehov och en grundlig förstudie 
gjordes (se bilaga 1) samt intervjuer (se bilaga 
2) och benchmarking som ledde fram till en 
designspecifikation där projektets kärnvärden 
hade identifierats för vidareutveckling av 
Northern Star (men även utgjorde en ny metod 
för designspecifikationer inom utvecklingen av 
designprocessen). Efter detta följde en iterativ 
process där först ett koncept för Northern Start 
togs fram, följt av rapid prototyping för 
realiserandet av en fysisk produkt som kunde 
testas genom workshops där spelarna gav 
återkoppling både genom diskussion, 
enkätundersökningar samt genom en fristående 
analys av workshopens videodokumentation 
som alla bidrog till ytterligare inspiration varvid 
den iterativa processen upprepades. 

Detta föranledde till två resultat: Ett 
förbättringsförslag för Northern Star (nämnt 
ovan) som med sin interaktiva spelkartong 
möjliggjorde ett levande system som 

utvecklades över tid med mycket fokus på 
spelarinteraktion, meningsfulla val, få 
komponenter samt mycket inlevelse sett till 
grafisk representation av tema.  
 
En ny designprocess togs även fram vid namn: 
Exit: A boardgame design process med mycket 
fokus på människocentrerad samt deltagande 
design (vilken även stöddes av projektets 
genomförande samt gjorda teoristudie) där 
denna visualiserades genom ett fysiskt brädspel 
där designern hade som mål att ta sig från 
startpunkten (inspirationsfasen) till steget exit 
(slutet av implementationsfasen) med ett 
tillhörande “warp” fält som tillät ett flexibelt 
sätt för mig att hoppa mellan metoder och faser 
på ett fritt sätt.  

Sist men inte minst besvarades följande 
frågeställningar: 
 

• Hur kan människocentrererad och 
deltagande design samt relevant teori 
bidra till ett förbättringsförslag av 
Northern Star samt förbättrad 
designprocess för andra verksamma 
inom brädspeldesign? 

 
• Hur kan normer identifieras och 

användas för att skapa en ytterligare 
konkurrenskraftig produkt? 

 
Där mycket kretsade kring hur 
människocentrerad design samt speldesign har 
många likheter där många olika utforskade 
perspektiv gav upphov till normkreativ design 
och hur denna potentiellt kunde avstigmatisera 
exempelvis “nördstämpeln” samt användas för 
att utveckla unika lösningar (bland annat 
spelkartong) sett till brädspel.  
 
NYCKELORD: Brädspelsdesign, Speldesign, 
Deltagande Design, Människocentrerad Design, 
Teknisk Design, Produktutvecklingsprocesser, 
Normkreativ Design. 
 
 
 



 
 

Abstract 
This report describes an independent design-project 
with the purpose of designing a board game design 
process and as a result a re-design of an 
independently developed board game named 
Northern Star, which under-gone development for 
three years prior to the project as a hobby-project 
(and may be subject to a Kickstarter at a later date). 

Northern Star was initially based on a competitive, 
strategic, card- and dice-based elements which 
evolved into a thematic, narrative and semi-
cooperative game as a result of the project. Initially 
this game was developed outside the project in two 
prior courses (D0046A: Usability and D0051A: 
Context & Analysis) in which all results can be found 
in appendix 1). The target-group of the project were 
groups consisting of social circles with relatively 
long experience in regards to (mainly thematic) board 
games. The process used were mainly an agile project 
plan and weekly design sprints based around an 
iterative design process (much alike IDEOS (2015) 
three linear phases of inspiration, ideation and 
prototyping). However it was used in a non-linear 
way where the designer freely choose of which of the 
three phases that was to be used.  During the 
inspiration-phase substantial amounts of data were 
recorded in a pre-study (see appendix 1) as well as 
user-needs (see appendix 2) were a benchmark led 
the designer to a design-specification (which also 
resulted in a new method in regards to board game 
design processes) were the projects core-values were 
defined guiding further development of Northern 
Star. This was followed by a cyclic process in which 
a concept were generated for Northern Star which led 
to rapid prototyping and the realization of a physical 
product, tested during workshops. Here the 
participants gave feedback in the form of discussions, 
surveys and video-footage for later analysis which 
added for additional inspiration in which the cyclic 
process began anew. 

 
This process lead to a re-design of Northern Star 
(briefly mentioned above) were an interactive board 
game box allowed for an organic game-play system 
evolving over time with a lot of focus given on 
player-interaction, meaningful choice, few 
components as well as immersion in the form of  a 
graphically rich representation of the theme. 
A new design-process were developed and given the 
name: Exit: A board game design process in which a 
lot of focus was given human-centered and 
participatory design (supported by the theoretical 
framework and the project-results). This was realized 
as a board game where the designers goal is to get 
from the beginning step - start (inspiration phase) to 
exit (end of the implementation phase) in which the 
designer was given choice of free movement between 
different phases through a field given the name 
“warp”.  
 
Lastly two questions were answered: 

• How can participatory and human-centered 
design (also in regard to research) as well as 
relevant theory contribute to a redesign for 
Northern Star as well as a better design-process 
for those involved in similar fields?  

• How can norms be identified and used in regards 
to making a more competitively successful 
product?  

Answers revolved around how human-centered 
design have a lot of similarities to board game design 
supported by exploration of different perspectives 
and gave rise to opportunities for normative design 
(decreasing stigmatization around board games and 
resulting in unique solutions). 

 
KEYWORDS: Board game design, 
Participatory design, Human-Centered Design, 
Industrial Engineering Design, Product 
Development Processes, Normative design. 



 
 

Innehåll  
Förord 2 

Sammanfattning 3 

Abstract 4 

Innehåll (uppdatera) 5 

Figurlista (uppdatera) 7 

Bilageförteckning (Uppdatera) 10 

Introduktion 1 

1.2 Bakgrund 1 

1.2 Intressenter 2 

1.3 Syfte och mål 2 

1.4 Avgränsningar 2 

1.5 Arbetets struktur 3 

2 Teoretisk referensram 4 

2.1 Teknisk design 4 

2.2 Produktutvecklingsprocesser 5 

2.3   Människocentrerad Design  6 

2.3.1   Deltagande design  8 

2.3.2   Normkreativitet 9 

2.3.3   Teknostress 9 

2.4   UX & Användbarhet 10 

2.4.1   Användarvänlighet 11 

2.4.2   Interaktionsdesign 11 

Gissningsbarhet (Guessability) 12 

Inlärningsbarhet (Learnability) 12 

Korttidsminnet 12 

Gestaltlagarna 13 

Semiotik 14 

2.5   Speldesign 15 

2.5.1  Historia 15 

2.5.1   Speltyper 16 

2.5.2   Speldesignsprinciper 17 

Meaningful play (Meningsfull lek) 17 

Brädspel som system 18 

Semiotik inom brädspel 18 

Inlevelse 18 

2.5.3   Speldesignsprocessen 19 

3  Metod 21 

3.1 Process – Exit: a board game design process 
(version 1.0) 21 

3.2   Projektplanering 22 

3.3   Teori 23 

3.3.1   Litteraturstudie 23 

3.3.2   Enkätundersökning 23 

3.3.3    Persona 24 

3.3.4   Intervjuer 24 

3.3.5   Use-case & user-stories 24 

3.3.6   Prototyping 25 

3.3.7   Workshops 25 

3.3.9   Benchmark 26 

3.3.10   Brainstorming 26 

3.3.10   Brainstorming 26 

3.3.11   Gameboard 26 

3.4   Kredibilitet 27 

4  Genomförande & resultat 28 

4.1   Förstudie 28 

4.2   Design-sprint 1 28 

4.2.1   Observation 1: Spelkällan 28 

4.2.2   Observation 2: Podcasts 29 

4.2.3   Deltagande observation 3: Luleå 
Makerspace 30 

4.2.4   Benchmark 1: Brädspel 32 

4.2.5   Benchmark 2: Speldesignprocesser 33 

4.2.7   Brainstorming 1: Northern Star 34 

4.2.6   Gameboard 36 

4.2.8    Rapid prototyping: Designprocess 36 

4.2.9   Utvärdering 1 38 

4.3   Design-sprint 2 40 

4.3.1   Rapid prototyping: Northern Star 40 

4.3.2   Rapid prototyping: Speldesignprocess 42 

4.3.3   Workshop 2: Luleå Makerspace 43 

4.3.4   Enkätundersökning 45 

4.3.5   Utvärdering 2 45 

4.4   Design-sprint 3 46 



 
 

4.4.1   Rapid prototyping: Northern Star 47 

4.4.2   Workshop 3: Luleå tekniska universitet 
(speltest). 49 

4.4.3   Enkätundersökning 51 

4.4.4   Brainstorming 52 

4.4.5   Utvärdering 3 54 

4.5   Designsprint 4 55 

4.5.1   Rapid prototyping: Northern Star 55 

4.5.2   Workshop 4: Luleå tekniska universitet
 59 

4.5.3   Enkätundersökning 60 

4.5.4   Utvärdering 4 60 

5   Slutresultat 62 

5.1   Northern Star 62 

5.1.1   Spelkartong 62 

5.1.2   Plastinlägg (övre samt nedre) 63 

5.1.3   Tärningar och spelmarker 63 

5.1.4   Spelmanual 63 

5.1.5   Spelformulär 64 

5.1.6   Spelskärm 64 

5.1.7   Påse samt modulärt spelbräde 64 

5.1.8   Spelyta 64 

5.1.9   Spelkort 65 

5.2   Exit: A board game design process 66 

Fas 1: Inspiration 67 

Fas 2: Ideation 67 

Fas 3: Rapid prototyping 68 

Fas 4: Implementation 70 

6   Diskussion 71 

6.1   Relevans 71 

6.2   Reflektion 72 

6.3   Rekommendation 73 

7   Slutsatser 74 

8.  Referenser 76 
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43. Figur 43 – Påse med stjärnmotiv (representerande rymden) för hexagonbrickor. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU
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67. Figur 67 - Designsprint 3 utvärderad inför förbättringsförslag av brädspel: Northern Star 
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Introduktion 
Denna rapport beskriver ett projektarbete där ett 
brädspel vid namn Northern Star och en process 
för brädspelsdesign utvecklat som 
examensarbete inom Teknisk Design och 
motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet utförs 
under våren 2019 vid Luleå tekniska universitet 
under perioden av 10 veckors tid. 
 
Enligt Statista (2019) har spelbranschen ökat 
markant de senaste åren. Fischer-Braum (2017) 
visar på en tydlig digital trend som bidragit till 
en högre frekvens av spelande genom olika 
plattformar så som till exempel mobiler och 
datorer. Mitt i denna utveckling växer även en 
trend där fler och fler samlas för att umgås och 
delta i sällskapsspel (se bilaga 2).   
 
Sällskapsspel kommer i många varianter där det 
finns något som passar de flesta. Samtidigt finns 
det många olika tydliga normer kring brädspel: 
Allt från att det endast är socialt introverta som 
samlas för att spela med likasinnade 
bekantskaper, till familjen som samlas på 
julafton för att spela ett parti Monopol eller 
vännerna som utmanar varandra i beer-pong på 
Universitet. 
 
Detta examensarbete är inriktat mot att utveckla 
ett brädspel vid namn Northern Star som tagits 
fram av Pär Tagesson sedan 2016 parallellt med 
en förbättrad designprocess för brädspel. I 
arbetet kommer olika aspekter av brädspel 
undersökas, så som normer, användarbehov 
kopplat till brädspel, speldesign och många 
olika designrelaterade områden. Detta för att ev. 
släppa spelet på Kickstarter 1 månad innan 
publicering av denna rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Bakgrund 

 
Figur 1 - Initial prototyp av Northern Star. 

 
Till följd av ett föregående projekt har jag under 
några år utvecklat ett sällskapsspel vid namn 
Northern Star (se figur 1 ovan). Detta är ett 
kort- och tärningsbaserat strategispel med 
mycket fokus på narrativa element. I dagsläget 
saknas bland annat grundlig utformning av 
pjäser, manual och förvaring. Detta har föranlett 
till att sällskapsspelet nu är ämne för detta 
examensarbete, varav en designprocess ska 
utvecklas med brädspelet som resultat och 
demonstrator för att ev. lanseras via 
crowdfunding – exempelvis en Kickstarter.  
 
Inledningsvis gjordes en förstudie utanför 
projektet i andra kurser (D0046A: 
Användbarhet samt D0051A: Kontext & 
Analys) där allt dokumenterat arbete återfinns i 
bilaga 1. 
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1.2 Intressenter  

Här presenteras kort de aktuella intressenterna 
för projektarbetet, där allt från användare 
(spelare) till speldesigners, affärsutvecklare, 
återförsäljare samt tillverkare inkluderas. 

Figur 2 - Målgrupp för examensarbetet. 
 
För examensarbetet är kompisgrupper med 
relativt stor brädspelserfarenhet samt ett 
intresse för tematiska spel den främsta 
målgruppen för projektet. Potentiella 
intressenter är bland annat brädspelsrecensenter, 
samt -köpare.  
 
Andra intressenter (se figur 2 ovan) är 
finansiärer och förlag som kan hittas bland 
annat via acceleratorer och inkubatorer så som 
LTU Business och Arctic Business Incubator 
(ABI) med dess breda kontaktnät, vilket kan 
användas som en resurs under projektets gång. 
Dessa kan även ge konkreta råd inför 
exempelvis crowdfunding och även intressanta 
leverantörer och producenter för brädspel (bland 
annat tryckerier eller 3D-verkstäder).  
 
 
 
 
 
 

1.3 Syfte och mål 

Målet med detta projekt är att ta fram ett 
tematiskt, narrativt och ev. kooperativt brädspel 
vid namn Northern Star, gärna för att lanseras 
via crowdfunding, exempelvis en Kickstarter. 
 
Detta ska göras genom deltagande design samt 
research varav en designprocess för brädspel 
även kommer utvecklas. Syftet med projektet är 
att ta fram en ny designprocess som kan bidra 
till liknande projekt i framtiden. Projektets 
vägledande frågeställningar följer: 
 

• Hur kan människocentrererad och 
deltagande design samt relevant teori 
bidra till ett förbättringsförslag av 
Northern Star samt förbättrad 
designprocess för andra verksamma 
inom brädspeldesign? 

 
• Hur kan normer identifieras och 

användas för att skapa en ytterligare 
konkurrenskraftig produkt? 

 
• Hur kan ett icke-resultatfokuserat 

perspektiv bidra i en kreativ process? 

1.4 Avgränsningar 

Största fokus kommer ligga på användarbehov, 
användardeltagande samt generell förbättring av 
spelkoncept omfattande pjäser, regler samt 
förvaring. Resultatet blir ett brädspel i form av 
prototyp samt fullt spelbart demoex.  
 
Vid sidan av detta kommer även en 
brädspelsdesignsprocess att tas fram i ett 
brädspelsformat, med tillhörande spelmanual 
(med förklaring hur processen tillämpas inom 
brädspelsdesign). Om resurser i form av tid 
inom perioden av 10 veckor finns, kommer även 
en enklare distributions- samt affärsplan tas 
fram för Northern Star och då med hjälp av 
LTU Business. Initialt kommer dock 
implementationsfasen ej vara aktuell för 
projektet. 
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1.5 Arbetets struktur 

Kapitel 1: Innefattar bakgrund till varför 
examensarbetet utförs i form av syfte och mål, 
men även avgränsningar till vilka mål som 
försökt uppnås. Sist men inte minst diskuteras 
även projektets intressenter. 
 
Kapitel 2: Detta kapitel avhandlar teori som är 
relevant för projektet som helhet, som innefattar 
allt från definition av till exempel teknisk 
design, människocentrerad design samt 
speldesign. Detta är i princip ett förarbete för 
kommande kapitel där metoder används för att 
utveckla ett slutresultat. 
 
Kapitel 3: Här presenteras projektets 
övergripande process samt ett kortare kapitel 
med använda metoder och tillhörande teori.  
 
Kapitel 4: I detta kapitel delges övergripande 
genomförande med tillhörande resultat för varje 
design sprint. 
 
Kapitel 5: I denna del presenteras projektets 
slutresultat i form av Northern Star (brädspelet) 
samt Exit: A board game design process. 
 
Kapitel 6: Här följer en diskussion kring 
arbetets gång, besvarande av projektets 
frågeställningar i form av slutsatser samt 
avslutas med rekommendation för fortsatt arbete 
efter avslutat projekt.  
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2 Teoretisk referensram 

Figur 3 - Teorimappning 
 

Ovan visas en kartläggning över olika 
påverkande variabler sett till projektets innehåll 
(se figur 3 ovan). Dessa har under det teoretiska 
arbetet undersökts på olika sätt och presenteras i 
följande teoretiska referensram. 
 

2.1 Teknisk design  

Enligt QANU (2007) är teknisk design ett 
relativt nytt område som delvis har sitt ursprung 
i designrörelsen som enligt Cross (1993) växte 
fram under 1950 och -60 talet genom en 
nyutveckling gällande designmetodik.  
 
Hubka och Eder (1987) menar att teknisk design 
är en aktivitet som främst är inriktad mot att 
tillfredsställa mänskliga behov, och främst de 
som kan lösas via en kombination av området i 
sig men även genom de rent tekniska framsteg 
som vuxit fram under vår samtid.  
Wikberg-Nilsson, Törlind och Ericson (2015) 
har ett liknande perspektiv där de delvis 
definierar design som ett sätt att utveckla 
hantverkligt eller industriellt framställda 
produkter och miljöer, men även att design idag 
handlar om att tjänster och system och all 
interaktion mellan människan och hennes 
omvärld.  

 
Enligt Study (u.å.) följer man inom teknisk 
design ett antal steg för att tillgodose 
användarbehov genom att definiera och 
undersöka ett problemområde, specificera 
produktkrav och därefter generera idéer rörande 
problemet, utveckla prototyper som sedan 
valideras av användaren och slutligen tillverkas. 
Detta har likheter med Engineering design 
menar Hubka och Eder (1987) där man 
applicerar olika metoder och vetenskapliga 
principer för ändamålet att definiera en produkt, 
process eller ett system i nog ingående detalj för 
att detta ska kunna realiseras fysiskt.  
 
Inom design är slutmålet ofta varierat där man 
historiskt sett inte alltid fokuserat på 
hållbarhetsaspekter. Inom grenen mechanical 
engineering design används exempelvis ofta 
olika principer, teknisk information på ett 
kreativt sätt för att få bland annat. mekaniska 
system att uppnå specifika funktioner med 
maximal effektivitet rent 
verksamhetsgradsmässigt men även ekonomiskt 
(Hubka & Eder, 1987). Beder (1993) anser att 
den ekologiska dimensionen bör få mer 
utrymme gällande hållbarhet sett till design, 
men att ekologisk och ekonomisk hållbarhet inte 
helt behöver utesluta varandra, exempelvis 
genom minskad materialåtgång. Till följd av 
ökad medvetenhet har detta tidigare ekonomiska 
fokus fått flera organisationer att införa åtgärder 
för att främja den ekologiska hållbarheten som 
Beder (1993), vilket jag håller med om, menar 
är en viktig och utmärkande aspekt av teknisk 
design. Frågan är komplex och Wikberg-Nilsson 
et al. (2015) citerar Brundtland kommissionens 
definition av hållbarhet: 
 
“Sustainable development seeks to meet the 
needs and aspirations of the present, without 
compromising the ability to meet those of the 
future.” 
 
Wikberg-Nilsson et al. (2015) belyser alltså de 
utmaningar med att utföra hållbara lösningar, 
som ofta innebär kompromisser mellan 
intressenters (exempelvis 
produktuppdragsgivare och -slutanvändare) 
olika krav. 
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Min definition av området är att Teknisk design 
är omfattande, med stort fokus på intressenter 
men främst användare samt deras behov, som 
används för att framställa ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbara produkter och tjänster 
genom olika kreativa och vetenskapliga 
processer.  
 
Att ta fram en brädspeldesignprocess samt 
brädspel lämpar sig alltså väl inom ramen för 
teknisk design. Detta med tanke på hur stort 
fokus som läggs både på användare och system, 
och framförallt interaktionen mellan dessa. 
Vidare är även ett tydligt hållbart perspektiv ur 
enligt mig framförallt social eller ekologisk 
aspekt viktig vid utveckling av brädspel då det 
idag finns en uppsjö av produkter (se 
observation 2 nedan). 
 

2.2 Produktutvecklingsprocesser 

Detta arbete kommer blanda annat kretsa kring 
att utveckla en brädspeldesignsprocess, vilket 
varför det är viktigt att undersöka detta område 
för att ha ett ramverk att utgå från. 
 
Enligt Ulrich & Eppinger (2011) är 
produktutveckling kritisk funktion för många 
teknologibaserade företag, vilket kan säkra 
ekonomiers samt företags livslängd över längre 
tid. Produktutveckling kan även sammanfattas 
som den process krävd för att omvandla 
användarbehov till både tekniska samt 
kommersiella lösningar (Ulrich & Eppinger, 
2011).  
 

 
 

Figur 4 - Relationen mellan ingående samt utgående 
data genom en process. 

 
Dubberly (2005) anser att alla designar inom 
flera olika områden både medvetet och 
omedvetet, och följer en process som 
bestämmer hur pass lyckat deras resultat blir. 
En process är en typ av funktion (se figur 4 
ovan) där något matas in och till följd av en 
process ger ett resultat.  
 

Han anser även att det är skälet till varför en 
designprocess bör studeras då detta även 
innebär att designern själv blir bättre inom sitt 
område (Dubberly, 2005). Det finns en mängd 
olika produktutvecklingsprocesser där de 
tidigaste härstammar från 1920-talet fram till 
idag, mycket till följd av militär forskning som 
idag används vid utveckling av flera olika 
produkter (Dubberly, 2005). För att lättare 
förstå en produktutvecklingsprocess uppmuntrar 
Dubberly (2005) till att dokumentera dess 
genomförande, och argumenterar att den aldrig 
kan dokumenteras fullständigt utan liknar 
processer vid en fragmentarisk bild (där dess 
steg kan läggas till och tas bort, delas upp och 
förenklas nästan intill oändlighet).  
 
Produktutvecklingsprocesser bör även förhålla 
sig till projektkomplexitet, där 
processkomplexitet kan optimeras sett till 
projektinnehåll både iterativt (där ett förbestämt 
antal steg återupprepas tills en tillräcklig 
lösning är uppnådd) eller linjärt (där stegen 
följs sekventiellt) menar Dubberly (2005).  
 

 
Figur 5 - Divergenta samt konvergenta faser. 

Vidare menar han även att processer kan vara 
divergenta där stort antal alternativa lösningar 
genereras samt konvergenta (se figur 5 ovan), 
där antalet återigen begränsas, vilket menas ska 
öka chans att hitta en optimal lösning då 
designern breddat perspektiv för lösningar 
(Dubberly, 2005).  
 
Både Ulrich & Eppinger (2011), Wikberg-
Nilsson et al. (2015) samt Dubberly (2005) 
menar att i en produktutvecklingsprocess sker 
ett sökande efter lösning på problem i form av 
att tillgodose användarbehov (så som i 
människocentererad design, se nedan).  
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Dubberly (2005) menar alltså att inmatningen är 
själva problemet, där processen innebär att hitta 
användarbehoven och förhållandena mellan 
dessa som sedan kan tillgodoses via olika 
principer och strukturer vilket resulterar i en 
lösning på det initiala problemet.  
 
Förbättrade designprocesser kan alltså bidra till 
verksamma inom området. För att bättre förstå 
speldesignprocesser bör denna alltså 
dokumenteras, varvid jag kan identifiera dess 
förbättringsområden. En process komplexitet 
bör även optimeras så att den håller rimlig nivå 
med exempelvis antal deltagare inom ett 
brädspelsprojekt, men även sett till hur många 
olika produktaspekter som behöver utvecklas. 
Sist men inte minst bör man inom en 
speldesignprocess utforska många olika 
lösningar för att sedan begränsa sig genom 
kriterier utformade från användarbehov. 
 

2.3   Människocentrerad Design 1 

 
Figur 6 - Hållbarhets tre olika dimensioner. 

 
Brädspel är en bra utgångspunkt för ett 
designarbete där mycket interaktion sker mellan 
människor men även människor och system, 
varvid relevans finns för att utforma systemet 
efter människans behov genom 
människocentrerad design. 
 
Enligt IDEO (2015) kan alla problem relaterat 
till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
(se figur 6 ovan) lösas via människocentrerad 
design.  

                                                
1 Human-centered design 

Wikberg-Nilsson et al. (2015) stödjer detta 
påstående på så sätt att designers kontinuerligt 
genom designprocessen bör utgå från 
människors olika behov och förutsättningar. 
Vidare anses det även viktigt att anpassa 
arbetsuppgifter, processer, utrustning, apparater, 
miljöer och organisationer efter människans 
behov och inte tvärtom där överbelastning och 
andra besvär kan följa (Wikberg-Nilsson et al., 
2015). Wikberg-Nilsson et al. (2015) definierar 
behov som att upphäva en brist, i en befintlig 
situation eller hos en produkt eller lösning.  
 
Det finns flera olika behov, exempelvis fysiska 
(vilket kan tillgodoses exempelvis genom att 
göra produkten pålitlig, säker och funktionell) 
men även kognitiva (vilka tillgodoses genom att 
produktens funktion lätt förstås av användaren) 
och slutligen emotionella som tillgodoses 
genom att skapa meningsfullhet sett till given 
produkt som gärna får bidra till god 
användarupplevelse (Wikberg et al., 2015). Att 
fokusera på användarnas behov är också ett sätt 
att undvika att oavsiktligt designa utifrån sig 
själv, så kallad egodesign (Wikberg et al., 
2015). Behov kan definieras och uppfattas 
genom att observera vad användaren gör, säger 
och även tänker, vilket kan göras direkt via 
deltagande observationer då exempelvis en 
produkt används eller indirekt via förslagsvis 
inspelningar av användandet (Wikberg et al., 
2015).  
 
IDEO (2015) anser att designers är människor 
som inte är rädda för att misslyckas och som i 
tidigt skede utvärderar tankar och idéer. 
Designprojekt och dess innehåll varierar, likt 
vald process där bibehållet fokus kan hållas via 
med användarbehov som utgångspunkt menar 
IDEO (2015). Wikberg-Nilsson et al. (2015) 
bekräftar detta och anser att behov, preferenser, 
önskemål och krav är vad som ska vägleda 
designprocessen.  
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Figur 7 - IDEO:s process 

 
Detta kan göras via att följa ett antal linjärt 
förutbestämda faser (se figur 7 ovan) menar 
IDEO (2015): Under Inspirationsfasen skapas 
användarförståelse i form av dess problem, 
förväntningar samt önskemål vilket utgör 
underlag för ideationsfasen. Utgående från detta 
sker idégenerering via olika kreativa metoder, 
där resulterande slutprodukt realiseras och 
lanseras i implementationsfasen till användarna 
(IDEO, 2015).  
 
Wikberg-Nilsson et al. (2015) stödjer denna 
inställning till design, men menar att designerns 
uppdrag även är att ta reda på alla intressenters 
behov och önskemål (inte bara användarnas) för 
att bidra till att produkter med god 
användarupplevelse inte bara implementeras 
utan även sprids. Det krävs helt enkelt att förstå 
alla de olikheter människan representerar i form 
av ålder, storlek, styrka, kognitiv förmåga, 
tidigare erfarenheter, kulturella förväntningar 
och mål (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Att 
skapa bra produkter är viktigt där god design 
ofta är något vi inte märker av, då vi ofta endast 
uppmärksammar dålig design (Wikberg-Nilsson 
et al., 2015).  
 
Djup förståelse för användarna och deras behov 
skapas genom att empatisera och delta i dennas 
värld, menar IDEO (2015). Mindtools (u.å.) 
definierar empati som att uppleva en annan 
människas känslor samt att åsidosätta egna 
värderingar och perspektiv för att närma sig en 
annan människas verklighet. Detta stöds av 
Esser (2019) som anser att det även är att förstå 

och identifiera en annan persons kontext, 
känslor, mål och motivationer. Dam & Siang 
(2019) menar att det handlar om att se vad en 
användare ser, känna vad de känner och uppleva 
vad de upplever. Att använda empati i en 
designprocess handlar dels om att samla in 
information på subjektiv nivå men även att 
objektivt analysera denna i efterhand (Esser, 
2019). Esser (2019) menar att det finns tre 
huvudsakliga sätt att empatisera: Observera vad 
en användare gör, fråga människor och delta vid 
utförande av viss uppgift eller att uppleva 
personligen, vilket även bekräftas av Wikberg-
Nilsson et al. (2015) som ett sätt att upptäcka 
användarbehov och 
produktutvecklingsmöjligheter.   
 
Dam & Siang (2019) menar dock att det 
exempelvis i intervjuer och deltagande 
observationer är viktigt att fokusera på att vad 
folk menar än vad de uttryckligen säger. Att 
göra observationer för design handlar om att 
undersöka och förstå motivationer och tankar än 
att undersöka kvantifierbara fakta som 
exempelvis vikt, längd eller hur mycket mat 
man äter som vid exempelvis traditionell 
marknadsundersökning (Dam & Siang, 2019).  
Att empatisera kan göras endast i begränsad 
utsträckning menar Dam & Siang (2019) varav 
det inte är möjligt att förstå helhetsperspektivet 
hos en användare, där det mer handlar om att 
förstå behov, tankar och idéer sett till en 
speciell kontext. Enligt mig är empati en bra 
väg att förstå användaren, men kanske inte fullt 
ut och det är heller inte alltid möjligt att 
utveckla lösningar som användaren själv helt är 
nöjd med, vilket varför det även under vissa 
omständigheter är bra att inkludera användaren i 
projektet. 
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2.3.1   Deltagande design 2 
Detta tillvägagångssätt inom design kan enligt 
Uxpassion (u.å.) användas inom många områden 
och är enligt Szuc (2007) en metod där alla 
stakeholders (kunder, designers, distributörer 
och olika intressenter) inkluderas i 
designprocessens olika steg under exempelvis 
workshops för att generera idéer och förslag 
som tillgodoser involverade parters olika behov 
på ett bättre sätt. 
 
Kang, Choo & Watters (2015) samt Infodesign 
(u.å.) bekräftar detta och menar även att 
inkluderandet av stakeholders är till fördel för 
att utforma produkter för bredare publik, men 
även att metodiken lämpar sig väl för att skapa 
simpla idéer till större visioner. Deltagande 
design kan tillämpas på olika sätt menar Kango 
et al. (2019), där ett sätt är att utveckla en 
produkt i workshop där stakeholders (experter) 
inkluderas från olika intressentgrupper för att 
representera hela värdekedjan gällande vald 
produkt.  
 
För att metoden ska vara lyckad föreslår Szuc 
(2007) att man dels förbereder en deltagande 
design genom att förbereda en s.k. 
”walkthrough”: Denna används för att sätta dels 
ramar för vad ett tillfälle där deltagande design 
tillämpas ska innefatta och fokuseras på, även 
roller definieras för att lättare få överblick över 
vilka deltagare som bör delta (Szuc, 2007). 
Ramen kan skapa mer förståelse mellan 
stakeholders bidragande till förbättrad 
helhetsbild som gör det tydligare vilka aspekter 
som ska få mer fokus (Szuc, 2007). Uxpassion 
(u.å.) föreslår även att designern bör hålla 
verktygen vid ett tillfälle för deltagande design 
enkla för att deltagarna lätt ska kunna förmedla 
sina budskap. Szuc (2007) menar även att 
personas kan blandas in i processen som 
underlag och komplement till faktiska 
användare vid deltagande design, vilket kan 
facilitera ytterligare perspektiv för vald uppgift. 
Mock-ups och tidiga prototyper är sätt att 
ytterligare facilitera infallsvinklar från olika 
stakeholders och bidrar också till bättre 
helhetsbild och slutresultat (Kang et al., 2015). 
                                                
2 Participatory design 

Vidare skapar deltagande design ny kunskap 
och främst förståelse för varandras perspektiv 
under designprocessens initiala steg, till fördel 
för alla involverade parter samt slutresultat 
Kang et al. (2015).  
Generellt sett anser Infodesign (u.å.) att det är 
till fördel då användbarheten ökar, ett forum för 
att identifiera problem samt bidragande till 
högre produktivitet under dessa tillfällen. 
Soares, Jacobs, Scariot, Heemann & Padovani 
(2012) ser dock ett flertal nackdelar med 
deltagande design, exempelvis hur stora 
resurser kan behöva spenderas (exempelvis tid 
och pengar) för att inkludera experter och 
användare från flera olika fält. Vidare finns 
flera fall då designern är lik användaren, vilket 
kan få dem att inta rollen som denna (Soares et 
al., 2012). Oftast har designern expertkunskap 
kring en produkt, vilket kan distansera designer 
och användare i olika grad, därmed skapa 
oavsiktlig egodesign (Soares et al., 2012).  
 
Uxpassion (u.å.) menar istället att metoden är 
fördelaktig för att ge specifika användarbehov 
fokus, istället för att indirekt försöka lösa dessa 
via exempelvis indirekta eller deltagande 
observationer. Kang et al. (2015) menar även att 
en kombination av mock-ups samt direkt 
interaktion med användaren utför grund för att 
lära sig mer vid deltagande design, vilket är 
information som kan vara svår att komma åt via 
kvalitativa studier (så som intervjuer). 
Deltagande design kan problematiseras då 
Soares et al. (2012) menar att användaren ofta 
muntligt rationaliserar känslor, tankar och 
beteenden för att anses socialt accepterad, vilket 
inte alltid överensstämmer med verkligheten.  
 
För mitt examensarbete planeras metoden 
användas där ett kontinuerligt deltagande via 
deltagande design är det som huvudsakligen 
leder designprocessen framåt och vägleder alla 
intressenter genom den kreativa processen. Här 
kan man involvera prototyper av sällskapsspelet 
som ämnas utvecklas, där en representant från 
varje intressentgrupp involveras för att ta fram 
en lösning som bättre tillfredsställer 
användarnas (intressenternas) behov.  
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Att kontinuerligt upprepa en kortare 
designprocess med inspirations-, ideations- och 
prototypfas upplever jag skulle kunna ta projekt 
allt närmare en tillfredsställande design. 
Samtidigt är det viktigt att se att inte oavsiktlig 
egodesign äger rum, samt att deltagande design 
används med åtanke på den extra tidsåtgång 
detta kan innebära. Då ett projekt kretsar kring 
ett ämne som potentiellt är laddat till följd av 
normer är detta också ett bra sätt att involvera 
användaren på ett direkt sätt för att belysa detta 
från flera olika perspektiv. 

2.3.2   Normkreativitet 
Enligt Ehrnberger (2017) är normer idéer kring 
vad som känns normalt respektive onormalt 
inom vissa grupper i samhället, vilket kan gälla 
allt från miljö, kultur och ekonomi. Oftast 
menar även Ehrnberger (2017) att normer 
relaterar till sociala normer, exempelvis vilka 
beteenden, utseende eller livsstil som accepteras 
av samhället. Vissa normer anses som positiva 
medan andra är negativa menar Iglyo (2015). 
Att inte tillhöra en accepterad norm gör att man 
riskerar synliggöras eller straffas av samhället 
anser Ehrnberger (2017). Ett exempel på detta 
är att skaka hand med vänster hand i vissa delar 
av världen. Iglyo (2015) menar även att normer 
är något som kan förändras över tid och 
platsberoende.  
 
Begreppet normkritik innebär att synliggöra och 
analysera normer för att utmana och avväpna 
dessa (Iglyo, 2015), vilket kan göras för att 
identifiera maktstrukturer och synliggöra 
orättvisor som skapas omedvetet av vissa 
normer (Iglyo, 2015). Något som är viktigt är 
att inte fokusera på personerna som skapar 
normerna, utan hur normerna påverkar våra liv 
och värderingar (Iglyo, 2015). Enligt Hyvää 
(u.å.) är normkreativitet då normer analyseras, 
förslagsvis via normkritik och är alltså 
resultatet då man gör något åt normerna. Detta 
är ett tillvägagångssätt för att inkludera 
individer oavsett etnicitet, livsstil, 
funktionsgrad eller exempelvis intressen 
(Hyvää, u.å.).  
 

Ett sätt för att skapa normkreativ design menar 
Normcreative (2018) är då designern först 
undersöker vilka normer eller perspektiv denna 
själv bär på och därefter samlar in fler av dessa 
genom intervjuer från sin omgivning. Nästa steg 
är att gärna tillsammans med intressenter 
undersöka vilken funktionalitet en given 
produkt önskas ha (Normcreative, 2018). Sist 
men inte minst utvärderas tillgängligheten i det 
som skapats – huruvida någon exkluderas 
genom de val man gör samt vad konsekvensen 
blir av en given design (Normcreative, 2018).  
 
Enligt intervjuerna (se bilaga 2) finns det en 
tydligt upplevd norm kring brädspel där vissa 
användare känner sig utpekade för deras 
brädspelsintresse. Normen upplevs vara hur 
brädspelsdeltagare ofta är socialt introverta och 
isolerade människor, vilket bidrar till att vissa 
grupper inte deltar i fritidssysselsättningen. 
Detta anser jag vara en viktig aspekt att 
överväga vid olika designval för att inkludera 
en bredare målgrupp. Sist men inte minst anser 
jag fysiska brädspel ha tydliga positiva 
psykosociala effekter jämfört med rent digitala, 
som ofta annars förtar en del av social närvaro 
och kan skapa ackumulerad stress. 

2.3.3   Teknostress 
För examensarbetet är även vissa aspekter inom 
psykologi relevanta, exempelvis teknostress 
inverkan på människor som umgås i varandras 
närvaro. 
 
Sällskapsspel utgörs till stor del av social 
samvaro och ett sätt att umgås (se 
intervjubilaga). Fischer-Baum (2017) menar att 
digitala trender har ökat sedan 1980-talet där en 
av de mest använda plattformarna är 
mobiltelefoni. Detta menar Olausson (2012) har 
ökat i användande sedan 2000-talet som 
antingen huvudsaklig plattform eller 
komplement till sällskapsspels analoga 
varianter. Dreher (2015) anser att personlig 
närvaro och kontakt är viktigt, vilkets avsaknad 
har ökat till följd av användning av teknologi i 
form av bland annat sociala medier och media 
överlag.  
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Cole & Griffiths (2007) har ett annat perspektiv 
där de belyser teknologi kunna inkludera, samt 
skapa starka band mellan människor exempelvis 
genom social interaktion inom MMORPG3. 
Pallavicini, Ferrari & Fabrizia (2018) pekar 
även till att få studier omfattat de positiva 
hälsoeffekterna i relation till digitala spel över 
de senaste tjugo åren, omfattande mest de 
negativa.  
 
Enligt Dreher (2015) har internet och sociala 
medier ökat vår känsla av samhörighet, men 
pekar samtidigt på bevis att det får oss att känna 
oss mer ensamma, missförstådda och 
orespekterade. Samtidigt menar Cole & 
Griffiths (2007) att den ökat känslan av 
samhörighet där dess medium förflyttats från 
plats- till webbaserade plattformar. De hänvisar 
även till studier som påvisar tvångsmässiga 
beteenden hos vissa användare i relation till 
dessa spel, över tid förlorande kontakt med sin 
vänskapskrets. Cole & Griffiths (2018) pekar på 
samband där människor expanderar sin 
vänskapskrets genom MMORPG där hälften av 
användarna spelar med vänner från verkliga 
livet samt likställer dessa relationer med sina 
virtuella vänners.  
 
I och med att Teknostress definierades för första 
gången 1984 och är ett syndrom enligt 
Chiappetta (2017) som uppstår då individer 
utsätts för kontinuerlig 
informationsöverbelastning vid kontakt med 
digitala enheter och utvecklar ett tillstånd av 
stress eller onormal reaktion karaktäriserat av 
specifika symptom rent cirkulatoriskt, mentalt 
och eller neurologiskt.  
 
Bieffekterna av teknostress menar Chiappetta 
(2017) är isolering, lägre professionell 
prestation samt relationella konflikter. 
Pallavicini et al. (2018) menar dock att då 
teknologi används på rätt sätt kan det förbättra 
vår fysiska, emotionella samt kognitiva hälsa. 
Emotionell hälsoförbättring kan främst ses då 
fysisk aktivitet kombineras med digitala 
plattformar (Pallavicini et al., 2018).  
 

                                                
3 Massive multiplayer online role-playing game 

Levine (2008) menar att människor inte känner 
sig trygga utan varandras närvaro, och att denna 
ökar välbefinnande genom att stabilisera 
autonoma nervsystemet. Detta är ett resultat av 
betingning från tidig mänsklig historia, då 
människor samlades kring lägerelden väl 
medvetna om att de när som helst kunde bli 
utsatta för hot av rovdjur (Levine, 2008). Vidare 
menar Levine (2010) att dagens elektroniska 
teknologi och skärmanvändande får människor 
förhindrar kroppslig närvaro.  
 
För projektarbetet är det viktigt att hitta 
lösningar som inte förtar den sociala 
interaktionen, varken analogt eller digitalt. Om 
digitala plattformar används bör det gärna 
kombineras med fysisk aktivitet, stimulera den 
sociala interaktionen och undvika användas på 
ett sätt som kan skapa tvångsmässiga beteenden. 
Inom ramen för detta kan potentiella lösningar 
hittas även för brädspel.  
 

2.4   UX & Användbarhet 
Rosenzweig (2015) menar att välutformade 
produkter för sitt syfte (exempelvis 
sällskapsspel för utbildningssyfte eller 
underhållning) kan göra skillnad i olika 
områden. Användarbarhet ses enligt 
Rosenzweig (2015) ofta som en underkategori 
till UX men menar att dessa tillhör varandra. 
Produkter måste vara användbara för att en 
person ska kunna använda denna (Rosenzweig, 
2015).  
 
Vidare menar han att en produkt måste utformas 
efter kontext samt önskad användarupplevelse 
för att produkter ska nå full potential. UX 
handlar således bland annat om den totala 
upplevelsen för ett valt system sett till flera 
olika beröringspunkter (Rosenzweig, 2015): 
Fysiska (syn, hörsel, känsel, smak eller 
beröring), mentala (exempelvis problemlösning) 
och mekaniska (hantering av maskiner eller 
system).  
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Brädspel bidrar enligt mig till en sensorisk 
upplevelse på olika plan. Vid sidan av rent 
taktila upplevelser ser jag även potential för att 
använda andra sinnen som ljud (från exempelvis 
pjäser eller digitalt upplästa instruktioner), eller 
till exempel lukt för ett mer normkreativt 
arbete. Potentiellt är tanken att detta ska bidra 
till bättre användarupplevelse samt 
användarvänlighet gällande brädspel. 
 
2.4.1   Användarvänlighet 
Detta begrepp är en aspekt av 
människocentrerad design som delas upp i två 
huvudgrupper enligt Osvalder & Ulfvengren 
(2015): Funktionalitet (produkten kan utföra de 
nödvändiga uppgifterna) samt användbarhet 
(hur pass väl användarna kan ta del av 
funktionaliteten). En produkt bör vid sidan av 
att erbjuda funktioner även stötta användaren 
till att ta del av dessa (Osvalder & Ulfvengren, 
2015).  
 
Exempelvis bör användargränssnitt för brädspel 
enligt mig utformas på ett sätt som gör att det 
känns naturligt för användaren att interagera 
med detta. Här bör intuitiv samt lättöverskådlig 
layout skapas bidragande till lättillgänglig 
information och användbarhet av exempelvis 
brädspelsmanual. Detta tänker jag även bidrar 
till bättre användarvänlighet. 

2.4.2   Interaktionsdesign 
Brädspel är till stor del beroende av interaktion 
mellan användare och system varvid några olika 
relevanta områden inom interaktionsdesign valts 
ut för projektet.  
 
Enligt Osvalder & Ulfvengren (2015) samt 
Jordan (2000) går interaktionsdesign ut på att 
utveckla system så att användare kan förstå 
dessa på ett enkelt sätt. Detta sker 
huvudsakligen genom enkla interaktioner samt 
genom att förlita sig på tidigare erfarenheter 
(Osvalder & Ulfvengren, 2015).  
 
 
 
 
 

Kognitiva processer 
Brädspel förlitar sig delvis på rent kognitiva 
aspekter så som känslan av pjäser, instruktioner 
från en regelbok eller spelarinteraktioner och 
diskussioner mellan deltagare.  
 
Kognitiva funktioner kan beskrivas likt 
processer som sker i hjärnan vid mottagandet, 
bearbetande eller förmedling av information - 
alltså att känna, tänka och lära. Dessa processer 
bidrar till att skapa logisk ordning för individen 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2013). 

 
Figur 8 - Förenklad modell över den kognitiva 

processen. 
 
En människa processar information på ett sätt 
som enligt Wickens m.fl. (2004, refererad i 
Osvalder & Ulfvengren, 2015) kan förklaras 
genom ett förenklat och schematiskt sätt (se 
figur 8 ovan).  
Stimuli kan definieras genom följande 
processer: Sinnesintag, sensorisk 
informationsbuffert, uppmärksamhet, 
perception, korttids- och långtidsminne, 
beslutsfattande, problemlösning, respons samt 
återkopplingsloop (Osvalder & Ulfvengren, 
2015).  
 
Allt detta är relevant vid bearbetning av den 
mängd information som tas emot vid interaktion 
med andra människor eller och brädspel. 
Sinnesintryck mottas samtidigt varvid 
informationen behandlas för att kunna ta beslut. 
Vid för mycket information försämras dess 
kvalité vilket gör den svårare att uppfatta 
(Osvalder & Ulfvengren, 2015). 
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Här menar jag att många (eller tvetydiga) regler, 
samt otydlig layout avseende spelbräde kan få 
deltagarna att förlita sig mer på tidigare 
erfarenheter. Detta kan leda till oavsedda (av 
speldesignern) feltolkningar som kan hindra 
användarna från att uppleva ett brädspels fulla 
potential och djup.  

Gissningsbarhet (Guessability) 
Då jag vill att interaktionen med brädspel ska 
ske på ett så enkelt sätt som möjligt, exempelvis 
vid första speltillfälle, undersöks hur 
gissningsbarhet kan effektivisera inlärningen av 
brädspel. Här önskar jag göra ett brädspels 
information lättillgänglig för användaren. 
 
Gissingsbarhet tyder på hur verksam, effektiv 
och nöjd en person är med att ha utfört en 
specifik uppgift med specifik produkt för första 
gången (Jordan, 2000). Med andra ord, hur bra 
går det att gissa sig till att utföra en specifik 
uppgift. Gissningsbara produkter/system är 
viktig när det handlar om situationer där 
någonting ska ske snabbt. Sett till produkter 
gäller det vanligtvis sådana som brukas vid 
nödsituationer, till exempel brandsläckaren som 
kräver att du ska agera snabbt - om det inte går 
att utföra en handling på ett tidseffektivt och 
intuitivt sätt kan det ha negativa konsekvenser 
för användaren (Jordan, 2000).  
 
Gissningsbarhet är alltså viktigt för produkter 
där användaren använder enkla produkter 
exempelvis dörrhandtag, eller situationer där 
snabbt utförande förväntas utan större mental 
belastning (Jordan, 2000), exempelvis packa 
upp ett brädspel. Detta är viktigt för att undvika 
irritation och missnöje för användaren (Jordan, 
2000). För mycket komplexa system där 
användaren assisteras av exempelvis en lärare är 
gissningsbarhet inte lika viktigt (Jordan, 2000). 
 
I detta fall kan gissningsbarhet öka den intuitiva 
aspekten och tillgänglighet av ett brädspel, sett 
till regler eller att tolka symbolik. Med detta 
önskar jag bidra till ett komplext system med 
hög tillgänglighet för att tillåta en bredare 
målgrupp ta del av brädspel.  
 

Inlärningsbarhet (Learnability) 
Beroende på hur pass komplext ett brädspel är 
sett till regler anser jag det en 
inlärningsprocess, där kontinuerlig tolkning bör 
bidra till kortare uppstartstid av en spelomgång. 
Detta gör det relevant att undersöka 
inlärningsbarhet.  
 
Inlärningsbarhet tyder på hur verksam, effektiv 
och nöjd en person är med att ha utfört en 
specifik uppgift med en specifik produkt efter 
att ha tidigare utfört denna uppgift (Jordan, 
2000). Enklare sagt handlar det om huruvida 
man har lärt sig något från första gången och 
hur effektiv man är med att klara av uppgiften 
som ska utföras (Jordan, 2000). Om en uppgift 
visas vara enkel att komma ihåg tyder det på att 
produkten/systemet har hög inlärningsbarhet 
(Jordan, 2000). Detta är viktigt vid tillfällen då 
användaren på ett tidseffektivt sätt och egen 
hand måste lära sig en produkt eller system 
(Jordan, 2000). Exempel är då användaren ska 
lära sig läsa en manual för specifik produkt 
(Jordan, 2000).  
 
Detta menar jag bör tas hänsyn till vid 
utformning av spelmanual. Här ska regler helst 
inte behöva delges mer än genom t.ex. snabba 
referenser i form av lathundar, där gärna 
inlärningsprocessen är en del av 
spelupplevelsen. 

Korttidsminnet 
För att underlätta för spelare, då sällskapsspel 
ofta består av många komponenter (till exempel 
pjäser, kort och tärningar och instruktioner) är 
det även viktigt att ta hänsyn till den mängd 
information en människa kan hålla simultant i 
korttidsminnet.  
 
Enligt Miller (1956) kan en vuxen person hålla 
ungefär 7 ± 2 enheter aktiva i korttidsminnet. 
De mesta i korttidsminnet försvinner efter en 
kort stund utan att lagras vidare i 
långtidsminnet (Osvalder & Ulfvengren, 2015). 
Informationsbearbetning i korttidsminnet störs 
lätt av ny inkommande information som enkelt 
blir överbelastat därmed minskande en individs 
prestation (Osvalder & Ulfvengren, 2015).  
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För projektet kommer mycket information 
förmedlas visuellt genom exempelvis 
spelmanualer eller -pjäser. Att medvetet hålla 
nere antalet komponenter och nödvändig 
information önskar jag bidra till en bättre 
användarupplevelse sett till brädspel.  
 
Gestaltlagarna 
Brädspel har många grafiska element och 
information som tolkas på ett eller annat sätt av 
spelaren (se semiotik nedan). Här önskar jag 
bidra till tydlighet och lättillgänglig nödvändig 
information i form av lättöverskådlig layout.  
 
Enligt The Interaction Design Foundation (u.å.) 
uppkom gestaltlagarna som ett resultat av 
forskning på 1920-talet inom psykologi, som 
idag används som verktyg för 
interaktionsdesignern för att skapa en helhet av 
visuella element. Enligt The Interaction Design 
Foundation (u.å.) kan dessa lagar användas för 
att guida användaren och låta dessa identifiera 
ett givet mål samt motverka fördröjning och 
förvirring under sökprocessen. Några av de 
vanligaste principerna är enligt The Interaction 
Design Foundation (u.å.): 
 

 
Figur 9 – Några motiv symboliserande ett urval 

av gestaltlagarna, från vänster till höger ses 
t.ex: Regularity, bra form, closure, 

figure/ground, continuation, closure, 
meaningfullness (familiarity), bra form, closure, 
figure/ground, regularity samt meaningfullness 

(familiarity). 
 
 

 Closure: Vi är vana vid att fylla i former som inte 
är fullständigt utförda (se nedre vänster hörn av 
figur 9 t.v.) 

 Common region: Element som rör sig i samma 
riktning tenderar att uppfattas som 
sammanhängande. 

 Continuation: Det finns en tendens att man följer 
och flyter med linjer.  

 Convexity: Vi uppfattar konvexa former före 
konkava. 

 Element connectedness: Vi grupperar element 
som är länkade via andra element. 

 Figure/Ground: Vi ogillar ovisshet och letar efter 
stabila motiv först, oftast i förgrunden om inte en 
bild innehåller mycket ambivalens. 

 Bra Form: Vi skiljer element som liknar varandra 
sett till färg, form, mönster, etc. från andra, även 
när de överlappar varandra och grupperar dessa 
till ett. 

 Meaningfulness (Familiarity): Vi grupperar 
element om dessa utgör en bild vi har en 
personlig anknytning till.  

 Prägnanz: Vi upplever helst komplexa och 
ambivalenta bilder som simpla former. 

 Proximity (Emergence): Vi grupper element som 
har kortare avstånd till varandra, och separerar de 
element som i motsats är längre avstånd till. 

 Regularity: Vid sortering tenderar vi att klustra 
ihop vissa element till större helhet och de som 
följer något form av mönster. 

 Similiarity (Invariance): Vi söker skillnader och 
likheter i en bild och länkar därmed element som 
liknar varandra. 

 Symmetry: Vi söker balans och ordning i 
mönster, och strävar att göra det om de inte är 
uppenbara. 

 Synchrony: Vi grupperar statiska visuella 
element som visas samtidigt. 

 
Designern bör ta hänsyn till hur sinnet försöker 
förenkla och skapa ordning, vilket om använt på 
rätt sätt undviker att frustrera användare genom 
dåligt placerade visuella element (The 
Interaction Design Foundation, u.å.). 
 
Detta är relevant för att vägleda användaren rent 
visuellt och delge lättare tillgång till olika 
information inom brädspel. Även för att 
sammankoppla exempelvis spelbräde med pjäser 
för att skapa en tydlig helhet så att användaren 
effektivt kan dra korrekta slutsatser. Detta 
önskar jag kunna bidra till en bättre 
spelupplevelse. 
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Semiotik 
Brädspel utgörs till stor del av symboler, där 
dess symbolik tolkas av användaren i given 
kontext. Därmed (utöver nämnandet i 
speldesign, se 2.5.2 nedan) utforskas området 
för att kunna bidra med väl genomtänkt 
symbolik. 
 
Enligt Westholm (2002) är semiotik studien av 
tecken, utvecklande i form av dess betydelse, 
kombinationsmöjligheter eller användning. 
Beroende på tolkande person kan en symbol få 
olika innebörd, där Westholm (2002) 
argumenterar att tecken egentligen är denna 
relation.  
Det finns tre kategorier enligt Westholm (2002) 
där symboler delas upp: Pragmatik, syntax och 
semantik. Pragmatik berör området hur tecken 
tolkas beroende på kontext, där syntax 
undersöker relationen mellan tecken och till sist 
delas Semantik upp i fyra underkategorier 
(Westholm, 2002): 
 

- Uttryck: Vad uttrycks av tecknet, är det 
exempelvis lätt eller tungt? 

- Identifiera: Var hör tecknet hemma, hur 
kategoriseras denna? 

- Beskriva: Behöver jag föregående 
kunskap för att förstå tecknet? 

- Uppmana: Reagerar eller agerar jag till 
följd av tecknet? 
 

Monö (1997) delar upp tecken i ytterligare tre 
kategorier: Indexalt, ikonisk eller symbolisk. 
Indexala tecken påvisar verkliga samband 
(Monö, 1997), exempelvis hur en öppnad 
brädspelskartong indikerar att ett parti ska 
påbörjas. Ikoniska tecken bygger på likhet, 
exempelvis visar illustrerade kort hur något ser 
ut (Monö, 1997). Symboliska tecken bygger på 
överenskommelse, där inlärning måste ske för 
att kunna tolka ett tecken – exempelvis en 
blixtikon på en spelmark. 
 
Inom design används flera principer för att 
skapa användarvänliga produkter inom området 
semiotik, där vanliga modeller för människa-
maskin interaktion presenteras här (Osvalder & 
Ulfvengren, 2015): 
 

Tabell 1 – Modell över människans 
handlingsmönster (Norman, 2013): 

 
*Feedforward används (i förhållande till feedback) 
för att uttrycka vad som händer vid interaktion 
istället för vad som hänt. 
 
Norman (2013) presenterar sin semantiska 
modell (se tabell 1 ovan) över människans 
handlingsmönster i form av en checklista med 
frågor att ställa vid produktinteraktion. Om 
användaren inte kan besvara samtliga frågorna 
på ett tillfredställande sätt har produkten brister 
som behöver åtgärdas. För att förstå bristerna 
kan ovanstående modell samt följande 
grundläggande designprinciper appliceras 
(Norman, 2013):  
     

• Upptäckbarhet: Kan man avgöra vilka 
möjliga handlingar som förekommer i detta 
tillstånd? 

• Feedback: heltäckande, kontinuerlig samt 
om rådande tillstånd. 

• Konceptuell modellering: Produkten 
förmedlar all information, skapande en 
konceptuell modell över systemet, ledande 
till förståelse och en känsla av kontroll. 

• Affordances: Rätt ”affordances” möjliggör 
produktens funktioner. Ett spelkort är till för 
att läsas, om kortet inte går att tyda har den 
inte affordance. 

• Förklarande signaler: Användning av 
effektiv signalering säkerställer 
upptäckbarhet samt att feedback är korrekt 
samt förståelig.  

• Kartläggning: Förhållandet mellan 
komponenter och dess funktion har logisk 
följd genom hela användandet, där 
förståelse skapas genom kontinuerlighet. 

• Begränsningar. Fysiska, logiska, semantiska 
och kulturella begränsningar vägleder.  
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Produkter kan utformas för användarvänlig 
interaktion mellan människa och maskin (eller 
system) där förståelse krävs för hur funktion 
förmedlas till användare. Information placeras 
logiskt för att uppfatta olika komponenters 
helhet (Osvalder & Ulfvengren, 2015). 
Komponenters placering i förhållande till 
varandra kan vägledas genom olika principer 
enligt Osvalder & Ulfvengren (2015): 
Komponenter bör placeras efter vilken ordning 
de används i vänster eller höger riktning. Ofta 
använda komponenter, samt med kritisk 
funktion, placeras lättåtkomligt. Har de 
liknande funktion bör de grupperas. Redundans 
är ett bra verktyg för viktig information. 
Samtliga principer kan sällan appliceras på en 
produkt, där en optimal lösning ges genom en 
unik kompromiss (Osvalder & Ulfvengren, 
2015).  
 
Naturlig kartläggning innebär att användaren 
får omedelbar förståelse för funktion om 
principen tillämpas korrekt – exempelvis då ett 
kort signalerar hur en spelpjäs bör förflytta sig 
över en plan (se figur 11 nedan). 
 

Figur 11 – Naturlig kartläggning för att förstå 
placering av spelpjäs på spelbräde via spelkort. 
 
Samtliga principer ovan kan användas för 
förtydligande av brädspelsinteraktion för 
användaren. Det ger även förståelse olika 
teckens användning (Indexalt, ikoniskt och 
pragmatiskt) för att exempelvis utforma naturlig 
vägledning hur spelmarker ska placeras utifrån 
försänkningar i en brädspelsplan. Det är även 
värdefullt för att förstå effekten olika tecken har 
för användaren, exempelvis om de behöver tyda 
symboler via tidigare erfarenhet, eller hur 
användaren uppmanas använda spelmarker 
(symboliserande detta).  

Naturlig kartläggning kan användas för att 
skapa inbördes relationer mellan 
spelkomponenter som är lätta att förstå samt 
skapar en helhetsförståelse på ett effektivt sätt. 

2.5   Speldesign 
Teknisk design och några av dess ovanstående 
presenterade områden är alltså på många sätt 
användbara inom speldesign då båda innefattar 
en form av produktutveckling. Till en början 
presenteras spelhistoria, några olika speltyper, 
speldesignsprinciper och avslutas med en 
kortare analys av hur principerna kan appliceras 
inom designprocessen för brädspel. 

2.5.1  Historia 
Spel och lek är något vi gjort sedan urminnes 
tider menar Salen & Zimmerman (2003), och är 
inte bara ett fenomen i sig utan utgör även en 
viktig funktion för de flesta levande varelser. 
Rent historiskt sett har spel ansetts som något 
barnsligt och onödigt, men Salen & Zimmerman 
(2003) menar alltså att lek är äldre än kultur i 
sig. Vidare poängteras det att lek och spel ska 
kännas både betydelse- och meningsfullt (Salen 
& Zimmerman, 2003).  
 
Meningsfullhet uppstår heller inte endast genom 
spelet i sig utan erbjuder struktur som i olika 
kontext kan uppstå på ett naturligt sätt (Salen & 
Zimmerman, 2003).  
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2.5.1   Speltyper

 
Figur 11 – Sammanställning av speltyper: Monopol (familjespel), Magic the Gathering (deck-building), 

Carcassonne (strategispel), Settlers of Catan (eurostyle), Munchkin (kortbaserat strategispel) och Schack (abstrakt 
strategispel). 

 
Enligt Silverman (2013) finns ett flertal varianter 
av spel (se figur 11 ovan). Klassiska brädspel så 
som familjespel utgörs till stor del av slump och 
tur, vilket sänker tröskeln för att delta och 
tillåter en bredare målgrupp att delta (Silverman, 
2013). Här menar Silverman (2013) att själva 
deltagandet är det viktiga och inte spelet i sig. 
 
Vidare finns det Eurostyle brädspel, exempelvis 
Settlers of Catan. Dessa har ofta utpräglade 
teman (tematiska) med tonvikt på strategi, 
mindre tur och hanterande av ett givet antal 
resurser där målet ofta är att samla in ett 
specifikt antal vinstpoäng (Silverman, 2013). 
 
Deck-building brädspel (Magic the Gathering) 
karaktäriseras ofta av stor slump och därmed stor 
spelvariation (Silverman, 2013). Ofta utgörs 
dessa typer av spel av en stor samling grundkort 
som spelarna kan anpassa, och utmana varandra 
genom att spela ut ett mindre antal valda kort för 
en spelrunda (Silverman, 2013). 
 
 
 
 

 
Abstrakta strategispel så som schack eller Go är 
en särskild kategori för sig, där Silverman  
(2013) påstår att målet ofta inte alls har med tur 
att göra.  
 
Istället ligger tonvikt på strategiskt hitta precis 
rätt position för en pjäs (Silverman, 2013). 
 
Strategispel är brädspel som oftast tar långt tid 
(ibland upp till 6 timmar och mer), antingen är 
kooperativt- eller individinriktade rent 
spelmässigt (Silverman, 2013). De kan likna 
eurostyle brädspel, med stor tonvikt på tema men 
är dock ofta något mer komplexa (Silverman, 
2013). 
 
Kortbaserade strategibrädspel kan oftast liknas 
vid deck-building liknande brädspel, där spelet 
dock ofta är mer turbaserat samt har längre 
speltid (Silverman, 2013). Dessa spel kan kretsa 
kring större gemensamma eller icke-kooperativa 
långsiktiga mål (Silverman, 2013). Ett exempel 
är i Munchkin där spelarna över loppet av en 
timma på ett semi-kooperativt sätt tävlar om att 
beslagta en skatt och därmed vinna spelet. 
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2.5.2   Speldesignsprinciper 
Här presenteras allt från hur man skapar 
meningsfull lek inom brädspel, till hur de är 
uppbyggda som system, tolkas genom sin 
symbolik och hur man som resultat av detta kan 
skapa god inlevelse för brädspelare. 

Meaningful play (Meningsfull lek) 
Då Northern Star är ett system inom vilket lek 
kommer äga rum, ämnar jag även att aktiviteten 
ska kännas meningsfull nog för användarna 
vilket varför det känns relevant att utforska 
denna aspekt av brädspel. 
 
Enligt Salen & Zimmerman (2003) är ett 
huvudelement inom speldesign att skapa just 
meningsfullhet för spelarna.  
 
Detta är till följd av att lek och spel handlar om 
att göra val – antingen genom att röra på pjäser, 
gestikulera, prata och till med beslutet att spela 
eller inte (Salen & Zimmerman). Här understryks 
två olika definitioner av meningsfullhet vid lek: 
 

1. Meningsfullhet är ett resultat av en 
spelarens interaktion med ett system 
(exempelvis brädspels) och dess givna 
resultat. 
 

2. Det är ett mått som kan användas för att 
jämföra hur pass värdefullt en 
spelarinteraktion och dess (inom 
systemet) givna resultat är, och därmed 
om interaktionen är värd att behålla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt Salen & Zimmerman (2003) finns 5 olika 
steg som är värdefullt för att mäta hur pass 
meningsfull ett val är inom brädspel: 
 

1.       Vad hände före spelaren fick ett val 
och vad är spelets nuvarande tillstånd 
och exempelvis olika pjäsers 
position?  

 
2.       Hur förmedlas fortsatta handlingar 

och möjligheter till spelaren? Här kan 
exempelvis tomma spelrutor förmedla 
möjligheten att flytta sig dit i 
kommande speltur. 

3.       Hur gör spelaren valet? Är det 
genom att spela ett kort, kasta en 
tärning eller flytta en pjäs. 

4.       Vad är resultatet och hur påverkar 
detta framtida spel? Handling bör 
påverka systemets inbördes relationer 
mellan komponenter. 

5.       Hur förmedlas resultatet till 
spelaren? Detta kan göras bland annat 
grafiskt. Detta steg leder naturligt sett 
tillbaks till steg 1 då spelaren nu har 
ett nytt val att göra. 

 
Salen & Zimmerman (2003) påpekar vanliga 
misstag inom speldesign så som hur vissa 
komponenter eller handlingar inte tycks göra 
någon skillnad, och analyseras genom listan 
ovan. Detta kan lösas genom steg 4 (Salen & 
Zimmerman, 2003). Att inte veta vilka val som 
finns att göra löses bäst genom att ge mer 
information i steg 2 (Salen & Zimmerman, 
2003).  
 
Att förlora spelet utan att veta varför innebär 
oftast att spelet saknar egenskaper från steg 4 
(Salen & Zimmerman, 2003). Detta gäller även 
då spelare inte vet om ett val är betydelsefullt 
där visst fokus bör ligga på steg 3 (Salen & 
Zimmerman, 2003). 
 
Boardgamegeek (u.å.) stödjer argumentet att 
handlingar måste vara nog meningsfulla för att få 
ingå i ett brädspel, då detta utesluter 
spelmekanismer som annars ökar speltiden på ett 
oönskvärt sätt.  
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Vidare menar Salen & Zimmerman (2003) att det 
finns vissa grundbyggstenar för att skapa 
meningsfull lek.  
 
Salen & Zimmerman (2003) delger en av 
byggstenarna hur resultat måste vara urskiljbart 
via återkoppling till spelaren när denna 
exempelvis spelar ett kort eller kastar en tärning. 
Handlingar måste också vara integrerade med 
systemet (som utgör brädspelet) och att detta 
över tid ska bidra till spelupplevelse och 
meningsfull lek (Salen & Zimmerman, 2003). 
 
Att kontinuerligt utvärdera hur pass meningsfulla 
olika element inom brädspelet är kan alltså höja 
dess kvalité. Det kan även vara ett sätt att 
identifiera vilka element som bör behållas 
respektive förbättras. 

Brädspel som system 
Generellt definieras ett brädspel som ett system i 
form av struktur och kontext där meningsfull lek 
kan äga rum (se 2.5.2 ovan). Systemet kan 
utgöras av utrymmen, föremål eller beteenden, 
vilka spelare utforskar, manipulerar eller 
iscensätter själva (Salen & Zimmerman, 2003).  
 
Det finns allt från mekaniska, matematiska, 
konceptuella samt kulturella system menar Salen 
& Zimmerman (2003). Ett system utgörs av 
element (delar som utgör helhet), vilka kan vara 
fysiska eller abstrakta beroende på systemets 
natur (Salen & Zimmerman, 2003). Element 
innefattar fortsättningsvis egenskaper eller 
kvalitéer och har en inbördes relation (Salen & 
Zimmerman, 2003).  
Sist men inte minst påverkas även system av sin 
omgivning och existerar aldrig utan kontext 
(Salen & Zimmerman, 2003).  
 
För projektet är det viktigt att inse hur kontext, 
brädspel, pjäser, regler och spelare påverkar 
varandra. Detta önskar jag använda för att skapa 
en större logisk struktur för att underlätta 
spelarnas förståelse för spelets helhet. 
 
 

Semiotik inom brädspel 
Brädspel utgörs till stor del av visuella element 
(t.ex. ikoner) vilka ofta symboliserar något mer 
än sig själv (Salen & Zimmerman, 2003). Denna 
symbolik tolkas alltid av användare vilket 
resulterar i att de får betydelse som ytterligare 
påverkas av en given kontext (Salen & 
Zimmerman, 2003). En av de viktigaste 
punkterna för brädspel menar Salen & 
Zimmerman (2003) är just hur designern 
använder tolkningen (och betydelsen) av 
symboler i en given kontext som byggstenar för 
att skapa meningsfull lek. 

Inlevelse  
Narrativa och tematiska brädspel är ofta fyllda 
av historier och en given miljö för att spelaren 
ska kunna leva sig in i en fantasibaserad värld 
(se intervjuer, bilaga 2). Därför utforskas denna 
aspekt för projektet. 
 
Att skapa en spelupplevelse där denna inte störs, 
och påminner spelaren om att denna egentligen 
bara deltar i ett spel är en viktig del enligt Salen 
& Zimmerman (2003) men även McNeil (2017).  
 
Ett spel är som sagt egentligen inget som skapar 
mening i sig utan mer ett strukturerat sätt där 
meningsfull lek kan faciliteras genom 
spelarinteraktion (Salen & Zimmerman, 2003). 
Detta definieras även som ett ”space of 
possibility” enligt Salen & Zimmerman (2003).  
 
Gränsen mellan spel och verklighet anses också 
viktig då spelaren på ett säkert sätt kan lämna 
verkligheten bakom sig och leva ut eller agera på 
ett sätt som inte anses säkert i verkligheten 
(Salen & Zimmerman, 2003).  
Detta anses en viktig komponent av meningsfull 
lek och definierar lek och spel som ett sätt att 
kunna lära sig olika saker på ett säkert sätt 
(Salen & Zimmerman, 2003). Att medvetet sudda 
ut gränsen mellan verklighet och brädspel kan ge 
projektet underlag för ett normkreativt arbete, 
där användare med preferens för både 
verklighets- samt fantasibaserad upplevelse 
eventuellt kan mötas genom framtagen lösning. 
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2.5.3   Speldesignsprocessen 
Första steget inom speldesign är att komma på en 
idé eller tema som själva spelet kan kretsa kring 
(Silverman, 2013). Genom att ta bort olika 
spelmekanismer från existerande spel kan 
designern även lära sig hur olika element 
påverkar dess inbördes relationer därmed 
systemet som helhet (Silverman, 2013).  
 
Nästa steg inom spelutveckling är att bestämma 
vilka element som bör ingå i ett brädspel 
(Silverman, 2013). Detta innehåll kan sedan 
förenklas tills endast det mest nödvändiga finns 
kvar (Silverman, 2013). Ett sätt att hjälpa 
designern är att lista spelkomponenter och 
mekanik på ett systematiskt sätt för att skapa ett 
balanserat system (Silverman, 2013). Designern 
bör överväga om spelmekanismer och innehåll 
faktiskt känns roliga vilket bör vara en riktlinje 
för ett spel som helhet (Stone, 2013). När nog 
med innehåll är genererat med koncept som följd 
kan ytterligare förenkling ske genom 
återkoppling från spelare (Silverman, 2013).  
Designern bör lägga sig i så lite som möjligt och 
låta spelarna öppet och fritt ge återkoppling om 
exempelvis speldesign, vilket förtydligar det 
innehåll som ska behållas, förbättras eller 
avlägsnas (Silverman, 2013). 
 
Boardgamegeek (u.å.) stödjer denna förenkling 
samt balansering så att vissa element inte ger för 
mycket fördelar, vilket även stöds av Stone 
(2013). Salen & Zimmerman (2003) uppmuntrar 
speldesignern att skapa möjlighet för spelaren att 
kunna göra ofördelaktiga val, och fortfarande 
vinna spelet. Antalet val ska hållas minimalt till 
antalet, då mental belastning annars kan hindra 
spelupplevelsen (McNeil, 2017). Att skapa en 
känsla av att styra sitt eget öde är att föredra 
menar McNeil (2017) och att möjliga val 
övervägande ska kännas intressanta, hellre än att 
ge rent turbaserade resultat. 
 
McNeil (2017) föreslår även att brädspel har kort 
uppstartstid samt avslutas på ett dynamiskt sätt. 
Spelare ska försöka hållas engagerade oavsett 
om det är deras speltur eller inte (McNeil, 2017), 
vilket Stone (2013) anser ett vanligt 
förekommande hinder inom speldesign.  Sett till 
grafiska aspekter menar Boardgamegeek (u.å.) 

att utav två likvärdiga spel uppskattas det mer 
grafiskt tilltalande spelet, vilket alltså bör ges 
relativt stort fokus. McNeil (2017) menar även 
att den rent fysiska aspekten av brädspel 
uppskattas, i synnerhet den taktila upplevelsen 
som kan addera till den grafiska 
representationen. För att skapa ytterligare 
inlevelse ska action-lists och spelfaser helst 
undvikas (McNeil, 2017).  
 
Under speltester bör prototyper förmedla 
spelregler och känsla för spelkonceptet på lagom 
nivå, samtidigt som detta görs på ett tidseffektivt 
sätt då hela konceptet ofta vidareutvecklas och 
omarbetas (Silverman, 2013). Boardgamegeek 
(u.å.) uppmuntrar även till att speltestare gärna 
får vara väl insatta i spelet för att kunna försöka 
utnyttja spelmekaniken på oavsedda sätt, för att 
justera och undvika regeltekniska kryphål. Stone 
(2013) anser även att speltestare gärna hittas 
utanför speldesignerns vänskapskrets. Detta 
resulterar i mer öppet uttryckta behov, ärlig 
återkoppling samt effektiviserar processen att 
hitta otydligheter (Stone, 2013). McNeil (2017) 
föreslår ytterligare förbättringar där 
spelomgångar inte ska kunna upprepas två 
gånger, då detta ökar variation och livslängd för 
vald målgrupp.   
 
Ett initialt scenario där spelarna har samma 
förutsättningar med möjlighet att justera önskad 
komplexitet och svårighetsgrad är att föredra för 
att inkludera en bredare målgrupp menar 
Boardgamegeek (u.å.). 
 
Enligt Silverman (2013.) bör regler som bidrar 
till specialfall under speltester analyseras och 
finjusteras för att undantagssituationer inte ska 
uppstå. Detta stöds även av McNeil (2017) som 
anser att väldigt få undantagsregler bör skapas. 
Regler som glöms bort bör övervägas att justeras 
eller tas bort anser Stone (2013), och fokus för 
en framgångsrik speldesign bör ligga på vilken 
målgrupp man designar ett spel för (se 
spelkällan, bilaga 2).  
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Vidare menas att spelare engageras ytterligare av 
att se resultat och tydliga framsteg (med 
belöningar) än bakåtsträvande och stillastående 
(med motgångar) (McNeil, 2017). Det bör även 
finnas flera olika underkategorier av system som 
gör spelet möjligt att vinna på flera olika sätt, 
där gärna minnesvärda toppar och dalar får 
förekomma menar McNeil (2017). Då speltest 
upprepat kan utföras med endast spelmanual utan 
muntligt delgivna regler och önskat resultat kan 
speldesignen anses slutförd (Silverman, 2013).  
 
Här ses flera möjligheter för att dels utveckla 
Northern Star men även en 
brädspelsdesignprocess.  
 
Att utveckla en tydligt iterativ process känns 
relevant, där tonvikt kan ges på deltagande 
design. I ett tidigt stadie kan spelare delta i 
själva konceptutvecklingen. Under senare skede 
kan spelare med olika erfarenhetsgrad användas 
för att dels hitta kryphål i speldesignen, men 
även för att om nödvändigt förenkla exempelvis 
regler. Northern Star bör sträva mot kort 
uppstartstid, tydligt överskådliga framsteg (och 
belöningar) med dynamiskt slut. Möjligheter ses 
även till att skapa ett engagerande, tillåtande 
(sett till svårighetsgrad) samt balanserat 
regelsystem. 
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3  Metod 
I denna del av rapporten presenteras de metoder 
som använts under examensarbetets gång samt 
varför de ansetts passande för ändamålet. Vissa 
metoder har modifierats för att passa till  
projektet medan andra har applicerats i sitt 
ursprungsformat, vilka redogörs för i detta 
kapitel. Genomförande samt resultatet av 
metoderna delges i kapitel 4. 

 

 

 

 

 

3.1 Process – Exit: a board game design process (version 1.0) 

Här kommer projektets övergripande struktur 
presenteras med en kort summering av dess varje 
steg i form av design sprintar. 

 
Figur 12 - Designprocess använd under projektets gång. 

 
För projektet användes en iterativ designprocess 
med sprintar (se figur 12 ovan). Här gavs tonvikt 
på tre olika faser (mycket likt människocentrerad 
design, se teoretisk referensram) i olinjär form. 
Initialt gjordes även förstudie innan projektstart 
som bidrog till inspiration-, ideation-, prototyp- 
samt utvärderingsfasen (se bilaga 1).  
 
 

 
Ingen implementation utfördes då detta låg 
utanför projektets ramar sett till resurser i form 
av tid. Detta gjordes för att få nog med frihet i 
val av metoder (då möjligheter och resultat på ett 
oväntat sätt ofta ger projekt nya möjliga 
inriktningar) men även för att det är ett lätt sätt 
att dokumentera och skapa överblick över en 
designprocess.  
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Design sprint 1: En stor del av fokus låg här på 
inspirationsfasen där flera olika metoder 
användes för att kunna relatera till användaren 
och dess behov. Först gjordes tre olika 
observationer följt av benchmarking för att 
analysera både liknande spel (sett till Northern 
Star), men även designprocesser. Allt hitintills 
genererat kontextunderlag användes för dels en 
session av brainstorming där nytt 
konceptmaterial togs fram för Northern Star, i en 
kombination med relevant tidigare genererade 
idéer. Därefter skapades en kombinerad 
moodboard samt designspecifikation namngiven 
Gameboard följt en initial prototyp av 
speldesignprocessen Exit: A board game design 
process. Sist men inte minst utvärderades design 
sprinten samt sammanställdes ett slutgiltigt 
underlag för rapid prototyping. 
 
Design sprint 2: Här skapades första prototypen 
för Northern Star från tidigare underlag (se 
föregående stycke) samt uppdaterades Exit: A 
board game design process med några mindre 
justeringar till följd av insikter från tidigare 
utvärdering. Detta följdes av ett speltest i form 
av workshop 2 på Luleå Makerspace, där en 
efterföljande enkät delades ut till deltagarna. 
Därefter utvärderades sprinten för att göra nya 
designval sett till Northern Star för kommande 
rapid prototyping.  
 
Design sprint 3: Här togs prototyp 3 fram av 
Northern Star som följdes av ett nytt speltest 
under workshop 3 på Luleå tekniska universitet. 
Där fick deltagarna besvara en 
enkätundersökning som i kombination med 
tidigare genererat kontextunderlag bidrog till 
utvärdering och sammanställning av insikter 
gjorda under design sprinten.  
 
Design sprint 4: Här togs prototyp 4 fram av 
Northern Star som följdes av ett nytt speltest 
under workshop 4 på Luleå tekniska universitet. 
Där fick deltagaren besvara en 
enkätundersökning som i kombination med 
tidigare genererat kontextunderlag bidrog till 
utvärdering och sammanställning av insikter 
gjorda under design sprinten.  

Detta utgjorde underlag för att skapa ett 
slutresultat i form av slutprototyp för både 
Northern Star samt Exit: A board game process. 
 
Design sprint 5: Här spenderades resterande tid 
på att visualisera slutresultat, samt sammanställa 
projektrapport och öva inför presentation. 

3.2   Projektplanering 

 
Figur 13 – Visualiserad projektplanering. 

 
Att planera tid och resurser i ett projekt handlar 
om att klargöra vad som ska göras, när det ska 
göras och vem som ska göra det. Projektet 
inleddes därför med agil projektplanering (se 
figur 13 ovan samt bilaga 11) med viktiga 
milstolpar bestående av delmål för varje vecka. 
En planerat, pågående och slutfört lista skapades 
på en webbaserad plattform som utgångspunkt 
för att bättre kunna hålla fokus genom 
examensarbetets gång. 
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3.3   Teori  

Här presenteras teorin bakom alla metoder som 
använts under projektets designsprintar (se 
avsnitt 3.1 ovan för översikt när samt kapitel 4 
för hur de använts). De ändringar som gjorts 
presenteras även under respektive metod. 

3.3.1   Litteraturstudie  
Enligt Milton & Rodgers (2013) följer man ett 
antal steg för att kunna utföra en grundlig 
litteraturstudie. Först menar dem att man ska 
formulera en frågeställning baserat på 
förslagsvis ett problem eller specifikt 
kunskapsområde och sedan fördjupa sig inom 
detta, gärna via olika källor för tillförlitlighet 
(Milton & Rodgers, 2013) – ett bra 
förhållningssätt är att vara öppen för både 
kritiska och stödjande åsikter sett till ens 
frågeställning. Härnäst följer avgränsningen för 
datainsamlingen vilket görs dels för att ta reda 
på hur man samlar in (vilka kanaler - t.ex. video, 
ljud eller litteratur) samt även hur djupgående 
studien ska göras (Milton & Rodgers, 2013). 
Detta bör vara så djupt som given tid tillåter 
(Milton & Rodgers 2013). Efter detta bör 
designern evaluera informationen, exempelvis 
genom att bestämma vilka kriterier som gäller 
sett till sitt projekt för att undvika vinklade 
åsikter samt maximera värdet av insamlad 
information (Milton & Rodgers, 2013). 
Ytterligare ett bra sätt är att se hur många som 
citerat en källa på vetenskapliga databaser enligt 
mig. Från insamlad information bör designern 
överväga och strukturera informationen 
kvalitativt, kvantitativt (eller genom båda 
perspektiv) och avgöra vilken information som 
bör inkluderas i studien (Milton & Rodgers, 
2013). Detta kan med fördel användas för att 
strukturera och presentera studien för det 
avslutande steget i en litteraturstudie (Milton & 
Roders, 2013). Klargör här varför studien blev 
utförd, på ett övergripande och lättförståeligt sätt 
och gärna genom att dela upp informationen på 
ett kategoriskt sätt (Milton & Rodgers, 2013). 
Sist men inte minst klargörs hur kategorierna 
skiljer sig från varandra, vad som är likt eller 
t.ex. vilka motsägelser som finns varvid 
litteraturstudien är slutförd (Milton & Rodgers, 
2013). 

 
För projektet användes metoden för att dels 
undersöka relevanta teorier inom design (se 
teoretisk referensram) samt bredda perspektivet 
gällande brädspel.  

3.3.2   Enkätundersökning  
Enkäter kan göras för att utföra behovsanalys 
menar Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind 
(2015) på både kvalitativa och kvantitativa sätt. 
Främst är kvantitativt sätt fördelaktigt för att 
förstå en målgrupp på ett övergripande plan. 
Detta används sedan som underlag för att förstå 
användare, system eller produkt bättre genom att 
analysera mönster och samband (Wikberg et al., 
2015). Om undersökningen görs endast till följd 
av att få reda på olika mätvärden i form av 
siffror bör alltså ett kvantitativt sätt användas 
(Trost, 2012). Vidare menar Trost (2012) att 
kvantitativa undersökningsmetoder är mer 
värdefulla än kvalitativa, dock för att förstå 
människors beteende är kvalitativa studier bättre 
för att grundligare undersöka detta. Ejlertsson 
(2014) menar även att enkätens grafiska 
utformning har stor betydelse för det hur den 
uppfattas av en given målgrupp. Utformningen 
speglar exempelvis hur seriös enkäten kan 
uppfattas vilket behöver anpassas efter specifik 
utvald målgrupp (Ejlertsson, 2014).  
 
För att kunna genomföra metoden utformas 
inledningsvis en problemformulering som 
enkäten ämnar besvara enligt Trost (2012), samt 
Ejlertsson (2014). Designern måste sedan 
bestämma vilken information som önskas (Trost, 
2012). Sedan väljs respondenter ut för att 
besvara enkäten, formulerar frågeschema, 
skickar ut denna och samlar in data som sedan 
analyseras och tolkas för resultat (Trost, 2012).  
 
Genom denna metod kunde trender analyseras 
genom kvantitativ data, samt att försöka ta fram 
underlag för en persona i form av en 
genomsnittsanvändare. Detta var grundläggande 
underlag för att definiera potentiell 
projektmålgrupp. 
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3.3.3    Persona  

För att få en tydlig bild av hur en användare kan 
se ut utvecklades en persona under en 
föregående kurs (D0051A - Design: Kontext och 
analys, se bilaga 1) kollektivt med flera 
kursdeltagare.  
 
Detta är en metod som innebär att en fiktiv 
person skapas, baserad på kunskap om 
användargruppen (Arvola, 2014). Personan är en 
detaljerad beskrivning av personen med 
information som namn, ålder, personliga 
egenskaper m.m. Denna persona kan sedan 
användas under designprocessen och 
arbetsgruppen kan referera till personan som en 
individ vilket underlättar arbetet genom att göra 
det mer konkret och definiera användare från 
målgrupp (Arvola, 2014).  
 
Metoden kändes relevant för att lättare definiera 
en genomsnittsanvändare sett till den utskickade 
enkäten under projektets gång, för att lättare 
bestämma huvudsaklig målgrupp. 

3.3.4   Intervjuer  

En kvalitativ metod som kan användas under 
t.ex. kontextfasen menar Wikberg, Törlind och 
Ericsson (2015) där data kan samlas inför analys 
av användarbehov. Intervjuer kan ske på ett 
strukturerat eller ostrukturerat sätt, vilket 
innebär att frågor är förberedda eller att 
intervjun sker förutsättningslöst där i stunden 
passande frågor ställs. Fördelar med strukturerad 
intervju är att alla användare får samma frågor 
ställda vilket gör intervjumaterialet lätt att 
analysera och jämföra med varandra till följd av 
dess kvantitativa natur (Wikberg et al., 2015). 
Denna metod ställer dock viss skicklighet för att 
inte upplevas allt för opersonlig. 
 
Till sist finns även semi-strukturerade intervjuer 
där vissa riktlinjer finns i form av t.ex. frågor 
eller ämnen att ta upp, varvid intervjuaren sedan 
håller ett relativt öppet förhållningssätt för att 
genom öppna frågor och ställa följdfrågor på för 
stunden intressanta svar (Wikberg et al., 2015). 
Detta ger ett kvalitativt intervjumaterial där man 
på ett djupare sätt kan identifiera individens 

underliggande användarbehov (Wikberg et al., 
2015). Fördelar för ostrukturerade intervjuer är 
att intervjun lättare bjuder in till avslappnat möte 
och etablerande av tillit mellan aktuella parter. 
Nackdelar med detta förhållningssätt är dock att 
intervjun lätt hålls för öppen där många frågor 
kan förbli obesvarade, vilket även kan göra 
intervjumaterialet svårt att jämföra med andra 
dock mer kvalitativt (Wikberg et al., 2015). 
 
Genom denna metod kunde specifika aspekter 
och uppkomna frågor utvärderas på ett effektivt 
och flexibelt sätt. Exempelvis kan användare 
intervjuas via flera olika medier, exempelvis 
internet eller genom att träffas på fysisk plats. 
Information kan sammanställas digitalt, vilket 
ger bättre överblick för att exempelvis jämföra 
användarsvar. 

3.3.5   Use-case & user-stories  

Personas används mest effektivt då de 
kombineras med exempelvis use-cases vilka går 
in i mer detalj på hur personan skulle interagera 
med en produkt i given kontext (Rosenzweig, 
2015). För detta projekt skapades därför ett use-
case, men även ett antal user stories för att 
ytterligare fördjupa förståelsen för personan. 
 
Ett use-case sätter personan i en fiktiv situation 
där ett mål med användandet bestäms. Efter det 
målas ett scenario upp där användandet stegvis 
gås igenom för att sedan avslutas när personan 
uppnår sitt mål. 
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3.3.6   Prototyping  

Wikberg Nilsson et al. (2015) skriver;  
 
”Olika former av modeller implementerade på 
olika sätt under hela processen ger både dig och 
användare en förståelse för hur olika lösningar 
kan fungera och upplevas.”  
 
Att snabbt ta fram spelbara prototyper är viktigt 
för att utvärdera idéer gentemot användare, vars 
återkoppling bidrar med lösningar och nya 
perspektiv för exempelvis ett spelprojekt (se 
2.5.3 ovan). En prototyp beskrivs av Horenstein 
(1999);  
 
” A prototype is a mock-up of the finished 
product that embodies all its salient features but 
omits nonessential elements, such as a refined 
appearance or features not critical to 
fundamental operation.”  
 
Enligt Johannesson, Petersson & Persson (2013) 
kan prototyper användas inom alla områden av 
ingenjörsskap, oavsett om dessa är virtuella, 
fysiska, mekaniska eller icke-mekaniska.  
 
Rapid prototyping, eller Additiv Tillverkning 
(AT) som det också kallas är ett sätt att (oftast 
via 3D-printing) skapa en fysisk produkt, modell 
eller komponent (Johannesson et al., 2013). 
Detta var ursprungligen ett verktyg för att skapa 
detaljer som designers kunde använda för 
visualiseringar samt som effektivt 
presentationssätt där användare kan ge 
återkoppling på olika koncept (Johannesson et 
al., 2013). 

3.3.7   Workshops  

Workshops menar Wikberg-Nilsson, Ericson & 
Törlind (2015) är en kreativ metod som kan 
tillämpas under ett arbetsmöte. Under mötet kan 
flera olika intressenter med fördel samlas då de 
har olika bakgrund och kopplingar till projektet 
som kan komplettera varandra och ge ett bredare 
perspektiv. En av fördelarna med workshops är 
att man lättare kan utforska både aktuella 
problem samt möjliga lösningar. 
 

Gray, Brown & Macanufo (2010) stödjer detta 
argument, men anser även att det är en lämplig 
miljö för att göra experiment, testa hypoteser, 
vilket kan generera överraskande och nya 
infallsvinklar.  
 
Detta kändes som en given metod för att kunna 
genomföra deltagande design (se teoretisk 
referensram), där användarna gavs stor möjlighet 
att påverka Northern Stars utformning. 

3.3.8   Observationer  
För att lättare förstå användare och specifik 
utvald produkt kan enligt Wikberg et al. (2015) 
deltagande observation utföras, där man genom 
direkt eller indirekt interaktion med användaren 
observera beteenden och dennas interaktion med 
utvald produkt.  
 
Metoden kan jämföras med intervju där man 
genom direkt interaktion med användaren kan 
ställa frågor vid kritiska tidpunkter för att få 
tillgång till dennas tankar, vilket kan belysa 
tidigare oidentifierade användarbehov (Wikberg 
et al., 2015).  
 
Då metoden genomförs genom indirekt 
interaktion med användaren kan man istället vid 
valt tillfälle dokumentera användarens 
produktinteraktion via olika medieformer. Detta 
sparas som intervjumaterial och kan analyseras 
för att kunna dra slutsatser vad gäller 
användarens uttalande och faktiska beteende och 
skapa relevanta lösningar (Wikberg et al., 2015).  
 
Metoden var relevant som komplement till 
workshops för att bättre förstå användaren samt 
framtagna designprocesser, som kunde 
analyseras från en utomståendes perspektiv via 
inspelat material.  
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3.3.9   Benchmark  

Parker (1996) anser att man kan tidseffektivisera 
designprocessen och att ta fram lösningar för ett 
problem genom att använda metoden 
benchmarking. Genom denna metod kan redan 
existerande lösningar hittas och dessutom 
förbättras där redan utvecklade produkter 
analyseras. Benchmarking kan ses som en 
läroprocess där man inspireras av och hämtar 
kunskap från andras lösningar (Parker, 1996). 
Här kan t.ex. prestanda så som styrkor, svagheter 
analyseras för att förbättra en given lösning på 
ett mer effektivt sätt (Parker, 1996). Det finns en 
mängd olika strategier för att genomföra en 
benchmarking beroende på den används för att 
undersöka affärsstrategier, produkter eller 
tjänster.  
 
Detta kändes relevant för projektet då det gav 
mig verktyg att identifiera fördelar samt 
förbättringsmöjligheter sett till liknande brädspel 
eller designprocesser.  

3.3.10   Brainstorming  

Brainstorming användes för att utforska flera 
olika teman och koncept sett till både 
sällskapsspelet Northern Star samt även 
designprocessen.  

3.3.10   Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att generera ett 
stort antal idéer. Utförandet kan variera där  
Wikberg-Nilsson et al. (2015) menar att tre 
grundregler ska följas: Skapa en tillåtande 
kreativ miljö (där idéer initialt inte kritiseras), 
sikta på galna idéer samt kombinera eller 
förbättra idéer med fokus på kvantitet före 
kvalitet. För projektet var det också ett sätt att 
strukturera övergripande idéer, kretsande kring 
ett tema, metoder eller t.ex. spelidéer som alltså 
visualiserades via ett online-verktyg namngett 
Mindmups.  
 
 
 
 
 

3.3.11   Gameboard  

Enligt Open Design Kit (u.å.) används 
moodboards för att kommunicera inriktning samt 
övergripande överblick över t.ex. ett projekt för 
intressenter. Moodboards är ett visuellt sätt för 
designers att validera genom intressenter 
huruvida de ska gå vidare med ett förslag (Open 
Design Kit, u.å.).  
 
Här rekommenderas att följa deras guidade steg 
inför att göra en moodboard, men även att göra 
detta inför valfritt visuellt arbete (Open Design 
Kit, u.å.). För projektet användes detta för att ta 
fram en designspecifikation, kombinerat med 
moodboard, därav namngivet Gameboard, med 
syftet att inrikta projektet på ett lekfullt sätt mot 
ett önskvärt resultat. Ett genomförande kan ta 
allt från 3 - 6 timmar där ett förslag på 
tillvägagångssätt är att generera värdeord från 
andra metoder (som även kan inkluderas i 
Gameboarden).  
 
Dessa visualiseras sedan genom ett fritt urval av 
bilder, vilka sedan organiseras på ett sätt som 
känns logiskt för designern (Open Design Kit, 
u.å.). Initialt är det viktigt att uppmärksamma 
intressenters reaktion på Gameboardet, då detta 
kan indikera om denna reflekterar rätt inriktning 
för projektet som helhet (Open Design Kit, u.å.).   
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3.4   Kredibilitet 
Brädspel är som ovan nämnt en aktivitet som 
baseras mycket på social interaktion varvid det 
kändes naturligt att inkludera spelarna inom 
deltagande design där detta samtidigt 
underbyggdes med olika metoder sett till 
människocentererad design. Designern försökte 
alltså kontinuerligt relatera till och empatisera 
med användaren under projektets gång för att 
underbygga och stödja de designval som gjordes. 
En del av detta arbete var även att förbereda 
projektet genom en bred bas av teori som var 
relevant för projektet, dock inom dess 
begränsade ramar sett till resurser i form av tid 
samt projektmedlemmar. Alla källor har 
granskats på ett kritiskt sätt där upphovsmän 
granskats för att säkerställa dess validitet i 
förhållande till projektet.  
 
Ett sätt att försöka kringgå detta var att göra en 
grundlig förstudie inom utomstående projekt i 
andra kurser (se bilaga 1) för att på så sätt vinna 
mer resurser i form av tid. Att utveckla en 
designprocess skulle jag vilja likna vid ett 
utforskande med en ganska öppen inställning till 
resultat som sedan kan valideras kritiskt genom 
en bred och grundlig teoristudie samt tidigare 
erfarenhet inom ett givet område och eller 
specifikt problem.  
 
För att ytterligare försöka stärka projektets 
kredibilitet har alltså mycket 
videodokumenterats för att designern skulle 
kunna utvärdera projektets tillvägagångsätt på ett 
kontinuerligt sätt och mäta detta mot projektets 
teoretiska referensram men även sett till egna 
tidiga erfarenheter som alltså består av 15 års 
spelerfarenhet, tidigare litteraturstudier inom 
speldesign samt ett fullgjort år inom 
spelutveckling för högskoleingenjörer där 
digitala utvecklingsprojekt genomförts. Vid 
sidan av har även ett flertal fritidsprojekt 
utvecklats och slutförts inom loppet av 3 år där 
designern har flera olika kontakter till både 
brädspelintresserade samt designers av olika slag 
(där två stycken har akademisk bakgrund inom 
ämnet).   
 

Samtidigt har självklart förbättringsmöjligheter 
identifierats som tas upp under diskussion, vilket 
också är en naturlig del i ett designarbete som av 
sin natur enligt Wikberg-Nilsson et al. (2015) är 
fullt av möjligheter och utmaningar där det är 
svårt att förutse exakt vilka grundförutsättningar 
som krävs för ett givet projekt sett enligt 
designern till dess föränderlighet. 
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4  Genomförande & resultat 
Här presenteras varje design sprint med 
tillhörande avklarade milstolpar, genomförda 
under projektets gång samt dess resultat (för 
metodteori se avsnitt ovan). 

4.1   Förstudie 
Före projektstart gjordes en hel del förstudier i 
form av litteraturstudier, enkätundersökningar, 
speltester, user-case och  
-stories samt semistrukturerade intervjuer i två 
föregående kurser och resulterade i underlag för 
re-design Northern Stars initiala prototyp (se 
bilaga 1). Detta för att lättare kunna bredda 
perspektivet för brädspel, definiera användaren 
och lättare relatera till dess behov. Underlaget 
kunde användas för vidareutveckling av 
Northern Star samt den framtagna 
designprocessen. Ytterligare syfte var att inte bli 
lösningsorienterad för tidigt i processen (se 
bilaga 1 samt figur 14 nedan för resultat). 
 

 
Figur 14 – Summering av gjord utvärdering under 

förstudie. 

4.2   Design-sprint 1  

 

 
Figur 15 – Design-sprint 1 samt individuella steg. 

 
 

Under denna designsprint (se figur 15 ovan) 
observerades brädspel förutsättningslöst via ett 
besök på brädspelsbutiken Spelkällan samt 
genom tre olika podcasts.  
 
Vidare gjordes en benchmark för att förstå vilka 
kärnvärden som utmärker tematiska (stark 
anknytning till tema), narrativa 
(berättelsedrivna) och kooperativa (inslag av 
samarbete) brädspel. Under ytterligare en 
benchmark jämfördes olika designprocesser för 
att skapa ideations- samt prototypunderlag för 
projektets kommande designprocess Exit: A 
board game design process.  
 
Detta följdes av en brainstorming där nytt 
konceptmaterial togs fram för Northern Star, i en 
kombination med relevant tidigare genererade 
idéer. Därefter skapades en kombinerad 
moodboard samt designspecifikation namngiven 
Gameboard följt en initial prototyp av 
speldesignprocessen Exit: A board game design 
process. Sist utvärderades design sprinten samt 
sammanställdes ett slutgiltigt designunderlag för 
prototyp 2 av Northern Star.  

4.2.1   Observation 1: Spelkällan 

Projektet började med Inspirationsfasen där ett 
spontant besök gjordes på Spelkällan (lokal 
spelbutik i Luleå, se figur 16 nedan) där en 
försäljare kortfattat intervjuades, samt även 
observationer gjordes gällande brädspel.   
 

 
Figur 16 - Observationer på Spelkällan. 
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Observationerna gick ut på att förutsättningslöst 
försöka hitta normer kring utformning av 
spelkartonger, vad som skiljde dem åt rent 
grafiskt och det sätt förlag valt att marknadsföra 
dem på. Detta gjordes för att kunna identifiera 
underlag för normkreativitet. men även för att 
hitta önskvärd grafik, illustratörer samt 
kontaktuppgifter till dessa som resurs för 
projektet som helhet. 
 
Resultat 
 
Angående normer så är brädspel oftast väldigt 
fyrkantiga samt grafiska vilket upplevdes vara 
ett försök att väcka kundintresse samt underhålla 
idén om en storslagen upplevelse. En till tydlig 
norm är klassiska spel, vars förpackning inte 
kräver lika mycket marknadsföring och grafisk 
layout då de är lätta att identifiera från sin 
historiskt konsekventa utformning. Detta 
identifierades som ett potentiellt ideal sett till ett 
brädspels framgång. Sett till förpackningslösning 
förvaras många brädspel i en kartonglåda med 
plast eller pappersinlägg. Mindre vanligt är 
metallådor och sist men inte minst trälådor.  
 
Flera normkreativa tankar uppstod till följd av 
denna observation. Exempelvis kan 
brädspelskartonger om utformas mer tillgängligt 
där genom att erbjuda ögonblickligt spel från 
spelkartongens öppnande. Andra geometriska 
former sågs även värda att utforska, för att sticka 
ut rent marknadsföringsmässigt. Genom mindre 
tonvikt på grafisk layout (och välarbetade 
illustrerade motiv) skulle brädspelet eventuellt få 
mer exponering (och sticka ut bland brädspelen). 
Två sätt identifierades för marknadsföring av 
brädspel: Antingen förmedlas mycket 
information kring spelet med många motiv och 
bland annat bakgrundshistoria, eller väldigt lite 
samt några väl valda motiv. Detta tolkade jag 
som en del i naturlig utveckling där kondenserad 
information (för att hålla användarens fokus och 
förmedla önskvärt budskap) får allt högre värde i 
dagens informationssamhälle. 
 

4.2.2   Observation 2: Podcasts 

Observationer gjordes även genom att anteckna 
insikter kring brädspel genom att lyssna på 3 
olika podcasts en eftermiddag: Sit down & shut 
up, Ding & Dent samt The Secret Cabal Gaming 
Podcast. Detta var för att bredda perspektivet 
kring brädspel men även ett försök att identifiera 
nuvarande trender och normer inom brädspel. 
 
Resultat 
 
Här kunde en trend urskiljas där Cordera, Theel 
& Wong (2019) menar att många brädspelare just 
nu vill äga de coolaste spelen, vilket tolkades 
som ett behov för nyhet. Detta resulterar i ett 
tydligt hinder för utforskning av detta intresse då 
för många brädspel finns idag (Cordera et al., 
2019). Ett till resultat menar Topper & Spang 
(2019) är tidsbrist att faktiskt hitta personer för 
att provspela dessa. Detta stödde min teori om 
att behovet för att samlas ur ett rent socialt 
perspektiv är stort, samt att enkla (därmed 
tillgängliga) regler och kortare spelomgångar är 
önskvärt.  
 
Samtidigt sågs stort värde i att spela om samma 
spel över längre tid, då för möjligheten att skapa 
starkare band med sin närmaste gemenskapskrets 
(Cordera et al. 2019). Detta ansåg jag peka på 
vikten av ett spels re-playability (omspelbarhet) 
för att öka brädspels livslängd. Ett intressant 
fynd att se efter i personliga spelhyllor är 
exempelvis nötta spelkartonger eller kort 
indikerande högt engagemang för ett brädspel, 
vilket kan utforskas för att identifiera 
framgångsrika aspekter hos spelet.  
 
Dean & Smith (2019) föreslog att skapa organisk 
framväxande (och lättförstådda) brädspelssystem 
regelsystem snarare än regeltunga, vilket oftast 
sinkade spelflödet och bidrog med negativ 
användarupplevelse. Cordera, Theel & Wong 
(2019) uppskattade även variation, minskande 
brädspelets förutsägbarhet, vilket Salen & 
Zimmerman (2003) annars menar kan förta 
spelupplevelse då spelaren i förväg vet en 
spelomgångs resultat.  
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Dean & Smith (2019) påpekar vikten av lagom 
mängd innehåll (exempelvis spelmoduler, -kort, -
pjäser eller -regler) då det lätt påverkar 
spelupplevelsen negativt samt överbelastar 
spelaren mentalt (se interaktionsdesign, kapitel 2 
ovan).  
 
Detta indikerade viktiga riktlinjer för ett 
brädspel och noterades inför vidareutveckling av 
Northern Star. Topper & Spang (2019) 
kommenterade sett till tema hur fantasy samt 
Tolkieniterationer känns utdaterat, vilket 
tolkades som ett behov för unika teman. Vidare 
önskade Topper & Spang (2019) under ett flertal 
speltimmar av det narrativa och kooperativa 
brädspelet Gloomhaven mer kontroll över sin 
egen karaktärs slutliga öde. Behovet för unika 
teman i kontrast till fantasyiterationer har 
bekräftats kontinuerligt sett till 
användarreaktioner (mindre exalterat 
kroppsspråk) under projektets gång.  
 
Här kom jag till insikt att Northern Stars initiala 
fantasytema kanske skulle behöva omarbetas. 
Tydlig norm inom narrativa spel var just hur 
meningsfulla val och kontroll kändes viktigt, 
vilket noterades för vidareutveckling av 
Northern Star. 

4.2.3   Deltagande observation 3: Luleå 
Makerspace  

 
Figur 17 - Game jam på Luleå Makerspace 

 
Under en speldesignheldag (se figur 17 ovan) 
samlades ett brädspelserfaret sällskap bestående 
av 6 personer där totalt 12 teman skapades och 
kombinerades genom lottning till 3 koncept 
bestående av 2 teman var. Personerna delades 
upp i grupper (beroende på intresse för 
koncepten) om 1, 2 samt 3 personer. Jag deltog i 
den sistnämnda. Processen dokumenterades via 
foton samt anteckningar parallellt med 
deltagande i designprocessen (för analys vid ett 
senare tillfälle som inspiration för viktiga 
aspekter gällande brädspelsdesignprocesser).  
 
Härnäst genererades spelidéer kring de 3 
framtagna koncepten. För varje spelidé 
genererades flertal spelmekaniker varav iterativ 
speldesignsprocess fortlöpte som huvudsakligen 
kretsade kring tre steg: Diskutera och 
problematisera, idégenerera samt testa. Detta 
gjordes kontinuerligt under en heldag under 
begränsad tid. Slutligen presenterade varje grupp 
en prototyp för alla deltagare som testade och 
kommenterade på alla brädspelsprototyperna.  
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Resultat 
 

 
Figur 18 - Brädspel utvecklat under deltagande 

observationer på Luleå Makerspace 
 
Från observationerna drogs slutsatserna att en 
iterativ process är viktig, med lagom fokus på 
idégenerering (ca 15 minuter max), diskussion 
kring idéerna (8 minuter max) samt att speltesta 
som utgjorde största delen av den iterativa 
cykeln (15 - 30 minuter per session).  
 
Under speltestandet var kontinuerlig diskussion 
viktig av vad som fungerade spelmässigt, för att 
bekräfta eller dementera idé mot faktisk 
spelupplevelse. Öppenhet att kunna byta ut eller 
förändra mindre element inom speldesignen “on-
the-fly” var viktigt för tidseffektivitet och 
utvärdering sett till mängd genererade spelidéer. 
 
Ett intressant fynd var hur deltagarna kunde 
föreställa sig funktion och uppleva ett brädspel 
genom att använda rekvisita och agera spelledare 
för sitt koncept. Detta gav tidiga indikeringar för 
vilka koncept som hade potential och 
tidseffektiviserade processen. Från detta test 
kunde beslut tas om vilket koncept som gick 
vidare där material skapades och spelidén gick 
vidare till prototypfasen.  

 
Vår designprocess gav ytterligare insikter om hur 
speldesignprocessen för projektet skulle kunna 
effektiviseras för bättre resultat.  
 

 
Figur 19 – Viktiga aspekter för brädspeldesign. 

 
Som resultat av game-jamet identifierades flera 
viktiga aspekter för brädspeldesign (se figur 19 
ovan) samt skapades ett av totalt tre brädspel (se 
figur 19 ovan): Detta utgjordes av tre 
assymetriska spelarroller med fokus på att 
överleva ett givet antal uppdrag för en mindre 
koloni på en främmande planet. Spelidén kändes 
redan från början spännande och rolig att 
utveckla (vilket identifierades som 
grundförutsättning för en brädspelsidé). Efter en 
heldags utforskande, utvärderande samt 
balansering upplevde alla tre deltagare att 
spelarinteraktion och spelmål kändes 
meningsfullt och underhållande. Spelresultatet 
kändes nog lyckat för att eventuellt representera 
tidigt utforskande och utformning av 
speldesignprocesser under examenspresentation.  
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4.2.4   Benchmark 1: Brädspel 

 

 
Figur 20 - Sammanställning av benchmarking för 

liknande spel (se även bilaga 4). 
 
För identifiering av projektkärnvärden (baserade 
på liknande brädspel) analyserades recensioner i 
text- och videoformat för olika tematiska, 
narrativa och (i varierande grad) kooperativa 
brädspel. Insikter dokumenterades via projektets 
webbaserade plattform. Spelen (inkluderande 
Northern Stars initiala prototyp) valdes utifrån 
diskussion med handledare sam tidigare 
brädspelserfarenhet. Detta sammanställdes för  
presentation (se figur 20 ovan samt bilaga 4) av 
generell speldata (speltid, -antal etc.) samt 
rangordning (exempelvis av grafik, inlevelse 
etc.) samt en kort summering av helhetsintryck 
av spelet. Identifiering av kärnvärden ansågs 
relevant för att ge projektfokus samt urskilja de 
aspekter som gav denna typ av brädspel god 
användarupplevelse. 
 
Resultat 
 

 
 

Figur 21 - Presentationsunderlag för benchmarking 
av brädspel (se även bilaga 4). 

 

Efter en utförd benchmarking (se figur 21 ovan) 
kunde några huvudsakliga aspekter identifieras 
(se figur 22 nedan) som förenklades och 
användes som underlag för att skapa en 
Gameboard (se bilaga 9) inför presentation på 
Boden Business Park. 
 

 
Figur 22 – Kärnvärden för tematiska, narrativa och i 

olika grad kooperativa brädspel. 
Dessa spel utgjordes ofta av inlevelsefull 
historia, utforskad allteftersom genom komplexa 
regelsystem (bestående av tabeller samt siffror 
för att knyta ihop historier), eller böcker där 
spelarna följde en historia kronologiskt eller 
hoppande bland kapitel. Alternativa lösningar 
var användning av spelarnas memorering av 
spelkortsinformation där belöningen var 
framsteg i historien. Detta upplevdes som 
spännande och tillgänglig lösning, där spelare 
fick vara sig själva och utnyttja personliga 
färdigheter.  
 
Sist men inte minst användes förutbestämda 
scenarier med fristående händelser, skapande 
kort och mindre djup inlevelse. De flesta spel 
utgjordes av komplexa regelsystem, vilket 
hindrade snabb uppstartstid. Spelen var antingen 
begränsade till antal spelomgångar (med hög 
inlevelse och engagemang) eller obegränsade där 
tunga regelsystem minskade tillgängligheten men 
ökade omspelbarhet.  
 
Korrelationer kunde ses mellan re-playability 
(omspelarbarhet) samt inlevelsedjup. Unika 
historier som följdes endast en spelomgång 
(totalt) kunde ge mycket djup inlevelse. Hög re-
playability gav alltså mindre inlevelse i form av 
t.ex. fristående historier. Antal komponenter för 
brädspelen varierade, tenderande att bestå av ett 
medel till högt antal i form av kort, tärningar och 
spelmarkörer. 
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För Northern Star valde jag att försöka hitta ett 
optimum för tillräckligt djup inlevelse utan att 
göra spelet för komplext via exempelvis tabeller 
tunga regelsystem (därmed mindre 
tillgänglighet). Potential sågs även för att hålla 
spelet så simpelt som möjligt, där antal 
komponenter försökte hållas till minimum. 

4.2.5   Benchmark 2: Speldesignprocesser  

Speldesignprocesser från Gamasutra, 
Instructables, Stonemaier Games, Research gate 
samt Envatostudio analyserades (se bilaga 5) för 
att undersöka likheter, skillnader därmed unikhet 
för varje process. Här undersöktes ett flertal 
bloggar och hemsidor tillhörande spelföretag 
samt privatpersoner. Varje designprocess 
dokumenterades som mind-map samt i ett 
sammanställt dokument för att få tydlig översikt 
över likheter respektive skillnader.  
 
Dessa kombinerades sedan i en mind-map (se 
bilaga 5) efter 4 olika faser: Inspiration, 
ideation, rapid prototyping (här med ny innebörd 
med tonvikt på snabbt prototypande) samt 
implementation. Här kunde individuella 
processteg placeras i valfri ordning där slutligen 
fördelaktiga steg behölls samt ofördelaktiga 
(eller dubbletter) avlägsnades. Detta gjordes för 
att skapa effektiv process (dels sett till 
observationerna gjorde på Luleå Makerspace, se 
4.2.3 ovan) för utveckling av tematiska, 
narrativa och semi-kooperativa brädspel. 
Tidigare gjorde insikter (se förstudie, bilaga 1) 
om normkreativitet samt att delge regler muntligt 
i tidiga stadier integrerades även här. Processen, 
framtagen som ett flödesschema via det 
webbaserade verktyget Mindmups, fick vid ett 
senare tillfälle utgöra initial prototyp för 
projektets designprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultat 
 

 
Figur 23– Analys designprocesser med individuellt 

uppdelade steg för jämförelser (se utförlig bilaga 5). 
 
Kategorisering efter de fyra olika faserna (se 
figur 23 ovan): Inspiration, ideation, rapid 
prototyping samt implementation gjordes för att 
påvisa likhet sett till produktutveckling mellan 
människocentrerad design samt speldesign.  
 
Ett mönster kunde urskiljas från benchmarkingen 
gällande designprocessern, där de flesta utgick 
från konceptgenerering kretsande kring tema, 
kategori eller mekanik. Detta följdes av 
idégenerering av mekaniker, pjäser samt 
inbördes relationer mellan dessa. Därefter togs 
prototyp fram för iterativa speltester, där denna 
förfinades tills redo för distribution. Denna 
utforskades på olika nivåer, från print-and-play 
metoder till förlagsdistribution. Det som skiljde 
dem åt var bland annat hur Kosa & Yilmaz 
(2017) påpekade att endast passiva spelare får ge 
speldesignkommentarer under speltest, medan 
aktiva först får delta i diskussion efteråt för att 
inte oavsiktligt egovinkla designen. Bogost 
(2009) föreslog att brädspel ska vara lätt att lära 
sig, men svåra att bemästra där både nybörjare 
och avancerade spelare belönas.  
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Silverman (2013) anser att pjäsinteraktioner 
gärna får återspegla dess avsedda mekanik för att 
förhöja spelupplevelsen. Stegmaeir (2014) 
föreslår att speltesta och recensera andra 
obekanta designers spelprojekt. Detta kan skapa 
positivt incitament senare i processen där dessa 
designers genom goodwill utför blinda speltester 
av ens eget spel, för värdefull opartisk 
återkoppling.  
 
Här sågs förbättringsmöjligheter i hur 
normkreativitet kunde integreras i 
designprocessen för att exempelvis integrera en 
interaktiv spelkartong för att bättre sammanlänka 
en verklighets- och fantasibaserad 
spelupplevelse, samt använda detta som 
marknadsföring under implementation. 

4.2.7   Brainstorming 1: Northern Star  

 
Figur 24 – Kartläggning av tidigare relevanta 
samt nya idéer och helhetskoncept.  
 
Innan projektets början hade en uppsjö av idéer 
genererats iterativt från tre år tidigare års 
fritidssysselsättning, i form av speltema, -
mekaniker och -komponenter. Även ett flertal 
idéer genererade under projektets gång 
utforskades genom papper och penna (se figur 24 
ovan). Slutligen kombinerades allt via online-
verktyget Mindmups. Detta för att kartlägga 
helhetskoncept i form av tema, mekaniker, pjäser 
och förvaring. Metoden var även en 
tidseffektiviserande utvärdering av logisk 
struktur (samt inbördes relationer mellan olika 
spelaspekter) innan faktisk realisering.  
 
 
 
 

Resultat 
 

 
 

Figur 25 – Visualisering av mind-map (se även 
bilaga 6) samt initiala anteckningar. 

 
Northern Stars initiala koncept utgjordes av ett 
science fiction tema (istället för en 
fantasyiteration). Detta till följd av dels näst 
populäraste tema sett till enkätundersökningen 
(se bilaga 1) men även dess flexibilitet gällande 
berättelseteknik (bara fantasin satt gränserna). 
Klassiska inslag som skepp, energivapen och 
mutanter (fångade på en rymdstation) planerades 
ingå. Ytterligare förbättringsförslag var att ge 
spelarna ett tydligt mål genom ett individuellt 
draget domedagskort, med instruktion på 
framsida samt tydlig negativ konsekvens på 
baksida (hotande att leva kvar i kommande 
spelomgångar). Kortet skulle initialt bara läsas 
på framsidan, varvid spelomgångens slut 
aktiverades. Domedagskortet var tänkt agera ett 
dynamiskt slut för en spelomgång (föredraget 
sett till podcasts, se 4.2.2 ovan). För att öka re-
playability omspelbarhet planerades spelkort och 
ett modulärt spelbräde. Spelkorten utgjordes av 
historier (länkade till andra kort), utmaningar 
samt potentiellt nedräknande till domedagen. Det 
modulära brädet tillät en slumpmässig spelplan 
dynamiskt växa fram varje spelomgång.  
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Sammanlänkade kort utgjorde ett uppdragsystem 
(namngivet branching-quests), tillåtande spel av 
vissa kortkombinationer (för ökad valmöjlighet), 
samt delgav en kronologisk (och organiskt 
framväxande) historia tillåtande djupare 
inlevelse. Detta kunde göras med lägre grad av 
komplexitet till följd av att kortnyckelord 
avgjorde vilka kort som fick spelas mot 
varandra. Det skapade även mer inlevelse, 
antydde vilken negativ konsekvens som stundade 
samt ledde spelaren framåt mot en av flera 
tydliga lösningar med positiva belöningar (och 
historieslut). Belöningen var tänkt att leva vidare 
i kommande spel i form av bland annat ökad 
tillgång till val och resurser.  
 
Detta tänktes öka spelomgångarnas variation på 
kort och lång sikt, samt öka tillgänglighet (till 
följd av mindre regelkomplexitet än tabeller, se 
4.2.2 ovan) Sett till tidigare speltester önskades 
även ett tydligare mål vilket domedagskortet 
(och dess stundande potentiellt negativa 
konsekvens) ansågs ge. Domedagskortet ansågs 
även göra spelet mer kooperativt då flera spelare 
kunde vara sammanlänkade via samma typ av 
kort. Kortet var även ett försök att skapa mer 
gemensamt positivt incitament till att påverka 
spelvärlden positivt på lång sikt genom dess 
avklarande. Initialt under spelrundan gavs 
spelarna även mer tydlig kontext vid sidan av 
motivation.  
 
Om den resulterande spelvärlden tenderade att 
bli alltför positiv respektive negativ kunde 
grundupplägget för spelet återställas där ett 
alternativt speluniversum tilläts växa fram. 
Spelarnas nyckelord var tänkt kunna bli sparade 
på ett karaktärsformulär tillsammans med 
förvärvade resurser ackumulerade under en 
spelomgång för vidareutveckling vid senare 
speltillfälle. Nyckelord användes för att dölja 
siffror och spelmekanik som tänktes lätt kunna ta 
spelare ur upplevelsen (se inlevelse under 
teoretisk referensram).   
 
 
 
 
 
 

Ett tärningsbaserat färdighetssystem utgjorde 
grund för att klara av spelkortens utmaningar 
som gav resurser i form av nyckelord, föremål, 
energi eller mat. Energi var ett koncept som 
tycktes passa science-fiction temat samt till 
skillnad från pengar hade flera 
användningsområden. Till exempel kunde den 
användas rent monetärt, ge bonus via föremål 
eller för att laga skepp. Matkonceptet användes 
för att återfå förlorade tärningar, som även 
representerade spelarens hälsotillstånd i fyra 
olika färdighetskategorier: Utforskning, strid, 
slughet samt känsla – ju färre tärningar, ju sämre 
presterade spelaren. Tärningarna hade endast en 
stjärnsymbol för att tydligt visa då spelaren 
lyckades, samt för att anknyta till temat science-
fiction.   
 
Som resultat av förstudiens itererade prototyp (se 
bilaga 1) planerades en spelmanual i interaktivt 
format, med inslag av normkreativitet. Här var 
det tänkt att förankra spelaren i upplevelsen 
genom att först vara tvungen att scanna en QR-
kod på spelmanualen – namngiven ”ship-log”. 
Från en videodagbok skulle 
rymdstationskaptenen delge regler, där ett av de 
första momenten var att utfärda ett mutant-pass 
(spelarformulär). Detta skulle skapa mer 
inlevelse, samt göra det tidskrävande (se 
intervjuer samt benchmarking) momentet att 
förstå reglerna mer underhållande och 
tillgängligt. För att dölja kortens fram och 
baksida från spelaren, samt minska mängden 
synlig information på spelplan planerades en 
korthållare.  
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4.2.6   Gameboard  

För projektet kombinerades en moodboard med 
de framtagna användarkriterierna från 
benchmarking (se bilaga 4), förstudie (se bilaga 
1) samt planerade spelmekaniker likt en 
designspecifikation och vägledning för projektet 
i helhet där metoden namngavs “Gameboard”. 
 
Först utfördes en benchmarking av olika 
tematiska, narrativa spel där flera relevanta 
kärnvärden identifierades. Dessa användes i 
kombination med designerns tidigare 
erfarenheter samt förstudie, och efter diskussion 
med handledare förenklades dessa för tydlighet 
samt fokus för projektet i helhet.  
 
 
Värdeorden utgjorde ett inslag i en moodboard 
som representerade allt från tema, 
spelmekaniker, inspiration från andra brädspel, 
flow-chart för det grundläggande spelkonceptet 
samt mock-up i form av några spelarkort från 
den planerade första prototypen. 
 

 
Figur 26 - Iterering av Gameboards. 

 
Gameboarden itererades flera gånger (se figur 26 
ovan) där layout och önskat budskap justerades 
genom att skriva ut Gameboarden och markera 
potentiella förbättringsförslag med penna. Sist 
skrevs flertal exemplar ut och skickades till 
referensanvändare för att undersöka reaktioner för 
projektets initiala inriktning.  
 
 

Resultat 

 
Figur 27 - Framtagen Gameboard för att pitcha 

koncept för Boden Business Park (se även bilaga 9) 
 

Genom moodboarden (se figur 25 ovan) kunde 
en generell känsla för spelet förmedlas till 
projektets intressenter. Den initiala reaktionen 
var varierad. Vissa användare gav ingen större 
reaktion medan andra visade intresse i form av 
följdfrågor kring konceptet som helhet. 
Mottagandet på Boden Business Park var relativt 
positivt för projektet överlag. Detta tolkades som 
att konceptet behövde ytterligare validering i 
form av återkoppling från användarna för att gå 
vidare i processen. 

4.2.8    Rapid prototyping: Designprocess  

Här skapades första prototypen och utgångspunkt 
för projektets designprocess. Detta gjordes via 
ovanstående metod (se benchmark, 4.2.5), där 
processerna kombinerats intuitivt, stärkta av 
teoretiska förstudien kring speldesign, 
människocentrerad design samt 
produktutvecklingsprocesser (se teoretisk 
referensram ovan). En enkel variant av Northern 
Star skapades även för att undersöka nya science 
fiction temat.  
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Resultat 
 

 
Figur 28 - Exit 2.0: A board game design process, 

initial prototyp för designprocess. 
 
Den initiala designprocessen togs fram under 
arbetsnamnet Exit 2.0: A board game design 
process (se bilaga 12 samt figur 28 ovan). Denna 
består av 4 olika faser (likt människocentrerad 
design, se teoretisk referensram) där designern 
fritt rör sig mellan faserna via ett lekfullt 
namngett “warp” fält. Processen utformades för 
att på ett enkelt och lekfullt sätt inspirera till 
design av brädspel.  
 
Första fasen är generell inspirationsfas där idéer 
hämtas valfritt från brett urval av medium och 
skapa grundförutsättning för spännande 
spelidéer. Exempelvis genom olika kanaler så 
som video, podcasts eller skrivna recensioner. 
Genom att skriva egna recensioner kan goodwill 
skapas (för senare gentjänster och opartisk 
återkoppling på spelidéer) samt lärdomar hämtas 
från andra brädspel. 
 
Andra fasen är idégenerationsfas där man initialt 
individuellt (alternativt på ett deltagande sätt 
med användarna) tar fram användarkriterier samt 
egna koncept och teman för ett brädspel. Detta 
förenklas iterativt under 35 – 53 minuter och 
övervägs mot kriterierna för att gå vidare till 
prototypfas.  
 
Tredje fasen är mycket iterativ process med 
snabb framtagning av prototyper (därav här 
namngiven rapid prototyping, annars 
innebärande 3D-printing, se 3.3.6 ovan), för 
speltest där visioner jämförs mot faktisk 
spelupplevelse. Detta görs genom 
spelaråterkoppling, gjord under loppet av en dag. 
Speltest dokumenteras helst för användning till 
utvärdering.  

Vid återkoppling fortsätter designern till valfri 
fas. Beroende på spelets stadie delges regler 
muntligt (för flexibilitet) eller skriftligt då det 
närmar sig slutförande.  
 
Fjärde fasen inspirerar (likt de andra faserna) till 
ett antal distributionsmöjligheter för hur spel kan 
realiseras antingen privat, genom ett förlag eller 
exempelvis via crowdfunding innan 
färdigställande (sett till slutgiltig grafisk layout).  
 
Sedan har man vunnit spelet varav man lämnar 
den cykliska designprocessen genom sista steget; 
Exit.  
 

Figur 29 - Rapid prototyping av nytt tema för 
Northern Star, en science-fiction variant. 

 
Här realiseras ovanstående koncept (se 4.2.7, samt 
figur 29 ovan) initialt med temat science-fiction för 
att undvika ytterligare en fantasy-iteration (typ 
Tolkien). Mycket gammalt material återanvändes 
från tidigare fantasy-iteration där nya spelkort 
skapades för att testa domedagskonceptet. En 
spelarskärm integrerades med konceptet för låta 
spelare dölja resurser, där bluff kunde bidra 
ytterligare till spelarinteraktion. Prototypen var 
alltså ett initialt och snabbt test av science-
fiction konceptet, där dess potential bedömdes 
lovande och gick vidare till nästkommande 
designsprint.   
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4.2.9   Utvärdering 1 

Här utvärderas samtliga metoders resultat inför 
förbättringsförslag av Northern Star samt Exit: A 
board game design process.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 30 - Designsprint 1 utvärderad inför förbättringsförslag av brädspel: Northern Star (brädspel). 
 
Här utvärderades det framtagna konceptet (se 
4.2.7) där dess designval utvärderades mot 
design sprint 1 och dess olika resultat (se figur 
30 ovan), kriterielista från Gameboard samt min 
tidigare brädspelserfarenhet. 
 
Resultat 
 
Konceptets nya tema och interaktiva spelmanual 
var ett försök att tillgodose behovet av unikhet, 
inlevelse och tillgänglighet sett till benchmark 
och observationer. Spelarformuläret skulle även 
bidra till inlevelse genom spelarnas utfärdande 
av ett (mutant) pass för vistelse på rymdstation. 
Spelarinteraktion gavs stort fokus (i och med 
upprepat socialt behov).  
 
 

Brädspelet ämnade facilitera detta genom 
spelarnas val, resurser, diskussioner och spelkort 
för att gemensamt lösa individuellt eller 
kollektivt stundande domedagskonsekvenser. Här 
kunde även bluffande ske genom användande av 
spelskärm för att lösa sin individuella 
domedagsutmaning.   
 
Meningsfulla val försökte förstärkas genom 
kvarlevande permanenta händelser i form av 
belöning eller motgång beroende på resultat av 
spelarnas olika val för att lösa 
domedagsutmaningarna. Inlevelse skapades på 
flera sätt, allt från branching-stories (parallellt 
framväxande kronologiska historier), kortens 
gestaltning av spelvärlden och klassiska science 
fiction inslag.  
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Re-playability skapades genom flera spelkort 
med olika utmaningar, belöningar och 
motgångar. Domedagskorten skiljde sig mest till 
baksida och med dess hint om sin negativa 
konsekvens, där kort gruppvis förekom med 
samma framsida för att skapa en känsla av 
ovisshet oavsett tidigare erfarenhet från 
spelomgångar.  
 

Tillgänglighet skapades även genom tydliga 
tärningsikoner som snabbt skulle delge lyckat 
resultat. Korthållare dolde korts historietext för 
att organisera och endast delge nödvändig 
information. Nyckelorden var tänkt som 
lättförståeligt sätt att veta vilka kort som 
spelades mot varandra, givande delar av olika 
framväxande kronologiska historier. Detta var ett 
försök att komma runt korrelationen mellan 
inlevelse, re-playability samt tillgänglighet. 

 

 
Figur 31 – Designsprint 1 utvärderad inför förbättringsförslag av designprocess (Exit: A board game 

design process
 

Enligt benchmark (se 4.2.5) föredrogs ett 
iterativt fokus för processen, baserad på fyra 
faser: Inspiration, ideation, rapid prototyping 
samt implementation. Utvärderingsfasen (se 
process) integrerades som individuellt steg i 

ideationsfasen då jag ansåg vetenskap var 
svårpresenterat på ett genuint lekfullt sätt. Här 
behölls ett ”warp-fält” tillåtande designern fri 

iterativ rörelse mellan faserna. Processen 
utformades som ett brädspel för lekfull karaktär 
med mål att ta sig från start till slutmålet exit.  

 
I inspirationsfasen integrerades olika 
tillvägagångssätt för att bredda perspektiv kring 
brädspel och bland annat recenserande (där 
goodwill kunde skapas för senare gentjänster i 
form av opartisk återkoppling på spelidéer). 
Avslutningsvis rekommenderades även 
Gameboard som ett sätt att sammanfattat 
förmedla projektet för (samt validera mot) 
intressenter.  
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Under ideationsfasen förespråkades deltagande 
design, där många koncept kunde utvärderas 
genom att spelleda genom korta iterativa cykel 
(18 – 53 min) som använts under 
speldesignheldagen. Under all deltagande design 
rekommenderas ledorden öppenhet, erfarenhet 
och vilja att testa idéer. Ett förslag för vision var 
att brädspel ska vara belönande för både 
nybörjare och mästare, för att bredda målgrupp 
samt ge incitament för mycket spelande.  
 
I rapid prototyping fasen sker allt speltestande, 
vilket är processens huvudfokus. Här bör endast 
passiva deltagare kommentera på speldesignen, 
där aktiva tar anteckning under spel och 
diskuterar punkterna efteråt för att undvika 
fördelaktiga designval för en själv under spel. 
Spelidéer bör utvärderas mot faktisk 
spelupplevelse, användaråterkoppling mot 
projektkärnvärden därmed stödja designval. 
 

4.3   Design-sprint 2 

 

 
Figur 32 – Design sprint 2 och dess individuella steg. 
 
Här presenteras (se figur 32 ovan) skapandet av 
andra prototypen för Northern Star samt en 
uppdaterad version av Exit: A board game design 
process med tidigare utvärdering som underlag. 
Detta följs av ett speltest i form av workshop 2 
på Luleå Makerspace, samt en efterföljande 
enkätundersökning. Avslutningsvis utvärderades 
sprinten för nya designval sett till Northern Star 
inför kommande rapid prototyping. 

4.3.1   Rapid prototyping: Northern Star  
Med utvärdering 1 som underlag, samt genom 
förstudiens genomförande togs en ny prototyp 
fram för Northern Star. Här bokades även ett 
speltest inför kommande workshop på Luleå 
Makerspace för användaråterkoppling.  
 
 
 
 

Resultat  
 

 
Figur 33 - Projektets vidareutvecklade prototyp. 

 
Prototyp 1 bestod av spelmanual, -formulär, -
skärm, -referenslista, -kort (med tillhörande 
korthållare), -marker och -tärningar (se bilaga 
12). Spelarantalet var tänkt till 4 spelare varvid 4 
spelarskärmar och –formulär planerades. Totalt 
24 tärningar av två färger inkluderades från 
tidigare prototyp, samt 36 olika spelmarker för 
energi och ransoner. 

 
Figur 34 – Interaktiv spelmanual i A6 format, 

med QR-kod till instruktionsvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6

FU 
 
En interaktiv spelmanual (se figur 34 ovan) tillät 
scannande av QR-kod för snabb uppstartstid av 
spelet. 
 

    
Figur 35 – Spelarformulär i A5 format för olika 

färdighetsnivåer samt bevaring av nyckelord 
samt tillhörigheter. 

https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU
https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU


41 
 
 
Fyra spelarformulär tillät alla spelare behålla sin 
karaktär till senare spelomgångar (se figur 35 
ovan) 
 

 
Figur 36 - Spelarskärm i A4 storlek (se även 

bilaga 12) 
 
En spelarskärm (se figur 36 ovan) utformades för 
att dölja spelares formulär, kort och resurser för 
att facilitera spelarinteraktion, exempelvis 
bluffande (se bilaga 12). 
 

 
Figur 37 – Referenslista i A5 format för 

speltekniska nyckelord. 
 
För att snabbt referera till regler, kompletterades 
instruktionsvideon (se figur 37 ovan) med en 
referenslista i A5 format.  
 

 
Figur 38 – Tidigare prototyps tärningar 

utformade med endast stjärnikon 
(representerande lyckat resultat för 

upptäckbarhet). 
 
24 tärningar (12 av vardera färg) inkluderades 
(se figur 38 ovan) för att användas till spend v.s. 
roll mekaniken (se bilaga 12). De vita var 
färdighetstärningar, där gröna representerade 
bonustärningar vars tillgång gavs via föremål 
och vissa spelmekaniska nyckelord. 
 

 
Figur 39 – 3 olika spelmarker representerande: 
Energi (används för tillgång till föremål och ger 
bonustärningar), ransoner (spenderas för återfå 

färdighetstärningar) och cirkelmarkör (till 
formulär) för aktuell färdighetsnivå. 

 
Totalt 36 spelmarker (se figur 39 ovan) av 
”energi” och ”mat” skapades, där ytterligare 128 
cirkelmarkörer var tänkt att placeras på de fyra 
olika färdighetsnivåerna på spelarformuläret (se 
figur 35 ovan).   
 

Figur 40 - 10 olika plats-, domedags-, uppdrags-
, föremåls-, eller karaktärsbaserade kortlekar 

 
För rik variation utformades 12 olika kortlekar 
(se figur 40 ovan) med ca 10 – 40 kort vardera, 
totalt 289 kort.  
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Figur 41 – Kortens fram och baksida, där vissa 
hade karaktärsinteraktion på kortets baksidas 
botten. Visar även hur domedagskortet leder 

fram till olika resultat via konceptet branching 
stories samt korthållare för döljande av fram och 

baksida. 
 
Varje kort hade fram och baksida (se figur 41 
ovan), där framsidan delgav en utmaning som 
krävde tärningskast, resursspendering, tillgång 
till nyckelord eller avslutade spelartur 
(nedräknande till slutspel). Baksidan delgav en 
belöning i form av olika resurser eller nyckelord 
ledande spelet framåt. Korthållare (se figur 41 
ovan) skulle även organisera och dölja korten för 
att endast visa nödvändig information för 
spelarna, givande tydligare överblick sett till 
spelplan. 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 42 – Modulärt spelbräde med 6 typer av 
brickor för placering av spelplan, tillåtande 
rymdresor mellan platsbaserade kortlekar. 

 

 
 

Figur 43 – Påse med stjärnmotiv 
(representerande rymden) för hexagonbrickor. 

 
Brickor (se figur 42) utformades för modulär 
spelplan samt slumpmässighet. Dessa förvarades 
i en påse representerande utrymmet rymd (se 
figur 43 ovan). Brickornas färg angav olika 
svårighetsgrader (grön lättast, orange svårast 
samt röd avslutande spelartur och nedräknande 
till slutspel) för enkel upptäckbarhet. 

4.3.2   Rapid prototyping: 
Speldesignprocess  
 
Även här uppdaterades processprototypen (se 
figur 44 nedan ovan samt bilaga 7) med de nya 
insikter som gjordes under föregående design 
sprint, t.ex. sett till skapandet av en Gameboard i 
ideationsfasen eller återanvändning av tidigare 
genererat material i inspirationsfasen. Detta 
gjordes via Mindmups (ett webbaserat mind-map 
verktyg). 
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Resultat 
 

 

 

 

 
Figur 44 - Uppdaterad speldesignsprocess (se även 

utförlig bilaga 7 nedan), Exit 2.0: A boardgame 
design-process 

 
Spelprocessen uppdaterades genom att inkludera dess 
inspirationsfas med en avslutande Gameboard där 
bland annat projektkärnvärden fastställdes (se 4.2.9 
ovan) samt även att recensera andras spel för att 
skapa goodwill (för senare opartisk återkoppling och 
blind speltester). 
 
Ideationsfasen förnyades med den iterativa 
deltagande processen utförd under speldesignheldag 
(se även utvärdering under avsnitt 4.2.9 ovan), men 
även med tips om målet att belöna både nybörjare 
och mästare. 
 

Rapid prototyping förbättrades genom att inkludera 
den deltagande processen där aktiva deltagare noterar 
sina kommentarer under spel som diskuteras efter 
spel, där passiva istället får diskutera fritt under spel. 
Vid många spelidéer genererade kan de utvärderas av 
alla deltagare genom att upphovsmannen först 
spelleder helhetskoncept till mindre spelidé, genom 
att använda olika rekvisita. Alla spelidéer ska 
utvärderas mot faktisk spelupplevelse, övervägande 
om de ska behållas (kongruenta vision mot 
upplevelse) eller förbättras (icke kongruenta). 
Användaråterkoppling (och idéer) bör jämföras mot 
Gameboards projektkärnvärden för att ytterligare 
stödja designval. 
 
 Då implementation låg utanför projektets ramar vid 
detta tillfälle under projektets gång bibehölls tidigare 
rapid prototypings (se 4.2.8 ovan) resultat.  

4.3.3   Workshop 2: Luleå Makerspace  
Här presenteras genomförande samt resultat för 
projektets första speltest och huruvida ett nytt 
tema var önskvärt för brädspelet Northern Star. 
Parallellt utvärderades även designprocessen, 
mestadels genom videoanalys.  
 

 
 

Figur 45 - Första speltestet för projektet på Luleå 
Makerspace. 

 
Speltest utfördes på Luleå Makerspace (se figur 
45 ovan), mig inkluderat med två deltagare från 
utvald målgrupp. De mest nödvändiga 
spelaspekterna presenterades, där speltestet 
videodokumenterades (även skriftligt) för senare 
analys samt framtid designunderlag.  
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Inledningsvis ledde jag spelet, förklarade 
reglerna muntligen då många förändringar kunde 
ske i det tidiga utvecklingsstadiet. Spelet avbröts 
efter 30 minuter för diskussion kring positiva 
aspekter samt förbättringsförslag. Idégenerering 
skedde deltagande, där alla förslag samlades för 
senare utvärdering. Vissa idéer testades och 
implementerades på plats, då tonvikt lades på 
användarvalidering utvärderingsmässigt sett.  
 
Efter speltest analyserades speltestet samt 
processens effektivitet genom 
videodokumentationen för att utvärdera detta 
från en utomståendes perspektiv (bidragande till 
inspirationsfasen). Positiva reaktioner, 
frågeställningar och förbättringsmöjligheter 
identifierades under analys vilket 
dokumenterades via projektets webbaserade 
plattform.  
 
I efterhand skickades en kompletterande 
enkätundersökning (se 4.3.4 nedan) för svar på 
frågor som uppkommit under analys. Egna 
speltester utfördes för att tidseffektivt utvärdera 
förbättringsförslag och därmed optimera 
utveckling inför nästkommande prototyp.  
 
Resultat 
 
Speltestet var mycket givande, där återkoppling i 
form av initiala reaktioner på prototypen och 
spelmekaniker gav mycket för att vidareutveckla 
spelets samt designprocessens prototyp. Initialt 
visade deltagarna på intresse för spelet i form av 
positivitet som skratt samt engagemang för 
spelet, exempelvis vid användande av 
spelmanual eller karaktärsskapande inom 
Northern Star.  

 
Figur 46 - Workshop 1, speltest på Luleå 

Makerspace 

Något uppenbart var spelytan 
överdimensionering i förhållande till spel (se 
figur 46 ovan), vilket inte direkt är negativt i och 
med indikerande av god tillgänglighet gällande 
spel i form av platseffektivitet. Northern Star var 
ganska obalanserat, vilket stundvis märktes på 
deltagarreaktioner.  
 
Många frågetecken uppstod kring spelregler, dels 
beroende på avsaknad av skriftliga regler. 
Majoriteten av idéer kretsade kring innebörd och 
utformning av nyckelord (samt tillgången till 
dessa) för att dynamiskt skapa karaktär under 
spelets gång beroende på handlingar. 
Nyckelorden var endast skrivna i VERSALER 
där dessa hade deskriptiva men även 
speltekniska innebörder, vilket önskades 
indikeras genom förbättring. Användarna gav 
positiv återkoppling på domedagskortets 
permanenta påverkan av spelvärlden, vilket 
tyddes på positiva användarreaktioner samt 
kommentarer. Även uppläsningen av de 
individuella domedagsscenariona upplevdes 
knyta samman spelarna, där vissa hade liknande 
scenarion att övervinna.  
 
Klara brister sågs i riskfrihet att dra från valfri 
kortlek (avsaknad av logisk utmaning), samt hur 
resursbrist gjorde rymdresor (se figur 38 ovan, 
under avsnitt 4.3.1) otillgängliga, vilket 
upplevdes som visst stillastående spel. Vissa kort 
som räknade ner till slutspel (domedag) bidrog 
med viss framåtrörelse. En skriftlig hjälpreda 
som delgav spelarnas valmöjligheter önskades 
likaså för bättre överblick. Sett till föregående 
speltest (se förstudie, bilaga 1) upplevdes 
förbättring i form av tydligare mål, samt att 
temat upplevdes som mer unikt än tidigare 
fantasy-iteration. Detta tolkades som bättre 
potential för en lyckad design.  
 
Videoanalys delgav hur det knappt använda 
modulära spelbrädet utgjorde outnyttjat element 
som annars skulle agerat mellansteg (och 
utmaning) vid kortleksbyte. Detta skapade vissa 
frågetecken huruvida konceptet skulle tas vidare 
som besvarades i en senare enkätundersökning 
(se 4.3.4 nedan). 
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För designprocessen uppstod en idé om att jobba 
med minimalt antal komponenter för att istället 
endast lägga till vid sidan av utvecklade 
tillgängliga komponenter vid önskemål från 
deltagarna. Förslagsvis integreras ett effektivt 
arbetsflöde med tillgång till Google-slides, 
skärmaskin, laserskärare samt 3D-printer för att 
göra material tillgängligt under speltest. Detta 
namngavs ”let-them-starve” som alltså följdes 
upp med ögonblicklig tillfredställelse för att mer 
tidseffektivt utvärdera spelidéer.  
 
Nya deltagare under speltest kan vara ett bra sätt 
att verifiera ett spels initiala potential via 
deltagarnas första intryck. Tidigare deltagare är 
istället ett bra sätt att kontinuerligt validera 
spelelement och på så sätt bidra till högre kvalité 
på ett djupare plan. Att validera spelvisioner mot 
faktisk spelupplevelse upplevdes som effektiv 
deltagande utvärdering under speltest för att 
förstå vad som skulle behållas eller förbättras.  
 
Ytterligare potentialidentifiering upplevdes 
kunna göras genom att bedöma deltagarnas 
engagemangnivå i designprocessen. Sett till 
Northern Star var engagemanget positivt till 
själva speltestande men något adekvat till 
designprocessen, där medlemmarna ofta 
uttryckte att de ville utvärdera mekaniker på 
plats.  
 
Jag upplevde att ett öppet förhållningssätt 
hjälpte, där deltagarna gavs mycket plats för 
skapande av spelinnehåll. Detta gjordes 
uttryckligen via att välkomna all positiv som 
negativ återkoppling som alltså inte togs 
personligt utan som åsikter gällande själva 
spelkonceptet. Detta upplevdes öppna upp det 
kreativa utrymmet och ge mer frihet.   

4.3.4   Enkätundersökning  
En enkät (se bilaga 3, workshop 1) skickades ut 
efter speltest för att besvara några av de 
uppstådda frågetecknen kring spelkonceptet. 
Dessa besvarades av samtliga deltagare, där ett 
visst mått av diskussion även förekom till följd 
av enkätresultatet.  
 
 
 

Resultat 
 
Sett till enkätsvar upplevde spelarna ett tydligare 
mål genom domedagskorten (jämfört med 
tidigare speltest, se bilaga 1). Dock önskades 
vissa domedagsutmaningar kännas mer 
brådskande för att ge incitament till handling. 
Det hexagonala modulära spelbrädet ifrågasatts, 
då det inte använts under hela spelomgången. I 
diskussion till följd av enkätresultat fastslog 
deltagarna att nästa speltest skulle fokusera 
mycket på utforskningsaspekten och placering av 
marker, samt försöka förenkla spelet till den grad 
som var möjligt. Här utvecklades tre koncept (se 
koncept 3 samt 4) i deltagande diskussioner. Det 
första innehöll en fast karta (som skulle tillåta 
mer kronologiska berättelser, inlevelse men 
mindre variation). Det andra var att 
vidareutveckla tillgången (i form av mer 
belöningar) till modulärt spelbräde – tillåtande 
rymdresor tidigare i spelomgången. Sist gavs 
förslag på dark-fantasy tema med utforskning till 
fots, istället för rymdresor (därmed ökande 
tillgänglighet i form av mindre komponenter). 
Till följd av min föredragna realistiska inriktning 
på berättelser upplevdes dock dark-fantasy ge 
något avgränsad berättelseteknik. 

4.3.5   Utvärdering 2 
Här utvärderas samtliga metoders resultat inför 
förbättringsförslag av Northern Star samt Exit: A 
board game design process (se figur 47 nedan).  

 
Figur 47 - Designsprint 2 utvärderad inför 

förbättringsförslag av brädspel: Northern Star 
(brädspel). 
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Det nya science-fiction konceptet mottogs 
godtyckligt nog (se figur 47 ovan) för 
vidareutveckling. Användarna uppskattade 
dynamiskt karaktärsskapande genom nyckelord, 
vilket beslutades ges mer fokus under kommande 
iteration. Att påverka sin spelvärld permanent 
genom domedagsutmaning upplevdes ha gett 
spelarna mer meningsfullhet (till följd av val) 
genom mer incitament till handling (se 4.3.4 
ovan). Detta ansågs bekräfta spelidé mot vision 
och behölls för kommande iteration. Spelet var 
även i behov av balansering (sett till belöningar 
och motgångar) samt en skriftlig hjälpreda för att 
ge spelarna bättre överblick över möjliga val. 
Vidare behövde nyckelords olika speltekniska 
eller deskriptiva innebörd förtydligas. Dessa 
delgavs visst fokus inför kommande iteration där 
resursbelöningar halverades, motgångar gjordes 
något enklare där en enklare manual planerades 
inför nästa prototyp.  
 
Enkätundersökningen bekräftade spelidé mot 
vision där domedagskort hade gett spelarna 
tydligt mål, och därmed behölls. Ett koncept där 
nyckelord angavs i VERSALER, kursivt samt 
fetstil beroende på spelteknisk, deskriptiv 
respektive var något som skulle antecknas 
föreslogs och inkluderades inför speltest. 
Modulära spelbrädet identifierades behövas 
förbättras för att uppfylla visionen som 
underhållande utmaning och mellansteg mellan 
att få dra kort mellan olika kortlekar. 3 nya 
koncept (se bilaga 8, koncept 3 samt 4) togs fram 
där två var science fiction varianten med statiskt 
eller modulärt spelbräde. Det sista förenklad 
dark-fantasy variant givande högre tillgänglighet 
(mindre komponenter) men något avgränsad 
berättarteknik då jag föredrog berättelser med 
mer realistisk förankring.  
 
Tidigare idéer gällande interaktiv spelkartong 
planerades här (för science-fiction varianten) där 
en ready-to-play kartong (erbjudande 
ögonblickligt spel från öppnande av spelkartong 
för ökad tillgänglighet) kombinerad med 
korthållare (för varje kortlek) ingick. Dark-
fantasy varianten skulle få mer klassisk 
utformning för att kunna mäta vad som 
uppskattades mest av användarna.  
 

 
Figur 48 - Designsprint 2 utvärderad inför 

förbättringsförslag av designprocess (Exit a 
board game design process). 

 
Fasen rapid-prototyping uppdaterades med några 
olika riktmärken: Att inkludera nya deltagare kan 
identifiera konceptpotential från initiala 
användarreaktioner. Kontinuerligt deltagande 
medlemmar inkluderas istället för att löpande 
utvärdera spelidéer och skapa djupare kvalité.  
Spelidéer anses kongruera med faktisk 
upplevelse då idéerna uppskattas av spelarna, 
vilka därmed behålls eller omarbetas.  
Denna teori inkluderades därmed i processen. 
Deltagarnas engagemang anses även indikera hur 
välutvecklat konceptet är för vald målgrupp och 
därmed konceptpotential. En idé som uppstod 
var hur minimalt med komponenter används i 
speltest, där konceptet byggs upp likt en 
byggsats med redan genererat material för att 
inkludera det mest nödvändiga (efter önskemål) 
och därmed effektivisera processen. Då få 
aspekter integrerades till designprocessen valdes 
det att inte representera detta genom individuellt 
avsnitt under design sprint 3.  

4.4   Design-sprint 3 
 

Figur 

49 – Design sprint 3 och dess individuella steg. 
 
Här presenteras (se figur 49 ovan) skapandet av 
två versioner av tredje prototypen för Northern 
Star med tidigare utvärdering som underlag. 
Detta följs av ett speltest i form av workshop 3 
på Luleå Makerspace, samt en efterföljande 
enkätundersökning.  
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Avslutningsvis utvärderades sprinten för nya 
designval sett till Northern Star inför kommande 
slutresultat där process och brädspel presenteras. 

4.4.1   Rapid prototyping: Northern Star 
Med utvärdering 2 som underlag, samt genom 
förstudiens genomförande togs en ny prototyp 
fram för Northern Star. Endast gjorda 
förändringar presenteras här (där helhetsprototyp 
finns i bilaga 12, se prototyp 2 samt 3). Här 
bokades även ett speltest inför kommande 
workshop på Luleå tekniska universitet för 
användaråterkoppling.  
 
Resultat 

 

 
Figur 50 – 2 prototyper med temat science-fiction 

(ovan) respektive dark-fantasy (nedan). 
 
Tabell 2: Jämförande av prototyper. 

Prototyp 1 Prototyp 2 
Tema: Science fiction Oförändrad. 
Spelarantal: 4 Oförändrad. 
1 Interaktiv spelmanual Oförändrad. 
1 Referenslista 
(hjälpreda) 

Oförändrad. 

1 Spelarskärm Motiv förändrat 
1 Spelformulär Något förenklat 
10 kortlekar, totalt 289 
Spelkort 

Halverade kostnader på 
samtliga föremålskort. 

36 + 128 Spelmarker 36 + 64 spelmarker.  
Cirkelmarkörsantal 
halverat, till följd av 
spelformulärsförenkling. 

24 Tärningar, 12 grund- 
respektive 
bonustärningar. 

60 tärningar, 40 samt 20 
av grund- respektive 
bonustärningar. 

Modulärt spelbräde Områdesavgränsning på 
samma spelbricka. 

Korthållare Integrerad i ready-to-play 
spelkartong. 

Referenslista var tänkt att ha itererats till denna 
prototyp, men till följd av tidsbrist (där resurser lades 
på projektdokumentation samt utvärdering) förblev 
detta oförändrat och planerades tas fram under nästa 
prototyp beroende på temainriktning.  
 

 
Figur 51 – Nytt motiv på spelarskärm 

 
Spelarskärm uppdaterades med ett simplare 
motiv som tycktes stärka inlevelse och förankra 
temat i form av en stjärnikon (se figur 51 ovan, 
samt prototyp 2 i bilaga 12). 
 

 
Figur 52 – Färdighetsbaserade värden 

borttagna, tärningar nu representerande 
spelarliv, därmed förenklat formulär i A5 format. 
 
För spelformuläret (se figur 52 ovan) togs flera 
spelfärdighetsbaserade värden bort, vilket 
resulterade i en förenkling sett till 
spelkomplexitet samt grafisk layout. 
Tärningsantal var ökat från 24 till 60 (40 vita 
och 20 gröna) då de nu behölls av spelare, 
rullades samt spenderades under spelomgång för 
tydligare upptäckbarhet.  
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Figur 53 – Kortlek namngiven Goods (se även 

bilaga 12). 
 

 
Figur 54 – Modulärt spelbräde med nya 

områdesavgränsningar för ökad variation. 
 
Kortleken ”Goods” förändrades där alla priser på 
föremål och halverades. Modulära spelbrädet (se 
figur 54 ovan) utformades med avgränsningar för 
att bidra med ytterligare variation vid 
uppbyggande av spelplan. Alla komponenter 
samlades i en ready-to-play box för 
ögonblickligt spel vid öppnande av förpackning.  
 
Tabell 3: Jämförande av prototyper. 

Prototyp 1 Prototyp 3 
Tema: Science fiction Dark-fantasy 
Spelarantal: 4 Oförändrad. 
1 Interaktiv spelmanual Oförändrad. 
1 Referenslista 
(hjälpreda) 

Anpassad för tema samt 
förtydligad innebörd för 
nyckelordskategori. 

1 Spelarskärm Motiv förändrat 
1 Spelformulär Mycket förenklat 
10 kortlekar, totalt 289 
Spelkort 

Halverade kostnader på 
samtliga föremålskort, 
samt minskade antal 
kortlekar från 10 till 9 med 
totalt 196 spelkort, med 
nya layout för nyckelord. 

36 + 128 Spelmarker 36 spelmarker, enbart 
bestående av guld och 
ransoner. Cirkelmarkör 
avlägsnad. 

24 Tärningar, 12 grund- 
respektive 
bonustärningar. 

60 tärningar, 40 samt 20 
av grund- respektive 
bonustärningar. 

Modulärt spelbräde Områdesavgränsning på 
samma spelbricka. 

Korthållare Oförändrad med mer 
klassisk uppställning av 
alla komponenter. 

 
Figur 55 – Glosbok (se bilaga 12 för fram och 
baksida) för nyckelord med dess indviduella 

innebörd. 
 
Här togs en förklarande referenslista (se figur 55 
ovan) fram för innebörd och kategorisering av 
nyckelord. Spelarskärm behölls i samma stil som 
för prototyp 2 (se figur 51 ovan). 
 

 
Figur 56 – Förenklat spelarformulär i A6 

format. 
 
Spelformuläret förenklades kraftigt med endast 
grundtärningsantal (se ”vitality” i figur 56 ovan), 
tillhörigheter i form av föremål, ransoner, guld 
och nyckelord.  
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Figur 57 – 2 olika spelmarker representerande: 

Guld (endast monetärt värde) samt ransoner 
(spenderas för återfå grundtärningar). 

 

Antalet spelmarker (se figur 57 ovan) 
reducerades kraftigt till 36 med endast två olika 
typer.  
 

 
Figur 58 – Reducerat antal kortlekar med temat 

dark-fantasy. 
 

Kortlekar gavs ett dark-fantasy baserat tema och 
drogs ned från 10 till 9, då skeppsbaserade 
kortlekar inte längre krävdes för temat. Detta 
sänkte antalet kort från 289 till 196 spelkort. 
Nyckelord utformades med kursivt (deskriptiva), 
fetstilt kursiva (nedskrivbara) samt fetstilta 
(indikerande spelmekanik) för tydliggörande av 
nyckelordkategori.  
 

 
Figur 59 – Temaanpassat modulärt spelbräde. 

 
Det modulära spelbrädet (se figur 59 ovan) 
anpassades för temat, samt områdesavgränsades 
för variation likt prototyp 2 (se figur 54 ovan). 
 
 

4.4.2   Workshop 3: Luleå tekniska 
universitet (speltest). 
Här presenteras genomförande samt resultat för 
näst sista speltestet och huruvida vilken av de 
två prototyper som skulle gå vidare för 
vidareutveckling, sett till användaråterkoppling. 

 

 
Figur 60 - Workshop 2, speltest av Science-fiction 

variant och ready-to-play kartong (ovan) samt dark 
fantasy variant i helgrupp (nedan) på Luleå tekniska 

universitet. 
 
Två prototyper togs fram inför denna workshop 
(se 4.4.1 ovan). De sattes upp enligt sitt ”ready-
to-play” koncept samt mer fri placering likt ett 
klassiskt brädspelskoncept. Detta var tänkt att 
utvärdera vad användarna uppskattade mest. Två 
bord sattes upp med de olika prototyperna där 
totalt 5 deltagare (inklusive mig) delades upp 
mellan dessa. Speltester om ca 30 minuter var 
planerade (för att effektivisera speltestet), innan 
användarna roterade för att testa nästa prototyp. 
En större whiteboard tavla delade av rummet för 
att inte låta deltagarna påverka varandra för 
mycket. Reglerna för spelet delgavs muntligen 
även denna gång, då dessa fortfarande inte 
kändes validerade nog. Efter halva speltestet 
blev det uppenbart att spelledande av två grupper 
inte funkade (då spelflyt påverkades för mycket), 
varvid den resterande timmen gick åt att testa det 
outforskade dark-fantasy konceptet (prototyp 3, 
se 4.4.1 ovan) i helgrupp.  
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Detta var tänkt ge tydligare inriktning för vilket 
tema som skulle gå vidare i designprocessen. 
Samtliga speltest dokumenterades via två 
kameror, där första timmen dokumenterade test 
av båda varianter. Efter speltest delades enkät ut 
där det explicit önskades brutalt ärlig 
återkoppling, samt via skala ange hur pass bra 
spelet uppfyllda projektets kärnvärden (se 4.2.9 
ovan). Allt sammanställdes och analyserades för 
att se hur nära projektet var att uppfylla målen på 
ett tillfredställande sätt. Diskussion hölls efter 
speltest för utvärdera vad som skulle behållas 
eller förbättras sett till spelmekanisk eller grafisk 
representation av regler. Ytterligare deltagande 
design gjordes kring pjäser för att bestämma 
utformning av dessa. Videodokumentation 
analyserades för att skapa ännu mer 
inspirationsunderlag för både spel och process, 
exempelvis hur processen fungerade från en 
utomståendes perspektiv samt kunna avgöra 
vilken prototyp som verkade uppskattas mest 
från användarbeteende.  
 
Ett flertal enkäter utformades via detta underlag 
för att utvärdera tema, layoutfrågor samt 
spelbalansering. Allt underlag användes senare 
för att ta ett beslut om vilken prototyp som 
skulle vidareutvecklas. 
 
Resultat 
 
Speltesterna var överlag en positiv upplevelse för alla 
deltagare. Engagemanget var högre denna gång, 
vilket kändes positivt för projektet. Sett till enkät gav 
de flesta användare relativt höga värden för hur roligt 
de haft det (se enkätundersökningar, 4.4.3 nedan för 
mer resultat). Diskussioner kretsade kring att 
ytterligare förtydliga vilka valmöjligheter som 
ingick i de olika platsbaserade kortlekarna, hur 
domedagskortet skulle fungera samt balansering 
helhetsmässigt sett till belöningar och 
motgångar. Dark-fantasy konceptet (prototyp 3, 
se 4.4.1 ovan) upplevdes för sparsam vad gäller 
belöningstillfällen i de olika platsbaserade 
kortlekarna, dock upplevdes det modulära brädet 
fungera mycket bättre här då spelarna gavs frihet 
att göra detta ögonblickligen från spelstart (utan 
förkrav så som skeppskort i science-fiction 
varianten).  
 

Vissa kort hade även tryckfel, vilket korrigerades 
till nästa speltillfälle. Nyckelords olika 
utformning kändes lättare att förstå, dock 
föredrogs det att markera speltekniska nyckelord 
genom VERSALER då fetstilt (dåvarande 
spelmekanisk) samt fetstilt kursivt (nedskrivna 
nyckelord) lätt misstogs för varandra.  

 
Figur 61 - Olika storlekar av spelpjäser (hexagoner) 
 
Pjäser för det modulära brädet upplevdes för 
litet, varav deltagarna kom överens från olika 
storleksbaserade hexagoner (se figur 61 ovan) att 
en mellanstorlek av 5 cm kändes lagom. De 
fleruppdelade regionerna på hexagonerna (se 
figur 54 ovan) tycktes onödigt komplicera spelet, 
samt identifierades ”doom” brickan (sen figur 
59) som överflödig då den redan knöt an till 
liknande spelmekanik i platsbaserad kortlek. Det 
modulära spelbrädet upplevdes trots allt tillföra 
något under denna spelomgång, då lättare 
tillgång till skepp gavs genom tidigare gjord 
balansering bidragande med tillgång till mer 
resurser. 
 
Science-fiction prototypen (se prototyp 2 under 
avsnitt 4.4.1 ovan) upplevdes för obalanserad där 
för mycket belöningar nu gavs. Detta tolkade jag 
som att mellannivå mellan prototyp 1 samt 2 
skulle anses mer lagom. Dess ready-to-play 
spelkartong upplevdes ha organiserat spelet 
något på ett bättre sätt, dock bidragit med 
begränsningar då kartongen måste placeras vid 
sidan för att dölja kortbaksidor.  
 
Gemensamt för båda prototyper var hur 
spelupplevelsen kändes hindrar då dragning av 
vissa spelkort (domedagsbaserade) avslutade en 
spelares tur. Antalet liknande kort önskades 
minska i frekvens, samt att föregående draget 
kort (från olika platsbaserade kortlekar) alltid 
gavs valmöjlighet att spelas ut istället. Ett 
alternativ sågs att uppmuntra spelare via 
kortlekstext att interagera med andra spelare, om 
detta skulle ske under sin spelrunda. 
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Domedagskort önskades även ingjuta mer allvar 
sett till scenario samt potentiellt negativa 
konsekvenser. Vissa domedagskort hade upplevts 
ha alltför låg nivå av motgångar, samt något 
opersonligt förankrade under speltest. Tydlighet 
önskades för regler huruvida spelkorts baksida 
skulle läsas eller inte, samt om det innebar 
belöning eller motgång att göra detta. Här 
upplevde jag även det fördelaktigt om spelarna 
fick läsa upp kort med egna ord, då ett visst 
motstånd fanns att läsa upp rollspelsliknande 
historier (som kanske kändes olustigt vid 
svårighet at leva sig in). Detta planerades 
motverkas genom att tillåta spelare läsa upp med 
egna ord, vilket skulle bidra till spelvariation.  
 
Behovet av en regelbok blev ytterligare tydligt 
under detta speltest, vilket tolkades som att 
spelet nu var tillräckligt långt in i processen för 
att utforma en något mer utförlig regelbok. Detta 
skulle klargöra valmöjligheter för spelare samt 
de generella koncepten (resurser, nyckelord samt 
typisk spelrunda) spelet bestod utav. En stor 
fråga var vilket tema som skulle gå vidare för 
slutprototyp, där efter en tids analyserande av 
workshop, Gameboard, diskussioner med 
webbaserad referensgrupp samt 
enkätundersökningar övervägdes bli science-
fiction. Detta baserades på rent 
berättelsetekniska fördelar, samt hur jag upplevt 
spelarna ha det mest roligt med detta tema under 
speltester, samt ville undvika ytterligare en 
fantasy-iteration. Det mest relevanta resultatet 
för designprocessen var hur enkätundersökningar 
användes för att se huruvida brädspelet nådde 
önskvärd nivå sett till projektets kärnvärden. 
Detta skulle kunna användas på längre sikt för 
att utvärdera vilka aspekter som behövde mer 
eller mindre fokus, förutsatt att mestadels samma 
användare besvarade enkäten. Detta inkluderades 
inför sista versionen av designprocessen. 

4.4.3   Enkätundersökning 
Ett flertal enkäter (se bilaga 3, workshop 2) 
skickades ut efter speltest för att besvara några 
av de uppstådda frågetecknen kring 
spelkonceptet. Dessa besvarades av samtliga 
deltagare, där visst mått av kontinuerlig 
diskussion också uppstod kring enkätinnehållet.  

 

 
Figur 62 - Enkät efter workshop 2 för att utvärdera 

olika layout för kort samt layout och potentiell 
utformning samt integration av ikoner (se även 

bilaga 3). 
 
Enkäter med relevanta frågor togs fram (se figur 
62 ovan, samt) som revideringsunderlag för 
Northern Star. Mycket fokus låg på utvärderande 
av projektkärnvärden, utformning av 
förtydligande av regler, grafisk representation av 
olika spelmekaniker samt spelbalansering. 
Mycket av diskussionen kring enkäten (som 
skedde löpande efter speltestet via webbaserad 
referensgrupp) kretsade även kring val av tema.  
 
Resultat 
Tabell 4: Enkätundersökning (se även bilaga 3) och 
utvärdering av speltest sett till projektets kärnvärden. 

Person 1 2 3 4 Betyg (0 - 10) 

Kul 4 4 3 4 7,5 

Spelarinteraktion 4 2 5 4 7,5 

Inlevelse 2 3 3 3 5,5 

Meningsfulla val 2 3 2 4 5,5 

Re-playability 4 5 4 3 8 

Unikhet 4 4 3 3 7 

Tillgänglighet 1 2 3 1 3,5 
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Sett till enkät (se tabell 4 ovan) kunde relativt höga 
värden ses för re-playability, unikhet, hur roligt spelet 
upplevdes vara samt för spelarinteraktion. Mer 
tillgänglighet (förtydligade skriftliga regler), inlevelse 
(tänkt att höjas genom mer utförlig grafisk 
representation av spelet), samt att göra val mer 
meningsfulla (med korrelationen mellan avsaknad av 
skriftliga regler och möjliga val fanns) önskades.  
 
Hälften av de 4 deltagarna hade deltagit vid tidigare 
speltest och kunde indikera på att Northern Star ändå 
gjort förbättringar sedan tidigare iterationer.  

 
Figur 63  – Olika koncept för utformning av kort i 

enkätundersökning. 
 
Från feedbacken angående vad som skulle 
presenteras på kortens fram och baksida 
föredrogs tydlighet i vilka färdigheter och värden 
som testas, samt den moraliska aspekten av ens 
handlingar på framsidan (se koncept 2 i figur 63 
ovan) samt konsekvenser på baksidan. 
Användarna önskade även få läsa lite mellan 
raderna (se koncept 3 i figur 63 ovan), där man 
fick uttyda den moraliska aspekten själv.  
 
Att kort alltid hade konsekvens gav även vissa 
frågetecken huruvida detta eventuellt skulle 
tillföra mer komplexitet och därmed hindra 
spelflödet något under kommande spel.  

Jag hade redan upplevt väntetider för att läsa 
genom kort vara något långa under föregående 
speltester.  
 
För att balansera spelet skulle hög tonvikt ligga 
på längre uppdrag (via enkla eller förgrenade 
händelser) samt snabba belöningar. Medelmåttig 
tonvikt skulle ges åt dobbelspel, handel, 
arresteringar samt rekryter. Färre domedagskort 
önskades. I vildmarken önskades varierande 
händelser (monster, fällor, genvägar och 
rekryter) även här med tonvikt på relativt snabba 
belöningar.  

 
Figur 64 – Integrerade grafiska ikoner för 

tydliggörande av spelmekanik. 
 
Tydligt integrerad grafik (se figur 64 ovan) 
önskades för att förtydliga spelmekanik, 
exempelvis hur många lyckade tärningar som 
krävdes (med dess stjärnikon) som integrerades 
på bland annat kort samt modulära spelbrädets 
pjäser. En invändning var att det måste göras på 
ett tydligt sätt, vilket annars bara bidrog med 
ytterligare förvirring kring spelkonceptet.  

4.4.4   Brainstorming 
Här utfördes en kreativ session för att undersöka 
olika alternativ för en interaktiv spelkartong, 
vars resultat och genomförande presenteras här.  
 
Här undersöktes två olika koncept för en 
spelkartong, med mål att erbjuda ögonblickligt 
spel från öppnande eller på vidare smidigt sätt 
placera pjäser på ett naturligt sätt på en spelyta.  
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Resultat 
 

 
Figur 65 - Interaktiv spelkartong, koncept 1 inför 

slutprototyp 
 
I en av varianterna symboliserade spelkartongen 
(se figur 65 ovan) den magiska cirkeln samt 
förflyttade spelplanen ovanför spelytan (till 
fördel då hexagonerna i modulära spelplanen 
ofta av misstag förflyttades av tärningskast). 
Korthållare placerades direkt i spelkartongens 
vakuumformade plast tillsammans med 2 olika 
tärningar samt resursmarker i vartdera hörnet av 
spelkartongen. Hörnen positionerades i jämn 
vågrät nivå med yttre spelkartongen för att 
förhindra spelpjäserna att ramla ur sin respektive 
plats vid transport. Totalt 16 kortplatser 
planerades runt ett centrerat hålrum 
(symboliserande öppning eller fönster ut till 
rymden) där ett större spelbräde kunde placeras 
likt en lucka (med dubbelmotiv av dels en 
stållucka på ovansida samt rymden och fjärran 
stjärnor under för att öka inlevelse). I centrerade 
hålrummet kunde påse med hexagoner (modulära 
spelplanen) förvaras samt individuella 
spelarpjäser. Den yttre kartongen planerades 
även tryckas med ett motiv av en rostig 
rymdstation, representerande Northern Star. 
Vidare planerades även ventilationshål i inre och 
yttre kartong då detta skulle motverka 
luftansamling, vilket annars hindrade 
sammanförande av yttre och inre kartong något. 
Detta skulle bidra med god användarupplevelse.  
 
I detta koncept möjliggjorde spelbrädets tjocklek 
samt modulära spelbrädets hexagoner att kunna 
(likt korthållare) ligga i jämn vågrät nivå med de 
upphöjda hörnsektionerna, där hexagonerna (och 
resulterande spelplan) låstes fast på plats vid 
påförande av yttre kartong. Detta skulle kunna 
spara spelomgång till nästan spelomgång.  
 

Spelmanualskonceptet (Ship-log) uppdaterades 
med tidsmarkeringar där olika ”dagar” 
markerade olika spelregelssektioner, där 
rymdstationskaptenen förklarade momenten för 
spelarna högt, där dessa kunde fokusera på 
uppsättning av spel samt varandra.  
 
Spelarskärmar gavs även en uppdatering med 
rymdskeppslayout på baksidan för att 
representera rymdmiljön spelarna befann sig i, 
kombinerat med regeltekniska nyckelord för att 
öka inlevelse på ett normkreativt sätt, 
tillgänglighet och tydlighet för användare. 
 

 
 
Figur 66 - Interaktiv spelkartong, koncept 2 inför 
slutprototyp samt underlag för nästa speltest. 
 
Utförandet var likt koncept 1 (se figur 66) med 
skillnad att spelarna fritt fick placera ut 
korthållare för kortlekar utformade i 
landskapsorientation. Spelskärmar och 
utplacerande av modulärt spelbräde i centrum 
var tänkt att representera magiska cirkeln – 
utrymmet inom vilket meningsfull lek sker (se 
inlevelse under speldesign i teoretisk 
referensram).  
 
För att tydliggöra spelregler kring exempelvis 
strid och kortinteraktioner slopades 
stridsbaserade nyckelord, där många utmaningar 
istället planerades representeras av grafiska 
ikoner. Dessa skulle nödvändigtvis inte sticka ut 
för mycket rent grafiskt och gärna vara 
förankrade i temat science fiction. Exempelvis 
kunde stjärnor så som utformade i enkäten (se 
figur 64 ovan) användas för att uppnå detta mål.  
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Blodfläckar skulle kunna användas på samma 
sätt för att representera hur många tärningar som 
förlorades för varje misslyckat tärningsslag eller 
-spendering vid strid. Detta skulle bidra till 
inslag av ökad inlevelse för spelarna samtidigt 
som det var ett försök att skapa något unikt sett 
till normkreativitet.  

4.4.5   Utvärdering 3 
Här utvärderas samtliga metoders resultat inför 
förbättringsförslag av Northern Star samt Exit: A 
board game design process.  
 

 
Figur 67 - Designsprint 3 utvärderad inför 

förbättringsförslag av brädspel: Northern Star 
(brädspel). 

 
I rapid prototyping skapades två olika prototyper 
för att utvärdera vilket tema som skulle gå 
vidare, samt hur Northern Star kunde förenklas 
generellt. Detta gjordes genom att så mycket som 
möjligt dra ned på olika spelkomponenter för 
båda prototyperna. Tydliggörande gjordes också 
genom att ange tillhörighet för olika nyckelord 
sett till kategori (vilket efterfrågats vid ett flertal 
tillfällen). Workshopen var ett uppsving för 
projektet. Båda prototyperna uppskattades, där 
jag insåg till slut att användarna var öppna för 
båda teman – science-fiction och dark-fantasy. 
Här valdes science-fiction då det gav mer fördel 
rent berättelsetekniskt.  
 
 

Spelet började kännas någorlunda moget, varvid 
tydliggörande av skriftliga regler kändes 
relevant. Mer balansering önskades, där en 
medelväg upplevts hittats genom test av science-
fiction prototypen. Förenkling av det modulära 
spelbrädet utfördes, och behölls då det tycktes 
tillföra något samt även gjorts mer tillgängligt 
genom resursbalanseringar inom spelet. Ready-
to-play konceptet uppskattades något sett till 
spelkartong, men krävde ytterligare förbättring 
då den placerades något ofördelaktigt åt sidan 
(utom räckhåll för vissa spelare).  
 
Enkätundersökningen påvisade Northern Stars 
potential som brädspelskoncept då användarnas 
betyg var relativt höga i förhållande till olika 
projektkärnvärden. Olika utformning av spelkort 
föreslogs för att tydliggöra utmaning samt 
konsekvens (moralisk eller icke sådan) på 
spelkorts fram och baksida. Här valdes en 
förenkling istället där kortets framsida indikerar 
när det ska vändas (för att hålla nere spelets 
komplexitet). Ikoner integrerades rent grafiskt 
för att återspegla viss spelmekanik, där ikonerna 
förankrades till det tänkta temat i form av 
stjärnor samt blodsdroppar. Genom 
brainstorming togs två olika spelkartonger fram 
där en central placering utforskades med fri eller 
förutbestämd placering. Beroende på spelkartong 
kunde kort utformas med porträtt- eller 
landskapsorientering, potentiellt bidragande med 
lägre eller mindre bred spelkartong (därmed 
platseffektiv på olika sätt). 

 

 
Figur 68 - Designsprint 3 utvärderad inför 

förbättringsförslag av designprocess (Exit a 
board game design process). 

 
Relevanta resultat sett till enkätundersökning var 
att kontinuerligt låta användare betygsätta (i 
lämplig skala) vilka värden ett spel hade i 
förhållande till projektkärnvärden. Detta 
inkluderades för slutversionen av Exit: A board 
game design process. 
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4.5   Designsprint 4 

 
Figur 69 - Design sprint 4 och dess indviduella steg. 
 
Här presenteras en ny design och prototyp 4 av 
Northern Star som efterföljs av ett speltest under 
workshop 4 på Luleå tekniska universitet. Detta 
följs av enkätundersökning där gjorda insikter 
presenteras under projektets avslutande 
utvärdering. Detta utgjorde underlag för att 
skapa ett slutresultat i form av slutprototyp för 
både Northern Star samt Exit: A board game 
process. 

4.5.1   Rapid prototyping: Northern Star 
Här togs initial prototyp fram via 3D-printning, 
CNC-fräsning samt laserskärning för validering 
av ovanstående koncept (se 4.4.4 ovan). Detta 
gjordes genom att ta fram grundgeometri där de 
mest kritiska delarna utvärderades genom att 
utformas som grundgeometri i CAD för att 
vakuumformas. Detta avgjorde om 
helhetskonceptet var möjligt eller ej. Om testet 
lyckades kunde en helhetsmodell i polyuretan 
fräsas ut, för att senare vakuumformas för att 
skapa två olika plastinlägg för slutprototypen. 
Alternativa lösningar (så som fri placering av 
komponenter, se 4.4.4 ovan) övervägdes om 
testet visade konceptet vara omöjligt. Kartong 
tillverkades genom laserskärning, samt limning 
av 1 mm kartong med grunt utskurna 
vikanvisningar för att markera tillvägagångsätt 
vid sammanfogande. Dessa kläddes sedan i 
stations- samt rymdmotiv, där vanligt A3-papper 
limmades på kartongens ytor. Detta gjordes för 
att validera vision mot faktisk upplevelse. Till 
följd av tidsbrist inför slutpresentation testades 
en enklare variant i projektets sista speltest (se 
4.5.2 nedan). 
 
Parallellt omarbetades ny prototyp av Northern 
Star med grafisk uppdatering samt 
implementation av regeltydliggörande ikoner. 
Mer var planerat att hinnas intialt, men till följd 
av tidsbrist gavs största fokus på spelbox, då 
denna avgjorde parametrar för spelkortens 
utformande. Mer implementation av tidigare 
samt kommande speltest gjordes istället för 
projektets slutliga prototyp.  

Resultat 
 
Med utvärdering 3 som underlag, samt genom 
projektgenomförande togs en ny prototyp fram 
för Northern Star. Endast gjorda förändringar 
presenteras här (där helhetsprototyp finns i 
bilaga 12, se prototyp 4). Här bokades även ett 
speltest inför ytterligare workshop på Luleå 
tekniska universitet för användaråterkoppling.  
 

 
 

Figur 70 – 4:e prototypen med temat science-fiction, 
här med simulerad ready-to-play spelkartong 

centrerad i förhållande till spelyta. 
 
Tabell 5: Jämförande av prototyper. 

Prototyp 2 Prototyp 4 
Tema: Science fiction Oförändrad. 
Spelarantal: 4 Oförändrad. 
1 Interaktiv spelmanual Inkludering av 

tidsmarkeringar i form av 
dagar för olika spelregler 
planerade. 

1 Referenslista 
(hjälpreda) 

Utformad med ny 
typsnittsstil för 
nyckelordskategorier. 

1 Spelarskärm Referenslista inkluderad i 
spelskärm.  

1 Spelformulär Oförändrad. 
10 kortlekar, totalt 289 
Spelkort 

11 kortlekar, totalt 283 
kort med ny grafisk 
representation. 

36 + 64 spelmarker. 
 

Oförändrad. 

60 tärningar, 40 samt 20 
av grund- respektive 
bonustärningar. 

Oförändrad. 

Modulärt spelbräde med 
områdesavgränsningar. 

Förenklade samt borttagen 
domedagsbricka. 

Ready-to-play 
spelkartong. 

Centrerat utformande i 
förhållande till spelyta 
planerad. 
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Figur 71 – Glosbok med ny utformning av 

typsnittsstil beroende på nyckelords tillhörighet 
på spelarskärms bakre mittsida för snabb 

referens, se även bilaga 12. 
 

Referenslistan (se figur 71 ovan) uppdaterades 
med nyckelords olika innebörd, beroende på 
typsnittsstil där deskriptiva nyckelord angavs i 
kursivt samt nedskrivbara i fetstil och 
regeltekniska i VERSALER för att tydliggöra 
skillnad. 
 

 
Figur 72 – Spelarskärm från tidigare prototyp. 

 
Referenslista integrerad på baksida av 
spelarskärms mittenparti.  
 

 
Figur 73 – 11 kortlekar med nytt grafiskt 

utförande. 
 

Kortlekarna behölls från prototyp 2 med ny 
platsbaserad kortlek (Luma planet – för större 
incitament till rymdresor)  samt nytt grafiskt 
utförande (landskapsorientering). Generellt 
sänktes även belöningar på begäran av 
användarna.  
 

 
Figur 74 – Nya grafiska ikoner för att förtydliga 

spelmekaniker samt landskapsorientering.. 
 

Nya grafiska ikoner utarbetades för att 
sammankopplas med exempelvis tärningarnas 
stjärnsymboler, respektive blodfläckar för att 

tydliggöra hur många lyckade tärningsslag som 
krävs eller antal förlorade tärningar.  

 

 
Figur 75 – Modulärt spelbräde med avlägsnad 

domedagsbricka samt tillagd platsbaserad 
bricka. 
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På begäran av användaråterkoppling avlägsnades 
områdesbegränsningar samt domedagsbricka där 
en ny platsbaserad bricka lades till för högre 
incitament till rymdresor. 

 
Figur 76 - 3D-modell av korthållare 

(5.3 x 2 x 7.3 cm) samt initial 
spelkartong (50 x 50 cm). 

 
Initial version (se figur 76 ovan) togs fram via 
CAD med 16 korthållare, 4 hörutrymmen för 
spelpjäser samt centrerat hålrum och tillhörande 
lock där inverterad geometri för korthållarna 3D-
printats för initialt vakuumformningstest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 77 - Resultat av initial vakuumformning på 

63 mm djup korthållare. 
 
Till följd av för djup korthållare (63 mm) visade 
det sig att grundare korthållare var önskvärd – 
ett värdefullt resultat som kom att påverka 
utformningen av både kortformat samt generell 
spelkartong.  

 
Figur 78 - Modell av itererad  
spelkartong (32x32 cm).  
 
Från resultat itererades spelkartong (se figur 78 
ovan) där korten nu istället planerades ha 
landskapsorientering (se figur 73 ovan) för att 
underlätta utformning av spelkartong samt 
vakuumformning.  
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Även cirkelformat spelbräde gjordes i 3 mm 
kartong, tänkt att placeras i mitten av kartongen. 
Nya 50 mm hexagoner tillverkades utifrån 
användarönskemål under tidigare speltest.  
 

Figur 79 - Resultat av grundare korthållare samt 
vakuumformning. 

 
Till följd av styv plast (1 mm) övervägdes nya 
alternativ för spelkartong genom att använda 
kartongark som istället pusslades ihop till 
spelare, för horisontellt placerade kort.  

 
Figur 80 - Rapid prototyping av spelbräde med 

horisontellt placerade kortlekar. 
 
 

Detta uteslöts dock ganska snabbt då kortlekar i 
horisontalt läge (se figur 80 ovan) skulle 
innebära spelplan på 50 x 50 cm vilket bedömdes 
sänka tillgängligheten för spelarna samt vara 
uppseendeväckande på fel sätt för spelarna (jag 
ansåg detta kunna bidra till ytterligare 
stigmatisering av brädspelare). 
  

 
Figur 81 - Rapid prototyping av diagonal 

korthållare. 
 
Istället utvecklades medelväg mellan dessa två 
lösningar där en korthållare för diagonalt läge 
till följd av rapid prototyping (se figur 81 ovan) 
där spelarna skulle kunna se kortens framsida 
oavsett var man satt, samt bibehålla spelplan 
(samt förvaring) i centrum av den interaktiva 
spelkartongen. Modellen hade även bättre 
chanser att kunna vakuumformas då totalhöjd 
blev ca 30 mm.  

 

 
Figur 82 - Undre och övre plastinlägg. 
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För sista iteration planerades två inlägg (se figur 
82 ovan) där understa agerade korthållare samt 
översta dolde själva kortframsidorna. Inlevelse 
skulle enligt mig kunna skapas från vad jag 
ansåg rymdskeppsliknande former. Dessa 
planerades vakuumformas samt laserskäras till 
önskat format där 1 mm plast skulle utgöra 
spelkartong samt förvaring för båda ovanstående 
inlägg.  
 

 

 
Figur 83 - CNC-fräst modell för undre 

plastinlägg, samt sammanfogad geometri (3D-
visualiserad) för övre inlägg. 

 
Denna CAD-modell frästes (se figur 83 ovan) 
och användes för vakuumformning där inlägget 
lackerades svart (bidragande till en 
kolfiberliknande ytstruktur). Det övre inlägget 
skapades genom CAD där ett mönster för 
laserskärning skapades. Akryl laserbearbetades, 
samt genom 3D-printade geometrier och 
sammanfogning via lim skapades även en modell 
för övre inläggs vakuumformning. Inlägg och 
skapad spelkartong sammanfogades där 
slutresultatet presenteras i nästa kapitel. 

4.5.2   Workshop 4: Luleå tekniska 
universitet 
 

 
Figur 84 - Sista speltestet innan slutpresentation. 

 
Sista speltestet pågick under en timmas tid. Detta 
gjordes med en ny deltagare tillhörande målgruppen, 
vilket togs i beaktning sett till kredibilitet (då 
deltagarantal inte var lika högt som tidigare 
speltester). Spelet sattes upp för att simulera den 
interaktiva spelkartongen med senast utförd prototyp 
(se 4.5.1 ovan). Kontinuerlig återkoppling gavs om 
vad som uppskattades, respektive skulle förbättras. 
Detta dokumenterades skriftligt samt via 
videodokumentation för senare analys. Tidigare 
speltests enkät delades ut för att utvärdera 
spelkonceptet i förhållande till projektkärnvärden.  
 
Resultat 
 
Deltagaren var enligt mig något fundersam i 
början, förmodligen även nyfiken. Uppenbart 
under spelets gång var att informationsflödet var 
alldeles för högt (observerat genom användares 
kroppsspråk) sett till spelkortsinstruktioner samt 
historier. Detta gav inspiration för ytterligare 
förenklingar, samt klargjorde de något för långa 
speltursväntetiderna. Kortantal skulle kunna dras 
ned drastiskt, med stor variation mellan innehåll 
istället för en stor mängd kort för att bibehålla 
variation. Informationsmängd skulle även 
baseras på kortets spelbetydelse, för att indikera 
kortens signifikans. Detta skulle även bidra till 
att memorera vilka kort som fanns, vilket med 
tiden skulle ge spelarna möjlighet att memorera 
kortleken och därmed mer kontroll samt grund 
för meningsfulla val. 
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Regelotydligheter fanns nu gällande grafiska 
ikoner, där nyckelorden nu upplevdes lite lättare 
att förstå. Trots komplexiteten och det 
fortfarande tidiga stadie för spelkonceptet kom 
ändå deltagaren rätt snabbt igång, vilket sågs 
positivt. Detta kunde även tolkas som lång 
erfarenhet av brädspel samt effektivt logiskt 
tänkande. Förbättringar som identifierades var 
att utforma en mindre flexibel spelarskärm, som 
ofta ramlade till följd av mindre vindpustar 
(skratt eller utbristanden). Korthållarnas 
cirkulära placering gjorde även att kortens bak- 
och framsida synliggjordes på ett oönskvärt sätt 
där spelet blev något tråkigt och förutsägbart. 
Att få läsa upp kort med egna ord upplevdes 
också effektivisera spelflöde samt göra 
deltagarna mindre obekväma i att läsa upp 
historier, vilket påvisade förbättring från 
föregående speltester.  
 
Många idéer delgavs under spelomgång, 
exempelvis utformande av spelkartongsinlägg 
där korthållare instruerade kortlekstillhörighet, 
samt uttrycktes återigen behovet av skriftlig 
hjälpreda för en typisk spelrunda. För att 
effektivisera spelflödet, samt öka incitament för 
spelarinteraktion (och social sammankomst via 
spel i form av ökat inflytande över spelvärld) 
integrerades regeln att spelarna endast fick dra 
lika många kort som kollektivt lyckade 
tärningskast (om deltagarna reste i grupp). Att 
dela öden på olika vis inom spelet ansågs skapa 
spänning samt delvis knöt samman deltagarna. 
Relativt många skratt i en positiv skapande miljö 
där många av ovanstående insikter togs med för 
utformande av slutprototyp.  

4.5.3   Enkätundersökning 
En enkät delades ut efter workshopen via mail, 
där frågor besvarades angående spelets 
kärnvärden (se även bilaga 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
 
Tabell 6: Enkätundersökning och utvärdering av 
speltest sett till projektets kärnvärden. 

Person 1 Betyg (0 - 10) 

Kul 2 4 

Spelarinterkation 3 6 

Inlevelse 3 6 

Meningsfulla val 3 6 

Re-playability 4 8 

Unikhet 3 6 

Tillgänglighet 2 4 

 
Resultatet (se tabell 6 ovan) var ganska 
mediokert till följd av spelets tidiga stadie.  
Högst betyg fick re-playability samt hur unikhet 
var lovande för spelets framtida potential. Spelet 
upplevdes dock marginellt mer tillgängligt 
jämfört med föregående speltest, där övriga 
kärnvärden var mediokra.  Färdighetssystemet 
ansågs för grundläggande där fler förmågor 
önskades. Att spendera tärningar istället för att 
lyckas med tärningskast uppskattades. Slutligen 
ansågs enkäten ha viss kredibilitet sett till 
spelarens långa erfarenhet av brädspel. 

4.5.4   Utvärdering 4 
Här utvärderas samtliga metoders resultat inför 
förbättringsförslag av Northern Star dock ej 
Exit: A board game design process då inga nya 
relevanta resultat skapades under denna relativt 
korta men intensiva design-sprint.  
 
För slutkoncept sågs allt hitintills genererat 
material över för att skapa en slutprototyp med 
regelhäfte, pjäser samt interaktiv spelkartong. 
Här fokuserades återigen på förenkling av 
spelinnehåll både sett till mekanik och 
komponenter för att maximera de olika 
kärnvärdena. Sist men inte minst sågs även 
designprocessen över en sista gång för att göra 
finjusteringar. Slutprototyp för både Northern 
Star samt Exit 2.0: A board game design process 
realiserades och presenteras under slutresultat. 
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Figur 85 - Designsprint 3 utvärderad inför 

förbättringsförslag av brädspel: Northern Star 
(brädspel). 

 
Sett till speltest blev det uppenbart att 
informationsflödet är en viktig aspekt av spelet, 
där mängd information för förmedlas till grad 
som den har signifikans rent spelmässigt. Detta 
gav möjlighet för en helhetsförenkling. Detta 
kunde minska antalet kort och höja dess 
innehållsvariation, bibehållande re-playability. 
Spelare kunde även uppmuntras memorera dem, 
för större kontroll och möjlighet till 
meningsfulla val. Sist men inte minst planerades 
en mer skriftlig hjälpreda för att tillgodose 
spelets regeltydlighet. Enkätresultatet kunde tas 
med begränsad kredibilitet med så få deltagare, 
dock med viktiga insikter om hur korthållares 
cirkulära centrerade utplacering på spelplan 
begränsade utformning av bak och framsida. 
Detta bidrog till att hitta medelväg där en 
diagonal korthållare kunde utformas via två 
plastinlägg inför slutprototyp.  
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5   Slutresultat 
I slutligt resultat kommer slutprototyp för Northern 
Star samt Exit: A board game design process 
presenteras. 

5.1   Northern Star 
Här presenteras spelspecifikationer, yttre samt 
inre spelkartong, övre och inre plastinlägg, 
tärningar och spelmarker, spelmanual, 
spelformulär, spelskärm, påse, spelplan och 
spelkort successivt för att utvärdera Northern 
Star mot designspecifikation (se bilaga 9).  

 
Figur 86 - Northern Star, slutgiltig prototyp. 

 
Det slutgiltiga konceptet (se figur 86 ovan) som gick 
vidare för Northern Star var ett science-fiction tema 
med narrativa, semi-kooperativa och tematiska inslag 
för 1 - 4 spelare med en speltid omkring 1 - 1,5 
timme per spelomgång där ett antal spelare kastades 
in i en science-fiction historia med flera olika 
sluthistorier för varje spelomgång i en ständigt 
evolverande spelvärld där själva spelkartongen tillät 
spelarna spara sitt spel från omgång till omgång. 
 
I spelet fanns totalt 12 kortlekar med varierande tema 
och motiv, 36 färdighetstärningar och grundtärningar, 
följt av 5 spelarskärmar, 1 instruktionsmanual samt 
30 ranson- samt energimarker (av valör 1 samt 3, 
totalt 15 st. vardera) och slutligen ett modulärt 
spelbräde i form av 13 kartonghexagoner förvarad i 
påse. 
 

5.1.1   Spelkartong 

 

 
Figur 87 – Yttre samt inre spelkartong. 

 
Den yttre samt inre spelkartongen (se figur 87 ovan, 
samt bilaga 12) gavs rymdstations- samt rymdmotiv 
för att knyta an till science-fiction temat. Yttre 
kartongens utförande (se bilaga 12) försökte göra 
spelupplevelsen mer verklighetsbaserad (se 
utvärdering 1, avsnitt 4.1 ovan) samt inlevelsefull där 
spelarna ser en rymdstation (spelkartong) på avstånd. 
Ventilationshålen var tänkt att underlätta öppnande 
samt stängande av spelkartong för användarvänlighet, 
vilket luftansamlingar annars hindrade. 
Luftansamlingar blåste istället ut likt ett rymdskepp 
som landade, som ett normkreativt försök att brygga 
fantasi- samt verklighetsbaserad upplevelse (se 
utvärdering under 4.1 ovan). Inre kartongen utgjorde 
även struktur att förvara plastinlägg i. Dess 
bottensida utgjorde utrymme för marknadsföring 
(spelarantal, speltid, m.m.).  
 
Spelkartongen i kombination med plastinlägg (se 
figur 88 nedan samt bilaga 12) förvarade alla 
komponenter för ögonblickligt spel (för bättre 
tillgänglighet, mindre uppstartstid, underlättat 
undanplockande samt sparande av spelomgång). 
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5.1.2   Plastinlägg (övre samt nedre)  

 

 
Figur 88 – Övre samt undre plastinlägg kombinerat 

med spelkartong för Northern Star. 
 
Inlägg och spelkartong centrerade spelplanen där alla 
komponenter fanns inom nära räckhåll för alla 
deltagare (bidragande till användarvänlighet). Det 
övre inlägget förvarade speltärningar och marker i 
vartdera hörnet, samt i kombination med det undre 
inlägget agerade korthållare för samtliga kortlekar.  

5.1.3   Tärningar och spelmarker 

 

 
 
Figur 89 - Tärningar för Northern Star, grundtärning 

(ovan), bonustärning (nedan) samt spelmarker för 
ransoner (ovan) och energi (nedan). 

 
Varje typ av spelmark (se figur 89 ovan) samt tärning 
förvarades i ett av spelboxens varje hörn. De var 
tydligt färgkodade för att underlätta hittande vid 
borttappande, samt kartlagde deras tillhörighet. 
Ransonmarker användes för att få tillbaks 
grundtärningar och energimarker i många fall för att 
få extra bonustärningar (för mer spelteknisk 
information se bilaga 12). Tärningar utformades med 
stjärnsymbol (representerande lyckat tärningskast, 
samt anknytande till tema) och mindre numeriska 
ikoner för snabbt resultatavgörande för spelare 
avseende lyckat tärningskast. 

5.1.4   Spelmanual  

 

Figur 90 – Videointeraktiv (QR-kod) spelmanual. 
 
Detta förvarades i spelkartongens centrerade hålrum 
(se bilaga 12) tillsammans med spelarformulär samt 
påse (se nedan).  Spelmanualens QR-kod var tvungen 
att scannas (för åtkomst till videoinstruktioner), där 
användande av teknologi tänktes förankra 
spelupplevelsen till temat samt användas för att skapa 
spelarinteraktion (se teknostress, 2.3.3 ovan). 
Videoinstruktionen planerades delges av Northern 
Stars kapten, begärande spelaren att höja volymen så 
att alla kunde höra instruktioner.  
Videon var tänkt att tidmarkeras i dagar, där 
kaptenen delger olika sektioner av spelreglerna för att 
göra spelupplevelsen ytterligare verklighetsbaserad 
samt inlevelsefull för spelarna. Spelmanualen var ett 
normkreativt försök att bevara spelglädje för 
förstagångsspelare, samt minimera uppstartstid (för 
mer tillgänglighet i form av sänkt inlärningströskel). 
Kaptenens första instruktion var att utfärda ett visum 
(spelformulär) för sin vistelse på stationen (tänkt att 
bidra med inlevelse).  
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5.1.5   Spelformulär  

 
Figur 91 – Spelformulär representerande 

rymdstationsvisum. 
 
Spelformuläret tillät spelare att spara sin prestation 
vid avslutat spel, som ett försökt att öka 
valkonsekvens därmed bidra till meningsfullhet i de 
val spelare gjorde på längre sikt. Här sparades all 
spelteknisk information (se bilaga 12 för ytterligare 
information).  
 
5.1.6   Spelskärm  
 

 

Figur 92 - Spelarskärm (se även bilaga 10) med 
framsida (ovan) respektive baksida (nedan). 

Här fick spelet äntligen en skriftlig hjälpreda (för 
ökad tillgänglighet i form av snabbreferens till regler) 
som förklarade spelets huvudkoncept (spelmarker, 
nyckelord samt hur en typisk runda såg ut – se bilaga 
12 för mer information). Denna utformades med 
stjärnmotiv på framsidan samt Northern Stars tänkte 
miljö på baksidan för att förankra temat (för 
ytterligare inlevelse). Spelskärmen tillät även spelare 
gömma resurser, kort och formulär för att kunna 
bluffa (och bidra med spelarinteraktion).  

5.1.7   Påse samt modulärt spelbräde  

 

Figur 93 - Påse som behållare för modulärt 
spelbräde bestående av 50 mm kartonghexagoner. 

Påsen förvarade spelets modulära spelbräde (se figur 
65 ovan), representerande behållare för stjärnor (likt 
rymden) för att skapa mer inlevelse. Ett stjärnmotiv 
förankrade återigen till namnet Northern Star samt 
temat där flera olika komponenter försökte skapa en 
logisk helhet (se gestaltlagarnas god form, 2.4.2 
ovan). Hexagonbrickorna skapade varierande 
spelplan vid varje omgång (för att öka re-playability) 
samt representerade fönsterutsikt ut i rymden då de 
placerades i spelkartongens centrum på spelyta (se 
nedan samt bilaga 12 för mer information).  

5.1.8   Spelyta 

 

 
Figur 94 – Spelyta (20 cm diameter) med lock samt 

rymdmotiv. 
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Spelytan (se figur 94 ovan) agerade dels 
förvaringslock för det centrerade hålrummet i 
spelkartongen för att hålla komponenter på plats. 
Motivet representerade dels entrélucka till 
rymdstation samt stjärnhimmel som modulära 
spelbrädet kunde placeras på (för inlevelse). 
Samtidigt hölls det modulära brädet utom räckhåll för 
tärningskast som annars tenderade att desorganisera 
det modulära brädets upplägg.  

5.1.9   Spelkort 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 95 – 11 kortlekar, ca 19 kort per kortlek, 

totalt 216 kort – placerade i spelkartongs 
korthållare. 

 
Kortantalet (se figur 95 ovan) var få där istället 
innehållet varierades kraftigt för att tillåta 
spelare memorera kort. Detta för att bidra till 
memorering och spelares kontroll i vilka kort 
som spelades (därmed bidra till meningsfulla 
val). Spelkortet var utgjorde oftast scenario med 
utmaning, där belöning eller straff gavs beroende 
på tillgång till spelmarker, andra spelkort, 
lyckade tärningskast eller nyckelord.  
 
 
 

Vid tärningskast indikerade kortets framsida 
antalet tärningar via utplacerade stjärnikoner 
(även tänkta att bidra med förankring till temat, 
samt snabb överblick). Spelet initierades där 
spelarna läste upp ett domedagskort (se bilaga 
12) för att skapa tydligt mål, samt kontext (och 
inlevelse). Dessa hade en tydlig oanad negativ 
konsekvens på kortets baksida som lästes vid 
spelslut. Ett flertal tillvägagångsätt för att lösa 
domedagskortets utmaning fanns där den 
negativa samt eventuellt positiva konsekvensen 
även levde kvar i kommande spel. Detta var för 
att ge spelarna känsla av att kunna påverka 
spelvärlden, samt att deras val även gjorde 
skillnad på längre sikt. Alla historier lästes upp 
ordagrant eller på valfritt sätt av spelarna (för att 
tillåta dem vara sig själva, se intervjubilaga 2). 
Slutligen var Northern Star mest ett sätt att vid 
sidan av facilitera spelarinteraktion genom 
strukturerad dramaturgi (för mer information se 
bilaga 12), med huvudmålet att låta människor 
samlas kring ett trivsamt parti brädspel.    
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5.2   Exit: A board game design process 

 

Figur 96 - Exit: A board game design process, 
projektets förbättrade designprocess. 

 
Övervägande har den framtagna processen Exit: A 
boardgame design process (se figur 96 ovan) använts 
för projektgenomförande. Designprocessen har 
likheter med den linjära process använd inom 
människocentrerad design (IDEO, 2015), bestående 
av 4 olika faser med skillnaden av ett mer iterativt 
fokus där designern valfritt kan röra sig mellan de 
fyra olika faserna via ett lekfullt namngett “warp” 
fält.  
 
“Warp” fältet är alltså menat som att man när som 
helst kan hoppa mellan faser för att tillåta designern 
byta inriktning ofta under designprocessen (vilket 
ofta blir resultatet av insikter gjorda under ett 
projekts gång) och alltså mer frihet. 
 
 
 

 
 

Figur 97 - Exit: A boardgame design process, med 
förvaringslåda, pjäs samt spelkarta (se även bilaga 

12). 
 
Processen utformades för att på enkelt och lekfullt 
sätt inspirera till design av brädspel (se figur 97 
ovan). Det uppmuntrades till att användas som ett där 
designern ställer spelpjäs på steget start (Inspiration) 
som flyttas under spelets gång och till sist till 
slutsteget exit. Processen är baserad på det teoretiskt 
förarbete samt projektets genomförande (i utveckling 
av Northern Star) och utvärderingsresultat.  
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Fas 1: Inspiration 
I inspirationsfasen (se figur 98 nedan) kan spelidéer 
hämtas från ett brett urval medium och på valfritt sätt 
bredda perspektivet för brädspel. Fasen följer på 
många sätt människocentrerad design (se teoretisk 
referensram). 

 
Figur 98 - Inspirationsfasen i Exit: A board game 

design process. 
 
Spela många spel  
 
Både privata och mer kända, skriv recensioner vilket 
är utmärkt sätt att lära sig mer om brädspel och vad 
som är bra samt dåligt sett till exempelvis mekaniker 
eller koncept. Speltest samt recension av (för 
allmänheten) okända spel kan skapa goodwill samt 
incitament från communities att ge opartisk 
återkoppling via blinda speltester senare i 
designprocessen.  
 
 Observera 
 
Observeringsförslag är videos, fysiska träffar på 
spelföreningar, podcasts eller speldesignstidningar 
vilket breddar perspektivet för brädspel. Detta ger en 
god bas för att identifiera spel- och spelarbehov samt 
underlag för en spelidé. Detta är ett utmärkt tillfälle 
att se trender eller normer, som kan användas för 
normkreativt arbete. Tydliga normer kan användas 
för normkreativitet. Ett fynd är exempelvis hur 
klassiska spel är lätta att identifiera från historiskt 
konsekvent utformning. På så sätt underlättas 
marknadsföring av dessa spel, som kräver mindre 
illustrationer (då är lätta att känna igen, samt 
uppskattas). Detta utgör alltså ett potentiellt ideal sett 
till mål och vision för ett brädspel. 
 

Intervjuer 
 
Att intervjua brädspelare och för dig viktiga 
intressenter är ytterligare bra sätt att bredda basen för 
inspiration avseende det spel du väljer att utveckla. 
Intressentförslag är återförsäljare, recensenter, 
speldesigners eller spelföretag.  
 
Warp 
 
Observera att ett nyckelkoncept är att 
brädspelsdesign ska vara kul, varvid det tillåts och 
uppmuntras att på valfritt sätt hoppa mellan faser och 
steg. Att släppa taget utan att vara rädd för varken 
lyckande eller misslyckande är ofta förhållningssättet 
som ger bästa resultatet. 

Fas 2: Ideation 
Idégenerationsfasen (se figur 99 nedan) inleds med 
att individuellt eller på deltagande sätt med spelare ta 
fram användarkriterier (med tidigare underlag från 
inspirationsfasen) förslagsvis resulterande i 
designspecifikation som namngetts Gameboard. 
Denna ger designern kontinuerligt fokus genom 
processen. Här tas spelkoncept och teman fram för ett 
brädspel, vilket iterativt förenklas och övervägs mot 
Gameboardens kriterier där man sedan kan gå till 
prototypfas. 

 
Figur 99 - Ideationsfasen i Exit: A board game 

design process. 
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Gameboard (Designspecifikation) 
 
Tidigare inspirationsfas samt inledande ideation 
utgör grund för projektmål för ett spel. Detta kan vara 
rent konkreta siffror (antal spelare, tärningar etc.) till 
lösa värden i form av en kort formulerad och kärnfull 
vision. Definiera projektkärnvärden (exempelvis 
svårighetsgrad, tema eller inkludering) och inkludera 
dessa i Gameboardet. Denna skapar en målbild för 
projektet, för underlättat fokus samt kan visas för 
intressenter för snabb validering av spelprojekt.  
 
Tidigare genererat material 
 
Sammanställ tidigare genererat spelmaterial och 
återanvänd allt relevant för att effektivisera 
designprocessen. Detta kan förslagsvis utgöra 
inspirationsmaterial för spelare vid deltagande 
designmetoder. 
 
Designmetoder  
 
Det finns en uppsjö av metoder att använda vid 
brädspelsutveckling, då brädspel är en produkt likt 
många andra. Vid brädspelsutveckling 
rekommenderas deltagande metoder, inkluderande 
din målgrupp från projektstart för spelframtagning. 
Detta tillgodoser många spelarbehov från början, 
minskande behov av exempelvis intervjuer eller 
enkäter.  
 
Koncept 
 
Från de tre ovanstående stegen kan 
konceptframtagning för brädspel ske. Koncept kan 
kretsa kring spelmekanik, -tema eller något 
inspirerande. Hindras inte av omöjliga idéer, som 
ofta leder ofta till fullt möjliga sådana. Detta breddar 
idéspannet (kritikern kan vänta till senare). Korta 
konceptformuleringar utan djupare innehåll 
rekommenderas. Ett förslag är att spel bör belöna 
nybörjare samt mästare, vilket ökar incitament för 
långsiktigt spel.  
 
Skapa innehåll 
 
Här skapas djupare innehåll för spelet (där tema bör 
hållas i åtanke), i form av exempelvis regler, pjäser 
och övriga komponenter. Sammanställning mellan 
dessa via digitala eller fysiska mind-maps underlättar 

analys för inbördes relationer, för bra överblick över 
spel. Förenkla och analysera tills du är nöjd, sedan är 
spelet redo för rapid prototyping fasen.  
 
Warp 
 
Observera att ett nyckelkoncept är att 
brädspelsdesign ska vara kul, varvid det tillåts och 
uppmuntras att på valfritt sätt hoppa mellan faser och 
steg. Att släppa taget utan att vara rädd för varken 
lyckande eller misslyckande är ofta förhållningssättet 
som ger bästa resultatet. 

Fas 3: Rapid prototyping 
Tredje fasen (se figur 100 nedan) är en mycket 
iterativ process med snabb framtagning av prototyper 
för att speltesta och jämföra spelvisioner mot faktiskt 
spelupplevelse samt spelaråterkoppling. Detta 
upprepas flera gånger under loppet av en dag. 
Dokumentation rekommenderas för senare 
utvärdering genom anteckningar, video eller 
ljudinspelningar.  

 
Figur 100 - Rapid prototyping fasen i Exit: A board 

game design process. 
 
Rapid prototyping 
 
Detta kan göras på många olika sätt. Ett underskattat 
alternativ är att simulera brädspelsupplevelse, där 
rekvisita används för ungefärligt brädspelsutseende. 
Konceptframtagaren spelleder upplevelsen, vilket ger 
värdefull information tidigt i designprocessen för ett 
eller flera spelkoncepts potential. 
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Beroende på budget kan skrivarpapper klippa och 
klistras för spelkomponenter, där exempelvis Google 
slides används för spelkortsskapande (med fördel 
utskrivna med flera sidor på ett ark, perfekta för att 
klippas ut). Kvalitén av pappret bestäms av hur långt 
framskriden spelet är i processen (där gärna 
miljömässiga aspekter får inflytande). Allt från 
skrivarpapper (80 grams ark) till hårdare papper (280 
grams), för ca 0,06 – 2 kr per ark via nätbutiker 
rekommenderas. Hobbyföreningar är ett alternativ för 
tillgång till 3D-skrivare, laserskärare och rekvisita i 
form av exempelvis pärlor. Hög budget tillåter 
förslagsvis tryckerier beroende på om projekt när i 
projektet detta anses lämpligt.  
 
Speltesta 
 
Detta görs förslagsvis individuellt vid validering av 
många spelidéer samt identifiering av de mest 
lovande koncepten (jämför dem förslagsvis mot 
Gameboarden och projektkärnvärdena). Dessa tas 
vidare för grupp-tester med faktiska spelare. Element 
som överensstämmer i förhållande till spelvision 
samt faktisk spelupplevelse ger indikation på om de 
bör behållas eller omarbetas.  
 
Vid speltest bör aktiva spelare anteckna uppkomna 
diskussionspunkter under spelomgång, där dessa 
diskuteras efter avslutat spel (för att undvika 
designval till fördel för spelaren i stunden, dock inte 
nödvändigtvis helhetskonceptet). Passiva spelare kan 
observera, anteckna eller diskutera fritt under och 
efter avslutat spel (exempelvis för förtydligande av 
spelmoment eller balanseringsfrågor). 
Efterdiskussion ger värdefull återkoppling om 
brädspelskonceptet för vidareutveckling. Exempelvis 
kan spelarnas upplevelse jämföras mot tänkta 
spelvisioner för att utvärdera kongruens mellan 
dessa. Detta ger underlag för inkluderingar eller 
förbättringsmöjligheter.  
 
Tidigare speltestsdeltagare kan besvara enkäter där 
betygsättning för varje projektkärnvärde ges. Dessa 
sammanställs senare för genomsnittsvärden 
indikerande huruvida spelet närmar sig 
spelprojektmålet eller ej (uppmuntra spelare till 
brutalt ärlig betygsättning då detta lättare synliggör 
förbättringsområden, observera att betyg ges på 
spelkonceptet och inte dig personligen). Nya 
deltagare kan användas för att indikera huruvida ett 

spelkoncept levererar ett bra första intryck, där 
tidigare deltagare istället kan utvärdera olika element 
löpande för att skapa djupare kvalité.  Speltest bör 
dokumenteras då värdefulla insikter samt återblickar 
kan göras sett till utfört speltest.  
 
Med ovanstående underlag kan ett förbättringsförslag 
tas fram i form av re-design (itererad prototyp) där 
små förändringar förespråkas där dess skillnad lättare 
utvärderas än om stora förändringar görs (till följd av 
för många ändrade variabler och dess inbördes 
relationer). Ytterligare sätt att identifiera 
förbättringsförslag för spelkoncept är att skriva 
övergripande regelbok (då spelkonceptet mognat 
något) där brister i olika moment identifieras.  
 
Någonstans under projektets gång börjar spelet 
faktiskt bli kul för designer och deltagare. Detta är ett 
tecken att initiera blinda speltester och utnyttja skapat 
goodwill hos olika communities där förslagsvis enkla 
print-and-play (utskrivbara spel med skrivna regler) 
skickas ut för opartisk återkoppling. Här identifieras 
otydligheter och alternativa lösningar, då exempelvis 
tolkning av regler kan ske på många olika sätt. Allt 
detta kan bidra med inspiration för vidareutveckling.    
 
Warp 
 
Observera att ett nyckelkoncept är att 
brädspelsdesign ska vara kul, varvid det tillåts och 
uppmuntras att på valfritt sätt hoppa mellan faser och 
steg. Att släppa taget utan att vara rädd för varken 
lyckande eller misslyckande är ofta förhållningssättet 
som ger bästa resultatet. 
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Fas 4: Implementation 
 
Fjärde fasen (se figur 101 nedan) undersöker 
distributionsmöjligheter på ett givet antal sätt och 
menas vara inspiration för spelrealisering - 
förslagsvis privat, genom ett förlag eller via 
crowdfunding.  
 

 
1. Figur 101 - Implementationsfasen i Exit: A 

board game design process. 
 
Distributionsmöjligheter 
 
Detta är förslag och menat som inspiration då det 
finns obegränsat antal möjligheter till att distribuera 
sitt spel.  
 
Kickstarter 
 
Sök en illustratör (antingen via webb eller undersök 
vilka som illustrerat dina mest uppskattade och bäst 
illustrerade brädspel) och skapa initial 
helhetskonceptsbild av spelet, förmedlande en känsla 
för vad spelkonceptet kommer innebära. Beroende på 
budget betalas illustratör direkt eller via framtida 
andelar av sålt spel. Presentera även spelbar prototyp 
i videoformat för lättillgänglig information (än 
exempelvis lång text för spelbeskrivning), och 
komplettera med spelmanual tillåtande spelare 
utvärdera köp- eller projektdeltagarintresse för spelet. 
Inkludera tidigare deltagare i ett forum för att 
generera intresse och ytterligare stöd för brädspelets 
marknadsföring.   
 

Många kickstarterspel är i princip färdiga varvid 
lansering kan ses som ett sätt att väcka intresse för 
projektdeltagande samt faktiska produktköpare. Än 
en gång, släpp taget och se vad som sker! Det handlar 
om att ha kul, inte att lyckas eller misslyckas.   
 
Starta företag 
 
Enskild firma eller aktiebolag kan startas tillsammans 
med några vänner (förslagsvis ingående i 
designteamet). Enskild firma är ett mycket enkelt sätt 
att starta företag, varvid aktiebolag kräver visst 
kapital från början. Parallellt med uppstart 
färdigställs spelet med regelbok samt grafisk 
representation (utvecklat inom teamet eller externt). 
Ett sluttest bör göras för eventuellt sista förändringar 
(detaljdesign) innan tillverkning sker genom 
exempelvis tryckerier för realisering samt lansering.  
 
Sök publisher 
 
Förläggare kan sökas där en demoprototyp 
presenteras (dock ej slutprodukt), där spelet i många 
fall förändras sett till exempelvis tema. Vid 
överenskommelse tjänar alltså designern på andelar 
vid sålda spel. 
 
Print-and-play 
 
Alternativt skapas en print-and-play version där 
intresserade brädspelare kan skriva ut och 
tillverka spelet själv. Detta kan skapa goodwill 
samt marknadsföra ditt varumärke som 
speldesigner. 
 
Vinstvillkor 
 
Sedan har man vunnit spelet varav man flyttar pjäsen 
och lämnar designprocessen genom sista steget; Exit. 
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6   Diskussion 
Under diskussion kommer projektets resultat att 
analyseras, tolkas och värderas gentemot syfte, mål 
och frågeställning. 

6.1   Relevans 

Resultatet har varit försök att tillgodose många 
användarbehov där exempelvis projektets målgrupp 
(relativt brädspelserfarna kompisgrupper) hade 
önskemål om ett brädspel med lagom grad av 
komplexitet, nog med meningsfulla val samt som inte 
i för stor grad hindrade social interaktion (se 
intervjuer ovan). Genom att förstå och empatisera 
med användare har detta uppnåtts via Northern Star 
där mycket fokus lagts på tema, spelarinteraktion, 
lägre komplexitetsgrad, få komponenter samt en 
normkreativ spelkartong för att överbrygga en 
fantasi- samt verklighetsbaserad (se förstudie, 4.1 
ovan) spelupplevelse. Spelkartongen bidrog även 
med enkel översikt över spelplan samt –pjäser 
representerande ett självorganiserande levande 
system med möjlighet för många spelomgångar, i en 
ständigt evolverande historia berättad ur olika 
spelares perspektiv.  
 
Deltagande och samarbete har visat sig viktigt vid ett 
flertal tillfällen under projektets gång. Allt från 
avvägningar baserade på olika perspektiv, tankar 
och utvärderingsresultat. Detta samt handledning 
bidrog till en välutvecklad förbättring av Northern 
Star (se bilaga 12 för att se initial samt slutlig 
prototyp). Detta visar även hur viktigt 
användardeltagande är vid design, där spelet inte 
varit en bråkdel så utvecklat som idag. Projektets 
tonvikt på deltagande samt det givna resultatet kan 
indikera på en kombination av en bra idé samt 
användande en förbättrad speldesignprocess (se 2.2 
ovan) värd att vidareutveckla (därmed relevant för 
andra verksamma inom området).  
 
För att skapa ett brett perspektiv kring brädspel (vid 
sidan av att empatisera och relatera till användaren) 
intervjuades dedikerade, vardagliga samt 
brädspelsavisande brädspelsanvändare för att skapa 
en större helhetsbild av hur människor upplever 
brädspel.  
 

Även användarnas brädspelsmiljö utforskades, 
exempelvis brädspelsbutiker (Spelkällan) kreativa 
allmänna platser (Luleå Makerspace) samt allmänna 
platser (Luleå tekniska universitet). Dedikerade 
brädspelare vistades ofta på butiker, som dessutom 
försökte avstigmatisera ämnet genom synliggörande 
på bibliotek, skolor, kaféer, jobbet och krogar för att 
skapa en positiv framväxande norm. Kreativa platser 
(Luleå Makerspace) visade mer på målgruppens 
uppskattning att samlas för social aktivitet där nya 
brädspel togs fram med skaparglädje. Allmänna 
platser (Luleå tekniska universitet) visade en mer 
neutral och ledig inställning till brädspel där de togs 
för vad de är – ett sätt att samlas och umgås med sina 
nära och kära.  
 
Här sågs även perspektivet hur mer 
brädspelsavvisande användare uppvisade rädsla att 
riskera bli förknippad med en till synes introvert och 
något socialt isolerad aktivitet (se bilaga 1). Alla 
dessa miljöer och dess användare bidrog alltså till ett 
nyanserat perspektiv gällande brädspel. Samtliga 
användes för att inspirera till att inkludera 
normkreativitet inom brädspel för att försöka låta 
dessa olika grupper mötas, även om spelet 
huvudsakligen utformades för sin bestämda 
målgrupp. Northern Star var exempelvis ett försök att 
medvetet facilitera sociala interaktioner, där själva 
spelandet var en sidoaktivitet. I Exit: A board game 
design process implementerades viss grad av 
normkreativitet där istället största fokus låg på 
intressanta fynd från olika speldesignperspektiv (se 
benchmarking, bilaga 5).  
 
Detta visar återigen hur effektivt deltagande design är 
där användares olika perspektiv har direkt eller 
indirekt påverkan på projektet som helhet, som i sin 
tur kan ge inspiration för utomstående kommande 
projekt. Northern Star är alltså även skapad för en 
något bredare målgrupp, vilket alltså stödjer 
argumentet att deltagande design bidrar till design för 
en bredare publik (se teoretisk referensram ovan). 
Vid design för endast dedikerade spelare, hade 
exempelvis överbryggande av fantasi- samt 
verklighetsbaserad upplevelse inte utvecklats (där jag 
anser dedikerade spelare längta efter 
verklighetsbaserade upplevelser).  
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Ett annat intressant fynd är hur normkreativitet inom 
produktutveckling tenderar skapa innovativa 
lösningar, där spelkartongen till sist symboliserade 
något mer än sig själv – ett rymdskepp redo att 
utforskas vid första speltillfälle för att förhöja 
inlevelsen och skapa en mer verklighetsbaserad 
upplevelse för spelarna (alltså representerande något 
mer än en spelkartong, se 2.4.2 ovan för semiotik). 
Detta var även ett försök att göra ett något långdraget 
moment (packa upp och lära sig spelmanual) till en 
social och interaktiv rolig aktivitet. Projektet kan 
inspirera andra speldesigners till att effektivisera 
designprocesser, samt hitta unika lösningar 
(exempelvis normkreativt spelinnehåll) som även 
skapar en mer marknadsmässigt konkurrenskraftig 
produkt med möjlighet till att skapa positiva sociala 
normer (se 2.3.2 ovan).  
 
Genom människocentrerad design (och den uppsjö av 
metoder som finns) har alltså speldesigners flera 
verktyg till förfogande vid brädspelsdesign. Då 
projektet visar hur människocentrerad design även 
lämpar sig väl för speldesign, vilket indikerar 
tillvägagångssättets relevans i globalt perspektiv. 
Identifierandet och applicerande av normkreativitet 
inom projektet visade även genom överbryggandet 
mellan dedikerade och brädspelsointresserade hur 
människocentrerad design bidrar till socialt hållbara 
lösningar. Northern Star önskas på så vis genom 
publicering av rapport även bidra till normalisering 
vad gäller normen att brädspel bara är för socialt 
introverta och något isolerade människor (se 
intervjuer, bilaga 2). Spelkartongens annorlunda 
utformning för ögonblickligt spel har även 
konkurrensmässiga fördelar, vilket kan indikera 
ekonomisk hållbarhet.  
 
Att skapa spel med tydligt socialt fokus, samt med 
exempelvis print-and-play distribution där designern 
skapar ett varumärke och goodwill skulle kunna 
indikera en mer social samt ekologisk hållbarhet 
uteslutande ekonomiska agendor. Här skulle spelare 
kunna samlas för skaparglädje samt behovet att få 
samlas istället för att bidra till industrins ekonomiska 
aspekter, vilket skulle kunna skapa en mer balanserad 
nivå mellan ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Förhoppningsvis uppskattas 
projektresultatet tillika grad som jag initialt hade 
önskan om, samt att det bidrar med nya perspektiv 
och lösningar vid utformning av brädspel.  

6.2   Reflektion 

Jag är mycket nöjd med att se hur tidigare 3 års 
arbete slutligen kulminerar i en lanserbar produkt (se 
slutresultat) för en kickstarter. I efterhand hade jag 
aldrig gjort om projektet utan att kraftigt avgränsa 
utvecklingsområdet där både produkt och 
designprocess inneburit ett alltför spritt fokus. 
Samtidigt tycker jag det påvisar hur viktigt förarbete 
är (3 års tidigare arbete, samt se förstudie i bilaga 1), 
som kan ha inverkat mycket för det goda resultat som 
ändå hann uppnås. Den agila projektplaneringen har 
varit guld värd under projektets gång, för att hålla 
tydligt fokus över kommande deadlines, samt för 
kontinuerligt fri utvärdering av nästa bästa steg i 
processen. Hade en linjär detaljplanering följts hade 
designmöjligheter avgränsats kraftigt. Om projektet 
omfattande en extra medlem hade effektivare 
diskussioner och utvärderingar skett, samt hade 
process och spel kunnat få mer fördelat fokus, 
därmed ett mer jämnfördelat resultat. Om projektet 
endast avgränsats till förbättringsförslag av Northern 
Star hade minst två speltest till hunnits med, där en 
affärsplan kunnat tas fram vid sidan av. Väldigt 
mycket tid gick åt att sammanställa dokumentation 
(videor, anteckningar, intervjuer etc.) i syfte att 
presenteras rent akademiskt. Ett akademiskt  
förhållningsätt passar alltså enligt mig egentligen inte 
en brädspelsdesignprocess, där tillgång till snabbt 
sammanställd dokumentation däremot gör det.  
 
Designprocessen fick till följd lida lite till följd av det 
spridda fokuset, där jag ändå blev nöjd med det 
brädspelsliknande resultatet. En mer rättvis grafisk 
utformning av Exit: A board game design process 
hade kunnat uppnås via tydligare projektavgränsning.  
 
Northern Star blev till slut ett spel med mycket fokus 
på spelarinteraktion, tema och inlevelse stärkt av 
narrativa element. Slutresultatet har validerats ett 
flertal gånger innan projektavslut där användare visat 
nyfikenhet över den annorlunda utformningen av 
brädspelskartongen, där alla komponenter utgör en 
integrerad helhet. Att lägga stort fokus på en tydligt 
iterativ process där konkreta prototyper kontinuerligt 
utvärderats tycker jag drivit projektet framåt. De fyra 
konkreta iterationer som gjorts är en stor skillnad till 
föregående projekt där jag upplevt stor tillit (samt 
visst motstånd att skapa realiserbara resultat) gavs åt 
mock-ups samt visualiseringar.  
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Att ha fysiska prototyper förmedlar så mycket mer 
information (se 2.4.2 ovan) via fem sinnen istället för 
enbart syn och hörsel. Detta anser jag tillåta bredare 
grund för olika användarens återkoppling. Samtidigt 
kunde digitala prototyper ha tagits fram, vilket skulle 
kunna ha dementerat eller bekräftat behovet för 
social närvaro och hur digitala prototyper förmedlar 
detta. Alternativt skulle en läsplatta kunnat samlas 
kring som lösning mellan extremerna sett till 
nyttjande av fysisk eller digital prototyp. Detta skulle 
även kunnat helt eller delvis avlägsnat fysiskt 
tidskrävande prototypande och bidra med mer 
ekologisk hållbarhet sett till projektgenomförande.  
 
Min tidigare erfarenhet av 3D-printers, 
spelkortsprototypande samt laserskärare kan dock ha 
effektiviserat processen något, där en kombination av 
min programmeringsvana samt digitala verktygs (för 
brädspelsprototypande) användarvänlighet skulle 
avgjort tidseffektivitet. Processens metodval var till 
stor del baserade på tidigare erfarenhet av 
brädspelsdesignprocesser (se även bilaga 5 för 
benchmark), samt en kulmination av tre års studier 
inom teknisk design. Metodernas succession är lätta 
att bygga på varandra: Benchmark och 
enkätundersökningar blir grund för intervjufrågor, 
som blir grund för designspecifikation, prototyp, 
utvärdering, iterering och slutresultat. Projektets 
iterativa natur, med förstudie och tre års tidigare 
genererat spelkonceptsmaterial tycker jag visar på 
validitet för projektets slutresultat. Det lyckade 
resultatet tycker jag även påvisar potential för att 
även Exit: A board game design process har validitet, 
även om något begränsat då spelprocessen inte fick 
lika mycket fokus under dess flertal iterationer.  
 
Att använda Gameboard hjälpte mig stundvis hålla 
fokus då det sällan fanns brist på idéer (mycket till 
följd av 3 års tidigare genererat material). 
Avslutningsvis anser jag tidigare erfarenhet av 
speldesign (både digitalt och analogt) med bland 
annat studerande av (ca 4 stycken) speldesignböcker, 
internetforum, 1 år av datorspelutveckling för 
högskoleingenjörer samt prototypande och tester på 
fritiden bidra till projektets validitet.  
 
 
 
 

6.3   Rekommendation 

För vidare arbete rekommenderas ett utökat team med 
fler deltagare inom projektet, gärna med god 
erfarenhet sett till ekonomi, prototypande samt 
utvärderande av användarbehov. Detta följt av fler 
speltester, med enkätundersökningar på plats efter 
varje spelomgång samt diskussion kring 
förbättringspunkter där Gameboarden fortfarande har 
stort inflytande över vad som integreras i Northern 
Star eller ej. Exempelvis behöver den interaktiva 
spelmanualen fortfarande valideras vara ett bra 
koncept för ögonblickligt spel. Dokumentation kan 
effektiviseras via designerad projektlokal samt 
videodokumentation av intervjuer och speltest (där 
relevanta fynd parallellt automatiskt antecknas genom 
röstigenkänning).  
  
Designprocessen skulle även kunna diskuteras mycket 
mer under speltester samt i grupp för att undersöka 
vilka aspekter som anses mest effektiva och integrera 
dessa i processens koncept på löpande basis, likt 
dokumentet “How do we design?” av Dubberly 
(2005). Utformningen och representationen av denna 
rent grafiskt skulle också kunna förbättras med 
tydligare struktur rent visuellt (mer följande 
gestaltlagarna, se 2.4.2 ovan) för att upplevas mer 
lättanvänd samt tilltalande jämfört med nuvarande 
utförande.   
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7   Slutsatser 
I följande kapitel kommer resultatet beskrivas i 
förhållande till syfte och mål med projektet. 
Frågeställningarna kommer att besvaras från kap 1.3. 
 

7.1   Frågeställning 1: Hur kan 
deltagande och människocentrerad 
design samt relevant teori bidra till 
en re-design av Northern Star samt 
en förbättrad designprocess för 
andra verksamma inom speldesign? 
 
Mycket av denna frågeställning har redan besvarats 
under relevans samt reflektion (se ovan) men 
besvaras ytterligare något här. Intressanta fynd 
gjordes i förhållande mellan människocentrerad 
design och speldesign. Exempelvis kunde 
normkreativitet användas för att hitta unika lösningar, 
där faserna inom människocentrerad design visar 
projekt ges riktning genom användarbehov.  
 
Ur UX perspektiv (se 2.4 ovan) utforskades fler 
sinnen än bara visuella samt taktila (ofta 
huvudfaktorer vid brädspelsinteraktion) där det 
taktila och audiella kombinerades i utpysande luft 
från stängande av spelkartongens lock (se bilaga 12). 
Den interaktiva instruktionsmanualen var även en 
mellanväg för att främja tillgänglighet samt social 
interaktion via digitala lösningar, skapande god 
användarupplevelse via Northern Star. Samt har 
unika lösningar utvecklats för att tillgodose 
användarnas behov samt upplevelse av (och 
perspektiv sett till) brädspel. Exempelvis ser alla 
deltagare olika kortlekstillhörigheter kring den 
cirkulära plastinläggskorthållaren, som även 
organiserar för ögonblickligt och långsiktigt 
framväxande spel, där initial regelinlärning även 
försökte göras mer intressant.  
 
Gestaltlagarna (se 2.4.2 ovan) tillämpades för 
spelkartong där ”closure” användes för den fyrdelade 
cirkeln (se övre slutprototyps plastinläggs hörn, 
bilaga 12) som alltså även hade ”similiarity” med 
cirkelform i brädspelets centrum (vilket även skapade 
”element connectedness” för korthållarna). Alla 

spelmarker utformades cirkulärt, där många 
spelpjäser även använde stjärnikonen för att 
tydliggöra regler och samband mellan 
spelkomponenter för att utgöra tydlig helhet. Vissa 
spelpjäser färgkodades även för sammanhörighet. 
Även det överlag integrerade temat science-fiction 
bidrog också till en tydlig samhörighet mellan spelets 
delar, utgörande helheten.  
 
Komponentantal försökte medvetet hållas nere till 
minimum och idealt kring 5 stycken, där högt antal 
ansågs öka spelkomplexitet och sänka tillgänglighet. 
Detta var tänkt skapa marginal för korttidsminnet då 
människan oftast bara kan hålla 7 enheter ±2 i 
huvudet samtidigt utan att det påverkar deras 
prestation negativt (se 2.4.2). För att fortfarande 
skapa logisk utmaning för de spelare som kände sig 
positivt betygsatta av att kontrollera ett komplext 
system tillät istället spelskärmar (och döljande av 
information) normkreativitet ta plats där dessa 
användare istället fick fokusera på ett av de mest 
komplexa systemen som finns – människan själv, via 
sociala interaktioner inom brädspelets trygga ramar 
(se intervjuer, bilaga 2). Detta är ett ypperligt 
exempel enligt mig hur både människocentrerad samt 
deltagande design har bidragit till ett 
förbättringsförslag av Northern Star.  
 
Ett annat positivt projektinslag kongruerande med 
teori är hur resultat ska vara effektivt urskiljbara (se 
2.5.2 ovan) där tärningsikoner utformades få motiv 
för snabb förmedling av resultat (se 5.1.3 ovan). Den 
interaktiva spelkartongen representerade 
otydliggörande av gränser mellan verklighet och 
spelvärld symboliserande ett ”space of possibility” 
där meningsfull lek kan äga rum (se 2.5.2 ovan). 
 
Ytterligare exempel är hur erfarna brädspelares 
deltagande innebar krypshålsfynd bidragande till 
effektiviserad utvärdering och designprocess. 
 
För speldesignsprocessen ligger mycket fokus på 
skaparglädje och lekfullhet, där många källor stödjer 
att speldesign ska vara kul (se 2.5.3). Då brädspel 
enligt mig ofta används som fritidssysselsättning 
valdes ett ganska ledigt utformande. Beroende på ett 
projekts grad av komplexitet bör även tillika grad 
komplex process användas (se 2.2 ovan), varvid det 
kändes lämpligt att utforma designprocessen som ett 
brädspel.  
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Detta kunde även bidra med ett användargränssnitt 
brädspelare kände sig bekväma att använda, därmed 
bidra till användbarhet (se 2.4.1 ovan). Dock oavsett 
sysselsättning kan man inte undgå att följa en 
process, vilket Dubberly (2005) stödjer. Därmed 
genom att förstå samt förbättra processen kan man 
påverka processresultatet, vilket indirekt gör oss till 
bättre designers. Därmed försökte jag kontinuerligt 
bidra med de bästa fynden som hittades bland 
speldesignteori, produktutvecklingsprocesser för 
brädspel samt genom analyserande av 
projektgenomförande.  
 

7.2      FRÅGESTÄLLNING 2: Hur 
kan normer identifieras och 
användas för att skapa en ytterligare 
konkurrenskraftig produkt? 
 
Detta har till stor del även besvarats under relevans 
samt frågeställning 1 men redogörs något ytterligare. 
 
Jag försökte kontinuerligt under projektet förutom att 
lyssna till användares svar även avläsa deras 
reaktioner i form av kroppsspråk (tonfall, hållning, 
gester etc.). Dessa bidrog till intressanta ledtrådar 
utforskade via följdfrågor. Detta gav mig viktiga 
insikter (under exempelvis intervjuer och workshops, 
se bilaga 1 samt 2) och förnyade projektfokus och 
demonstrerade hur viktigt det är att förstå innebörd 
utöver uttryckta ord (se 2.3 ovan). Det är svårt att 
förstå en användare fullt ut, vilket upplevdes under 
deltagande observationer och design. Ett försök att 
kringgå detta var att exempelvis låta game-jam 
deltagare (se 4.2.1 ovan) spelleda helhetskoncept med 
rekvisita, där detta fysiska, visuella, audiella och 
taktila kommunicerande bidrog till vidareutveckling 
av varandras spelidéer samt spelbar och underhållande 
prototyp. Jag tyckte mig se en tydlig norm sett till 
speldesignprocessers olika steg vid 
brädspelsutveckling, vilket var underlag att försöka 
göra något normkreativt via brädspelutförandet av 
Exit: A board game design process.  
 

Ytterligare en tydlig norm är hur tonvikt ges åt 
deltagande design inom brädspel, där resultatet ofta 
blir lyckat och därmed bör belysas ytterligare för 
aspirerande brädspeldesigners för att optimera deras 
inlärning. Att dessutom inkludera olika målgrupper 
genom normkreativ design anser jag vara ytterligare 
ett relativt outforskat område, vilket kan användas för 
att skapa än mer konkurrenskraftiga produkter (se 
slutprototyp för Northern Star i bilaga 12). 
Spelkartongen utformades förutom för förvaring även 
grund för en kombination av verklighets- samt 
fantasibaserad spelupplevelse för att tillmötesgå både 
dedikerade samt brädspelsavvisande målgrupper. Att 
använda en videodagbok, primärt fokuserad på att 
förmedla audiella instruktioner försökte ytterligare 
tillmötes båda användargrupper för att inte förta fokus 
från social interaktion. Deltagarna kunde därmed 
istället samarbeta för att på ett intressant och nyfiket 
sätt komma igång med spelet vars huvudmål var att 
facilitera social interaktion där själva spelet ämnades 
vara en social knytpunkt att samlas kring. 
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Bilaga 1 - Förstudie 
Före själva projektarbetet gjordes en hel del förstudier i form av litteraturstudier, enkätundersökningar, speltester, 
user-case och -stories samt semistrukturerade intervjuer utanför projektet som slutligen användes som underlag för 
en re-design av initala prototypen av Northern Star, vilket presenteras här. 

Enkätundersökning 
 

 
Figur 1 - Enkätundersökning, resultat och infographics. 

 



Från utskick fick enkäten (se figur 1 ovan) totalt 99 svar varav denna visualiserades på ett sätt för att väcka intresse 
då den användes under en senare workshop.  
 
Under det tillfälle som enkäten validerades av användare visade det sig ganska snabbt att det generellt sett varierade 
mycket från person till person vad som uppskattades.  
Dock utfördes ytterligare en validering via benchmarking där flera olika enkäter relaterade till brädspel analyserades 
som visade på att genre stämde rätt bra överens med de givna enkätsvaren. Från intervjuer kunde även andra aspekter 
valideras så som antal spelare och önskad komplexitet, men en stor del av enkätresultatet förblev tvetydigt varav 
ytterligare kontextundersökning krävdes i form av intervjuer och deltagande observationer.  

Intervjuer 
För projektet  skapades underlag för en semi-strukturerad intervju med frågor så som: 
 

• Varför tror du folk spelar brädspel? 
• Vilken erfarenhet har du av brädspel? 
• Vilken genré tycker du om? 
• Vad är bra? 
• Vad är dåligt? 
• Vilka förbättringar tror du man kan göra kring brädspel? 
• Vilka sociala inställningar ser du att det finns kring brädspel?  

 
Dessa utgjorde utgångspunkten för intervjun, dock hindrade det inte designern från att följa intressanta spår under 
intervjuns gång. Intervjuer genomfördes genom att kontakta både återförsäljare på t.ex. Spelkällan i Luleå, men 
även en mängd användare där användarna antingen hade stor erfarenhet eller ett motstånd mot brädspel. Detta var 
för att kunna identifiera förbättringar både sett till ren speldesigns och som underlag för normkreativitet. 
 
Av de totalt 6 intervjuerna så utfördes de flesta genom att designern träffade personen på en fysisk plats, för att 
lättare kunna identifiera beteenden, kroppsspråk och reaktioner utöver de uttalade svaren där även tonfall kunde 
tolkas. Detta tillvägagångssätt öppnade för många spännande följdfrågor där vissa ämnen kanske kändes mer 
laddade eller allmänt inspirerande för brädspelets design. Intervjusvaren dokumenterades genom anteckningar på 
projektets webbaserade plattform och användes senare för att utvärdera bakomliggande användarbehov och som 
underlag för projektets fortsatta gång (se resultat samt bilaga 2).   
 
Resultat 
 
Från intervjuerna kunde flera intressanta slutsatser dras (se bilaga 2): Den främsta anledningen till varför 
människor spelar brädspel är för att det är ett sätt att få samlas (rent fysiskt, vilket designern upplever vara en 
bristvara till följd av digitala trender), connecta med sin t.ex. närmaste krets, ett socialt skydd där interaktionen kan 
ske kring spelet där människor annars kanske har svårt att hitta gemensamma punkter att relatera och umgås kring 
samt sist men inte minst också ett sätt att t.ex. under sociala event (fester m.m.) används brädspel som ett 
hjälpmedel för att bidra till positiv social stämning där denna i vissa fall upplevs avta något. 
 
Paradoxalt nog hittades även tecken som visar på att brädspel förtar en del av det sociala, mycket på grund av att 
deltagarna ofta stirrar ner och lägger stort fokus på själva brädspelet istället för varandra. Detta hittades främst 
bland de som inte var lika erfarna eller intresserade av brädspel, vilket ligger till grund för ett spännande spår att 
följa inom t.ex. normkreativ design.  
 



Dessa personer var främst tjejer men även ett fåtal killar (totalt 3 av 6 intervjuade, vilket bör beaktas sett till 
projektets kredibilitet), som dock uppskattade mer klassiska sällskapsspel så som kortspel (Poker, Chicago, m.m.), 
eller t.ex. charader där deltagarna faktiskt får leva ut en specifik roll men samtidigt vara sig själv, vilket vissa av 
intervjupersonerna ansåg vara nyckel för att ett sällskapsspel ska upplevas som givande i ett socialt sammanhang.  
 
De mer erfarna brädspelarna såg även tendenser hos liknande personer att dessa helst undvek att bli kategoriserad 
via “nördstämpeln”, där ett stort arbete låg på att nå till fler personer med brädspel genom att anordna spelkvällar 
på pubar, kaféer och bibliotek (för att synliggöra brädspel och på så sätt komma bort från normen att brädspel 
endast är för de socialt introverta och isolerade). 
 
Bland de erfarna spelarna var dels den rent logiska utmaningen i brädspel en av de bidragande faktorerna till varför 
brädspel uppskattas. En större faktor var inlevelse där designern upplevde att ett stort behov fanns att fly en annars 
hektisk eller understimulerande vardag. En intressant fråga att undersöka vidare sett till detta perspektiv var om 
avsaknaden av påverkan av vardagen genom meningsfulla val ev. låg till grund för användarbehovet att försvinna 
in i en annan värld genom brädspel.  
 
Några förbättringsområden var främst att tillgänglighet var viktigt, t.ex. uppstartstid för ett brädspel (lägga upp 
spelplan, -pjäser, m.m.), lättförstådda regler, lagom speltid och att lätt kunna hitta borttappade pjäser. Sist men inte 
minst uppskattades även den rent taktila (fysiska) aspekten av brädspel.  

Persona 
Personan för detta projekt utformades baserat på kunskap från en tidigare genomförd enkätundersökning samt 
intervjuer med användare och återförsäljare.  
 
Resultat 
 
Personan är en 34-årig kvinna vid namn Tova Nilsson (se figur 2 nedan). Hon är en småbarnsförälder och 
egenföretagare som bor i Göteborg och spelar spel primärt för att slappna av från en stressig vardag. Tovas spelar-
attribut är axplock från enkät-undersökningens deltagare blandat med statistisk fakta om spelarprofiler genomförda 
av spelföretaget Wizards of the Coast vilka länge arbetat med att kartlägga spelares motivationer och spelarstilar 
(Rosewater, 2013). Tova är en person som gillar en utmaning och siktar på att vinna både då hon spelar spel och i 
resten av livet. De viktigaste känslorna som ska infinna sig då hon spelar är avslappning, spänning och förväntan. 
Hon gillar strategispel som gärna får ha historisk koppling, men det gör ingenting om historia blandas med 
övernaturliga element. Hennes mål med att spela brädspel är att slappna av och spendera kvalitetstid med sina 
vänner.  

 
 

Figur 2 - Persona för Tova Nilsson 
 



Favoritspel: Strategispel då det ger henne en möjlighet att utarbeta en plan. Tova uppskattar variation och 
valmöjligheter. Tröttnar om hon förlorar ofta.  

Erfarenhetsnivå: Avancerad 

Uthållighetsnivå: Medel (gärna 1-2 timmar) 

Typ av spel: Area, cooperative och worker-placement 

Tema: Fantasy, Historical, Medieval, Realistic, Love-craftian och Folk-lore 

Spelarpersonlighet: Tova bygger en strategi i sitt huvud för att kunna vinna spelet, om det inte går som hon 
planerat byter hon strategi och blir en “antagonist” (exempelvis väljer ut någon som hon saboterar för). Vinna är 
primärt, men att vara the bad guy är ett sätt att fortsätta ha roligt trots att hon kanske inte kan vinna. Varierar gärna 
strategi, gillar att testas och att känna sig smart då hon löst ett problem. 

Personlighet: Utåt är Tova en glad och peppig person. Hon har mycket att göra med barnen och jobbet och känner 
sig ofta stressad, har svårt att hitta tid för sig själv. Rätt lekfull och relativt modeintresserad, hatar färgen ljusrosa, 
men gillar orange. Hon är målinriktad i livet som helhet och är envis, har ganska bra självförtroende och litar på 
sina egna åsikter. Gillar att umgås med folk som är väldigt raka och säger vad de tycker.  

Barnen får veckopeng som de får använda till vad de vill, men tar den slut för tidigt så är hon väldigt hård på att de 
inte får mer pengar förrän nästa vecka. Älskar däremot godis och lördagsgodis är inget som hålls strikt.  

När Tova var yngre hängde hon mycket på spel-butiker i stan, men idag är det ofta spelkvällar hemma hos 
kompisar som gäller. Hon kan bli frustrerad då människor börjar tröttna på grund av invecklade spelmekanismer 
och därför spelar hon mest med kompisar som hon vet också gillar komplexa spel. 

Use case & user stories 
I detta fall var scenariot att den framtagna personan planerat spelkväll med sina närmaste där ett grundläggande 
scenario utformades, med tre olika flödesscheman för att representera de mest generella situationer som skulle 
kunna uppstå under en spelkväll. 
 
Detta gjordes för att lära känna produkten från användarens synvinkel. De olika stegen beskrivs i form av vad 
användaren gör och vilka följder det får vilket hela tiden riktar sig mot användarens satta mål och hur produkten 
kan fungera för att stötta detta. Variationer av tillvägagångssätt för att nå det satta målet skapas och resultaten 
jämförs med varandra för att på så sätt kunna identifiera återkommande problem eller möjligheter med produkten 
(usability.gov, 2019).  
 
User stories påminner om use cases då de också bygger på att ge en story, eller kontext, till personan. Skillnaden 
ligger i att user stories är i ett kortare format och istället för att måla upp ett helt scenario med delmoment består 
user stories av korta kärnrika insikter eller snapshots av personans tillvaro. Genom user stories skapas empati för 
användaren och nya idéer bättre anpassade efter användarens livssituation kan genereras (usability.gov, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 
 
Från konstruerade scenarion och persona skapades dels ett use-case som beskriver miljö samt flödesschema (se 
figur 3 & 4 nedan) för hur en brädspelskväll skulle kunna se ut för denna: 

 

 
Figur 3 – Use-case & Basic flow 



 

 
Figur 4 - Alternativt flow 1 & 2 

 
 



 
 

Figur 5 - User stories 
 
Ett antal user stories utformat utifrån de insikter som gjorts under projektets gång (se figur 5 ovan). 

Prototyping 

 
Figur 6 - Prototyping (t.v.) samt speltest av prototyp innan workshop (t.h.). 

 
Prototyping har använts ett flertal gånger under projektets gångs, allt från snabba pappersprototyper där hela 
spelsystem testats (se figur 6 ovan t.h.) genom t.ex. att tillverka enklare spelkort och karaktärsformulär men även i 
form av moodboards för att presentera idéer på ett rent konceptuellt plan för projektintressenter.   
 



 
Figur 7 - Utskrifter av spelkort via Google slides. 

 
Huvudsakligen används Google slides då spelkort utformas, som sedan sparas ned till en fil där flera sidor skrivs 
dubbelsidigt men flera sidor per sida (se figur 7 ovan) vilket alltså kan klippas ut och användas som spelkort. 3D-
printning användes huvudsakligen för att ta fram t.ex. spelpjäser (figurer, tärningar eller marker) då det gav designern 
resurser i tid för genomföra samt fokusera på parallella uppgifter. 
 

 
Figur 8 - Laserskuret spelbräde. 

 
Laserskärningen har också använts ett flertal gånger för att skära ut bl.a. spelbrickor samt -bräden (se figur 8 ovan), 
i och med att detta ger en relativt rättvis utformning av spelet (den rätta “känslan”) samt är tidseffektivt (likt 3D-
printning ovan). Sist men inte minst skrivs motiv ut på självhäftande papper som sedan klipps ut för att klistras på 
som motiv på spelbrickor (även här för att ge rätt känsla under en spelomgång). Detta är den huvudsakliga process 
som använts för att skapa spelprototyper.  
 

 



 
Figur 9 - Initiala prototyper för sällskapsspelet Northern Star. 

 
Här har flera prototyper tagits fram under projektets gång för att validera detta mot användarnas behov. T.ex. 
gjordes en initial prototyp för att testa ursprungsidéen, vilket med sin återkoppling var underlag för en mer förfinad 
prototyp för ett större speltest med två olika grupper (se figur 9 t.h. ovan).  
 

 
Figur 10 - Ny lathund för spelomgång. 

 
Detta följdes upp med att skapa en lathund (se figur 10 ovan) där spelarna kunde få enkla specifika instruktioner 
om möjliga handlingar under en runda, men även en ny regelbok där spelregler förklarades via en planerad 
instruktionsvideo, då det ofta blev så att en spelare läste regler och delgav dessa högt. Här sågs alltså potential att 
göra en digital regeluppläsare som alla kunde ta del av, istället för en regelbok som gavs från spelare till spelare 
(som saktade ner spelflödet).  
 
Med införandet av nyckelord till spelet, som ett tänkt sätt att integrera spelregler på ett mer intuitivt sätt delgavs 
även dessa i listformat (och bokstavsordning) för att snabbt kunna konsultera specifika aspekter av spelet (vilket 



också var ett önskemål från spelarna, vid sidan av generell regeltydlighet). Återkoppling gavs på den förfinade 
prototypen som gav ytterligare riktning för projektet som helhet och även som underlag för nya koncept (se figur 
11 nedan). 
 

 
Figur 11 - Rapid prototyping av nya spelkort med fokus på nyckelord sett till initala prototypen av Northern Star 

med dark-fantasy inriktning. 
 

 
Figur 12 - Nytt spelbräde och peggar för att lättare visualisera spelartillstånd men även förvaring av marker. 

 
Ett nytt spelbräde (se figur 12 ovan) utformades (planerad att laserskäras i kartong) dels för att lättare indikera för 
spelaren i vilket tillstånd (rent numeriskt fördelat över fyra typer av värden) men även för att förvara marker i form 
av guldmynt i en skålliknande form. Nyckelord till varje numeriskt värde var ett sätt att öka inlevelsen för spelaren 
samt på ett tillgängligt sätt indikera varje siffras spelmässiga betydelse. Utförandet av dessa revideringar av 
spelregler, kort och bräde fick bra stöd under de tillfällen som prototypen visades under förstudien av projektet, där 
instruktionsboken gick vidare till nästa prototyp med dess listformat av nyckelord. Den grafiska utformningen av 
spelkorten uppskattades, men till följd av att för tidigt utförd grafik kan ge missledande återkoppling sett till spelet 
som helhet (inklusive t.ex. spelmekanik) samt hur pass tidskrävande detta moment är valdes det att använda 
simplare grafiskt utförande för nästkommande prototyper där slutprototypen fick ett mer rättvist grafiskt utförande.   



Workshop 
Ett initialt speltest gjordes under en kurs vid namn D0046A: Användbarhet och användarupplevelse där det 
huvudsakliga elementet i speltestet var en observationsstudie där anteckningar fördes under testet (se figur 9 
nedan), men som även spelades in med en videokamera för att användas i senare UX-utvärdering. Då Northern Star 
har ett maximum på 4 spelare per omgång bestämde arbetsgruppen därför att två spelgrupper med totalt 8 spelare 
var ett rimligt antal. Bestämd målgrupp för spelet och därmed även experimentet var erfarna brädspelare mellan 25-
40 år och då tidigare genomförd enkätstudie visat att brädspel vanligtvis spelas tillsammans med vänner var målet 
att få kontakt med två kompisgrupper med fyra personer var. De spelare som deltog i testet uppfyllde dessa krav 
med undantaget att två deltagare uppgav en lägre erfarenhetsnivå samt att samtliga deltagare befann sig i det nedre 
delen av åldersspannet. Dessa spelare fick sedan under testet interagera med spelet utan instruktioner från 
arbetsgruppen precis som om det var köpt i en butik och skulle spelas för första gången med ett gäng kompisar 
hemma i någons vardagsrum.  
 

 
Figur 12 - Testgrupper under speltest 

 
Testgrupperna (se figur 12 ovan) spelade två stycken 60 minuter långa omgångar med regelboken som skillnaden 
mellan de två omgångarna (ABBA-format för motbalansering). En regelbok uppbyggd efter en klassisk regelboks-
struktur och en regelbok uppbyggd efter ett nytt koncept som under arbetet kallats storybook. I Storybook-formatet 
presenterades regler varvat med novell-liknande historier som spelarna var menade att läsa upp högt för varandra. 
Detta var ett design-format utformat för att fånga spelarnas intresse samt rikta spelarna mot ett historie-drivet 
spelande istället för ett vinstdrivet. Träningseffekter motbalanserades som nämnt med hjälp av ABBA-format på 
studien, men även testpersonernas bakgrund i brädspelande antogs minska påverkan av träningseffekter då samtliga 
spelare redan hade spel-vana.  
 
Humör-formulär 
 
För att få information om hur testpersonerna själva upplevde spelet användes ett humör-formulär som fylldes i var 
15:e minut under spelets gång, varje spelare fick uppge sitt humör genom att välja mellan sex olika smiley-ikoner 
(se figur 13 nedan).  
 

 
Figur 13 - Ikoner för humör-formulär 

 
Att förstå användarnas emotionella reaktioner inför produktens olika komponenter är ett verktyg för designern att 
kunna skapa ett bättre helhets-intryck av produkten. Detta bygger på att arbetsgruppen kan samla information om 
vad användaren känner, men också när under interaktionen som användaren känner detta (Rosenzweig, 2015). Då 
observationsstudien i sig endast var en iakttagelse av “vad användarna gör” var humör-formuläret (se figur 13 
ovan) en metod för att även samla in data om “vad användarna säger att de gör” och på så sätt få en djupare 
förståelse för spelets svaga och starka områden. Formuläret samt en analys av video och sammanställd diskussion 
efter workshopen utgjorde större delen av resultatet som användes tillsammans med förstudien för att ta fram 
användarkriterier samt designspecifikation under senare tillfälle.  
 
Nedan visas de resultat som humör-formuläret gav, först presenterat i helhet och sedan uppdelat efter de två 
spelgrupperna (se figur 14 & 15 nedan). 



 
 

Figur 14 - Resultat från humör-formulär, samtliga deltagare. 
 

 
Figur 15 - Resultat från humör-formulär, de individuella grupperna. 

 
Sett till formulären kunde man tydligt se den förvirring till följd av otydliga regler som användarna testade spelet 
genom. Efter ca 30 minuter delgavs reglerna då användarna fortfarande inte kommit igång varvid man kunde se en 
marginell förbättring i spelarnas humör. Efter en timmas tid bröts testet av för fika, vilket i kombination med 
delgivande av regler samt ny energi förmodligen bidrog till stor del av det mer positiva humöret mot slutet. Vad 
gäller användarnas slutliga återkoppling på spelet önskades förtydligande av en hel del regler, samt vilka 
handlingar man som spelare kunde utföra under en spelrunda.  
 
 
 



1.7  Utvärdering 
 

 
Figur 18 - Summering av gjord utvärdering under förstudie. 

 
Sett till ovanstående förstudie drogs många slutsatser (se figur 18 ovan). Brädspelare vill kunna variera sig, även 
om science fiction samt fantasy är de mest populära genren. Genomsnittsbrädspelaren är relativt erfaren och 
ungefär lika ofta man som kvinna. Vidare spelas gärna relativt komplexa brädspel med ca 5 olika komponenter 
under 1 timmes speltid. Detta görs helst med vänner, med mycket spelarinteraktion och kooperativa inslag.    
 
Brädspel är endast en gemensam knytpunkt för att få samlas - vilket är det egentliga användarbehovet. Dedikerade 
spelare uppskattar logisk utmaning, fantasibaserade upplevelser samt att ha ett gemensamt intresse att relatera 
kring. Ointresserade spelare upplever att regeltunga brädspel flyttar fokus från social interaktion till interaktion 
med brädspelet. Dessa spelare föredrar mer verklighetsbaserade upplevelser och sällskapsspel som kan fascilitera 
den sociala interaktionen, t.ex. charader. Ett spännande normkreativt steg att låta dedikerade och ointresserade vore 
att hitta en lösning där det verklighets- samt fantasibaserade upplevelsen kan mötas, vilket tas med för vidare 
arbete. 
 
Enligt intervjuerna är det främsta behovet att få samlas, ofta vid sidan av att spela brädspel. För dedikerade spelare 
är det en logisk utmaning, fantasibaserad flykt samt ett gemensamt intresse att relatera kring. Ointresse bland 
användare beror till störst del på att regeltunga brädspel förflyttar fokuset från det sociala till brädspelet, som alltså 
förtar detta till viss del. Avsaknad av intresse berodde även på att brädspel levererar en fantasibaserad upplevelse, 
där tonvikt ligger på mental stimulation istället för att engagera ett flertal sinnen. Tre huvudgrupper identifierades 
för projektet: Intresserade, ointresserade samt vardagliga spelare (vars åsikter låg någonstans mellan dessa två).   
 
Workshopen påvisade vikten av att delge regler muntligt istället för via regelbok till följd av den tid som krävs för 
att skapa tillräcklig översikt men även då koncept i tidiga stadier kan förändras snabbt och ofta.  
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Bilaga 2 - Intervjuer 
 
Namn har ersatts för att skydda identitet.  

Max, 30+, Spelkällan (ägare och brädspelsförsäljare). 
Varför tror du folk spelar brädspel? 
 
Mycket för att det är stimulerande, umgås där en konversation typ som får stöd kring givet brädspel, slipper tvingat 
samtal. Interagerar på många olika sätt med folk via brädspel, ofta på sätt som annars ofta inte gör i vardagen. 
Upplever att det blir mer och mer. 
 
Fyller socialt utbytande genom att ha gemensam referenspunkt via brädspelet. (qwerty, kolla t-shirts)  
 
När man lirar tänker man och efter ett tag börjar man får djupare förståelse för brädspel. Kunskaper som inte vet att 
man har användning för, blir en utmaningen på ett mer roligt sätt. Stimulerar tänkandet på många olika sätt, ,kunna 
tänka i flera steg. Är man riktigt bra blir man belönad. Om man gör flera olika steg blir man mycket nöjd över vad 
man åstadkommit.  
 
Vilken erfarenhet har du av brädspel? 
 
Spelat brädspel sedan 2006, inte varit superaktiv sedan 2008, (väldigt länge) överstyr 2010, riktigt erfaren. 
 
Vilken genré tycker du om? 
Kooperativt, worker placement och deck-builders är föredragna. 
 
Vad är bra? 
 
Variationen, finns så himla många olika, finns flera olika oavsett vem man är som person, säger att han kan hitta 
spel som passar de flesta personer oavsett vem man är. Brädspel gör att alla sociala interaktioner bättre. Slipper 
pinsamma tystnaden, okej att vara tyst, lättare att connecta utan t.ex. en datorskärm som annars också ofta 
blockerar den sociala kontakten. Är sällan i närheten av varandra när man sitter vid dator, sker ju oftast online. 
Fokuserar mer på skärmen än den man konverserar med.  
 
I brädspel finns det ett mer påtagligt utbyte med alla omkring en, man får även umgås och interagera med folk man 
normalt sett inte har kontakt med. 
 
Vad är dåligt? 
 
Svårt att jobba me brädspel och tjäna pengar på dem, för lite marginaler rent ekonomiskt, är egentligen inte 
brädspelens fel. Finns så många brädspel. Finns för många brädspel idag, Måste göra så många olika för att få folk 
att köpa brädspel. Brädspel inte är för mig, trots att alla under rätt omständigheter tycker om och har stort utbyte av 
att lira brädspel anser han. 
 
Dels stigmat som är problemet. 
 
Inte så många som köper brädspel, måste sälja i oerhörda mängder, fortfarande nischindustri.  
 
Vilka förbättringar tror du man kan göra kring brädspel? 
 



Se till att brädspel kommer ut till allmänheten. Mugglare, folk som vanligtvis inte kommer in, försöka nå ut till 
mugglare, vara synlig på vanliga mötesplatser, introducera på kaféer, pubar, skolor, (medan eller inte super t.ex. på 
pub), gör brädspel mer accepterat. Arbetar med förening för att få ut folk som normalt sätt inte kommunicerar och 
umgås med varandra.  
 
Nå ut med spel till flera platser, frågan är bara vilka spel? 
 
Vilka sociala inställningar ser du att det finns kring brädspel? 
 
Spel är mer accepterat nu, tack vare media (där är spel väldigt synligt) och syns i serier, spel nämns lite här och var. 
Blir fler som upptäcker och lirar det. Finns fortfarande nördaktivitetasosociation, och undviker att bli associerad 
med det. “Brädspel är inte för mig” - sedan när man visar det som passar personen vill den ändå delta. 
 
Känner en person som vägrar spela brädspel av principsak, d.v.s. folk som har för fasta ramar och börjar inte tycka 
brädspel om rent principmässigt. 
 
 “Tänker inte ens riskera att tycka om någonting för att inte bli associerad som nörd” 
 
Håller man på för mycket så blir man nörd. Istället för den positiva som växer fram nu också i vår samtid.  
 
Under senaste åren: Du är nörd, dig kan jag få hjälp av, är intelligentare, lugnare, att vara nörd börjar få en positiv 
kvalite menar han. Då blir det även lättare att bedriva verksamhet inom detta.  
 
Genre? 
 
Favorit är kooperativa spel, deck-builders, förkärlek till worker placement, största typer just nu. Det som man 
uppskattar mest med coop - vinnarskallar blir resurs, ingen som skapar något negativt. Folk som man bär på korset 
får också känna att att det är lättare att komma in. 
 
Coop spel köps mer av familjer, eftersom att det engagerar allesammans istället för att det blir individspel, lättare 
att samlas kring.  
 
Coop är mest växande under ett par årtal. Hyllor hemma med coop spel. Kallaxhylla, bäst för brädspelare. 8 
kartongar med coop spel, 5 deck-builders och 6 worker placement. Finns så mycket i dem spelen säger han, blir lätt 
att variera upplever jag.  
 
Vissa vill inte ens ha med coop spel att göra. Stimulering och ha roligt, genom att använda tidigare kunskap som 
man inte haft användning för normalt sett. Vissa är mer vinstdrivna och vill utmanas intellektuellt för att få “betyg” 
på slutet. Finns alltså vissa som inte vill samarbeta, frågan är om de vill umgås undrar jag? 
 
Spelet: 
 
När man gör ett brädspel, stimulera inte alla, tänk på vad vill just en specifik grupp vill ha.  
 
Om man försöker utveckla något för alla, blir oftast misslyckas, om man tar med allt som alla vill ha, soppa som 
inte funkar. 
 
Filantrop, professor i frankrike, gjorde undersökning. Vad tycker folk? Gjorde brädspel på samma metod, om man 
gör produkt, lyckas man när man kartlägger gruppen man ska till, produkten blir svagare ju bredare målgrupp man 
väljer.  
 



Brädspel som dating simulator. Sålde slut på direkten, han tyckte det var självklart. Riktade sig mot en genre som 
inte fanns, men där behovet är stort.  
 
Par vill ofta ha något att göra tillsammans, skiter i nördstämpel om något är skoj att göra ihop på två, svårt att få tag 
på, säljer snabbare än det trycks upp.  
 
Nischa in sig, har undvikits tidigare kontrollera att nischen har allt målgruppen vill ha. spenderade inget på 
marknadsföring.  
 
Kickstarter hjälper brädspel väldigt mycket. Crowdfunding har gjort det lättare för brädspel att nå ut. Har snare folk 
tar mindre risker i industrin, så när man har word of mouth är det lättare att nå ut.  
 
Feedback på eget brädspel: 
 
Brädspel eller rollspel?  
 
Rollspel 
 

- Måste finnas variation, balanserat. 
 
Brädspel 
 

- Tröskel, medium till  
 
Känns som ett 2 timmars spel, många smågrejer, tidsåtgång av att tänka på olika saker kommer att öka.  
 
Måste strömlinjeformas lite mer, för att det ska funka för en timma.  
 
Lär sig mest av att speltesta med folk man inte känner. Regler är väldigt viktigt. Utan att jag är där, så får man mer 
inspiration eftersom att spelsättet kan skilja sig på två olika platser utan min närvaro. 
 
Bör vara mer som en doom-track, med stjärnorna. Tidsbegränsning med specifikt uppdrag, replayability måste 
finnas.  
 
Istället för 1000 kort, gör scenariobaserat, måste finnas mål och något som driver historien.  
 
Måste finnas att spelet rör sig framåt. Slumpen får inte vara avgörande för spelet. Slump ska ha minimal effekt men 
ändå finnas där. Måste finnas kontroll över vad man gör. Player elimination anses utdaterat.  
 
27:e april, kurs för att utveckla ett spel. Sista träffen, göra ett helt nytt spel.  
 
Sunderbyn, har bra folk. Även i Boden business park. Illustrationer.  
Pre-flavour till doom kort (kanske framsida har någon hint?) Baksidan utmaningen Vissa uppdragskort kan leda till 
ett doom token. Får inte vara för mycket card-counting. Slumpen får inte styra för mycket säger dem. 
 
Spontana tankar: Vissa kort är doom kort (kanske kan dras via missions, eller som man tar) vilket antingen 
representerar doom tracket själv eller rörelse av doom-token fram ett steg.  
 
 
 
 
 



Olika doom kort som kan finnas: 
 

- Strid monster, somethings stirring in the town of Mordeg. 
- Hitta särskilt item och ta det till stad? Search for an item? 
- Nog med pengar/resurser 
- Olika skill utmaningar, sense, prowess, explore, wits. 
- Storybaserat, vissa kort leder till död andra victory (här börjar jag spåra lite? Bra). 

 
Keywords kan funka, gör någon form av basstruktur folk kan följa.  
Testa huruvida korten i sig kan utgöra doom-track eller om en token ska användas? 
Nischa mot särskilda användare. 
Item keywords behöver man inte skriva upp. 
Gör ett basic-scenario som folk kan få prova och kör. 

Emil, 25+, Speldesigner och rollspelare. 
Varför tror du folk spelar brädspel? 
 
Tror mest det är åsikter. Gemenskap rätt stort, umgås med personer man tycker om, roliga att spela med. Lite mer 
fysiskt. Mycket roligare att träffa folk än att sitta vid en dator. 
 
Vilken erfarenhet har du av brädspel? 
 
Välrutinerad, monopol som ung, kurs i speldesign (konstruera brädspel). 
 
Favoritbrädspel? 
 
Carcassonne är roligt, måste spela mycket spel under kursen. Pandemic.  
 
Carcassonne är kul, enkelt att komma igång med. Lite konflikt, bråka och tävla lite. 
 
Varför lite konflikt? 
 
Interaktion mellan spelare är kul, konflikt bär bra, hålla det över huvudet gemenskap är viktigt. Interaktion är 
viktigt mellan spelare, konflikt ärmen enkel lösning.  
 
Vilka interaktioner är kul? 
 
Individuellt så klart, listor med spelarinteraktioner (kan kollas upp).  
 
DND är kul för att, äventyr (ut och hitta på något, som man aldrig hade gjort annars) Bygga städer i carcassonne, 
rädda världen i pandemic (sånt man inte gör annars). Utflykten, resan är kul. 
 
Utflykten är rolig i brädspel, inte så ansträngande att ha kul i brädspel jämfört med vardagen. Komma bort från 
tråkig vardagen, saker som inte är så kul att tänka på. Escape är nice. Ett break.  
 
Vilken genré tycker du om? 
 
Vad är bra? 
 
Utflykten är rolig i brädspel, inte så ansträngande att ha kul i brädspel jämfört med vardagen. Komma bort från 
tråkig vardagen, saker som inte är så kul att tänka på. Escape är nice. Ett break.  



 
Fysisk grej som är kul.  
 
Vad är dåligt? 
 
Inte göra det allt för komplicerat, hearthstone är inte ett kortspel för att det är för komplext. För mycket reliance på 
datorer/appar för att den ska kunna hålla koll på spelet överlag. Funkar inte riktigt i brädspel. I rollspel funkar detta, 
GM är datorn, spelarna interagerar genom honom likt datorn. Brädspel som är inte för komplicerade kan genom sin 
begränsade design utgöra typ en dator då de är enkla att förstå, håller DM rollen. Brädspel är bra för att de är 
enklare.  
 
Vilka förbättringar tror du man kan göra kring brädspel? 
Vilka sociala inställningar ser du att det finns kring brädspel? 
Hur designar man ett brädspel, vad är viktigast? 
 

- Själv tycker att det är roligt. Vill man inte själv spela, så finns det ingen anledning att utveckla. Gäller att 
ha kärlek i början.  

- Det repetitiva, balansering måste göras. 
- Har en loop vid varje runda, hur ser den loopen ut över flera iterationer, 5 - 10 - 15 - 20 st? Få de att vara 

sammanhängande och gå ihop på ett bra sätt. 
- Gäller att börja med spelmekanik utöver design. Interaktioner mellan spelare och spelet är viktigt. Design 

är temat, typ konceptet. (Hollow night, kolla på brädspel) Började i andra ändan, Mekanik, tema, färdigt 
spel med grafik. 

- 2 år i speldesign.  
- VIktigast att jobba med är mekaniken, det är vad man gör tusen gånger om och om igen. Diablo, allt man 

gör är att klicka med musen, sedan ska man designa runt den interaktionen för att göra den roligast. Ännu 
viktigare inom brädspelsdesign.  

- Grov vision i början och sedan förfinas.  
- Vad är roligt är nyckelfrågan.  

Roll / brädspel går mycket in i varandra. Typ pathfinder. Att man gör sin egen karaktär (typ character-
sheet) är det man kan ta med mest kanske.  

-  Normer: Gamla brädan som man går runt är gammalt, slå tärning och så händer det något. Typiskt 
ett brädspel. Fia med knuff, Geni, Interaktionen gör det mycket roligare i monopol.  

- Spelarinteraktion (varför skoj?) 
- Chans är kul, något händer, konsekvenser är med, tärning visar speciellt nummer.  

- Enkelt sätt att göra brädspel därför. 
Vad undviks vid design av brädspel? 

- Det mesta görs.  
- Fysiska produkter, typ en kopp vatten. Något som kan förstöra brädspelet i sig.  

 
- Går ifrån traditionellt brädspel, mer i linje av ett äventyrsspel. 
- GRejen med utmaningar:  

- Till grej som måste balanseras 
- Är det alltid bättre att spendera tärningar? Samma konsekvens om man rullar eller spenderar? 
- Förstår idéen: Nästa session i DND, blir inte samma sak då man är på samma ställe. Blir som att 

börja om samma spel med gubbe som blir bättre och bättre. Behöver mycket omdesign.  
- Mycket som kommer behöva balanseras med väldigt mycket.  
- Alldeles för mycket, komponenterna x varandra gör att mycket balansering krävs. Ta bort onödigt, 

förenkla men skär bara bort det som är kul. Vad är det folk interagerar med på riktigt.  
- Vad är kul och meningsfullt? 

Kan tänka sig speltesta.  



Linus, 30+, Brädspelsåterförsäljare 
Varför spelar man brädspel tror du? 
 
Det är engagerade socialt, man delar intresse liksom och att det är skönt (typ ett) kreativt utlopp. Det är alltså 
gemenskapen man utefter. 
 
Vad är bra? 
 
Skönt att få använda fantasin och önskar att det fanns flera dungeonmasters för t.ex. rollspel.  
 
Vad är dåligt? 
 
Han tror att om brädspel nummer för komplexa så skrämmer det iväg folk. 
Det finns liksom en tröskel att komma över.  
 
Att utforska känns ganska givet i mitt brädspel anser han, och bekräftar att mitt sätt att använda liknande mekanik 
som i eurogames (settlers of catan) gör att det passar folks mentala modell.  
 
På Sunderby Folkhögskola finns en speldesigner som kallas Oskar Pettersson Han kan vara bra att kontakta. 
 
Lemmy, 30+, Brädspelare. 
 
Varför tror du folk spelar brädspel? 
 
Sociala och gemenskapen, fungerar på samma sätt som middag, orsak till att socialisera, aktivitet krävs, underlättar 
själva aktiviteten.  
 
Vad är bra? 
 
Samlas fysiskt, hitta på något enkelt och tillgängligt, lättillgänglig underhållning, lätt att förstå, onlinespel är ännu 
mer lättillgängligt, brädspel har uppsving i försäljning.  
 
Hur gör man lättillgängligt? 
 
Gör onlinemässigt, tappar dock fysisk närvaro (viktigt, skriv om safe med annan person). Kan vara svårt att samla 
folk ibland, digitaliseringen gör det mer lättillgängligt. Regler kan göra brädspel svårtillgängligt, tar sån tid att lära 
sig. Tycker om komplexare brädspel, uppskattar djupet dock. Ju komplexare regler, ju närmare verkligheten. Känns 
mer levande. Ju mer man kan grotta sig ner i ett spel, ju djupare är det. Lore hjälper till spelet. Om det skrivs 
noveller kring brädspel, får det ännu mer djup.  
 
Vad är dåligt? 
 
Superkomplexa spel, långa uppstartstider uppskattas ej, för många komponenter uppskattas ej. Detta skapar 
otillgänglighet, lätt att tappa bort grejer. Om face till face är ett problem gillas inte brädspel, typ social fobi.  
 
Vad kan förbättras? 
 
Brädspel varierar så mycket, svårt att dra alla över en kam.  
 
Skillnad mellan brädspel/rollspel? 
 



Ingen större skillnad, rollspel har flexiblare regler, lättare att modifiera regler i rollspel, mer egen fantasi, reglerna 
är mer riktlinje, rollspel behövs inga regelböcker egentligen. Brädspel är typ ett ramverk.  
 
Kan du ge en walkthrough kring brädspel? 
 
Svåraste biten, få ihop folk, samma dag och tid, börjar i denna ända. När har folk tid, var kan vi vara? Därifrån 
brukar det flyta på. Själva utbudet gör det också svårt, finns många val när man väl kommer igång. 
 
Första gången uppackning, kolla pjäser, kartor, o.s.v. vad är vad och kolla regelhäftet för att sätta upp spelet. Learn 
by playing, följ steg för steg känns bäst, istället för att memorera, undvika att vara spelledare.  
 
Motivationer? 
Settlers catan / Magic - Tävlingsinriktat, skönt sätt att slappna av, sätt att komma ur sitt eget huvud (eskapism).  
 
Playthroughs är uppskattat, ger en rätt bra hum hur man går tillväga.  
 
Vad tycker du om keywords? 
 
Keywords är assmart, blir mycket smidigare, finns som språk. Lättare att komma ihåg keywords än komplexa 
meningar. Ökar effektiviteten när man lirar. Skönt att slippa förklara regler, därmed blir keywords schysst. 
Warhammer rollspel använder mycket kort, gör det enklare.  
 
Kolla drakborgen. 

Evelina, 20+, Ej lika erfaren till brädspel. 
Varför lirar folk brädspel? 
 
Ser det som en social grej, även om jag inte gör det. Tycker att det finns andra saker att socialisera kring. Positivt 
tidsfördriv. Tror att folk som gillar brädspel är mycket för strategi och mer av vinnarskallar. Beror på hur man vuxit 
upp, har föräldrar som inte gillar brädspel (max frågespel), tycker inte det är roligt, att det kommer som vana från 
föräldrar vana som man fått från tillbaks. . Lära sig att uppskatta med tiden. Tycker det är kul att åka slalom nu för 
att ha gjort det hela livet. Förknippar minnen med goda saker.  
 
Vad är positivt? 
 
I situationer där det dör ut lite grann, (gäng som inte klickar som grupp) då kan spelet sammanföra alla lite grann. 
Om för komplicerat hänger man inte med, om inte för komplicerat så kan det vara kul att delas in iteam, kul att sätt 
att skapa connection att det skapar band.  
Tar emot för att man inte lirat ända sedan uppväxten, är inte så bra (blir svårt att klara av spelet, svårighetsgrad så 
man har svårt att vinna?) 
 
 
Känns som att man wastar tid, föredrar andra sociala sammanhang. Energin det tar att förstå brädspel tar för mycket 
från det sociala i och med brädspelet. Kul att folk blir vinnarskallar och roliga diskussioner. Tror folk kan vara det 
även i brädspel att att förstå ett spel så tar det bort energi från att vara social, riktigt tunga spel gör att man liksom 
kopplas bort lite från det sociala. Kopplas bort lite från det sociala för att man måste sitta och fokusera på spelet. 
Tror att det kan vara för att man inte helt känner sig van med att spela.  
 
 
 
 



Är det bara inlärningen som sätter krav? 
 
Om man får leva ut känns det som mer okej. Om det finns ett annat fokus än själva spelet så hade det känts lättare? 
Inkludera det sociala ännu mera, ett spel där det kan applicera det sociala ännu mer så tror man att de t kan bli 
roligare (istället för att ta fokus från det sociala genom komplex regler)  
Charader låter som en grej, tänker jag. 
 
Där man får leva sig in i en karaktär var ett sätt där det sociala är viktigt. 
 
Ett spel som inte är i tysthet är viktigt. Alla måste få prata med varandra (bara två team gör att det återigen delas in 
i två grupper, hindrar folk från att kommunicera och socialisera, bättre om det är öppet). Tror att man kan applicera 
rollspel i dess mest simpla form. Resistance hade varit kul om man hade ännu mer karaktär. Sätta sig in i en annan 
typ av människa hade varit kul. Applicera rollspel lite grann, hade varit kul. Viktigt att prata.  
 
Hindra tysthet, (skam?) då detta skapar tråkighet.  
 
Ändå som är kul är frågespel, är fokusera på att vissa bara att man fokuserar på svåra frågor Göra ett frågespel som 
inte bara är strategiskt. Viktigt att öka den sociala biten. Strategiskt som att fokusera på frågor.  
 
Frågespel, är mest erfaren inom detta, andra människor tycker inte att det är tillräckligt strategiskt.  
 
Hur är brädspel ett socialt skydd? 
 
Att gå in i en annna karaktär, samtidigt att vara vinnarskalle, gör det lättare att leva ut skönt att hitta andra ramar 
(det man gör och säger under ett spel kommer inte påverka en relation i övrigt). På så sätt kan brädspel vara ett 
skydd, för att man får sätta in sig i en karaktär, där två personer kanske inte alltid klickar annars men får en 
anledning att göra det nu.  
 
Använder spel som att vara skydd för att slippa vara extroverta genom regler. Folk som är introvert kan nog kanske 
använda det lite som ett skydd. Får skydd att leva ut vissa sidor som inte annars får göra. Ett sätt att leva ut sidor 
som person som man inte får leva ut till vardags.  
 
VIlka sidor vill folk egentligen leva ut? 
 
Har man vinnarskalle, skrika lite och var lite för mycket (som personer annars hade tyckt att vara så) Om man 
använder det som skydd i sociala sammanhang, leva ut en person man önskar att man var egentligen.  
 
Vad tror du stigmat beror på kring rollspel? 
 
Om man är introvert, roligare att gå in i en karaktär fast på ett behärskat sätt. Folk som inte är utåt nog, blir pinsamt 
att försöka föreställa sig folk är rädda att göra bort sig. säkert därför det kan uppstå.  
 
En del av personer kan tycka så för att folk är så olika och därmed varierar det vilka spel som passar för ett givet 
tillfälle..  
 
Kul med ett spel som passar oavsett vilka personlighetsdrag man har.  
 
Så stigmat kan ha uppstått för att människor måste förställa sig när de lirar ett spel.  
 
Tror att det handlar mycket om att få vara en annan person, samtidigt som man får vara strategisk, gör man bara 
rollspel så måste man spela ut något. När man går in i sitt spel mode. Om det dyker upp något så kan man höra av 
sig med extrafrågor.  



 
Hade varit bra med ett brädspel som ger tydliga ramar nog, utan att ta fokus från det sociala och uppmuntrar till att 
skapa ett trevligt socialt sammanhang? Där alla kan känna sig bekväma utan att behöva förställa sig, och folk 
oavsett hur de varierar som person skulle uppskatta spelet, hade varit spännande.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 - Enkätundersökningar 
Workshop 1 

 
 
Spelarfeedback: Önskar förenkling av majoriteten av pjäser samt har svårt att se varför hexagoner ska inkluderas då 
de inte användes under spelomgången. Tycker doom var bra generellt, ger ett mål och var underhållande. Tycker 
både kollektiva dooms och individuellt begränsande doom är relevant. Ingen speciell feedback på ny spelarea, 
behöver testa för att ge utlåtande gäller även nya projektkort.  
 
Överlag svårt att hänga med i regler och känns rätt flytande då mycket koms på under spelomgången. Bra speltid 
(ca 1h) och kan tänka sig spela igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 2 

 

 



 
 



 

















 
 
 
 
 
 
 
  



Workshop 3 
 
Brutalt ärlig feedback önskas. 
 
Betygsätt 1 - 5 på 7 nedanstående frågor. 
 
Hur kul var spelet: 2 
 
Svårt att bedöma på det här stadiet det är fortfarande långt kvar innan det är ett riktigt kul spel, men den har 
potential men då måste kvalitén höjas i alla fall för mig! 
 
Spelarinteraktion (Sno, slåss, inbördes överenskommelser, etc.): 3  
 
Finns idag lite för lite fördelar att spela tillsammans, spännande om uppdragen tvingar en att vara två eller att du får 
större fördel när du flyger 2 i ett skepp (typ gunner/pilot). 
Sen tror jag den är roligare på 4 personer. 
 
Inlevelse (Hur pass immersive känner du att spelet är?): 3  
 
Tror att grafiken måste läggas till och att kvalitén på prylarna måste höjas för att du skall nå högre betyg. Sen måste 
texten jobbas på så att den verkligen blir  tematisk. 
 
Meningsfulla val (Gör dina val skillnad på ett kul sätt?): 3  
 
Jo detta kan dock förstärkas genom att du använder egenskaper och keywords mer. 
 
Re-playability (Kan du tänka dig spela om spelet, varierat nog): 4  
 
Jo det tror jag hade gärna sett fler varianter i kloakerna, blir repetitivt. Vill även ha mer story när det händer något! 
 
Unikhet (Hur pass mycket skiljer det sig från andra brädspel?): 3  
 
Här är har du en stor potential om du kan jobba med spelarens bakgrund och egenskaper.  
 
Tillgänglighet (Enkla regler, att sätta upp o.s.v.): 2  
 
nja här måste du jobba med dina templates, spelarbräden osv. 
 
Jag gillar ju när spelplanen guidar dig att ta rätt beslut! 
 
Allmänt 
 
Jag tror fortfarande att jag skulle gilla det mer om du hade olika uppsättningar tärningar för styrka och intelligens. 
Det finns ju redan i spelet men nu använder du samma bastärningar och endast modifikationer ger + tärningar. 
 
Men gillar konceptet att du kan offra tärningar/och få tillbaka dem. 



Bilaga 4 - Benchmark spel 
 
Once Upon a Time1                                     Arkham Horror2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 https://boardgamegeek.com/boardgame/1234/once-upon-time-storytelling-card-game  
2 https://boardgamegeek.com/boardgame/15987/arkham-horror  

https://boardgamegeek.com/boardgame/1234/once-upon-time-storytelling-card-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/15987/arkham-horror


 
 

Gloomhaven   3                                                 T.I.M.E. Stories4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 https://boardgamegeek.com/boardgame/174430/gloomhaven  
4 https://boardgamegeek.com/boardgame/146508/time-stories  

https://boardgamegeek.com/boardgame/174430/gloomhaven
https://boardgamegeek.com/boardgame/146508/time-stories


 

 Sherlock Holmes Consulting Detective:                      Tales of       
Thames Murders & Other Cases5                                     the                                                             

                                                                                       Arabian Nights6  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 https://boardgamegeek.com/boardgame/2511/sherlock-holmes-consulting-detective-thames-murder  
6 https://boardgamegeek.com/boardgame/34119/tales-arabian-nights 
 

https://boardgamegeek.com/boardgame/2511/sherlock-holmes-consulting-detective-thames-murder
https://boardgamegeek.com/boardgame/34119/tales-arabian-nights




Bilaga 5 - Benchmark speldesignsprocesser 
Enligt Kosa & Yilmaz (2017) anser att det idag finns en avsaknad av vetenskapliga ramverk för utvecklingen av 
brädspel (sett till hur man t.ex. använder fokusgrupper) men har själva förslag på ett antal olika riktlinjer: Först och 
främst anser dem att användarbehov bör prioriteras efter en redan uppsatt lista med brädspelskriterier som utgår 
från en tidigare vald målgrupps behov, vid implementation av nya element i ett brädspel (t.ex. mekaniker, 
komponenter eller grafisk utformning). De anser även att det är viktigt att använda något vid namn evolutionär 
prototyping, vilket innebär att förändringar sker med små inkrementella steg där så mycket som möjligt kan 
användas till nästa speltest. Detta anser jag som designer en bra idé då det både är mer hållbart sett till miljö, samt 
anser jag det svårt att implementera för mycket på en gång då det kan göra det svårt att urskilja om en specifik 
förändrad aspekt av ett brädspel var till det bättre eller Inte. Vidare anser dem även att det är oerhört viktigt att 
speltesta sett till spelutveckling generellt och specifikt brädspel, men påpekar även att flexibilitet sett till 
brädspelets design är oerhört viktigt då designern måste kunna tänka sig förändra eller t.o.m. förkasta initala idéer 
för ett spel. Sett till återkoppling anser dem att endast passiva speltestare (de som inte aktivt deltar i spelandet) får 
ge kommentarer om förändringar alternativt efter speltestet (om inte nog med speltestare finns) då spelare annars 
ev. favoriserar sig själva under spelomgången istället för brädspelets utformning överlag.  
 
Kärnvärden: 

● Behåll en del av prototypen. 
● Användaråterkoppling 
● Använd kriterielista eller designspecifikation att utveckla och jämföra användaråterkoppling mot för att 

göra beslut. 
● Att kunna förändra sin idé. 

 
Bogost (2009) menar att spel som är lätta att lära sig men svåra att bemästra är de som folk tycker mest om att spela 
och som lätt blir beroendeframkallande. Hit hör många klassiska spel så som t.ex. Schack, Go eller poker. En bra 
regel som Bogost (2009) förhåller sig till som riktlinje är att belöna både nybörjare och mästare när de spelar ett 
brädspel. Det ska alltså ta lite tid att nå dit, vilket enligt mig som designer menar är en bra utgångspunkt för 
nybörjare men även incitament att bli mästare - Kul att börja, svårt att bemästra. Sist men inte minst anser även 
Bogost (2009) att ett grundläggande element för att detta ska vara möjligt är att spelet ska innehålla nog variation 
för att kunna spelas flera gånger.  
Kärnvärden: 

- Igenkännbarhet 
- Lättlärdhet 
- Svårbemästrad 
- Belöning för nybörjare och mästare. 
- Omspelarbarhet. 
- Vanebildning 

 
Enligt Silverman (2013) ska man hålla nere på grafisk representation intialt i en designprocess, dock kan det 
förbättra användarreaktioner men tar alltså lång tid. Grafisk utformning ska dock ges så pass mycket tid att 
informationen fortfarande är tydlig och läsbar för deltagarna (Silverman, 2013). Vidare uppmuntrar Silverman 
(2013) att hålla prototypande så enkelt som möjligt där man t.ex. kan använda färgat papper för olika kortlekar, 
istället för att printa med faktisk färg. Att på ett tydligt sätt integrera spelpjäser med dess avsedda mekanik är ett 
unikt inslag som sällan förekommer i brädspel, men Silverman (2013) menar på att detta kan höja en spelares 
upplevelse överlag. Sist men inte minst menar Silverman (2013) att speltest är det viktigaste i brädspelsutveckling. 
 
 
 
 
 



Kärnvärden: 
 

- Gör grundlig förstudie 
- Låt det ta tid 
- Iterera och förenkla 
- Speltesta ofta 

 
Enligt Beltrami (2018) är designprocessen en teknisk designer följer väldigt lik den som används för brädspel, och 
liknar t.ex. den klassiska triaden av form, funktion och teknologi till brädspelstema, -mekanik och -komponenter. 
Han menar även att man kan gå utanför ramarna där spel överlag är ett bra verktyg för att empatisera med 
användaren och förstå vad denna vill uppnå eller gör i en given kontext (även sociala aspekter och t.o.m. kulturer). 
Brädspel är enligt Beltrami (2018) inte brädspel statiska, vilket varför det är viktigt att följa en iterativ 
produktutvecklingsprocess. En fördel han ser är att brädspel redan har alla komponenter i sig, vilket gör att 
ögonblickliga förändringar är lätta att åstadkomma jämfört med t.ex. produkter som har flera olika faktorer 
(Beltrami, 2018).     
 
Kärnvärden: 

- Designprocessernas likheter 
- Brädspel för att empatisera med användaren 
- Brädspels flexibilitet sett till förändring. 

 
Stegmaeir (2014) menar att följande steg bör följas för en framgångsrik brädspelsdesign: 

• Steg 1: Spela alla möjliga brädspel, flera olika spelare. Får inblick av många olika. Där lär man sig mycket 
Ge feedback på andras brädspel (t.ex. Boardgamegeek). 

• Steg 2: Gå med i olika kanaler, videos, podcasts för att få inblick. Tumbler, Facebook, Twitter, Youtube 
m.m. 

• Steg 3: Major brainstorm så många idéer som möjligt. Fokusera på att integrera mekaniker och tema från 
början. Kul att kombinera. Ha temat i bakhuvudet, mekaniker ska gärna smälta in med temat. 

• Steg 4: Rapid prototyping, speltesta så fort som möjligt. Enkelt att komma på att spel  
o oftast spelas på många olika och andra sätt än vad de gör i huvudet. 

• Steg 5: Gör en förfinad prototyp. Visualisera hur spelet ska se ut, skapa layout och se hur detta påverkar 
användarna men också hur intuitivt layout hjälper att komma ihåg regler t.ex. 

• Steg 6: Någonstans blir spelet faktiskt kul att spela. När speltestet börjar bli kul på riktigt, d.v.s. spelet är 
kul att interagera med, inte bara att det är kul att interagera med spelarna i sig. När detta sker är det dags att 
söka “blind” playtesters. Folk man inte känner som inte agerat med en. Skicka print-and-playtest spel. 
Goodwill på BGG hjälper här. Om man speltestar ett spel kan man skicka någon annans spel. När det 
spelas annorlunda så kommer de oftast med feedback som man aldrig tänkt på, vilket verkligen hjälper 
spelet. 

• Steg 7: När spelet är refinat, undersök distribution. Finns flera olika steg, kickstarter,  
o sub-publish, starta ett företag för att leverera, publisher (skapa inte art, utan gör det presentabelt de 

kanske vill ändra något).  

• Steg 8: Qoute from manufacturer of many different companies. Nyckeln här är att vissa komponenter är 
billigare än vad andra är, lämna därmed vissa komponenter för nästa iteration och ta med det 
grundläggande nu. Detta kan optimeras sett till budget 

• Step 9: Leta efter konst, några få bilder som verkligen fångar folks fantasi. Kolla efter konstnärer som 
gärna vill få betalt via commission. Konstnärer letar ofta efter jobb. Deviantart finns det också många 
riktigt bra konstnärer. Konstnärer som matchar ens stil kan man ta med. Kolla på kickstarter lessons. 
Undersök de olika aspekterna för att förstå vad som behövs, och slutligen distribuera. 

Nedan följer en visualisering av individuella processer: 



 
Figur 1 - Individuellt visualisera processer 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figur 2 – Kombinerade speldesigns processer efter faskategori (grå – inspiration, orange – ideation, gul – rapid 
prototyping och grön – implementation) 
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Bilaga 6 - Brainstorming, sammanställning av 
gammalt material samt nya insikter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Visualisering av kombinerade insikter och gammalt material 



 

 
 
Figur 1 – Utforskning av inbördes relationer mellan spelkort och branching-stories.



Bilaga 7 - Uppdaterad designprocess 

 
Figur 1 – Uppdaterad designprocess med inkluderad deltagande design, Gameboard samt återanvändning av 
relevant tidigare genererat material. 



Bilaga 8 - Koncept för Northern Star 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 - Koncept 1: Initialt underlag och koncept för Science-fiction och Dark-fantasy tema. 



 
Figur 2 - Koncept 2: Vidare utforskat Science-fiction tema med mer fokus på spelarinteraktion. 



 
Figur 3 - Koncept 3: (Lite mer avancerat, med fler pjäser och kort) med Science-fiction tema. 
 



 
Figur 4 - Koncept 4: (Kort och pjäser hålls till minimum) med dark-fantasy tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 9 - Gameboard 
 

 
 
Figur 1 – Framsida av Gameboard med visualiserat tema, fokuslista (sett till främsta användarbehov från bilaga 
1) samt inspirationskällor och sammanställning av planerade spelmekaniker. 



 
 
Figur 2 – Baksida av Gameboard med visualiserat grundläggande spelflöde samt mock-ups i form av några tidiga 
kortutföranden för att kommunicera mekaniken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 10 – Spelarskärm 
 

 
Figur 1 – Framsida av spelarskärm med återkommande stjärnmotiv. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – Baksida av spelarskärm som förklarar huvudkoncepten gällande Northern Star samt även med snabb 
referens för nyckelord samt spelrundor. Sneddade urklippningskanter ska även bidra till bättre stabilitet då den 
placeras på bordet, samt är stjärnmotivet en visualisering av att se andras spelskärmar genom sitt fönster på 
Northern Star.
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Introduktion 
 
Detta är en projektplan för ett utvecklingsuppdrag i form av en re-design av ett brädspel vid 
namn Northern Star som ska tas fram inom kursen D0050A: Examensarbete inom Teknisk 
Design, högskoleingenjör motsvararande 15 hp. Arbetet utförs under våren och 2019 vid 
Luleå tekniska universitet. 
 
Northern Star är ett fritidsprojekt som tagits fram av Pär Tagesson sedan 2016. I arbetet 
kommer olika aspekter av brädspel undersökas, så som normer, användarbehov kopplat till 
brädspel, speldesign och många olika designrelaterade områden för att ev. realisera och 
lansera spelet som Kickstarterprojekt 1 månad innan publicering av examensrapporten. 
 
Bakgrund 
 
Till följd av ett föregående projekt har jag under några år utvecklat ett sällskapsspel vid 
namn Northern Star.  
 
Nuläge 
 
Detta är ett kort- och tärningsbaserat strategispel med mycket fokus på kooperativa och 
narrativa element. I dagsläget saknas bland annat grundlig utformning av pjäser, manual 
och förvaring. I detta skede är många komponenter på rent konceptuell nivå där det 
fortfarande behövs validering via användaråterkoppling.  
 
I dagsläget har en förstudie ägt rum där bland annat 6 intervjuer där användarna varierat 
sett till ålder, erfarenhet och intresse för brädspel på fritiden. Passiva observationer har 
delvis gjorts genom att analysera spelvideos, dels från speltester av Northern star (nämnt 
nedan) men även av andra brädspelsgrupper på nätet för att undersöka ev. beteenden och 
användarbehov. Sist men inte minst har en enkätundersökning gjorts med 99 deltagare för 
att undersöka och hitta generell preferens vad gäller brädspel, även andra 
enkätundersökningar har granskats (vissa med över 200 000 deltagare) för att ytterligare 
försöka identifiera trender och preferenser.   
 
Tidigare har ca 6 speltester ägt rum, 4 med endast 2 spelare som testat grundkoncept och 
olika spelidéer samt –mekanismer. Två större speltest har ägt rum via en workshop och 
deltagande observation där totalt 8 spelare har utvärderat spelelement, -manual och en tidig 
prototyp. Som resultat av dessa speltester har en initial layout tagits fram med 3D-printade 
spelpjäser, där spelmanual samt nya –kort behöver tas fram för att ytterligare valideras av 
användare innan slutprodukt kan färdigställas för att ev. lanseras via Kickstarter. 
 
Frågeställningar 
 

● Hur kan participatory design och speldesign samt användarbehov och -upplevelser 
implementeras för att stödja designprocessen och utformning av regler, pjäser och 
manual? 
 

● Hur kan användares återkoppling användas på ett sätt som ger tydlig riktning för den 
kreativa processen?  

 
● Hur kan normer identifieras och användas för att skapa en ytterligare 

konkurrenskraftig produkt? 
 
 
 
 
 
 



 

Intressenter 
 
För examensarbetet är främst kompisgrupper mellan 26 – 50 år med relativt stor 
sällskapsspelserfarenhet sedan tidigare målgrupp för projektet. Detta är med anledning av 
tidigare utvärdering från t.ex. enkäter och en förstudie som visade dels på att människor i 
denna åldersgrupp oftast är mindre tävlingsinriktade med större fokus på inlevelse samt rent 
sociala aspekter, vilket jag tycker är mer intressant att undersöka då det sociala är en stor 
anledning till varför man samlas kring brädspel. Spelföreningar och -klubbar kommer 
garanterat vara en stor resurs för detta sorts arbete. 
 
Andra intressenter är t.ex. acceleratorer och inkubatorer så som LTU Business och Arctic 
Business Incubator (ABI) med dess breda kontaktnät, vilket kan användas som en resurs 
under projektets gång, dels för att ge konkreta råd inför t.ex. crowdfunding och även 
intressanta leverantörer och producenter för brädspel (t.ex. tryckerier och liknande).  
 
Sist men inte minst är LTU intressent, dels handledaren men även examinator då dessa ska 
godkänna projektet under tidens gång och till sist själva examensarbetet och slutinlämning 
(så som rapport samt presentation). 
 
Syfte och mål  
 
Detta projekt utgör dels ämne som examensarbete men även som utvecklingsarbete och re-
design av ett brädspel vid namn Northern Star.  
 
Målet är att ha en levererarbar produkt redo för att tillverkas vid slutet av arbetets gång. Detta 
är främst för att kunna ta arbetet vidare om crowdfunding blir aktuellt så som Kickstarter.  
 
Arbetet är även ett experiment för att se vad som händer när man följer den kreativa 
processen på ett ohämmat sätt, där fokus främst ligger på denna och inte själva slutresultatet. 
 
Omfattning och Avgränsningar 
 
Största fokus kommer ligga på användarbehov, -deltagande samt generell förbättring av 
spelkoncept omfattande pjäser, regler samt förvaring.  
 
Om resurser i form av tid finns kommer även en enklare distributions- samt affärsplan tas fram 
och då med hjälp av LTU Business.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Genomförande 
 
Planera projekt 
 
I denna fas planeras bland annat övergripande milstolpar (se bilaga 1) som ska uppnås 
veckovis via agil projektplanering. Detta är till följd av att tidigare erfarenheter från 
produktutvecklingskurser där alltför stort fokus på detaljplanering ofta står i vägen för 
relevanta vägval. Att ha tydliga milstolpar veckovis, bestående av delmål som kan bytas ut 
genom projektets gång, som fortfarande har tydliga slutmål (så som slutprototyp eller t.ex. 
slutinlämning av rapport) känns nog flexibelt för ett produktutvecklingsprojekt.  
 
En mer detaljerad beskrivning återfinns längre ner under avsnittet planering. 
 
Utforska kontext 
 
Under denna fas undersöks nedanstående teoriområden: 
 
▪ Teknisk Design 
▪ Human-centered design 
▪ Participatory design 
▪ Speldesign 
▪ Interaktionsdesign 
▪ Psykologi och teknologirelaterad stress 

Dessa dokumenteras löpande i projektrapporten för examensarbetet.  
 
Kontextundersökning görs dels genom en förstudie som består av allt från intervjuer, 
enkätundersökningar (både projektinternt och -externt utförda sådana), samt passiva 
observationer av användare som spelar brädspel. Sist men inte minst görs ett dokument för 
att sammanställa användarbehov där de delas upp i primära, sekundära och om nödvändigt 
tertiära sådana vilket blir utgångspunkt för vilka aspekter som är viktiga att överväga om de 
ska inkluderas i den aktuella designen.  
 
Semi-strukturerade intervjuer har både en fast ram att hålla sig till, där det även finns 
utrymme för att utforska intressanta sidospår som ev. dyker upp. Förutsatt att alla 
förformulerade intervjufrågor besvaras kan man även jämföra olika användares svar, vilket 
är bra för att identifiera trender och gemensamma behov. 
 
Enkätundersökningar är till för att skapa en större helhetsbild, samt utgöra något utav 
riktmärke för var någonstans marknaden befinner sig i dagsläget för brädspel men även för 
att om möjligt identifiera nya marknadssegment.  
 
Passiva observationer görs för att observera normer som ev. kan användas för ett 
normkreativt arbete vid t.ex. idégenerering. 
 
Ett sammanställt dokument med rangordnade användarbehov från ovanstående metoder 
används i enlighet med human-centered design som inspirationskälla och riktmärke för hur 
den kreativa processen bör följas. Alla ovanstående metoder kommer även användas som 
underlag för att ev. undersöka nya spännande ”spår” som kan komma dyka upp under 
designprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skapa idéer 
 
Här planeras främst participatory design där olika intressenter inkluderas för att ta fram idéer 
för produkten, främst sett till speldesign och utformning av pjäser samt förvaring. Om 
resurser i form av tid och intresse finns kommer även stakeholders i form av t.ex. 
producenter att inkluderas. Detta kommer genomföras främst genom gemensamma 
workshops samt tillfällen där tidigare speltestare får träffas och generera idéer för att ta 
brädspelet och projektet vidare inom designprocessen. Idegenerering är något som kommer 
att äga rum ofta som underlag för att prototypa vidare för ytterligare speltester.  
 
Prototypa koncept 
 
Enklare skisser kommer användas för visualiseringar av koncept som en form av prototyp 
för att låta användare snabbt utvärdera vissa idéer och koncept, därav avgöra om vissa 
koncept ska tas vidare för realisering via ovan nämnd metod eller ej.   
 
Planerat är att göra en tydlig och effektiv pipeline via några tidiga använda program, t.ex. 
Powerpoint för att skapa kort, CAD samt 3D-printning för att skapa pjäser så som tärningar 
och olika marker, sist men inte minst kommer främst laserskärning användas för t.ex. 
spelbräden samt program så som Adobe Indesign, Illustrator samt Photoshop för att skapa 
klistermärken som printas ut på självhäftande papper som kan skäras ut via t.ex. 
skärmaskiner så som Silhouette Curio och fästas på lite tjockare kartong bearbetad via 
laser. 
 
Rent digitala prototyper kommer dock uteslutas till följd av den mänskliga närvaro och 
sociala aspekt fysiska brädspel erbjuder. Videopresentationer av fysiska prototyper kan 
dock förekomma som ett sätt att validera idéer eller koncept inför användare som befinner 
sig på distans. 
 

Planering 
Tidplan 
 
Redan innan kursens start har redan arbetet påbörjats i och med en förstudie inkluderande 
bland annat speltest, enkätundersökningar, intervjuer och litteraturstudier. Därmed är tanken 
att under de två första veckorna (se bilaga 1 med milstolpar) skriva klart all teori, samt 
inledande delar av rapport så som introduktion, bakgrund, syfte & mål, metoder som redan 
använts, samt teoretisk referensram med inkluderad teorimapping. Därefter påbörjas 
deltagande observationer och en sammanställning av användarbehov från tidigare förstudie.  
 
Under vecka 3 påbörjas ideationsfasen och ev. ansökning till LTU Business för att starta ett 
case där projektet kan få stöd med ev. kontakter samt distributionsplan för senare delar av 
projektet.  
 
Vecka 4 börjar idégenerationen, samt konceptutveckling och en tredje prototyp tas fram för 
att utgöra grund för ytterligare spelartestar samt –återkoppling för att validera och utvärdera 
spelkoncept och –idéer. T.o.m. vecka 6 görs iterationer på detta sätt där även speltester 
samt ev. dokumentation och marknadsföringsmaterial tas fram inför ev. crowdfunding fram 
tills vecka 7 då en slutprototyp tas fram och ev. lanseras via Kickstarter.  
 
Vecka 8 dokumenteras slutprototypen varav alla resultat skrivs in i examensrapporten. 
Nästkommande vecka spenderas till att besvara frågeställningar, nya metoder skrivs även in 
i rapporten och material från tidigare faser görs redo för en slutpresentation. Här lämnas 
rapport som är 90% slutförd in via Canvas. 
 
Vecka 10 övas slutpresentation där vid behov ev. ytterligare visualiseringar tas fram av 
projektets process och rapporten renskrivs. Nästkommande vecka presenteras arbetet 
varav de sista 2 veckorna används för att renskriva och lämna in slutrapport. 
 



 

Milstolpar 
 
Se bilaga. 
 
Resurser 
 
Resurser i form av tid består av 10 veckor totalt där ytterligare 2 veckor kan avläggas för 
rapportskrivning.  
 
Gällande prototypande kommer material så som PLA till 3D-printers, 2 mm kartong för 
laserskärning av spelbrickor, självhäftande papper för ev. tillverkning av klistermärken samt 
180 grams papper köpas in och användas för att utveckla och utvärdera prototyper.  
 
Ev. kommer en speldesignskurs ges via Spelkällan från och med slutet av april i början av 
maj. 
 
En referensgrupp är redan upprättad via webbaserad plattform där idéer och koncept kan 
pitchas i form av videos eller skriven text. Spelföreningar, t.ex. Klubb Spelkällan eller 
Tärningen Avgör kommer kontaktas för ev. speltest men även observationer.  
 
Något form av stipendie vore önskvärt att söka då det kan bli en del materialkostnader, då 
t.ex. via LTU Business som verifieringsmedel för ett case.  
 
Då många tidigare opublicerade rapporter skrivits inom ämnet teknisk design av 
projektledaren kommer även mycket redan skrivet material användas för att tidseffektivisera 
rapportskrivande varav mer fokus faktiskt kan läggas på den kreativa processen och olika 
moment som kan bidra till slutresultatet och en ev. lansering via t.ex. Kickstarter. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektorganisation  
 
Kommunikation 
 
Projektavstämningar sker löpande eller vid behov där projektledaren kontaktar handledare 
för planering av möte. Detta sker främst genom mail, men kan även ske via telefon om mer 
brådskande ärenden skulle uppkomma. 
 
Projektteam 
 

 
Projektledare - Pär Tagesson, par.tagesson@gmail.com, 073 582 82 70 

 
Handledare - Peter Törlind, peter.torlind@ltu.se, 0920 49 24 12 

 
Examinator - Åsa Wikberg-Nilsson, asa.wikberg-nilsson@ltu.se , 0920 49 13 42 
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Bilaga - Milstolpar 
 

 
  



 

Bilaga 12 – Prototyper för Northern Star 
Northern Star – Från initial- till slutprototyp 

 

        
 

 
 

     

 
Figur 1 – Från projektstart (prototyp 0) till projektavslut (prototyp 5). 



 

Northern Star - prototyp 1 
 
Här presenteras övergripande första prototypen av Northern Star sett till olika spelkomponenter och -mekaniker. 
 

 
 
Figur 1 – Interaktiv spelmanual med tillhörande video mock-up: 
https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU  
 
Detta skulle ge instruktioner åt spelare från start hur man gick tillväga med spelet. Egentligen var det tänkt att en 
rymdstationskapten skulle delge dessa regler, där en skådespelare läser upp varje individuellt steg inför 
spelomgång. 
Det första som   delges är att utfärda ett pass för ens vistelse på rymdstationen (se figur 2 nedan), placera spelskärm 
framför sig (se figur 3 nedan) varav spelregler sedan delges för en spelomgång.

https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU


 

 
 

 
Figur 2 – Spelarformulär med mock-up funktion för pegs, där rektanglar markeras med penna för att indikera 
maxnivå i varje färdighet (utforska, strid, slughet & fingertoppskänsla), samt markörer läggs på cirklarna för att 
ändra respektive  nivå under spelets gång. 
 
Spelet inleds med att spelarna fyller i ett pass (se figur 2 ovan), där 14 poäng delas ut mellan fyra olika färdigheter 
(utforskning, strid, slughet och känsla) genom att boka i rektangeln. Sedan placeras markörer under respektive 
rektangel för att ändra nivå under spelets gång. Nivån representerar antal vita tärningar (se figur 3 nedan) som får 
rullas vid exempelvis utmaningar. Vid skeppsägande noteras det på samma sätt, där sköld alltid är det första som 
skadas, följt av strids- och navigeringssystem där sist manskapet går under. Vid avslutat spel kan spelare spara 
karaktären i form av olika tillhörigheter för valfritt kommande spel.   
 



 

 
Figur 3 – Spelarskärm för att kunna dölja resurser & kort för att facilitera spelarinteraktion. 
 
Denna (figur 3 ovan) ställdes framför spelaren för att dölja ens spelarformulär och resurser för att skydda 
information, där möjlighet för spelarinteraktion gavs på ett fördelaktigt sätt (bluff etc.). 
 
 



 

 
Figur 5 – Glosbok och instruktioner för varje speltekniskt nyckelord. 
 
Glosboken (figur 5 ovan) var sedan tänkt ge snabbreferens till nyckelord och dess spelmekaniska innebörd, för att 
komplettera videoinstruktionen.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Figur 3 – Två tärningar från tidigare prototyp högra i båda par visar lyckat resultat (se stjärnikonen). 
 
De vita tärningarna representerade spelarens olika grundfärdigheter (se figur 2 ovan). Bonustärningar (gröna) gavs 
vid innehav av exempelvis föremål (se 6 i tabell 1 nedan) eller egenskaper från karaktärskort (se 9 i tabell 1). 
Tärningarna rullas eller spenderas (sänker färdighetsnivå temporärt) via spend v.s. roll mekanik där spenderande 
alltid lyckas. Om inga tärningar fanns kvar fick spelaren dra ett skadekort (se 8 i tabell 1). I spelets början rullas ett 
antal tärningar där varje stjärna ger ett antal mängd spelmarker (se figur 4 nedan) representerande energi (bland 
annat monetär valuta).  
 

 
Figur 4 – 3 olika spelmarker representerande: Energi, ransoner och cirkelmarkör (till formulär) för aktuell 
färdighetsnivå. 
 
Olika markörer (se figur 4 ovan) användes för att låta spelare ha översiktlig koll på tillgängliga resurser, samt 
markera sin aktuella färdighetsnivå via att flytta 1 av 4 cirkelmarkörer på spelarformuläret (se figur 2 ovan).  
 
Spelet fortsätter med att utforska olika kortlekar (se tabell 1 nedan) beroende på plats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabell 1: 10 Olika spelkort, 4 platsbundna (Sewers, Northern Star Station, Dresden Station, Space), 1 
uppdragsbundet (Contracts), 2 föremålsbunda (Goods & Ships) samt tre karaktärsbundna (Doom, Wound & 
Character). 
 

 
1.  Northern Star: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

 
2.  Dresden Station: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

 
3.  Sewers: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare letar sig 
allt djupare efter 
belöningar. 

 
4. Space: 
Platsbaserad kortlek 
spelare måste färdas 
genom vid 
rymdresor (se figur 
2 nedan). 

 
5. Uppdrags- eller 
projektbaserad 
kortlek där spelare 
kan investera i 
projekt för fler 
platsbundna 
valmöjligheter.  

 
6. Föremålsbaserad 
kortlek för att ge 
spelare bonus.  

 
7. Skeppsbaserad 
kortlek för att tillåta 
rymdresor. 

 
8. Skadebaserad 
kortlek för att 
undvika player 
elimination.  

 
9. Karaktärsbaserad 
kortlek för att skapa 
spelarassymetri och 
som belöning vid 
slutspel.  

 
10. Domedagskort 
för att ge spelare 
kontext, och tydligt 
mål. 

 
Spelet utgjordes av 10 olika kort där spelare kan resa mellan 4 platser (se 1 – 4 i tabell 1 ovan), acceptera kontrakt, 
få belöningar i form av föremål (se 6 i tabell 1 ovan), skepp (se 7 i tabell 1 ovan) samt bli skadade istället för 
eliminerade (se 8 i tabell 1 ovan) och bli belönade vid spelets slut (se 9 i tabell 1 ovan) där domedagskortet 
aktiveras (se 10 i tabell 1 ovan samt figur 6 nedan) 
 
 
 



 

 
 
Figur 6 – Fram, baksida samt karaktärsinteraktion (på vissa korts nedre botten) av olika spelkort. Korten visar även 
tänkt spelmekanik för branching stories där domedagskort via kort leder till negativ konsekvens (röd pil) eller en av 
flera positiva (grön pil) konsekvenser. 
 



 

 
Figur 7 – Korthållare för att organisera samt dölja fram och baksida av kort. 
 
Här tar spelare ett kort från en av 10 hållare (se figur 7 ovan), läser framsidan där de antingen måste klara av 
utmaning genom att slå tärningar (se figur 3 ovan), alternativt ha rätt nyckelord från början (där domedagskortet 
eller lyckade uppdrag ger tillgång till dessa). Om de lyckas eller har nyckelordet vänds kortet och konsekvensen 
läses (med undantag för domedagskortet som vänds först vid slutspel). Vid tillgång av nyckelord kan flera kort 
spelas (se branching stories, figur 6 ovan). Om ett vanligt kort (bland kortlekar, se 1 – 8 i tabell 1 ovan) dras med 
”doom” figurerande på kortets framsidas botten avslutas spelarens tur direkt, och efter 6 dragna liknande kort läses 
domedagskortets baksida för slutspel.  
 
Vissa domedagskort placeras tillbaka i platsbundna kortlekar där de nu är återkommande händelser (se ”alien 
messengers”, figur 6 ovan) och påverkar spelvärlden permanent negativt om spelarna inte lyckats lösa sitt uppdrag. 
Om spelarna löser domedagskortet placeras istället positiva återkommande kort med dess baksida fram i platsbunda 
kortlekar. Då karaktärer påträffas i kortleken kan man också välja att attackera eller stjäla från dem (då får man 
dock nyckelordet THEFT eller MURDER, vilket kan få konsekvenser om man stöter på patrullerna i stationerna, se 
ARREST i figur 5).  
  

 
Figur 8 – 30 mm breda hexagonbrickor (representerande rymdregioner) i kartong. Grön kräver 1 lyckad tärning, 
gul 2 & orange 3 (för att passera dem riskfritt). Doombricka avslutar spelares runda ögonblickligen. Northern 
samt Dresden Station är säkra platser för platsbaserade kort. 
 
 
 



 

 
 
Figur 9 – Påse med stjärnmotiv (representerande rymden) för hexagonbrickor. 
 
Vid rymdresor (och utforskande av spelvärlden) placeras brickor ut en efter en (se figur 6 ovan) där de dras från en 
påse (se figur 7 ovan). Detta kräver ett rymdskepp (se 7 i tabell 1 ovan) för att få röra sin pjäs mellan brickor (se 
figur 8 ovan). Detta gav tillgång till att få dra platsbaserade kort (se 1 – 4 i tabell 1 ovan) om man stod på rätt 
bricka, exempelvis Northern Star (se figur 8 ovan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Northern Star - prototyp 2 
 
Här presenteras komponenter med en kommentar huruvida de förändrats eller behållits från föregående prototyp.  
 

 
 
Figur 10 – Interaktiv spelmanual med tillhörande video mock-up: 
https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU  
 
Detta element uppskattades och användes under speltest (Workshop 1, se avsnitt 4.3.3 i huvudrapporten), varvid 
den behölls.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU


 

 
 
 

 
 
Figur 11 – Förenklat spelformulär (ca A5 format) med 5 initiala grundtärningar per spelare. 
 
Mutantpasset var tänkt förenklas då jag insåg hur dess komplexitet tog för mycket fokus. Samt förminskades 
storleken något som resultat av förenkling.  
 
Övrig förändring: Spelet inleds med att spelarna fyller i ett pass med sitt namn och tar 5 initiala grundtärningar i en 
samlad färdighet kallad ”Vitality”. Detta visade spelarna mer visuellt hur många liv man hade kvar, varvid 
tärningarna istället individuellt behölls under spelets gång (och kunde vinnas eller förloras till följd av nyttjade 
resurser eller motgångar). Spelarassymetri skapades istället genom att vissa karaktärskort tillät flera kast relaterat 
till spelets nu 4 olika utmaningar inom: Utforskande, strid, slughet och känsla. Skeppsregler behölls som förut (se 
prototyp 1 ovan). 
 



 

 
Figur 12 – Spelarskärm för att kunna dölja resurser & kort för att facilitera spelarinteraktion. 
 
Spelarskärmens funktion behölls då den fyllde sitt syfte på ett underhållande sätt, där spelare bluffade och försökte 
få övertag genom ”mind-games”. Motivet ändrades dock då detta upplevdes mer stilrent samt anknytande till temat 
science-fiction. 
 



 

 
Figur 13 – Glosbok och instruktioner för varje speltekniskt nyckelord. 
 
Glosboken behölls från föregående prototyp, och var ett uppskattat element sett till föregående workshop då detta 
ansågs driva med att mutanter begränsat intellekt. Nyckelord var tänkt förändras men hanns inte med då även 
dokumentation av dåvarande fas gjordes parallellt.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Figur 3 – Två tärningar från tidigare prototyp högra i båda par visar lyckat resultat (se stjärnikonen). 
 
Tärningar behölls från tidigare prototyp men ökade i antal från 24 till 40 vita grundtärningar samt 20 gröna 
bonustärningar. 
 
 
 

 
Figur 4 – 3 olika spelmarker representerande: Energi, ransoner och cirkelmarkör (till formulär) för aktuell 
färdighetsnivå. 
 
Resurser behölls från tidigare prototyp, där cirkelmarkören nu användes enbart för att markera aktuella 
färdighetsnivåer sett till ägda rymdskepp, därmed sänktes antalet från 128 till 64.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tabell 2: 10 Olika spelkort, 4 platsbundna (Sewers, Northern Star Station, Dresden Station, Space), 1 
uppdragsbundet (Contracts), 2 föremålsbunda (Goods & Ships) samt tre karaktärsbundna (Doom, Wound & 
Character). 
 

 
1.  Northern Star: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

 
2.  Dresden Station: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

 
3.  Sewers: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare letar sig 
allt djupare efter 
belöningar. 

 
4. Space: 
Platsbaserad kortlek 
spelare måste färdas 
genom vid 
rymdresor (se figur 
2 nedan). 

 
5. Uppdrags- eller 
projektbaserad 
kortlek där spelare 
kan investera i 
projekt för fler 
platsbundna 
valmöjligheter.  

 
6. Föremålsbaserad 
kortlek för att ge 
spelare bonus.  

 
7. Skeppsbaserad 
kortlek för att tillåta 
rymdresor. 

 
8. Skadebaserad 
kortlek för att 
undvika player 
elimination.  

 
9. Karaktärsbaserad 
kortlek för att skapa 
spelarassymetri och 
som belöning vid 
slutspel.  

 
10. Domedagskort 
för att ge spelare 
kontext, och tydligt 
mål. 

 
Kortlekarna behölls från föregående prototyp med förändringen att halvera alla kostnader. Utmaningar gjordes 
något enklare för att skapa mer framåtrörelse i spelet överlag.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Figur 14 – Fram, baksida samt karaktärsinteraktion (på vissa korts nedre botten) av olika spelkort. Korten visar 
även tänkt spelmekanik för branching stories där domedagskort via kort leder till negativ konsekvens (röd pil) eller 
en av flera positiva (grön pil) konsekvenser. 
 



 

Samtliga ovanstående mekaniker (se figur 14 ovan) behölls från föregående prototyp. 
 

 
Figur 15 – Ready to play box med integrerad korthållare att erbjuda ögonblickligt spel.  
 
Här skapades en spelkartong kombinerad med spelbrickepåsen, korthållare samt behållare för alla tre spelpjäser 
samt tärningar. Detta var tänkt erbjuda ögonblickligt spel, och ett försök att utvärdera fördelen av en interaktiv 
spelkartong. 
 

 
Figur 8 – 30 mm breda hexagonbrickor (representerande rymdregioner) i kartong. Grön kräver 1 lyckad tärning, 
gul 2 & orange 3 (för att passera dem riskfritt). Doombricka avslutar spelares runda ögonblickligen. Northern 
samt Dresden Station är säkra platser för platsbaserade kort. 
 
Här behölls det modulära spelbrädet och nya avgränsade spelytor (se figur 8 ovan) i olika färger infördes som ett 
försök att öka spelvariationen.  
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Figur 16 – Påse med stjärnmotiv (representerande rymden) för hexagonbrickor. 
 
Avlägsnad och integrerad i ready-to-play box istället (se figur 15 ovan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Northern Star - prototyp 3 (Dark fantasy) 
Här presenteras komponenter med en kommentar huruvida de förändrats eller behållits från föregående prototyp.  
 
 
Interaktiv spelmanual ingick ej prototypen planerades spelledas istället inför speltest, men planerades ingå  vid 
nästkommande prototyp.



 

 
 
 

 

 
 
Figur 17 – Förenklat spelformulär med 5 initiala grundtärningar per spelare. 
 
Här förenklades spelarformuläret till ett spelkort med endast det nödvändiga. Framsidan var tänkt att fyllas i med 
namn samt ge utrymme för porträtt där spelare kunde identifiera sig med sin karaktär. 5 grundtärningar togs likt 
prototyp 2 (se figur 11 ovan) för samlad färdighet namngiven ”Vitality”, där spelarassymetri skapades på samma 
sätt som i prototyp 2 (se figur 11 ovan). Baksidan innehöll endast bokföring för de speltärningar, resurser och 
nyckelord som eventuellt sparades vid spelslut.  
 
 



 

 
Figur 18 – Spelarskärm för att kunna dölja resurser & kort för att facilitera spelarinteraktion. 
 
Spelarskärm behölls då den ansågs kunna ingå i även denna prototyp utan att avvika från temat (representerande 
natthimmel), med möjlighet att förfinas till kommande prototyp beroende på om prototypen gick vidare. 
 



 

  
Figur 19 – Glosbok med fram och baksida för nyckelord med dess indviduella innebörd. 
 
Här gavs spelarna lite mer tydlighet vad som gällde för keywords, där nyckelordens tillhörande kategori 
(spelmekanik, deskriptiva samt neskrivna) gavs ny grafisk representation för att tydligöra tillhörighet. Att använda 
endast fetstil istället för VERSALER tänktes kunna flyta in bättre i texten (dock markerat), därmed ge mer 
inlevelse. 
 
 

 
 
Figur 20 – Två tärningar från tidigare prototyp högra i båda par visar lyckat resultat (se stjärnikonen). 
 
Tärningar behölls från tidigare prototyp men ökade i antal från 24 till 40 vita grundtärningar samt 20 gröna 
bonustärningar. 



 

 
 

 
Figur 21 – 3 olika spelmarker representerande: Guld och ransoner. 
 
Resurserna representerade här alltså endast monetär valuta (utan alternativt användningsområde, så som celler gjort 
i prototyp 1), samt ransoner för att återvinna förlorade tärningar. 
 
Tabell 3: 9 Olika spelkort, 4 platsbundna (Dresden, Beavout encampment, Wilderness, Caverns), 1 uppdragsbundet 
(Foundation), 1 föremålsbunda (Goods) samt tre karaktärsbundna (Doom, Wound & Character). 
 

 
1.  Dresden (stad): 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

  
2.  Beavout 
encampment: 
Platsbaserad kortlek 
där spelare säkert 
kan leta efter 
domedagsrelaterade 
(eller ej) uppdrag. 

 
3.  Wilderness:  
Platsbaserad kortlek 
spelare måste färdas 
genom vid resor 
genom landet.  

 
4. Caverns:  
Platsbaserad kortlek 
där spelare letar sig 
allt djupare efter 
belöningar. 

 
5. Uppdrags- eller 
projektbaserad 
kortlek där spelare 
kan investera i 
projekt för fler 
platsbundna 
valmöjligheter.  

 
6. Föremålsbaserad 
kortlek för att ge 
spelare bonus, här 
uppdaterat med 
enkla ikoner.  

 
8. Skadebaserad 
kortlek för att 
undvika player-
elimination. 

 
9. Karaktärsbaserad 
kortlek för att skapa 
spelarassymetri och 
som belöning vid 
slutspel. 

  
10. Domedagskort 
för att ge spelare 
kontext, och tydligt 
mål. 

 
 

 
 

Komponenter: 
-1  kortlek 

 
(Ships från 
 prototyp 2) 

 
Här ser vi egentligen samma koncept som i prototyp 2, dock där rubriker och berättelser är förändrade för att bättre 
passa temat dark-fantasy. En av kortlekarna kunde dras in (se ”Ship”, nr 7 i tabell 2) då rymdresor inte längre var 
aktuella (spelarna reste istället till fots eller häst). Grafiska ikoner inkluderades i vissa kortlekar (se 6 i  tabell 3 
ovan) för att representera enhands- eller tvåhandsföremål.  
 
 
 



 

         
 

 

 
 
Figur 22 - Fram, baksida samt karaktärsinteraktion (på vissa korts nedre botten) av olika spelkort. Korten visar 
även tänkt spelmekanik för branching stories där domedagskort via kort leder till negativ konsekvens (röd pil) eller 
en av flera positiva (grön pil) konsekvenser. 
 
Här förtydligades nyckelord olika kategori (genom typsnittslayout) samt anpassades innehållet för tema.  
 



 

 
Figur 23 – Fri placering av korthållare och komponenter för jämförelse av föredraget koncept.  
 
Här las allt fram enligt klassisk uppsättning där spelare själv får lägga upp plan som de känner för. Detta för att 
jämföra med science-fictions variantens ready-to-play spelkartong. 
 
 

 

 
Figur 8 – 30 mm breda hexagonbrickor (representerande rymdregioner) i kartong. Grön kräver 1 lyckad tärning, 
gul 2 & orange 3 (för att passera dem riskfritt). Doombricka avslutar spelares runda ögonblickligen. Dresden samt 
Beavout encampment är säkra platser för platsbaserade kort. 
 
Här behölls det modulära spelbrädet och nya avgränsade spelytor (se figur 8 ovan) i olika färger infördes som ett 
försök att öka spelvariationen.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figur 24 – Påse med stjärnmotiv (representerande natthimlen) för hexagonbrickor. 
 
Ingår som en individuell komponent tillsammans med den klassiska uppställningen (se figur 23) 
 
  



 

 

Northern Star - prototyp 4 (Science fiction) 
Här presenteras komponenter med en kommentar huruvida de förändrats eller behållits från föregående prototyp.  
 
 
 

 
 
Figur 25 – Interaktiv spelmanual med tillhörande video mock-up: 
https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU  
 
Spelmanual (se figur 25 ovan) behölls från prototyp 1 där nu tidsmarkeringar i video planerades  utformas genom 
”dagar” där rymdkapten gick genom stationens olika moment (strid, utforskande, resor m.m.). 

https://www.youtube.com/watch?v=CweZDX4O6FU


 

 
 
 

 
 
Figur 26 – Förenklat spelformulär (ca A5 format) med 5 initiala grundtärningar per spelare. 
 
Spelarformuläret behölls från prototyp 2, där nu olika grafiska representationer övervägdes inför projektets slutliga 
prototyp. 
 
 



 

 
Figur 27 – Spelarskärm för döljande av resurser, med integrerad glosbok på spelarskärms bakre mittsida för 
snabb referens. 
 
Spelarskärm behölls med sitt grafiska motiv, nu i kombination med glosboken på spelarskärmens bakre mittsida för 
lätt tillgång till spelmekaniska nyckelord. Typsnittsstilen för nyckelord omarbetades här för ytterligare tydlighet då 
kursivt, fetstilt samt VERSALER upplevdes vara mer särskiljda jämfört med tidigare utformning (se figur 19). 
 

 
 
Figur 28 – Två tärningar från tidigare prototyp högra i båda par visar lyckat resultat (se stjärnikonen). 
 
Tärningar behölls likt föregående 2 prototyper.  
 

 
Figur 29 – 3 olika spelmarker representerande: Guld och ransoner. 
 



 

Resurserna återgick till prototyp 2 utförandet.  
 
Tabell 4: 11 Olika spelkort med ny grafisk representation, 5 platsbundna (Sewers, Northern Star Station, Dresden 
Station, Luma planet & Space), 2 föremålsbunda (Goods & Ships), 1 uppdragsbundet (Contracts) samt tre 
karaktärsbundna (Doom, Wound & Character). 

 
1.  Northern Star: Platsbaserad 
kortlek där spelare säkert kan leta 
efter domedagsrelaterade (eller ej) 
uppdrag. 

 
2.  Dresden Station: Platsbaserad 
kortlek där spelare säkert kan leta 
efter domedagsrelaterade (eller ej) 
uppdrag. 

 
3.  Sewers: Platsbaserad kortlek 
där spelare letar sig allt djupare 
efter belöningar. 

 
 

 
4. Space: Platsbaserad kortlek 
spelare måste färdas genom vid 
rymdresor (se figur 2 nedan). 

 
6. Föremålsbaserad kortlek för att 
ge spelare bonus. 

 
7. Skeppsbaserad kortlek för att 
tillåta rymdresor. 

 
5. Uppdrags- eller projektbaserad 
kortlek där spelare kan investera i 
projekt för fler platsbundna 
valmöjligheter. 

 
9. Karaktärsbaserad kortlek för att 
skapa spelarassymetri och som 
belöning vid slutspel. 

 
8. Skadebaserad kortlek för att 
undvika player elimination. 

 
10. Domedagskort för att ge 
spelare kontext, och tydligt mål. 

 

 
Kortlekarna behölls från prototyp 2, med nytt grafiskt utförande, ny platsbaserad kortlek (Luma planet) för 
incitament till rymdresor samt med något genrellt sänkta belöningar på begäran av användaråterkoppling. 
 
 
 



 

 
 
Figur 30 – Fram, baksida samt karaktärsinteraktion (på vissa korts nedre botten) av olika spelkort. Korten visar 
även tänkt spelmekanik för branching stories där domedagskort via kort leder till negativ konsekvens (röd pil) eller 
en av flera positiva (grön pil) konsekvenser. 
 
Förutom grafiskt utförande hade denna aspekt av brädspelet inte förändrats. 
 

 
Figur 31 – Nya grafiska ikoner. Övre vänster kort visar framsida, där högre övre kort visar baksida och vänster 
nedre visar karaktärsinteraktion där kortet måste vändas upp och ned. 
 
Framsidan på spelkorten (se figur 31 ovan) visar hur många lyckade tärningar som krävs, och knyter samman 
grafisk ikon med tärningssymbol. Blodsikoner visar hur många tärningar som tappas, explosioner hur mycket 
rymdskepp blir skadat samt alienikoner hur många tärningar som måste slås för att klara av alienskeppets 
besättning. 
 
 



 

 
 

 
Figur 32 – Simulering av ready-to-play box med centrerad till spelyta. 
 
Spelkartong behölls från prototyp 3 där denna på längre sikt planerades kombineras med ready-to-play kartongen, 
där detta istället simulerades under workshop (se figur 32 ovan). 
 
 

 
Figur 33 – 30 mm breda hexagonbrickor (representerande rymdregioner) i kartong. Grön kräver 1 lyckad tärning, 
gul 2 & orange 3 (för att passera dem riskfritt). Northern samt Dresden Station är säkra platser för platsbaserade 
kort. Luma planet är en relativt riskabel plats för platsbaserade kort. 
 
Här återgick modulära spelbrädet till prototyp 2:s utförande, med inkludering av en ny platsbaserad spelbricka för 
tillåtelse och mer incitament för rymdresor.  
 
 
 
 
  



 

Northern Star – slutprototyp  
 

 
 
 
 
 

 
Figur 34 – Yttre samt inre spelkartong för Northern Star. 
 



 

 
 
Figur 35 – Ventilationshål samt små ingraverade fönster (laserskurna streck). 
 
 

 
Figur 37 – Spelkartong som håller inlägg på plats. 



 

 
 
Figur 38 – Övre samt undre plastinlägg kombinerat med spelkartong för Northern Star. 
 
 



 

 
 
Figur 39 - Tärningar för Northern Star, grundtärning (ovan), bonustärning (nedan) samt spelmarker för ransoner 
(ovan) och energi (nedan). 
 
Grundtärningar representerade spelarnas liv, där alla initialt fick ta 5 st. vardera, vilket även tänktes bidra till snabb 
uppstartstid men även förenkling och därmed högre tillgänglighet för att lära sig spelet. Bonustärningarna kunde fås 
antingen genom att spendera energimarker eller föremålskort. Ransonmarker användes för att återfå grundtärningar, 
där både energi- samt ransonmark tydligt kopplades an till varandra genom färgkodning. Totalt fanns 40 
grundtärningar (10 st. var för varje spelare, då man kunde bli bättre över tid) samt 20 bonustärningar (då dessa ofta 
behölls temporärt). Ranson- och energimark förekom i singel- eller trippelvalör där det fanns totalt 30 st. av 
respektive spelmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    
 
 
 

 
 
Figur 40 – Videointeraktiv spelmanual förvarad i centrum av spelkartong tillsammans med spelformulär samt 
spelpjäspåse. 
 
Spelmanualen var tänkt tillåta snabb uppstartstid samt ett normkreativt försök att bevara spelglädje för 
förstagångsspelare. Kaptenen på Northern Star instruerade (tidsmarkerat i dagar) olika moment av spelet där första 
dagen innebär att utfärda ett visum för sin vistelse på rymdstationen. Spelmanualen förvarades tillsammans med 
spelformulär samt en påse (representerande en behållare för stjärnor – rymden) med det modulära spelbrädet.  
 

 
 
Figur 41 – Spelformulär representerande rymdstationsvisum. 
 
Spelformuläret tillät spelare att spara regelteknisk information så som antal grundtärningar kvar, samt tillhörigheter 
i form av nyckelord, föremål, skepp, ranson- samt energimarker. 



 

 

 

Figur 42 - Spelarskärm (se även bilaga 11) med framsida (ovan) respektive baksida (nedan). 

Denna skärm (se figur 42 ovan) förklarar dels de två spelmarkerna (ransoner och energi), ger snabb överblick över 
speltekniska nyckelord samt hur en typisk spelrunda ser ut. Samtidigt driver spelskärmen lite med spelarna att 
mutanter har begränsat intellekt, varvid just en glosbok för mutanter inkluderades.   



 

 

 

 

 

 

Figur 43  - Påse som behållare för modulärt spelbräde bestående av 13 st 50 mm kartonghexagoner. 

Påsen förvarade hexagoner med stjärnmotiv, för att återspegla rymden som innehåller stjärnor. Svårighetsgrad 
angavs på varje spelbricka där antalet stjärnor representerade det antal lyckade tärningsslag som krävdes 
(tärningsstjärnsymboler se ovan). Vissa hexagoner gav tillgång till platsbaserade kortlekar (Northern Star, Dresden 
station samt Luma planet). Då hexagonerna placerades ut på spelplanen (se nedan) bildade de sakta men säkert en 
stjärnhimmel, som kunde skådas genom fönsterutsikten spelkartongens centrerade hålrum (se ovan) representerade. 
Antalet 13 var försök att anspela till oturen av att vistas på Northern Star i och med dess stundande domedagar.  
  
 



 

 
 
Figur 44 – Spelyta med lock samt rymdmotiv.  
 
Spelytan (se figur 43 ovan) agerade dels förvaringslock för det centrerade hålrummet i spelkartongen för att hålla 
komponenter på plats. Motivet representerade dels entrélucka till rymdstation samt stjärnhimmel som modulära 
spelbrädet kunde placeras på.  Då modulära spelbrädet placerades på spelytan bildades sakta men säkert en 
stjärnhimmel, där det centrerade hålrummet var tänkt att representera fönsterutsikt över denna.  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

                
 
Figur 45 - 11 kortlekar, ca 19 kort per kortlek, totalt 216 kort samt fram och baksida av olika kort med grafiska 
ikoner representerande spelvärden (figurskuggor, olje- samt blodfläckar). Relationen mellan eventuellt negativ 
(röd pil) eller (en av flera) positiv (grön pil) konsekvens från domedagskort ses även här.  
 
Dessa kort var alltså grupperade till kortlekar (se figur 45 ovan) som lades ned cirkulärt i spelkartongen för att alla 
spelare skulle vara inom räckhåll samt ha tydlig överblick över korttyp. En av spelets grundkoncept var kortlekar 
där korten hade bak och framsida (se figurer nedan) för att kunna låta spelarna läsa mellan raderna huruvida de 
ville ta del av en händelse eller inte (och alltså endast vända kort då detta önskades varvid en positiv eller negativ 
konsekvens gavs som följd), oftast relaterat till ett tärningskast eller spenderandet av resurser. 
 
Spelet initierades genom att spelarna drog varsitt domedagshändelsekort (med en utmaning) angivande individuella 
eller gemensamma mål (knytande samman spelaröden). Dessa åtföljdes av kortuppläsning av kortare historia 
(förankarande spelarna i temat) men även för att låta dem fokusera på varandra (och främja spelarinteraktion). 
Ledtrådar gavs hur domedagen kunde undvikas. Detta skedde ofta genom undersökandet av platser i form av 
platsbaseradekortlekar (i samtliga fanns kort som räknade ner till domedagskortet, där vid ett visst antal slutspel 
skedde). Beroende på avklarade domedagskprt lades baksidan av dessa ned i andra kortlekar (då som 
återkommande positiva eller negativa händelser). Detta var alltså var ett sätt att öka re-playability i en ständigt 
förändrande spelvärld samt ge spelarna en känsla att deras handlingar gjorde skillnad (därmed ökande känsla av 
meningsfulla val). 
 
 



 

Northern Star fokuserar mycket på aspekten hur spelet kan få spelarna att fokusera på och interagera med varandra, 
där spelet endast är tänkt vara ett medium för att locka fram social interaktion.  
 
Spelkorten utformades (se figur 45 ovan) där stjärnsymbolen angav hur många lyckade tärningar som antingen 
behövde rullas eller spenderas för att antingen ta del av eller undgå en given händelse. Detta angavs genom en liten 
parantes på spelkortets framsida (indikerande när det skulle vändas). Stjärnmotivet varierades då interaktion med 
utomjordingar skedde där dessa var färggivna med grön ton för att kännas “främmande” gentemot de flesta andra 
korten (som hade blått motiv, likt exempelvis ikonerna på hexagonerna – se figur 43 ovan). 
 
Öppen rymd hölls alltid på kortens framsida för att lätt kunna identifiera vilken sida som innehöll dold information 
(baksidan) för spelarna. Jag valde att försöka representera olika spelvärden (t.ex. antal liv, monster m.m.) genom 
motiv med viss verklighetsanknytning (exempelvis skuggor, olje- eller blodfläckar på papper) där antalet 
exempelvis angav hur många tärningar (liv) som förlorades. Ett sätt att ange antalet fiender som hotade attackera 
spelaren var genom skuggikoner där antalet fingrar (mutanter) eller klor (fientliga utomjordingar) indikerade detta 
(se figur 45 ovan). Viss information doldes (exempelvis nyckelord, eller burna resurstillhörigheter hos en karaktär 
genom att de skrivs i upp och nedvänd orientation).  
 
Se kommande sidor för visualisering av uppsättning, spelomgång (mock-up) där hexagoner samt korthållare 
används samt nedpackning vid avslutat spel. 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 

 
 



 



 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 

Bilaga 13 - Initial prototyp för Exit 2.0 
(Spelkarta) 

 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

(Spelkartong) 
 


