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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker huruvida spelare kan identifiera ett tema utifrån endast ett spels 

regler och mekaniker. För detta syfte har en temalös variant av kortspelet MyGame 

utvecklats. Åtta testpersoner har fått spela spelet mot varandra i par varpå de har fått svara 

på två enkäter, den ena rörande deras uppfattning om tema i spelet och den andra om deras 

spelvanor. Varje testperson har också deltagit i en enskild semi-stukturerad intervju där 

frågorna har varit baserade på testpersonens enkätsvar. Resultatet har sedan sammanställts 

och analyserats för att validera eller förkasta hypotesen. Sammanfattningsvis pekar 

resultaten på att spelare kan identifiera tema utifrån endast regler och mekaniker i spel. 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka varför dessa trender observeras eller validera att 

de trender som observerats i studien faktiskt stämmer. 

Nyckelord: Tema, Spelmekanik, Regler. 
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1 Introduktion 

Många spel, både digitala och analoga, använder sig av någon form av berättelse eller tema 

för att kontextualisera spelets regler, mekaniker och gameplay. Detta för att höja spelarens 

förståelse för spelet men även för att höja spelets nöjesvärde samt spelbarhet (Adams & 

Rollings, 2007). 

Detta arbete undersöker om och i så fall hur ett spels underliggande regler och spelmekanik 

kan skapa en berättelse eller få spelare att identifiera ett tema i spelet. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på om spelets regler inbjuder spelarna till att identifiera eller 

hitta på något eget tema. Frågeställningen arbetet ämnar besvara är således: Kan spelare 

endast utifrån ett spels regler och mekaniker skapa sig en förståelse för spelets tema? 

 

Ett flertal synsätt på interaktionen mellan spelmekanik och berättande har presenterats där 

tanken är att spelande kan skapa berättande, antingen genom uppstående berättande 

(Adams & Rollings, 2008; Salen & Zimmerman, 2004) eller helt genom det spelande som 

reglerna inbjuder till (Hunicke, LeBlanc & Zubek 2004). 

 

Jonathan Degann (2008) diskuterar hur spels regler och tema kan användas för att berika 

spelupplevelsen men även tillfällen då spelets regler inte passar med spelets tema. Detta 

resonemang borde rimligtvis gå att vända på och se som situationer där spelets tema är fel 

för spelets regler. Frågan om huruvida ett spels regler kräver vissa teman kan därmed ställas.   

 

För att undersöka detta har ett kortspel utvecklats. Kortspelet har ett bakomliggande 

fantasytema i stil med Rune Age (Konieczka, 2010) och Descent: Journeys in the dark 

(Wilson, 2005) men dess komponenter kommer att presenteras helt utan någon form av 

tema, det vill säga att korten kommer inte ha några tematiska namn, bilder eller termer som 

kan avslöja spelets bakomliggande tema.  

 

Ett antal testpersoner kommer att få spela igenom kortspelet för att sedan under en intervju 

få berätta om och i så fall hur de upplevde temat i spelet. De spelare som uppfattar ett tema i 

spelet kommer också få berätta vad som fick dem att göra denna identifikation av tema. 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt beskriver den vetenskapliga grund som resten av arbetet vilar på. Först 

behandlas Jonathan Deganns (2008) tankar om spelkoncept och tema. Därefter undersöks 

termen spelmekanik och olika synsätt på vad spelmekanik är. Efter detta följer en 

beskrivning av narrativ i spel. Slutligen görs en genomgång av hur dessa olika delar av ett 

spel samspelar samt olika åsikter om vilken inverkan de har på spelet. 

Detta arbete kommer att använda sig av tre viktiga termer; digitala spel, analoga spel och 

spel. Digitala spel innefattar tv-spel, datorspel och andra spel som spelas på en digital 

plattform. Analoga spel innefattar kort- och brädspel och andra spel som kräver fysiska icke-

digitala komponenter, lek innefattas inte i den här definitionen. Termen spel innefattar både 

digitala och analoga spel. 

2.1 Spelkoncept och tema 

Jonathan Degann (2008) beskriver i sin artikel What is this boardgame about? två olika sätt 

att beskriva ett spel utifrån. Dessa två sätt kallar han ”Game Concept”, spelkoncept, samt 

”Theme”, tema. Spelkoncept definieras som summan av de olika mekaniker som spelet 

består av. Han påvisar detta genom att göra en beskrivning, utifrån spelets mekaniker, av 

spelet Ra (Knitzia, 1999a).  

 It is a set collecting and auction game. There is a wide variety of tiles that 

you'll collect, which combine in myriad ways to score points. On your turn, 

you'll decide whether to add one more tile to the pool, or to auction off the 

ones already there. Your goal is to collect those tiles which will be most 

valuable to you, prevent your opponents from getting too many tiles valuable 

to them. 

Degann, 2008 

Degann (2008) definierar ett spels tema som den kontext spelet utspelar sig i, det vill säga 

att spelet Ra (Knitzia, 1999a) har temat ”forna Egypten” och Die Macher (Schiemel, 1986) 

har temat ”tysk partipolitik”. Degann (2008) menar att om ett spels spelkoncept och tema 

inte stämmer överens så upplevs spelet som svårare och mer komplext av spelarna än om 

spelkoncept och tema stämmer överens. I artikeln använder Degann (2008) spelet 

Stephenson’s Rocket (Knitzia, 1999b) som ett exempel där spelets tema, rälsbyggande, inte 

överensstämmer med vad spelets spelkoncept uppmuntrar spelaren till att göra, vilket får ett 

egentligen enkelt regelverk att uppfattas som mer komplicerat.  

Järvinen (2008, s 77) definierar tema i spel som ”the subject matter that is used in 

contextualising the rule set and its game elements to other meanings than what the game 

system as an information system requires”. I likhet med Degann (2008) anser Järvinen 

(2008) att det finns en skillnad mellan spelet som system, spelkonceptet, och spelets tema. 

Temat kan enligt Järvinen (2008) ses som en metafor för vad som inträffar i spelkonceptet. 

Följaktligen kan tema ses som översättning från ett spels abstrakta regler eller spelkoncept 

till en kontext som spelare kan förstå, exempelvis att samla röster i Die Macher (Schiemel, 

1986) eller att bygga järnvägar i Stephenson’s Rocket (Knitzia, 1999b).  
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Järvinen (2003) menar att ett spels tema begränsar vilka mekaniker som kan vara med i 

spelet. Ett realtidsstrategispel (hädanefter förkortat RTS) som utspelar sig under medeltiden 

kan antagligen inte använda sig av flygande enheter utan att bryta sitt tema. Järvinen (2003) 

påpekar dock att uppfattningen av ett spels tema också påverkas av hur regler och 

spelkomponenter interagerar med varandra under spelets gång. Han exemplifierar detta 

med att ett spel som har förräderi som tema antagligen kräver att komponenterna är 

karaktärer och att spelets mekaniker på något vis simulerar deras sociala interaktioner med 

varandra (Järvinen, 2003). 

Schell (2008) anser att ett spels tema är vad spelet handlar om, det vill säga den tematiska 

kontext som används för att förklara vad som försiggår under spelandet för spelaren. Schell 

(2008) hävdar vidare att temat är det som håller samman alla spelets olika delar och att 

temat sätter sådant som spelarens handlingar i spelet i en kontext. Schell (2008) menar att 

ingen komponent eller del i spelet skall avvika från temat för att på så vis undvika att spelets 

design missförstås av spelaren, spelet blir svårbegripligt eller att spelupplevelsen försämras.  

2.2 Mekanik 

Adams och Rollings (2007) beskriver spelmekanik som de specifikationer som styr hur ett 

spel ska fungera. De använder sig också av konceptet kärnmekanik som de definierar på 

följande vis: 

The core mechanics consists of the data and algorithms that precisely define 

the game‟s rules.  

Adams & Rollings, 2007, s. 317 

Därmed anser de att kärnmekaniken avgör hur spelet fungerar samt på vilka sätt spelaren 

kan interagera med reglerna och spelet i sin helhet, det vill säga hur spelet faktiskt fungerar. 

De anser också att det är utifrån de handlingar som kärnmekaniken erbjuder spelaren samt 

de hinder som den sätter upp som ett spels gameplay uppstår. Gameplay definieras som 

kombinationen av de utmaningar som spelaren ställs inför samt de handlingar som spelaren 

har tillgängliga utifrån spelets regler för att kunna överkomma dess utmaningar. Ett spels 

kärnmekanik formar alltså spelets gameplay vilket är ett spels främsta källa till 

underhållning (Adams & Rollings, 2007). 

MDA-modellen, där MDA är en förkortning av Mechanics, Dynamics and Aesthetics, är en 

modell framtagen av Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) för att analysera och skapa sig en 

förståelse för spel. Enligt modellen består spel av tre delar, mekanik, dynamik och estetik.  

 Mekanik i spel är de grundläggande regler på komponentnivå som spelaren måste 

förhålla sig till samt de möjliga handlingar eller drag som därmed tillåts.  

 Dynamik är de mönster som uppstår när spelare interagerar med spelmekaniken, 

dynamik uppstår också av att spelets mekaniker interagerar med varandra i 

upprepade gånger.  

 Estetik är enligt MDA-modellen de känslor eller upplevelser som spelaren erfar 

genom spelandet och interaktionen med spelet som system. 

Enligt Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) kan spelskapare endast skapa och påverka ett 

spels mekanik, inte dess dynamik eller estetik. Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) hävdar 

dock att ett spels mekaniker ger upphov till särskilda dynamiker när de interagerar med 
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varandra eller med en spelare, detta i sin tur ger spelaren en uppfattning om spelets ton eller 

estetik. Därmed kan en spelskapare genom att manipulera ett spels mekaniker påverka de 

dynamiker som uppstår i spelet vilket i förlängningen påverkar den slutgiltiga estetiken. 

Det finns en tydlig överlappning mellan Hunicke, LeBlanc och Zubeks (2004) definition av 

spelmekanik och Adams och Rollings (2007) definition av kärnmekaniker. Båda hanterar 

spelmekanik som de regler på komponentnivå som avgör vilka handlingar som finns 

tillgängliga för spelaren. Även vad gäller dynamik och gameplay finns det viss överlappning 

då ett spels dynamik eller gameplay uppstår från spelarens interaktion med spelet som 

system utifrån de begränsningar och handlingar som spelmekaniken påtvingar. En skillnad 

mellan dynamik och gameplay är att gameplay också innefattar vad spelaren uppfattar som 

underhållande, något som istället klassas som ett spels estetik enligt MDA-modellen 

(Hunicke, LeBlanc och Zubek, 2004; Adams & Rollings, 2007). 

Enligt Schell (2008) är spelmekanik själva kärnan av ett spel, de system och interaktioner 

som finns kvar när spelets teknologi/spelpjäser och berättelse skalats bort. Lundgren och 

Björk (2003) presenterar en annan definition av spelmekanik där de anser att en 

spelmekanik är en godtycklig del av ett regelsystem som hanterar en enda möjlig interaktion 

mellan spelaren och spelet. Lundgren och Björk (2003) påpekar att ett spel kan bestå av ett 

flertal spelmekaniker och att samma spelmekaniker kan återfinnas i flera spel.  

Sicart (2008) använder sig av både termerna spelmekanik och kärnmekanik. Enligt Sicart 

(2008) är spelmekanik de metoder, regler på komponentnivå, som åkallas av agenter, 

spelare eller andra delar av systemet, som är designade för interaktion med speltillståndet. 

Kärnmekaniker är enligt Sicart (2008) de spelmekaniker som upprepas för att nå ett 

tillfredställande speltillstånd, spelets mål. Salen och Zimmerman (2004) presenterar en 

liknande definition av kärnmekanik. De anser att kärnmekanik är handlingar i spelet som 

spelaren upprepar, de påpekar dock att en kärnmekanik inte alltid består av endast en 

handling utan att ett spels kärnmekanik kan bestå av ett flertal handlingar som upprepas 

(Salen & Zimmerman, 2004). Salen och Zimmerman (2004) hävdar vidare att det är utifrån 

upprepad interaktion med kärnmekaniken som spelarens upplevelse av spelet skapas. Det 

finns alltså en viss överlappning mellan Salen och Zimmermans (2004) och Adams och 

Rollings (2007) samt Hunicke m.fl. (2004) tankar om hur spelmekanik underhåller 

spelaren.  

Järvinen (2008) presenterar en egen definition av spelmekanik baserad på Hunicke m.fl 

(2004) och Lundgren och Björks (2003) definitioner. Enligt Järvinen (2008) är spelmekanik 

ett möjligt drag eller handling med vilken spelaren kan interagera med spelet för att flytta 

speltillståndet mot ett måltillstånd (Järvinen, 2008). 

På grund av att definitionerna av mekanik och kärnmekanik som presenterats i ovanstående 

avsnitt till stor del överlappar varandra kommer termen kärnmekanik hädanefter refereras 

till som mekanik i detta arbete.  

2.3 Narrativ i spel 

Narrativ är inte en strikt definierad term och det finns inte någon överenskommen regel om 

vad som räknas som ett narrativ inom dataspel. Simons (2007) beskriver narrativ som ”a 

sequence of causally and chronologically linked events”. Järvinen (2008) ser narrativ som 

återberättandet av en händelse eller serie händelser av en berättare till en lyssnare med en 
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kronologisk struktur. Vidare hävdar Järvinen (2008) att narrativ kan ses som ett sätt eller 

verktyg med vilket information kan struktureras för att kunna förmedla sådant som ett spels 

tematik eller regler. Utifrån Järvinens (2008) definition av tema blir det tydligt att han inte 

anser att tema och narrativ är helt identiska men att de båda fyller liknande roller i ett spel. 

För att förtydliga är tema den kontext i vilken de händelser som inträffar (narrativet) i spelet 

utspelar sig. De två tidigare nämnda definitionerna av tema innehåller, i motsats till 

definitionerna av narrativ, inte några krav på kronologisk struktur (Simons, 2007; Järvinen, 

2008). 

2.3.1 Narratologi och Ludologi 

Delade åsikter om narrativets roll inom digitala spel har gett upphov till två olika 

indelningar; narratologer och ludologer. Narratologer anser att spel är en form av berättelser 

och att de därigenom kan studeras genom redan etablerade teorier för berättande från bland 

annat litteratur och filmstudier. Ludologerna anser att spel är för olika gentemot 

traditionella narrativ och därmed inte kan klassas som narrativ och inte heller bör studeras 

utifrån dessa perspektiv (Fraska, 1999; Järvinen, 2008; Simons, 2007).  

Ludologer anser dock inte att narrativ inte har någon plats inom spel. Ludologerna Juul 

(1998) och Fraska (1999) är av åsikten att spel, även om de inte är narrativa som böcker eller 

film, kan innehålla narration och att de kan berätta berättelser. Juul (1998) menar att även 

om spel kan innehålla narrativ är det inte det som gör dem till spel. Vidare hävdar Juul att 

berättelsen ofta är separerad från interaktiviteten eller själva spelandet och att 

spelande/interaktion inte kan ske samtidigt som berättande eftersom spelande/interaktion 

endast kan inträffa i nuet. Juuls tankar om att spelande/interaktion och berättande/narrativ 

ofta hålls separerade får medhåll av Koster (2005) som argumenterar för att spel är system 

av regler, jämförbart med Adams och Rollings (2007) samt Hunicke m.fl. (2004) tankar om 

mekaniker, som ibland häftats ihop med en berättelse. 

2.3.2 Inbäddat- och uppstående narrativ 

Salen och Zimmerman (2004) skiljer mellan två olika typer av narrativ i spel, inbäddat 

narrativ (embedded narrative) och uppstående narrativ (emergent narrative). Ett inbäddat 

narrativ är en redan fördefinierad berättelse som föregår spelarens interaktion med spelet 

och som är helt opåverkad av spelarens interaktion med spelet. Salen och Zimmerman 

menar på att inbäddat narrativ har en tendens att likna den narrativa strukturen bland äldre, 

linjära medier. Uppstående narrativ är till skillnad från inbäddat narrativ inte något som 

redan är fördefinierat utan uppstår som en konsekvens av spelarens interaktion med spelet 

och dess mekaniker (Adams & Rollings, 2007; Salen & Zimmerman, 2004). Vidare hävdar 

Salen och Zimmerman att uppstående narrativ är kontextberoende, sådant som vad som har 

hänt i berättelsen tidigare eller hur speltillståndet ser ut påverkar hur spelaren kommer att 

uppfatta situationen. De hävdar också att uppstående narrativ är beroende av det inbäddade 

narrativet eftersom detta ger en kontext ur vilket spelaren kan förstå och tolka det narrativ 

som uppstår på grund av spelarens interaktion med spelet. 

Eftersom tema och narrativ är så närbesläktade (Järvinen, 2008) kommer Salen och 

Zimmerman samt Adams och Rollings tankar om uppstående narrativ att appliceras på tema 

i detta arbete då vissa av de fenomen som observerats under undersökningen påminner om 

uppstående narrativ. 
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2.4 Samspelet mellan mekanik och regler samt narrativ och tema 

Som tidigare nämnt anser både Degann (2008) och Järvinen (2008) att ett spels tema 

påverkar hur spelarna uppfattar ett spels mekanik eller spelkoncept, Järvinen (2008) 

använder termen spelsystem istället för Deganns (2008) term spelkoncept. Järvinen (2008) 

använder också begreppet spelretorik vilket behandlar hur ett spelkoncept får spelare att 

vilja interagera med det och hur det håller dem intresserade och motiverade. Han kopplar 

starkt ihop spelretorik och tema, spelets ämne eller den ram inom vilken narrativet kan 

utspela sig. Vidare hävdar Järvinen (2008) att tema går att helt plocka bort från ett 

spelkoncept men att om spelkonceptet har ett tema bör spelet analyseras utifrån det. Detta 

eftersom temat fungerar som översättare av det abstrakta spelkonceptet till något som är 

lättare för spelare att ta till sig. Temat blir en metafor för de logiska konstruktioner som 

försiggår i spelkonceptet.  

Koster (2005) menar på att spel i sin grund utgörs av matematiska system och mönster men 

att de ibland kläds i olika teman eller narrativ. Han menar också på att spelare till stor del 

frånser berättelsen eller temat som spelet är klätt i utan snarare fokuserar på det abstrakta 

matematiska system, spelmekaniken, med vilken spelaren faktiskt interagerar. Koster tar 

som exempel upp spelet Death Race (Exidy, 1976) vars tema är att spelaren kör över 

fotgängare med en bil för att på så vis samla poäng. Allmänhetens reaktioner på spelets 

enligt dem stötande tema fick spelet att försvinna från marknaden. Koster påpekar dock att 

spelet rent mekaniskt egentligen handlar om att fånga objekt som rör sig på skärmen. Vidare 

hävdar Koster att spelare i stor grad förbiser spelets tema, kör över människor med en bil, 

och att de istället ser spelets mekanik; träffa objekt på skärmen för att få poäng.  

Enligt Koster (2005) ökar spelarens fokus på spelmekaniken allt eftersom spelaren blir 

skickligare på spelet och spelets berättelse tappar betydelse. Detta får i viss grad medhåll 

från Adams och Rollings (2007) som hävdar att spelare generellt sett flyttar fokus från 

spelets tema och berättelse till de spelmekaniska handlingar som är relevanta för 

progression i spelet allt eftersom spelarnas förståelse för spelets mekanik ökar. Adams och 

Rollings menar dock att nybörjare inte ser förbi spelets tema på samma sätt som en erfaren 

spelare och att tema är viktigt för en nybörjares förståelse för spelet.  

Tom Betts (2011) hävdar att spelare ser och sorterar händelser från spelsystemet, det vill 

säga resultat av deras interaktion med spelet, i mönster baserade på Gestalt-lagarna. Gestalt-

lagarna är en samling regler för hur människor undermedvetet grupperar och uppfattar 

mönster i visuellt stimuli som togs fram i början av 1900-talet av Max Wertheimer, Kurt 

Koffka och Wolfgang Köhler (Betts, 2011; Kosslyn & Smith, 2006). Betts nämner i sitt arbete 

ett antal  Gestalt-lagar så som: 

 Närhetslagen, föremål som ligger nära varandra ses som en och samma enhet. 

Exempel på detta är flera enheter i ett RTS som står nära varandra uppfattas som en 

grupp enheter snarare än 30 individuella enheter. 

 Likhetslagen, saker som liknar varandra visuellt, antingen genom form eller färg, 

grupperas tillsammans. Exempel på detta är ädelstenarna i Bejewelled (PopCap, 

2007) som delas in efter färg. 

 Slutenhetslagen, linjer eller former som bildar en sluten form eller figur ses 

grupperas som en form snarare än enskillda linjer. Detta kan observeras i spel som 

RISK (Lamorisse, A & Levin, M.I, 1959) där spelaren skapar en mental karta över 

vilka områden hen kontrollerar och vilka som hens motståndare kontrollerar. 
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Betts (2011) menar att spelare kan skapa en berättelse, ett narrativ, utifrån de mönster som 

de observerar vid upprepad interaktion med spelets mekanik. Denna form av berättande 

anser Betts (2011) är en annan typ av berättande då det inte följer en redan färdigskriven 

berättelse utan snarare uppstår till följd av hur spelaren tolkar vad den tycker inträffar i 

spelet. Betts (2011) exemplifierar detta med spelet Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 2006) då 

han menar att spelarens uppfattning om berättandet i spelet uppstår från en kombination av 

spelets regler och mekaniker samt spelarens interaktion med dessa, det vill säga att spelaren 

skapar berättelsen genom att spela spelet. Vidare menar Betts (2011) att spelare fyller i 

”glapp” i regelsystemet med egna förklaringar eller berättelser om vad som händer utifrån 

vad de redan har observerat i spelsystemet.  
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3 Problemformulering  

Att ett spels mekaniker har en stor påverkan på hur ett spel spelas är ingen hemlighet, det 

dikterar trots allt vilka handlingar som finns tillgängliga för spelarna. Frågan är dock om ett 

spels mekaniker också påverkar en spelares uppfattning om spelets tema eller berättelse. 

Mycket har skrivits om berättande i spel och oavsett hur betydande roll man anser att 

berättande i spel spelar så har många spel nu för tiden någon form av tema eller berättelse 

(Schut, 2003). Dock är det inte alltid som spelets tema eller berättelse överensstämmer med 

spelets mekaniker och temat eller berättelsen kan ibland kännas påklistrad eller opassande 

(Degann, 2008; Koster, 2005). Både Degann (2008) och Järvinen (2008) diskuterar hur ett 

spels tema kan stödja eller motarbeta ett spels mekaniker. Ingen av dem diskuterar dock 

motsatsen, hur ett spels mekaniker kan stödja eller motarbeta ett spels tema. 

Detta arbete ämnar således besvara frågan: Kan spelare endast utifrån ett spels regler och 

mekaniker skapa sig en tematisk förståelse för vad som händer i spelet?  

Vidare, går det att givet ett positivt resultat på ovanstående fråga undersöka om spelarna 

kommer fram till samma tema och hur deras motivationer för ett eventuellt tema ser ut? 

Detta skulle kunna ge en indikation på vilken betydelse regler och spelares erfarenhet av 

regler har för hur spelare uppfattar tema i spel.  

För att undersöka detta kommer ett kortspel vid namn MyGame användas. Kortspelet spelas 

av två spelare som spelar mot varandra. MyGame har ett bakomliggande fantasy-tema i stil 

med kortspelet Rune Age (Konieczka, 2010) men inga komponenter eller passager i 

regelhäftet nämner explicit något tema. För mer information om MyGame se kap. 3.2. 

Hypotesen för arbetet är tvådelad. Hypotes 1 är att testpersonerna kommer att identifiera ett 

tema i spelet. Hypotes två är att testpersonerna kommer att identifiera ett tema som är 

snarlikt det som finns i MyGame. Dessa hypoteser grundar sig i de undersökningar som 

tidigare gjorts på MyGame (se 3.2.1). Syftet med arbetet är dock inte att undersöka om 

testpersonerna identifierar exakt samma eller ett liknande tema som i MyGame men utifrån 

tidigare undersökningar på tyder på att det är rimligt att de identifierar ett liknande tema.  

3.1 Metodbeskrivning 

Problemställningen undersöktes genom att låta två spelare i taget spela en variant av 

MyGame som var helt utan tematiska element, med detta menas kortbilder, namn eller 

tematiska beskrivningar. Det enda som fanns kvar var de regler samt regelbeskrivningar som 

krävs för att kunna spela spelet. Speltermer, så som discard och purchase, behölls också 

intakta eftersom dessa inte ansågs vara knutna till något specifikt tema. Testsessionerna tog 

för det mesta mellan 40 minuter och en timma, men vissa sessioner tog närmare två timmar, 

samtliga testsessioner genomfördes med två testpersoner. 

3.1.1 Datainsamling 

Detta arbete undersöker testpersonernas subjektiva upplevelser av tema i spelet MyGame. 

För att kunna samla in data gällande människors subjektiva upplevelser eller tankar kring en 

företeelse rekommenderas användandet av en kvalitativ metod (Østbye, Knapskog, Helland 

& Larsen, 2004). Den kvalitativa metod som valdes för denna undersökning är en semi-

strukturerad intervju eftersom den tillåter både fördefinierade frågor, vilka låter intervjun 
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beröra alla de aspekter som bedöms som relevanta, samt frågor baserade på de 

observationer som gjorts under spelsessionen (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).   

Testsessionen började med att försöksledaren förklarade spelets grundläggande regler för 

testpersonerna som sedan fick spela ett parti MyGame mot varandra. Försöksledaren fanns 

närvarande under hela sessionen för att observera spelarna, men även för att kunna lösa 

eventuella oklarheter eller tvister gällande spelets regler för att spelandet på så vis skulle 

kunna fortlöpa utan längre uppehåll. De observationer som gjordes under spelsessionen 

användes som grund för frågorna under intervjudelen av undersökningen.  

Testpersonerna fick efter avslutat spelande var för sig fylla i en kort enkät rörande hur de 

upplevde temat i MyGame. Enkäten var främst till för att testpersonerna så fort som möjligt 

efter avslutat spelande skulle få ner sina tankar på papper för att minimera risken att de 

skulle glömma något. Dessa enkäter användes senare som bas för en semi-strukturerad 

intervju där spelarna enskilt fick redogöra för sitt resonemang bakom enkätsvaren. 

Intervjuerna skedde enskilt för att minimera risken för att spelarna skulle färga varandras 

svar eftersom tidigare undersökningar jag gjort på MyGame (se 3.2.1) visat på att spelare 

själva skapar sig en egen uppfattning om tema. Under intervjun ställde försöksledaren frågor 

för att få testpersonen att utveckla intressanta resonemang. Frågorna var i den mån det var 

möjligt neutrala för att inte färga testpersonens åsikter. Frågornas främsta syfte var att få 

testpersonerna att återge sina tankar om så många av spelets aspekter som möjligt. 

För att tydligare kunna förstå de tankar och motivationer som testpersonerna gett uttryck för 

under intervjun ombads testpersonerna att efter avslutad intervju svara på en enkät rörande 

deras spelvana, gällande både digitala och analoga spel, vilka genres de föredrog samt om de 

tidigare hade spelat kortspelen Magic: the Gathering (Garfield, 1993) eller Rune Age 

(Konieczka, 2011). Detta för att kunna avgöra om det finns någon korrelation mellan 

spelvana och identifikation av temat i MyGame. Magic: the Gathering (Garfield, 1993) samt 

Rune Age (Konieczka, 2011) är en del av frågorna på grund av att spelet MyGame har dragit 

mycket inspiration av dessa båda spel vilket skulle kunna färga testpersonernas uppfattning 

av spelet om de har haft tidigare erfarenhet av de båda spelen. Enkätformen användes 

eftersom det tillåter snabb insamling av data (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004) 

vilket är av vikt eftersom det i varje spelsession fanns en testperson som väntade på att bli 

intervjuad. 

Den data som samlats in under undersökningen analyserades sedan för att utröna om 

testpersonerna identifierat ett tema i spelet, om något tema identifierades mer frekvent samt 

hur testpersonerna motiverade sina val av tema. Tanken var att om ett tema identifieras mer 

frekvent kan det finnas något i regelsystemet som främjar en sådan identifikation utifrån 

testpersonernas referensramar. Testpersonernas motiveringar kan användas för att 

undersöka om vissa mekaniker eller regler oftare används för att identifiera temat i spelet. 

Ett möjligt problem med den här metoden är att eftersom testpersonerna spelar spelet mot 

varandra finns det risk att de färgar varandra genom interaktion under spelandets gång, om 

en testdeltagare gör en viss identifikation av temat finns det en risk att den andra 

testdeltagaren blir färgad av den förstes åsikt, dock har detta problem inte förekommit under 

tidigare tester av MyGame (se 3.2.1). Ovan nämnda problem hade kunnat avhjälpas genom 

att låta samtliga testpersoner spela mot samma spelare. En sådan lösning medför dock en 

risken att den fasta spelaren kan bli för skicklig på spelet. Att spelare blir för skickliga på 

spelet och använder sig av strategier som låter dem vinna innan oerfarna spelare har hunnit 
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utforska spelrymden var något som visade sig vara problematiskt under speltestningen av 

MyGame.  

Ett yttertligare moment som kan innehålla viss problematik är intervjudelen. På grund av att 

testpersonerna inte kan intervjuas samtidigt kommer en av testpersonerna spendera en 

längre tid mellan spelande och intervju. Den testperson som inte intervjuas direkt kan 

därmed hinna glömma delar av sina tankar och resonemang under tiden det tar att intervjua 

den andra testpersonen. 

Intervjuer som undersökningsmetod medför också risken att de frågor som ställs, eller 

försöksledarens uppförande, kan påverka testpersonens svar (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004). 

3.1.2 Testpersoner 

På grund av att den tänkta målgruppen till spelet MyGame är erfarna spelare av antingen 

digitala spel eller analoga spel så riktar sig även den här undersökningen mot denna 

målgrupp. Tidigare undersökningar på MyGame har visat att oerfarna spelare kan få 

problem med att sätta igång och spela första gången. För att testpersonerna inte skulle 

hamna i en situation då de inte kunde genomföra undersökningen på grund av att de inte 

kunde sätta igång med spelandet användes erfarna spelare. Detta eftersom det bedömdes att 

personer som inte är vana vid att spela spel inte skulle klara av att förstå sig på MyGames 

regler inom tidsramen för spelsessionen och då det inte bedömdes rimligt att testpersonerna 

skulle vilja delta i en undersökning som tog upp mot två timmar på grund av att spelet 

stannar upp varje gång en av spelarna inte förstår vad som händer i spelet.  

Urvalet av testpersoner har skett via bekvämlighetsurval från dataspels-utvecklings-

programmen på Högskolan i Skövde. Detta för att det där finns en god tillgång på personer 

som har de kvalitéer som efterfrågas av testpersonerna, nämligen god spelvana. En 

ytterligare anledning till att dataspelsstudenterna används är att eftersom en fysisk artefakt 

används i undersökningen kräver det att både testpersoner och försöksledare kan träffas på 

en plats som är lämplig för undersökningen, något som fanns tillgängligt på Högskolan i 

Skövde. 

Urvalet av testpersoner medförde dock vissa problem eftersom det blev en mycket homogen 

grupp. Desutom har dataspelstudenter har viss träning i att analysera spel vilket kan 

medföra att de kan dra slutsatser som en erfaren spelare utan formell utbildning i ämnet 

dataspel inte hade gjort. Samtliga personer i testgruppen visade sig också ha tidigare 

erfarenheter med framförallt Magic the Gathering (Garfield, 1993) och Dominion 

(Vaccarino, 2008) vilket kan ha påverkat resultatet då båda spelen har delar som påminner 

om MyGame. På grund av den stora mansdominansen på dataspelsutbildningen i Skövde 

fanns det även risk för att det skulle bli fler män än kvinnor som deltog i undersökningen. 

Huruvida det finns någon skillnad i hur de olika könen utläser tema ur spelmekanik ligger 

dock utanför detta arbete. De åtta testpersoner som deltog i undersökningen var mellan 20 

och 30 år, könsfördelningen var fyra kvinnor och fyra män.  

3.1.3 Forskningsetik 

Testpersonerna som ombads delta i undersökningen informerades endast om att 

undersökningen handlar om kortspel. Detta för inte påverka testpersonernas spelande och 

förståelse för MyGame för mycket. Innan undersökningen startades informerades 
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testpersonerna om att deras namn inte skulle komma att presenteras i slutrapporten och att 

det inte heller skulle komma att finnas något sätt att identifiera någon testperson på. 

Testpersonerna informerades också om att de när som helst fick avbryta undersökningen om 

exempelvis någon situation skulle kännas obehaglig eller om de av någon annan anledning 

inte ville fortsätta delta. Endast en testperson valde att använda sig av detta och avslutade 

tidigare, dock inte utan att delta i både enkätsvaren och intervjun. Efter klargörandet fick 

testpersonerna undersökningens upplägg förklarat för sig; att de skulle spela ett parti 

MyGame mot varandra. Därefter informerades testpersonerna om att de skulle få svara på 

en kort enkät för att sedan delta i en intervju med försöksledaren rörande sina tankar kring 

spelet MyGame. Efter avslutad intervju fyllde de även i ytterligare en kort enkät om deras 

tidigare spelvana. 

3.2 MyGame 

Under 2013 utvecklade jag ett spel vid namn MyGame under kurserna Regelsystem och 

Spelterori I & II. 

MyGame är ett kortspel som spelas med två spelare. Spelet börjar med att spelarna väljer var 

sin av spelets tre asymmetriska sidor, kallade Factions. Spelarna startar spelet med endast 

ett fåtal kort i var sin lek men kan allt eftersom spelet fortgår investera i nya starkare kort till 

sin lek. En spelare kan genom att spendera resurskort av olika valörer från sin hand få köpa 

ett nytt kort från sin kortpool som sedan läggs till i spelarens lek. Vissa av spelets kort kan 

endast köpas med inflytandepoäng, dessa är generellt spelets starkaste kort. Spelets mål är 

att åsamka motståndarens fästning 20 poäng i skada eller att köpa segerkortet. 

Hemsidan Boardgamegeek (2014) har gjort en sammanställning av samtliga mekaniker de 

har funnit i analoga spel. MyGame består av följande av dessa mekaniker;  

 Deck Building, är en spelmekanik där spelarna startar med en förbestämd 

uppsättning kort eller andra spelpjäser. Spelarna lägger sedan till eller byter ut kort 

eller spelpjäser under spelets gång. Detta är den centrala mekaniken i MyGame då 

spelarna under spelets gång rekryterar nya trupper, i form av truppkort, vilka 

blandas in i spelarnas lek något som i sin tur får spelarnas lekar att öka i effektivitet. 

 Hand Management, denna mekanik innebär att ordningen i vilken spelarna spelar 

ut sina kort har betydelse. Vissa sekvenser eller kombinationer av kort ger en fördel 

när de spelas ut. Detta återfinns i MyGame genom att många av korten låter spelaren 

utföra en handling när de spelas ut. Dessa handlingar går att kombinera för större 

vinning för spelaren eller för att förstöra den andra spelarens kombination.  

 Memory definieras som ”Games that use the Memory mechanic require players to 

recall previous game events or information in order to reach an objective”. MyGame 

är inte ett strikt minnesspel men mycket av speltillståndet går att räkna ut utifrån 

minnet, framförallt en av fraktionerna bygger på att minnas vilka kort som kommer 

att komma i vilken ordning och minne är en stor del av spelet. 

MyGame är utvecklat med ett high-fantasytema i åtanke. Temat kan liknas vid det som 

används i Rune Age (Konieczka, 2011). Korten i spelet representerar guld, städer och trupper 

så som riddare, magiker, odöda och drakar. Tematiskt handlar spelet om kampen mellan 

spelets olika fraktioner (människor, odöda och dvärgar) om kontrollen i landet, ordet odöd 

är egen översättning från engelskans undead. Spelarna kan antingen vinna spelet genom att 
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ta samtliga städer i området samt att bygga ut alla sina garnisoner för att köpa segerkortet 

eller genom att anfalla och besegra fiendens fästning, genom att göra 20 poäng i skada på 

den. 

3.2.1 Tidigare undersökningar på MyGame 

Under kurserna Regelsystem och Spelteori I & II genomfördes regelbundna speltestningar. 

Under dessa speltester av MyGame fick speltestarna spela en tidig version av MyGame som 

saknade bilder och andra tematiska element. Truppkorten hade endast siffror mellan ett till 

fem på sig och resurskorten hade siffror mellan ett till tre på sig samt ett G för att visa på att 

de var resurskort, detta G fick samtliga testare att identifiera resurskorten som guld.  

Under speltestningarna skapade speltestarna sig egna uppfattningar om vad de olika 

fraktionerna var på ett tematiskt plan. Detta var inget som kommunicerades under själva 

spelsessionen men när testarna senare diskuterade spelet refererade de till fraktionerna som 

bland annat dvärgar och romare. Testare började även referera till olika kort som skelett, 

trollkarlar, legionärer eller drakar. 

Testarnas uppfattningar om temat i MyGame skiljde sig markant trots att de spelat samma 

spelomgång, en testare, hädanefter testare A, var övertygad om att hen hade spelat som 

dvärgar samtidigt som hens motståndare, hädanefter testare B, var helt övertygad om att 

testare A hade spelat som en romersk legion. Båda testarna använde sig av förmågorna på 

första och andra truppkortet för att motivera sin tolkning av temat. Det första kortet låter 

spelaren få tillgång till fler resurskort (guld enligt testarna) och det andra kortet låter 

spelaren spendera resurskort för att kortet ska få ett högre värde (styrka enligt testarna). 

Testare A tänkte sig att truppkorten representerade en dvärg som grävde upp mer guld 

(resurskort) samt en dvärgkrigare som hen betalade med guld för att denne skulle slåss 

bättre. Testare B ansåg att båda korten föreställde romerska legionärer där det ena kortet 

kunde användas som arbetskraft vid vägbyggande (tillgång till fler resurskort) och det andra 

truppkortet var, i likhet med tolkningen gjord av testare A, en soldat/legoknekt som skulle 

avlönas. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel behandlar processen att göra en översättning från MyGames regler och 

komponenter till en temalös variant av dem. Kapitlet behandlar också de avvägningar som 

har gjorts under processen både gällande övergripande designbeslut och designbeslut på 

komponentnivå. Målet med produkten är att skapa en temalös variant av spelet MyGame 

som kan utvärderas utifrån den metod som beskrivs i kapitel 3.1 samt för att besvara detta 

arbetes problemformulering som återfinns i kapitel 3.  

Detta kapitel kommer till stor del använda termer från spelet MyGame. Vid eventuella 

oklarheter kring regler och komponenter i MyGame refereras läsaren till appendix D till F då 

samtliga regler, både med och utan tema, finns där tillsammans med de kort som har 

använts i undersökningen. 

4.1 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen bakom översättningen från en tematisk variant av MyGame till en temalös 

variant var tredelad. Först identifierades de termer i spelets regler och komponenter som 

innehöll tema, det vill säga de termer som måste genomgå en översättning. Därefter 

översattes dessa termer gruppvis, termer och komponenter som hade både en spelmekanisk 

koppling, exempelvis alla truppkort då de fungerar på samma sätt, och en tematisk koppling, 

exempelvis guldkorten som producerar resursen guld, översattes tillsammans för att de 

skulle fortsätta att behålla dessa kopplingar även i den temalösa varianten av spelet. Det 

tredje steget i arbetsprocessen var att införa översättningarna i regeldokumentet, detta 

gjordes med hänsyn till spelbarhet det vill säga spelarnas förmåga att förstå spelkonceptet. 

Det tredje steget i arbetet var en iterativ process, när något inte gick att föra in i 

regeldokumentet på ett tillfredsställande sätt utifrån ett spelbarhetsperspektiv gjordes en ny 

översättning varpå termen återinfördes i regeldokumentet. 

4.2 Viktiga begrepp i MyGame 

I och med att detta arbete fokuserar på MyGames spelmekanik och spelkoncept är det viktigt 

att förstå hur spelet, dess komponenter och dess regler fungerar. För att kunna ge en större 

förståelse för MyGame presenteras en lista på viktiga komponenter och regler i spelet. 

4.2.1 Komponent- och regelförklaring 

Nedanstående lista presenteras i formen svensk term/engelsk term följt av en förklaring av 

termen. Den engelska termen är den som används i spelets regler, ingen översättning till 

svenska har gjorts för att minimera risken att reglerna översätts på ett sätt som negativt 

inverkar spelbarheten eller på annat vis påverkar spelandet (mer om översättningar i 4.3.1). 

Denna lista inkluderar inte spelets faser, mer om spelets faser finns i 4.2.3. 

 Fraktion/Faction är vilket lag spelaren spelar, detta avgör vilka truppkort spelaren 

har tillgång till, vilket också avgör vilka strategier som finns tillgängliga för spelaren. 

 Truppkort/Creature cards är de kort som spelaren använder i sin stridsfas för att 

erövra städer eller för att anfalla motståndarens fästning, även kallat livspoäng eller 

life total. Alla truppkort har någon form av förmåga som aktiveras antingen genom 
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att spela kortet eller att slänga ett, av kortet bestämt, antal kort. Alla truppkort har ett 

styrkevärde. 

 Livspoäng/Life Total används för att representera hur många poäng spelaren har 

kvar. När en spelares livspoäng tar slut förlorar denne spelet. En spelare förlorar 

livspoäng om hens motståndare väljer att anfalla hen och får ett högre styrkevärde 

under motståndarens stridsfas. 

 Guldkort/Gold cards är de kort som spelaren använder för att köpa fraktionsbundna 

truppkort eller garnisoner i sin köpfas. 

 Garnisoner/Garrisons är kort som spelaren kan köpa för att generera 

inflytandepoäng. Garnisoner kan köpas med guldkort genom att slänga truppkort. 

 Städer/Cities är kort som är neutrala i början av spelet men som kan erövras av 

spelare i stridsfasen. En erövrad stad kan användas för att ge spelaren ett 

inflytandepoäng. Spelare kan erövra städer från varandra. 

 Inflytandepoäng/Influence är en resurs som används för att kunna köpa neutrala 

kort, inte städer, samt för att få behålla kort i spelets slängfas. 

 Neutrala kort/ Neutral cards är kort som inte är bundna till spelarnas fraktioner och 

som kan köpas av båda spelarna. Neutrala kort är några av de starkaste korten i 

spelet. 

 Segerkort/ You Win card är ett kort som kan köpas för 6 inflytandepoäng, detta 

kräver att spelaren har alla sina garnisoner och kontrollerar alla städer. Spelaren som 

köper kortet vinner omedelbart. 

 Styrkevärde/Power är ett värde som finns på alla truppkort och städer. Styrkevärdet 

avgör vem som vinner stridsfasen, om städer erövras samt hur mycket skada 

motståndarens fästning tar. 

4.2.2 Lista på översättningar 

Eftersom följande stycken innehåller många termer från MyGame samt deras temalösa 

översättningar bifogas en ordlista för läsbarhetens skull.   

 Faction = Deck List (Deck list ett är människor, deck list två är odöda och deck list tre 

är dvärgar) 

 Combat step = Play Step 

 Attack = Play against 

 Defending player = Opponent 

 Creature cards = Play Cards 

 Power = Points 

 Life Total = Player points 

 Gold = Resources 

 Gold Cards = Resource Cards 

 Influence = Second Resource 

 Garrisons = Second Resource Cards 

 Cities = Neutral Second Resource Cards 
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4.2.3 Spelloopen 

Eftersom MyGame är ett spel med stort fokus på sin spelmekanik och spelarnas iterativa 

arbete med att förbättra sin lek under spelets gång är det viktigt att förstå hur MyGames 

spelloop fungerar. Det vill säga hur en spelares tur ser ut och vilka val hen kan göra under 

den samt vilken påverkan på spelet dessa får. Den ursprungliga spelloopen i MyGame såg ut 

på följande vis. 

 Underhållsfas/Upkeep Step, här får den aktiva spelaren vända upp sina städer och 

garnisoner så att de kan användas för att generera inflytandepoäng igen. 

 Dra kort fas/Draw Step, här drar varje spelare kort tills båda har fem på handen. 

 Köpfas/Purchase Step, här får den aktiva spelaren spendera guldkort, använda städer 

och garnisoner samt truppkort för att köpa nya guldkort, garnisoner och truppkort 

till sin lek. 

 Stridsfas/Combat Step, i stridsfasen får den aktiva spelaren välja att anfalla en stad, 

antingen en neutral stad eller en som är kontrollerad av motståndaren, eller 

motståndarens livspoäng. Om den aktiva spelaren väljer att anfalla en neutral stad så 

erövras staden om den aktiva spelaren kan spela ut truppkort med högre styrkevärde 

än vad staden har. Om spelaren istället väljer att anfalla sin motståndare, antingen en 

kontrollerad stad eller motståndaren själv så får spelarna turas om att spela ut 

truppkort tills båda spelarna har slut på truppkort eller väljer att passa. Om 

motståndaren har ett mindre totalt styrkevärde än den aktiva spelaren förlorar 

motståndaren skillnaden i styrkevärde i livspoäng. 

 Slängfas/Discard Step, den aktiva spelaren får för varje kort i sin hand välja om hen 

vill betala ett inflytandepoäng för att behålla kortet, annars måste hen slänga det. 

Den aktiva spelaren går igenom dessa faser i kronologisk ordning, när slängfasen är över 
passas turen till den aktiva spelarens motståndare. 

4.3 Översättning till temalösa begrepp 

MyGame använder sig av ett flertal tematiska termer i sin regelbok som behövde översättas 

inför undersökningen. Detta avsnitt beskriver de översättningar som har gjorts samt motiven 

bakom dessa översättningar. 

4.3.1 Designbeslut inför översättning 

Det första beslut som togs var att inte ändra mer i reglerna än vad som redan hade gjorts (se 

4.4.1) eftersom hypotesen som ställts i Kap 3 inte längre är fullt utvärderingsbar om den 

temalösa versionen av MyGame inte har samma regler som den tematiska versionen. 

Reglerna ändrades inte för att spelet som användes i denna undersökning skulle vara så lik 

den tematiska varianten av MyGame som möjligt. Det har funnits en strävan att hålla de 

båda versionerna så lika som möjligt för att underlätta jämförelser mellan de båda 

versionerna för att det skall vara enklare att spekulera kring varför testpersonerna gör de 

identifikationer av tema som de gör. 

Ett beslut som togs tidigt i översättningsprocessen från tematiska kort till temalösa kort var 

att färg inte skulle användas på de temalösa korten, eftersom färg bär med sig viss mening 

och vissa värderingar (St. George, 1938). Något som kan komma att färga testpersonernas 

uppfattning om spelets komponenter. Färg medför också risken att färgkodningen känns 



16 
 

igen från andra spel, det vill säga att om korten i en Deck List hade varit gröna finns det risk 

att spelare hade använt sina erfarenheter från tidigare spel och kopplat färgen grön med t.ex. 

alver som ibland färgkodas med grönt som i t.ex. Magic the Gathering (Garfield, 1993) och 

Rune Age (Konieczka, 2011). En sådan identifikation av tema utgår inte från spelets regler 

eller mekaniker och hjälper därmed inte till att svara på arbetets problemformulering. 

Därmed undviks all färg för att inte tillföra information på korten som inte återfinns i 

MyGames regler och mekaniker. 

För att kunna eliminera alla kortnamn samt namn på korttyper, resurskort och spelkort, 

övervägdes ett siffersystem för korten. Alla korttyper tilldelades en siffra istället för ett 

namn, det vill säga att truppkort blev korttyp 1 och resurskort blev korttyp 2. Indelningen 

visade sig dock redan under första testspelningen vara problematisk då det var svårt att 

komma ihåg vilken siffra som betecknade vilken korttyp, detta fick spelet att bli svårspelat 

och hela indelningsmetoden övergavs i favör för spelbarhet. 

Som tidigare nämnts har spelet inte översatts till svenska, då det inte går att garantera att 

reglerna skulle översättas på ett sätt som bibehåller deras exakta funktioner. Det finns 

förvisso ett argument för att översätta till svenska då det möjligtvis hade minskat påverkan 

av testpersonernas tidigare erfarenhet av liknande spel. Eftersom spelare ofta använder både 

engelska och svenska termer när de spelar är det rimligt att anta att de svenska ord som 

använts som termer redan är kända bland dessa spelare, detta fenomen har sedan tidigare 

observerats i de tester som skett på MyGame innan detta arbete då testpersonerna växlar 

mellan ord som discard pile, slänghög, truppkort och creature cards vilket rimligtvis tyder på 

att de inte gör någon större skillnad på vilket av språken spelet är på.  

I den ursprungliga utvecklingsfasen av MyGame användes termen tap för att visa att städer 

och garnisoner hade använts för att generera inflytandepoäng på samma sätt som länder i 

Magic the Gathering (Garfield, 1993) kan ”tappas” för mana. Termen tap har dock inför 

undersökningen bytts ut till aktivera, activate, dels eftersom Wizards of the Coast har ett 

patent på spelmekaniken tap (U.S. Patent No. 5,662,332, 1997) och för att den är så stark 

kopplad till just Magic the Gathering (Garfield, 1993).  

En övervägning som gjordes tidigt i översättningsprocessen var huruvida spelarnas 

livspoäng skulle representeras med en 20-sidig tärning som räknade ner allteftersom 

spelaren förlorade livspoäng eftersom Magic the Gathering ofta använder sig av ett identiskt 

system för att räkna spelarens liv (Garfield, 1993). Systemet för att räkna livspoäng förblev 

oförändrat, beslutet togs för att inte behöva göra några regeländringar som inte är direkt 

kopplade till spelets tema.  

4.3.2 Översättningar 

Den enda av spelets faser som var tematiskt färgad var stridsfasen, ”combat step”. 

Stridsfasen döptes därför om till spelfas, ”play step”, för att inte längre ha en tematisk 

färgning. Namnet spelfas valdes eftersom det är den fas där spelarna faktiskt spelar kort mot 

varandra, det är också spelets längsta fas tidsmässigt och det är här som merparten av 

spelandet äger rum. Stridsfasen innehöll också ett flertal stridsrelaterade termer så som 

anfallande, försvarande, erövra, styrka och trupper. Anfalla och varianter på ordet byttes ut 

mot spela mot, ”play against”.  Termen spela mot refererar till vad den aktiva spelaren väljer 

att spela sina truppkort mot, antingen motståndaren eller mot en stad. Eftersom den 

försvarande spelaren alltid är den aktiva spelarens motståndare översätts försvararen helt 
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enkelt till motståndare då regeltexten alltid refererar till den aktiva spelaren som du. 

Truppkort, ”creature cards”, har översatts till spelkort, ”play cards”, eftersom de främst 

används i spelfasen. Eftersom truppkorten inte längre har några tematiska namn identifieras 

de i den temalösa versionen med hjälp av sin fraktion, ”Deck List”, från 1 till 3, och vilken 

nivå kortet har, ”tier”, från 1 till 5. Truppkortens och städernas styrkevärde, ”power”, har 

bytts ut mot poäng, ”points”. För att underlätta läsbarheten i detta arbete kommer 

spelkorten i spelets olika Deck Lists hädanefter att förkortas, Deck List 1 spelkort nivå 2 

kommer exempelvis att förkortas till D1T2 där D1 visar på att det är Deck List 1 det handlar 

om och T2 kommer visa att det är spelkort nivå (Tier) 2. 

Spelarnas livspoäng, ”life total”, kallades initialt poäng vilket senare ändrades till 

spelarpoäng, ”player points”, för att minimera förväxlingsrisken mellan truppkortens poäng 

och spelarnas spelarpoäng. 

Det andra stora området som översattes var spelets köpfas, ”purchase step”. Namnet köpfas 

behölls eftersom ordet köpa, ”purchase”, inte är ett tematiskt ord utan endast beskriver 

handlingen att byta in en vara mot en annan vilket är precis vad spelarna gör i fasen. Spelets 

två resurser, guld och inflytande, behövde dock översättas eftersom dess båda ord är starkt 

tematiskt laddade. Guld översattes till resurser, ”resources”, och guldkorten översattes till 

resurskort, ”resource cards”, eftersom guldkorten egentligen endast är det antal resurser 

spelaren för närvarande har att spendera på nya kort. 

Översättningen av termen inflytandepoäng visade sig vara den svåraste delen av projektet. 

Svårigheten bestod till stor del i att bibehålla samma koppling mellan korten som producerar 

resursen och resursen själv, på samma sätt som spelare kan förstå att resursen guld 

genereras av guldkort. Detta försvårades av att det finns två typer av kort som producerar 

inflytande, städer och garnisoner, och även om dessa två kort fyller samma funktionalitet i 

köpfasen finns det i övrigt stora skillnader mellan dem. Den andra delen av problemet var att 

inflytandepoäng är en resurs som används till ett flertal olika saker i spelet utöver köpfasen, 

bland annat för att aktivera förmågor hos truppkort och för att få behålla kort i slängfasen 

samt för att köpa segerkortet för att vinna spelet. Lösningen blev att kalla inflytandepoäng 

för andra resursen, ”second resource”. Namnet ”second resource” får garnisonerna att byta 

namn till ”second resource cards” och städer blir till ”neutral second resource cards”, därmed 

kan kopplingen mellan resursen och korten som producerar resursen bibehållas. För att 

särskilja städer som kontrolleras av en spelare från städer som fortfarande är neutrala 

kommer ordet ”claimed” fortfarande användas eftersom det inte anses ha en stark koppling 

till något specifikt tema. Ett möjligt problem med detta förfarande är att namnen kan bli 

väldigt långa och kan innehålla mycket information, namnet unclaimed neutral second 

resource card är både långt och innehåller mycket information vilket kan påverka hur svårt 

testpersonerna kommer att ha när de spelar spelet. Det långa namnet bedöms dock inte 

påverka spelbarheten i så stor grad att det måste ändras.  

Termen förinta, ”destroy”, översattes till ta bort, ”remove”, men ersattes senare av den fulla 

beskrivningen av effekten eftersom ordet förinta endast användes för att ge tematisk känsla 

till spelet och inte hade någon koppling till spelet i övrigt. Detta leder även till att spelarna 

inte längre behöver använda sig av regelboken för att se hur effekten ska hanteras. 
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4.4 Övergripande Designbeslut 

En ytterst viktig del av arbetet var att se till att alla komponenter i spelet beter sig på samma 

sätt före och efter översättningen, det vill säga att spelets spelkoncept (Degann, 2008; 

Järvinen, 2008) behålls oförändrat och att det endast är spelets tema som ändras.  

En annan viktig del av arbetet var att se till att spelet fortfarande var lätt att förstå efter 

översättningen, då spelet kommer sakna ett tema som Järvinen (2008) anser låter spelaren 

översätta från den abstrakta mekaniken till ett tema som hen kan ta till sig. Minns även att 

Schell (2008) menar på att ett spels tema är det som håller ihop spelets olika delar. Tester 

genomförda under den tidigare utvecklingen av MyGames regelsystem visade dock att 

spelsystemet trots brist på tematik var lätt för erfarna spelare att komma igång med och att 

spela utan att regeltvister uppstod. Testerna visade också att spelare inte hade några som 

helst problem att komma ihåg vilket truppkort som hade vilken förmåga eller vad de olika 

komponenterna i spelet hade för regler. 

Ett mål med arbetet var att inga termer eller komponenter skulle löpa någon större risk att 

blandas ihop med varandra samtidigt som spelkomponenter och spelmekaniker som hör 

ihop fortfarande skall göra det efter översättningen. Den främsta utmaningen inom detta 

område var garnisonerna och städerna eftersom de båda har samma funktionalitet i 

köpfasen men i övrigt har vitt skilda regler. Trots att namnen är så lika bedöms 

förväxlingsrisken som liten eftersom korten i övrigt behandlas väldigt olika. Garnisonskorten 

är en del av spelarens decklist och placeras därmed i dennes spelområde till skillnad från 

städerna som ligger mellan de båda spelarna. Hur spelarna går tillväga för att förvärva 

korten är också olika då den ena korttypen köps i köpfasen och den andra vinns i spelfasen.  

Den andra situationen där förväxlingsrisk förelåg var mellan spelarpoäng och truppkortens 

poängvärde då båda under den initiala översättningsfasen kallades poäng, points, vilket 

snabbt ändrades till spelarpoäng och poäng för att kunna särskilja de båda termerna.  

Slutligen var det viktigt att alla regelpassager fortfarande skulle gå att förstå då bristen på 

tema skulle kunna påverka hur komplext spelarna uppfattar spelet (Degann, 2008; Järvinen, 

2008). Detta visade sig vara ett mindre problem då MyGame inte hade något tema när 

regeldokumentet skrevs vilket har gjort att spelets regler utvecklats för att vara förståeliga 

även utan ett tema som spelarna kan använda sig av för att förstå spelreglerna.  

4.4.1 Regeländringar inför undersökningen 

Eftersom både Degann (2008) och Järvinen (2008) hävdar att ett spels tema underlättar för 

spelare att ta till sig regelsystemet har vissa av de mer svårförstådda delarna i MyGame 

omarbetats inför detta arbete. 

Nedanstående tre regeländringar är gjorda på de delar av spelet där spelarna antingen oftast 

glömt av eller får problem med hur spelet fungerar eller där de oftast har identifierat en 

mycket stark strategi som får dem att använda en mycket liten del av spelrymden. 

Förmågan för D2T3, det vill säga Decklist 2 (odöda) spelkort nivå 3, ändrades för att öka 

spelbarheten. Tidigare lät förmågan spelaren ta upp kortet från sin slänghög när hen skulle 

dra ett kort om hen istället för att dra ett kort slängde ett kort från sin hand. Förmågan 

förvirrade många spelare då de inte förstod varför kortet hade en sådan förmåga samt att de 

inte klarade av att räkna ut hur många kort de hade kvar att dra i varje dra-kort-fas, detta 
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hade potentiellt kunnat medföra ett problem i undersökningen då testpersonerna fastnat 

varje gång de skulle använda kortets förmåga vilket hade kunnat leda till orimligt långa 

spelsessioner och eventuellt att testpersoner valt att avbryta på grund av tidsbrist. 

Förmågan hos den äldre varianten av kortet löd: “Whenever you would draw a card you may 

instead discard a card, if you do return this card from your discard pile to your hand”. Det 

nya kortets förmåga lyder: “You may at any time discard two cards from your hand to put 

this card from your discard pile into your hand”. Tester med den nya varianten av detta kort 

har visat att spelet inte längre stannar upp när spelarna ska försöka förstå hur de ska 

använda kortet. 

D1T3, Deck List 1 spelkort nivå 3, fick sitt styrkevärde minskad från tre till två eftersom 

kortet var för effektivt och minskade hur ofta de andra korten i fraktionen spelades. Många 

spelare under de tidigare testerna på MyGame använde sig helt uteslutande av nivå 1 och 3 

korten på grund av hur effektiva de var. För att få testpersonerna att använda de andra 

korten i leken uppfattades denna ändring som nödvändig.  

Seger-villkoret för inflytandepoäng ändrades från att ha alla städer och garnisoner till att 

man måste köpa segerkortet.  Ändringen görs av ett flertal anledningar. En av anledningarna 

är att spelarna lättare ska komma ihåg att det går att vinna genom inflytandepoäng, många 

förstagångsspelare glömde helt av denna aspekt av spelet. Den nya lösningen gör att det nu 

alltid ligger ett kort på bordet som säger detta och på så vis påminner spelarna om den 

möjligheten. En annan anledning till ändringen var att ge motståndaren en tur på sig att ta 

tillbaka staden så att det inte räcker med att få en svag hand med kort för att förlora spelet. 

Något som tidigare frustrerat många spelare.  
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4.4.2 Presentation av spelet 

Samtliga kort i spelet består av endast svart text på vit bakgrund och innehåller följande 

information: 

1. Korttyp, exempelvis resurskort, av typ ett eller två, eller spelkort. 

2. Vilken deck-list de tillhör, 1, 2, 3 eller neutral. 

3. Regeltext, ett korts förmågor som kan aktiveras genom att spela kortet eller genom 

att slänga kort. 

4. Kortets kostnad i resurser. 

5. Kortets eventuella poängvärde. 

Detta är all information som spelsystemet kräver för att spelet ska vara möjligt att spela. 

Sådant som kortnamn, bilder och liknande är här helt borttagna. 

 

       

Figur. 1 Kortet till vänster är ett exempel på korten från versionen av MyGame som har ett 

tema, bilden på trollet är tagen från Magic the Gathering (Garfield, 1993). Kortet till höger 

är ett exempel på de temalösa kort som används i denna undersökning. 
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4.5 Snabbguide till korten i MyGame 

Nedan följer en snabb genomgång av de olika korten och de olika grupper av kort de ingår i 

som finns i MyGame samt vad korten används till. Notera att ett kort kan tillhöra flera olika 

grupper. Alla interaktioner kommer inte täckas då det är möjligt att skapa mycket långa 

kedjor av interaktioner som inte är intressanta att återge. 

Samtliga kort finns tillgängliga i appendix F. 

4.5.1 Deck List Cards 

Dessa är de kort som endast spelaren kan komma åt och inte hens motståndare. En Deck 

List består av fem olika typer av kort, spelkort nivå 1 till 4 och tre stycken Second Resource 

Cards. 

4.5.2 Resource Cards 

Resurskort används för att köpa alla Deck List kort. Resurskort kan inte användas för att 

köpa något annat än Deck List kort. Resurskort läggs i spelarens slänghög när de köps in 

vilket betyder att de förr eller senare blandas in i hens lek och därefter kan dras till handen. 

Resurskort används genom att spelaren väljer vilka kort hen vill köpa i sin köpfas och sedan 

slänger resurskort med ett värde som är lika stort eller större än kortens gemensamma 

kostnad. 

4.5.3 Play Cards 

Spelkort används i spelfasen för att ta över Neutral Second Resource Cards eller för att sänka 

motståndarens spelarpoäng. Alla typer av spelkort med undantag för nivå-fem korten tillhör 

en Deck List och köps därmed med resurskort. Likt resurskort lägger spelaren spelkorten i 

sin slänghög när hen köper dem. Samtliga spelkort har någon form av förmåga.  

4.5.4 Second Resource Cards 

Second Resource Cards kommer i två olika varianter, Second Resource Cards och Neutral 

Second Resource Cards. Second Resource Cards är en del av spelarnas Deck Lists och kan 

köpas i köpfasen för resurser eller genom att spelaren slänger ett antal spelkort. 

Neutral Second Resource Cards är inte bundna till någon Deck List utan startar spelet bland 

de neutrala korten. Som tidigare nämnt används spelkorten för att ta kontroll över neutral 

Second Resource Cards i spelfasen. 

Båda typerna av Second Resource Cards kan generera en Second Resource per kort per tur. 

4.5.5 Neutral Cards  

I spelet finns ett flertal neutrala kort. Bland dessa kort återfinns Neutral Second Resource 
Cards, resurskorten, nivå-fem spelkortet, Action Cards samt spelets enda You-Win-Card. 
Alla dessa kort, med undantag för Neutral Second Resource Cards, köps med Second 
Resource. Resurskort kan inte användas för att köpa dessa kort.   
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4.6 Pilotstudie 

För att undersöka huruvida översättningen av spelet samt undersökningsmetoden som 

presenterades i kapitel 3 var adekvata för arbetet genomfördes en pilotstudie med två 

testpersoner. Syftet med pilotstudien var framförallt att validera att undersökningsmetoden 

kunde samla in den data som krävs för att kunna validera eller förkasta undersökningens 

frågeställning och hypotes. Ett ytterligare mål för pilotstudien var att försäkra att 

översättningen av MyGame till en temalös variant inte påverkat spelbarheten i den grad att 

testpersonerna inte kan genomföra sin spelomgång. Pilotstudien följer den metod som 

beskrivs i 3.1, det vill säga att testpersonerna fick spelets regler förklarade för sig för att 

sedan spela ett parti mot varandra varpå de fick svara på en enkät som sedan användes som 

grund för en semi-strukturerad intervju, slutligen fick testpersonerna fylla i en enkät rörande 

deras spelvana. I pilotstudien användes den temalösa regelbok som bifogats i detta arbete. 

Frågorna som användes i undersökningens enkäter och intervjuer finns också bifogade i 

detta dokument. Pilotstudien visade att metoden fungerar adekvat då den ger möjlighet att 

observera allt som krävs för att besvara undersökningens frågeställning. Testpersonerna 

hade inga problem med att spela spelet och samtliga uppgav att de förstod spelet. Båda 

testpersonerna kunde identifiera någon form av tema i spelet, de kunde också använda sig av 

spelmekaniken för att styrka sina identifikationer av tema. 
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5 Resultat & Analys 

Detta kapitel kommer presentera de data som samlats in under undersökningsfasen i 

arbetet. Först presenteras information rörande testdeltagarna såsom spelvana och tidigare 

erfarenhet av Magic the Gathering (Garfield, 1993), Rune Age (Konieczka, 2011) och 

deckbuilding-spel. Därefter görs en genomgång av testpersonernas identifikationer av tema 

samt deras resonemang kring hur de identifierade dessa teman, vilket sker kategoriserat i 

övergripande tema, neutrala kort, resurskort, Second Resource samt spelets olika Deck Lists. 

Genomgången av Deck Lists kommer ske genom att de testpersoner som spelat den Deck 

List som behandlas kommer ge sina tolkningar först varpå de personer som spelade mot 

denna Deck List kommer få ge sina tolkningar. Därefter görs en genomgång av intressanta 

observationer som gjordes under testsessionerna. Kapitlet avslutas med en analys av det 

insamlade materialet. 

5.1 Testare 

Efter testsessionerna fick deltagarna svara på ett antal enkätfrågor rörande deras spelvana 

samt om de hade spelat liknande spel så som Magic the Gathering, Rune Age eller andra 

deckbuilding spel. 

Tabell 1 – Information om testdeltagarnas tidigare erfarenhet av spel samt olika 

deckbuilding spel.  

Testperson # Erfaren 

Spelare 

Spelat Magic Spelat Rune 

Age 

Spelat andra 

Deckbuilding 

Spel 

Antal 

speltimmar 

per vecka 

TP1 Ja Ja Nej Ja, Tantu 

Cuore och 

Dominion 

0-3 

TP2 Ja Nej Nej Ja, Tantu 

Cuore och 

Dominion 

20+ 

TP3 Ja Ja Nej Ja, 

Dominion 

12-16 

TP4 Ja Ja Ja Ja, 

Dominion 

20+ 

TP5 Ja Ja Nej Nej 20+ 

TP6 Nej Nej Nej Ja, 

Dominion 

0-3 

TP7 Ja Ja Nej Nej 20+ 

TP8 Ja Ja Nej Ja, 

Dominion 

16-20 
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Med undantag för TP6 uppfattar alla testpersoner sig som erfarna spelare. Merparten av 
testpersonerna har spelat både Magic the Gathering (Garfield, 1993) och andra deckbuilding 
spel, främst Dominon (Vaccarino, 2008) men även Tanto Cuore (Kudou, 2009). Endast TP4 
hade spelat Rune Age (Konieczka, 2011) och då endast en gång. Alla testpersoner utom TP1 
och TP6 spenderar 12+ timmar på spel, både digitala och analoga, i veckan vilket vittnar om 
att dessa spelare har god och uppdaterad spelvana.  
 

Testpersonerna ombads också att svara på vilka typer av spel de föredrar för att kunna ta 

reda på om det finns något samband mellan testpersoner som identifierar tema i spelet och 

vilka typer av spel de föredrar att spela.  

Tabell 2 – Testdeltagarnas föredragna typer av spel 

Testperson# Spel-preferenser 

TP1 Rollspel och pussel 

TP2 MOBA och singleplayer rollspel 

TP3 Strategi, Rollspel, Pussel, Action, Äventyr 

TP4 RTS, MOBA 

TP5 Platformers, MOBA,mmorpg, pusselspel 

TP6 Open World Sandbox 

TP7 Rollspel (digitala och analoga), Co-op spel 

TP8 Dwarf Fortress, Managementspel, Strategi 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att testpersonerna har en ganska bred bas i de spel som 

de föredrar och det verkar inte finnas någon stark överrepresentation även om rollspel 

verkar vara populärt då fyra av åtta svarade rollspel. 

5.2 Övergripande uppfattning om temat 

Av alla testare var det endast ett par som inte spelade färdigt ett helt parti MyGame 

nämligen TP5 och TP6. Båda testpersonerna kunde besvara merparten av frågorna men 

kunde inte lämna några svar rörande de neutrala korten då ingen av dem använde dessa.  

Tabell 3 – Spelarnas identifierade tema samt vilken lek de spelade med och vilken lek de 

spelade mot. 

Testperson # Identifierat tema Spelade som Spelade mot 

1 Inget Deck List 3 Deck List 2 

2 Strid, Fantasy, Deck List 2 Deck List 3 
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Erövring 

3 Strid, Fantasy, 

Magikerduell 

Deck List 2 Deck List 1 

4 Strid, Fantasy, 

Erövring 

Deck List 1 Deck List 2 

5 Strid, Fantasy, 

Resurshantering 

Deck List 2 Deck List 3 

6 Strid, Fantasy, 

Magikerduell 

Deck List 3 Deck List 2 

7 Strid, 

Imperiebyggande, 

Fantasy 

Deck List 2 Deck List 3 

8 Strid, Fantasy, 

Maktkamp mellan 

två riken 

Deck List 3 Deck List 2 

 

Alla testpersoner med undantag för TP1 identifierade tema i spelet. Alla testpersoner som 

identifierade tema ansåg att det rörde sig om någon form av strid/konflikt förlagd i en 

fantasy-värld dock med olika vikt på vad konflikten handlade om och vilka de stridande 

parterna var. Alla testpersoner, med undantag för TP1, kopplade temat till strid och konflikt 

på grund av ett par gemensamma faktorer. Framförallt uppgav testpersonerna att 

situationen där de spelar mot någon annan, det vill säga att det finns en motståndare, 

kombinerat med att de såg spelarpoängen som en livmätare gjorde att de uppfattade att de 

slogs mot varandra. Uppfattningen att spelet handlade om en strid mot motståndaren 

förstärktes enligt spelarna av hur spelfasen går till. Testpersonerna pekade framförallt på 

den styrkemätning som sker i spelfasen då spelarna försöker spela ut så många poäng som 

möjligt med sina spelkort. Testpersonerna såg det faktum att den aktiva spelaren inte kan 

förlora spelarpoäng i sin spelfas som att den aktiva spelaren anföll den andre spelaren. 

Testpersonerna drog också från tidigare erfarenheter av spel och framförallt kortspel där det 

enligt dem ofta handlar om en konflikt. 

Fantasytemat kom enligt ett flertal testare, framförallt TP3, TP4, TP5 och TP6 från att de 

spelat antingen Magic the Gathering (Garfield, 1993) eller Dominion (Vaccarino, 2008). De 

som refererade till Dominion i sina förklaringar motiverade identifikationen av fantasy, till 

skillnad från Dominions medeltida tema, med att kortlekarna beter sig så annorlunda från 

varandra att det inte kan vara frågan om olika kulturer eller nationer som slåss. 

TP1 identifierade som tidigare nämnt ingen form av tema i spelet och uppgav att hen endast 

uppfattade vad som stod i ord och siffror på korten. Även TP5 hade problem med att 

identifiera tema i spelet men kom fram till att spelet handlade om strid, TP5 kom också fram 

till att spelet antagligen utspelade sig i en fantasyvärld men kunde inte ge några exempel på 

varför hen ansåg att det var just en fantasyvärld.   



26 
 

TP1, TP5, TP6 och TP8 uppgav efter spelomgången att de kände att de endast förstod delar 

av spelet, alla testpersoner uppgav dock att de förstod alla drag i spelet. Det som TP1, TP5, 

TP6 och TP8 uppgav var förvirrande var spelets heuristiker då de inte förstod vad som var 

bra drag i spelet eller vilka strategier de skulle följa. 

5.2.1 Neutrala kort 

TP1 identifierade inget tema alls rörande de neutrala korten. TP5 & 6 avslutade innan någon 

av dem hann spela med något av de neutrala korten och bildade sig därmed inte heller någon 

uppfattning om vad korten skulle kunna representera tematiskt. 

TP4 & 8 såg TP5 som legoknektar som kunde köpas in. Tolkningen gjordes i båda fallen 

eftersom det var en tredje part som stod utanför konflikten men som för en summa Second 

Resource kunde hjälpa någon av sidorna. 

TP2, TP4 och TP7 ansåg att Neutral Second Resource Cards representerade områden eller 

platser så som landskap, städer eller borgar eftersom de kunde erövras och återerövras med 

hjälp av vad testpersonerna ansåg vara trupper. Neutral Second Resource Cards ger också 

resursen Second Resource som kan användas för att köpa mer resurskort vilket spelarna såg 

som att de hämtade resurser från sitt erövrade område. 

TP3 såg Neutral Second Resource som pengar med vilka man köpte tjänster, de neutrala 

korten, hen såg Neutral Second Resource Cards som pengar eller något som genererade 

pengar. Identifikationen av Neutral Second Resource som pengar gjordes då TP3 ansåg att 

det var en resurs som andra ville ha men som inte kunde användas för hens egna 

trollformler. 

5.2.2 Resurskort 

TP1 identifierade inte något tema i spelet överhuvudtaget. 

TP2 ansåg att resurskorten var pengar eller guld då hen tyckte att mekanikerna runt hur de 

användes påminde om pengar från andra spel, framförallt Dominion (Vaccarino, 2008). 

TP3 såg resurskorten som mana som hen kunde spendera på sina trollformler då hen ansåg 

att hen spelade som en trollkarl som utkämpade en duell mot TP4. 

TP4 såg resurskorten som lekspecifika resurser och ger exempel på hur resurserna för de 

olika lagen kan se ut exempelvis svart mana för de odöda. 

TP5 ansåg att resurskorten representerade någon form av valuta men hade ingen motivation 

varför eller någon närmare beskrivning av vad det är för form av valuta. 

TP6 ansåg i början av spelomgången att resurskorten representerade bönder eller någon 

annan form enhet som kunde användas som arbetskraft, hen övergick dock till att se 

resurskorten som mana senare i spelomgången eftersom det passade hens identifikation av 

Deck List 3 som nekromantiker. 

TP7 såg resurskorten som pengar, silver eller guld med vilket han rekryterade trupper eller 

utökade sin infrastruktur. Att resurskorten skulle representera pengar tyckte TP7 var 

naturligt. 
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TP8 såg i likhet med TP4 resurskorten som lekspecifika då hen ansåg att hens egna 

”necropolis-faction” använde sig av ”necro-energi” och att hens motståndare TP7 använde 

sig av pengar. Tolkningen att resurskorten är lekspecifika gjordes eftersom TP8 inte såg 

vilken användning odöda skulle ha av pengar. 

5.2.3 Second Resource 

TP1 – Ingen identifikation av tema 

TP2 såg Second Resource som något mer sällsynt och värdefullt än pengar/guld vilket fick 

hen att identifiera Second Resource som ädelstenar eller andra sällsynta resurser som hen 

kunde utvinna från städerna (båda typerna av Second Resource Cards). 

TP3 ansåg att Second Resource var pengar då hen kunde spendera dem på den neutrala 

tredje partens kort men inte för att kasta sina egna trollformler. 

TP4 ser Second Resource som en mer generisk resurs som kan användas av alla så som guld, 

trä eller mat eftersom de kan användas för att köpa de neutrala korten och genereras av de 

erövrade borgarna (Neutral Second Resource Cards). 

TP5 och TP6 avbröt spelsessionen innan någon av spelarna hann använda Second Resource 

och ingen av dem hade därför någon uppfattning om temat. 

TP7 såg Second Resource som provinsiella resurser med vilket hen menar råvaror som vete 

eller järn men även abstrakta resurser som arbetskraft. Tolkningen gjordes eftersom TP7 såg 

Neutral Second Resource Cards som provinser som spelarna kunde erövra och Second 

Resource Cards som delar av deras egna riken som de kunde bygga ut. 

TP8 såg Second Resource Cards, lekspecifika och neutrala, som personer eller byggnader 

”som kan fixa saker åt dig”. TP8 ser Second Resource som inflytande med vilket hen kan 

köpa tjänster och allierade. 

5.2.4 Deck List 1 (Humans) 

Av alla testpersonerna var det endast en som spelade Deck List 1 (Humans) nämligen 

testperson 4. TP4 identifierar Deck List 1 som ”high elves”, högalver, då hen tyckte att de 

mekaniker som återfinns hos Deck List 1, lekmanipulation samt kortdrag, kändes som något 

magiskt och att hens Deck List därmed är något med magisk affinitet vilket drog tankarna till 

högalver. 

D1T1 sågs som någon form av infanteritrupp då TP4 resonerade att den blev större och 

starkare ju fler andra trupper den kunde hitta med sin förmåga. 

TP4 ansåg att D1T2 var en siare eftersom kortet låter spelaren se och arrangera de topp tre 

översta korten i någon lek, TP4 såg detta som att spelaren kunde se vad som skulle hända i 

framtiden, det vill säga nästa tur. 

D1T3 tolkades också som någon form av magiker men en mäktigare sådan än D1T2 då kortet 

kan hämta något som skulle ske först i framtiden det vill säga dra ett kort som skulle ha 

dragits först nästa tur. 

TP4 såg D1T4 som antingen någon speciell högt uppsatt person inom alvriket eftersom 

kortet är väldigt kraftfullt och endast ett fåtal finns i spelet. Samma resonemang användes 
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för att tolka kortet som en väldigt mäktig trollkarl (Arch Mage). TP4 såg kortets förmåga att 

tvinga en spelare att lägga tillbaka ett kort som de spelat i spelfasen till leken som kortet 

köptes från som att kortet använde magi för att spränga eller förinta det andra kortet. 

TP3 är den enda av testpersonerna som spelade mot Deck List 1, hen ansåg att Deck List 1 

tematiskt var något som kunde förutse eller sia om framtiden. TP3 förklarade att 

identifikationen av Deck List 1 som siare gjordes på grund av förekomsten av att många av 

korten i Deck List 1 låter spelaren se och sortera de översta korten i leken samt att Deck List 

1 får dra mer kort övriga Deck Lists. 

5.2.5 Deck List 2 (Undeads) 

Deck List 2 var den mest spelade leken och spelades i samtliga spelomgångar. Nedan 

presenteras tolkningen av temat av de testpersoner som spelade Deck List 2, därefter 

presenteras deras motståndares tolkningar av samma lek. 

TP2, TP3, TP5 och TP8 spelade Deck List 2, samtliga noterade att leken hade mycket 

interaktion med slänghögen. 

TP2s tolkning: 

TP2 tolkade leken som nekromantiker, detta på grund av den höga interaktionen mellan 

korten och slänghögen. TP2 såg slänghögen som en kyrkogård eftersom de spelkort som 

enligt TP2 var trupper hamnade i slänghögen efter att de deltagit i en strid (spelfasen).  

TP2 såg D2T1 som någon form av odöd som återupplivar och tar med sig en likadan odöd till 

striden. TP2 gjorde denna identifikation eftersom den mycket nära följer kortets effekt då 

det låter spelaren sätta in ett annat D2T1-kort från sin slänghög i spel när hen spelar ut ett 

D2T1-kort från sin hand. Eftersom TP2 såg slänghögen som en kyrkogård ansåg hen att det 

var rimligt att kortet som kommer från denna kyrkogård är något som återuppväckts från de 

döda och eftersom båda korten (det som spelades från handen och det som spelats från 

slänghögen) är samma korttyp såg TP2 alla kort av den typen som odöda.  

D2T2 ansågs vara någon som kan kasta en trollformel för att ”döda” de topp tre översta 

korten i någon spelares lek för att skapa fler kroppar på kyrkogården som kan återupplivas. 

Det tredje kortet i leken, D2T3 sågs som något stort och starkt av TP2. Hen förklarade detta 

genom att kortet har tre i poängvärde som enligt TP2 var styrka (power). TP2 ansåg att D2T3 

var någon form av odöd bärsärk som hen kunde återuppliva med hjälp av pengar och 

blodsoffer. TP2 såg kastandet av kort för att aktivera förmågan hos D2T3 som att hen offrade 

kort och eftersom hen kunde offra de andra spelkorten ansåg hen att det representerade 

blodsoffer. 

TP2 ansåg att D2T4 var en kraftfull enhet då den har fyra i poängvärde. TP2 ansåg också att 

kortet möjligtvis kunde vara någon form av spion som kan infiltrera motståndaren och 

sabotera dennes slänghög. 

TP3s tolkning: 

TP3 ansåg i likhet med TP2 att Deck List 2 representerade nekromantiker även här på grund 

av interaktionen mellan Deck List 2 och slänghögen. TP3 fokuserade dock mer på att korten 

kunde komma tillbaka från de döda. TP3 uttryckte inte att hen såg slänghögen som någon 
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form av kyrkogård men ansåg att korten som används i spelfasen dog när de lades i 

slänghögen efteråt. Till skillnad från TP2 såg inte TP3 spelkorten som enheter utan som 

trollformler. 

D2T1 var enligt TP3 en trollformel som frammanade zombies eller spöken som slogs för hen. 

TP3 ansåg att det var just zombies eller spöken som frammanades eftersom de kom tillbaka 

från de döda för att slåss tur efter tur. 

TP3 ansåg att D2T2 var en magiskt frammanad sjukdom som kunde användas för att 

försvaga motståndarens lek. 

D2T3 sågs som en besvärjelse där kort offrades för att kunna återuppliva en starkare varelse. 

D2T4 sågs som en besvärjelse som kunde få en spelare att ”glömma bort” ett kort, TP3 såg 

likheter mellan D2T4 och lobotomi-effekter i Magic the Gathering som tvingar 

motståndaren att ta bort det valda kortet (och alla kopior av det) från sin hand, slänghög och 

lek. Även om D2T4 inte tvingar en spelare att göra sig av med samtliga kopior av kortet finns 

det viss likhet hur D2T4 tvingar spelaren att ta bort kortet ut sitt kretslopp mellan lek och 

slänghög. 

TP5s tolkning: 

TP5 hittar ingen tematisk koppling till korten. Hen identifierar kortens funktion samt vilka 

mekaniker de använder sig av men ser ingen tematik annat än att spelet handlade om strid i 

en fantasy eller medeltida miljö. 

TP8s tolkning: 

TP8 anser i likhet med TP2 och TP3 att Deck List 2 var en fraktion av odöda och beskriver 

sin Deck List som ”en necropolis-faction”. TP8 hävdar att hen gör detta eftersom Deck List 2 

har mycket interaktion med slänghögen som TP8 precis som TP2 identifierat som en 

kyrkogård där ”döda” kort ligger. 

TP8 ser D2T1 som zombies eller skelett eftersom de kommer tillbaka från ”kyrkogården”. 

TP8 gör en tolkning av D2T2 som är mycket lik den som TP2 gjort då TP8 anser att D2T2 är 

en nekromantiker som kan ”döda” de tre översta korten i en spelares lek för att skapa fler 

kroppar att återuppliva.  

D2T3 sågs först som demoner eller vampyrer av TP8 i enkätsvaren men ändrades under 

intervjun till att enbart vara vampyrer. TP8 motiverade detta med att hen ansåg att demoner 

inte hade någon plats i en ”necropolis-faction”. Både vampyr- och demontolkningen 

baserades på att det var en kraftfull varelse, eftersom den hade tre i poängvärde, samt att det 

gick att frammana den ifrån kyrkogården genom att offra resurser eller varelser, det vill säga 

resurskort och spelkort. 

TP8 sågD2T4 som en lich, en kraftfull odöd magiker, då detta var den kraftfullaste odöda 

varelse hen kunde komma på. TP8 såg kortets poängvärde fyra som en indikator på att 

varelsen som kortet representerade måste vara väldigt kraftfull. TP8 ansåg också att kortet 

var någon form av magiker på grund av dess förmåga att lägga tillbaka ett kort i en slänghög 

till högen som kortet köptes ifrån vilket hen tolkade som att D2T4 förintade det andra kortet 

så att det helt försvann ifrån kretsloppet mellan lek och slänghög. 
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De spelare som mötte Deck List 2 under spelsessionerna var TP1, TP4, TP6 och TP8 

TP1 gjorde ingen tematisk tolkning av Deck List 2. 

TP4 tyckte att det var mycket tydligt att Deck List 2 var odöda då alla kort i leken interagerar 

med slänghögen på något sätt samt att ett flertal av korten kan komma tillbaka till spel från 

de döda, det vill säga slänghögen. 

TP6 är den enda av testpersonerna som identifierat ett tema till Deck List 2 som inte 

samtidigt har identifierat Deck List 2 som odöda eller någon form av nekromantiker. Istället 

identifierade hen Deck List 2 som en stor armé av krigare då de får in fler kort i spel via 

förmågan hos D2T1. Att Deck List 2 också är offensivare än Deck List 3 fick TP6 att dra 

paralleller till mänskliga-våg-anfall (wikipedia, 2014a) då Deck List 2 använder sig av stora 

mängder D2T1 för att vinna spelfaserna. Viktigt att påpeka är att TP5 som spelade Deck List 

2 i matchen mellan TP5 och TP6 inte använde sig av lekens slänghögsinteraktion i någon 

större utsträckning samt att TP6 använde sig mycket av den slänghögsinteraktion som finns 

i Deck List 3 vilket ledde till att TP6 använde sig flitigare av slänghögen med Deck List 3 än 

vad TP5 med Deck List 2 gjorde. 

TP7 ansåg att hen spelade mot någon form av odöda eller nekromantiker eftersom Deck List 

2 hade så många kort som interagerar med slänghögen och eftersom två av dem, D2T1 och 

D2T3, kan komma tillbaka till spel från slänghögen. 

5.2.6 Deck List 3 (Dwarves) 

Av de åtta testpersonerna spelade tre, TP1, TP6 och TP7, Deck List 3. Som tidigare nämnt 

identifierade inte TP1 något tema i spelet och har därmed inte beskrivit någon tematik för 

Deck List 3.  

TP6s tolkning: 

TP6 tolkade Deck List 3 som nekromantiker då hen såg slänghögen som en plats för ”döda” 

kort och samtliga av korten i Deck List 3 antingen; hämtar ett kort från slänghögen, låter 

spelaren lägga ett kort i slänghögen eller räknar en viss typ av kort i slänghögen. TP6 ansåg 

att D3T1 representerade ett skelett eftersom kortet är billigt och svagt i spelfasen (som 

representerade en strid enligt TP6), TP6 resonerade att skelett ofta är den svagaste typen av 

odöda i fantasyspel och därmed borde det svagaste kortet vara ett skelett. Att D3T1 var ett 

återupplivat skelett passade hens vision om att leken tematiskt representerade 

nekromantiker. 

D3T2 ansågs vara någon form av odöd varelse som offrade andra för att göra sig själva 

starkare, detta eftersom kortet låter spelaren slänga ett resurskort från sin hand för att ge 

D3T2 två extra poäng när det spelas ut. 

TP6 såg D3T3 som någon form av trollformel med vilken något kunde resas från de döda 

(slänghögen). TP6 redogjorde inte hur hen såg på kortets användande i spelfasen. 

D3T4 sågs även det som en handling eller trollformel, denna gång som något som reste ett 

flertal kort för att slåss mot motståndaren. Tolkningen gjordes då kortet får ett poäng för 

varje resurskort i slänghögen. 

TP7s tolkning: 
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TP7 hade en helt annorlunda tolkning av vad Deck List 3 representerade tematiskt. Hen 

ansåg att Deck List 3 representerade romarriket eller åtminstone ett människorike inspirerat 

av romarriket i en fantasyvärld. Kopplingen mellan romare och Deck List 3 gjordes då Tp7 

ansåg att de olika mekanikerna på korten i Deck List 3 tillsammans beskrev romerska 

legioner. TP7 såg D3T1 som den lokala milisen eller annat ofrälse som antingen kunde 

värvas (användas i spelfasen för 1 poäng) eller kunde användas till att generera fler resurser 

med vilka bättre enheter kunde rekryteras.  

D3T2 ansågs vara Auxilia (wikipedia, 2014b), icke-romerska soldater som användes som 

hjälptrupper, då de antingen kunde kastas in i striden rakt av (spela kortet för 2 poäng) eller 

utrusta dem för ett resurskort (använda kortets When Played-förmåga). 

TP7 såg D3T3 som adel eller någon annan form av landägande maktelit, detta eftersom TP7 

identifierade Second Resource Cards som landområden som antingen kunde erövras som i 

fallet med Neutral Second Resource Cards eller bebyggas som i faller med Second Resource 

Cards. TP7 beskrev att hen tolkade D3T3 som adel eftersom det genom att använda sig av ett 

landområde kunde bidra med trupper eller resurser på nästa tur. TP7 vägde också in adelns 

förmåga att vara väl utrustade på grund av kortets höga poängvärde. 

Slutligen tolkade TP7 D3T4 som en romersk legion som blev starkare ju mer resurser som 

hade spenderats på militären eller infrastrukturen. Tolkningen gjordes eftersom kortet får 

ett extra poäng för varje resurskort som ligger i slänghögen och de enda kort som kan köpas 

för resurskort är spelkort (trupper) och Second Resource Cards (infrastruktur). 

Eftersom tre testpersoner spelade som Deck List 3 betyder det att tre testpersoner spelade 

mot Deck List 3, dessa personer var TP2, TP5 och TP8.  

TP2 drog i likhet med TP7 paralleller mellan Deck List 3 och rommarriket. TP2 ansåg först 

och främst att Deck List 3 var några som löste sina problem med pengar och kom sedan fram 

till att lekens interaktion med resurskorten (som TP2 ansåg vara guld eller pengar) 

representerade romarriket, TP2 kunde dock inte beskriva mer specifikt hur hen kommit till 

denna slutsats. 

TP5 såg inget djupare tema med Deck List 3 men reagerade på den starka interaktionen 

mellan de olika spelkorten och resurskorten i leken. 

TP8 ansåg att hen hade spelat mot ett handelsorienterat imperium i stil med Florens eller 

Venedig i renässansens Italien eftersom de enligt TP8 ”kasta pengar på det för att lösa 

problem”, TP8 såg alltså Deck List 3 som en sorts köpmannafraktion som använde sina 

pengar (resurskorten) för att lösa sina problem. TP8 såg interaktionen mellan D3T1, D3T2 

samt D3T4 och resurskorten som att Deck List 3 hade en stark koppling till pengar (TP8 såg 

resurskorten som lekspecifika resurser och såg därmed resurskorten i Deck List 3 som 

pengar). 

5.2.7 Observationer under spelsessionerna 

Under samtliga spelsessioner övergick spelarna snabbt från att använda spelets terminologi i 

spelfasen, så som spela mot eller spelkort, och gick istället över till att använda ord som 

anfalla, attackera, trupper, soldater, gubbar för att beskriva termen spela mot och spelkort. 

Alla testpersoner övergick till att kalla spelarpoängen för liv istället. 
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I spelsessionen mellan TP1 och TP2 använder TP2 uttryck som anfalla och guld för att 

beskriva de olika korten och faserna. Även TP1 använder sig av ord som slåss eller anfalla 

men identifierar inget tema så som konflikt eller strid efteråt. 

Spelsessionen mellan TP5 och TP6 är intressant eftersom den dels inte blev färdigspelad 

samt att både TP5 och TP6 spelade sina lekar radikalt annorlunda från hur de andra 

testpersonerna spelade dem. Framförallt använde sig båda spelarna nästa helt uteslutande 

av T1-kort vilket merförde att TP6 interagerade mer med sin slänghög än vad TP5 gjorde 

trots att TP5 spelade Deck List 2. TP5s användande av T1-kort ledde till att hen nästan alltid 

spelade ut mer kort än TP6 samt att det var TP5 som vann flest spelfaser. Detta fick båda 

testpersonerna att tycka att TP5 spelade en väldigt aggressiv lek. 

TP1, TP5, TP6 och TP8 var de testpersoner som uppvisade störst svårigheter att ta till sig hur 

spelets regler fungerar vilket också reflekteras i deras svar på frågan ”Kände du att du 

förstod hur man spelar spelet?” då samtliga uppgav att de förstod delar av spelet.  

En intressant observation gjordes då TP4 läste igenom korten i Deck List 3 och direkt 

identifierade den som dvärgar där D3T1 var en dvärg som antingen kunde användas till att 

slåss eller för att gräva efter guld. D2T3 ansåg hen vara någon form av legoknekt eller soldat 

som behövde betalas. TP4 såg D3T4 som en drake och resonerade att drakar gillar guld och 

att ju mer guld spelaren hade spenderat ju bättre skulle draken slåss för denne. Även TP4 

noterade att Deck List 3 har en stark koppling till resurskorten. 

5.3 Analys 

Eftersom endast två testpersoner interagerade med Deck List 1 kan inga djupare slutsatser 

dras rörande Deck List 1. Det verkar dock som att testpersonerna tolkar möjligheten Deck 

List 1 ger att se och på olika sätt sortera korten i kortleken som att korten i Deck List 1 siar 

om framtiden, detta kan bero på att båda testpersonerna är erfarna Magic-spelare och vissa 

av förmågorna (framförallt D1T2) påminner mycket om siare i Magic the Gathering 

(Garfield, 1993). TP4 är också den enda testperson som reagerar på att det endast finns tre 

T4-kort i spelet och tolkar därmed T4-korten som något det bara kan finnas en begränsad 

mängd av. Ingen annan testperson använde sig av mängden komponenter för att motivera 

någon form av identifikation av tema. 

Sammanfattningsvis identifierade fem av de åtta testpersoner som spelade med Deck List 2 

den som nekromantiker eller odöda. Samtliga av de testpersoner som identifierade Deck List 

2 som nekromantiker eller odöda gjorde detta eftersom leken har mycket interaktion med 

slänghögen. Många av testpersonerna använde sig också av det faktum att flera av korten 

kommer tillbaka från slänghögen för att ytterligare förstärka sin uppfattning om att Deck 

List 2 handlade om odöda varelser som väcks till liv. TP3 hade dock en lite annan syn på 

temat i leken då hen ansåg att hen spelade som en nekromatiker som kunde resa odöda eller 

kasta trollformler snarare än att korten i sig representerade nekromantiker, det vill säga att 

TP3 är den enda testperson som ansåg att hen själv kastade trollformlerna snarare än att 

korten representerade ett monster eller någon som kastade en trollformel. 

TP2, TP6 och TP8 såg slänghögen som en kyrkogård där spelkort som ”dött” hamnade. Det 

är även möjligt att testpersoner som har spelat Magic the Gathering (Garfield, 1993) ser 

slänghögen som en kyrkogård då slänghögen i Magic the Gathering kallas just ”graveyard”, 

kyrkogård, och många kort som representerar odöda i Magic the Gathering använder sig av 
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just denna ”graveyard”. TP2 och TP6 har dock inte spelat Magic the Gathering och bör 

därmed rimligtvis inte kunna dra parallellen mellan slänghögen i MyGame och Magic the 

Gathering även om kopplingen mellan ”graveyard” och slänghög återfinns i andra spel, 

exempelvis Smash Up (Peterson, 2012). Mer om detta resonemang i 6.2.2. 

Identifikationen av temat i Deck List 3 är inte lika enhetlig som den för Deck List 2. Alla 

testpersoner, med undantag för TP1 och TP6, noterade att Deck List 3 interagerar mycket 

med resurskorten i spelet. En intressant detalj är att de två vanligaste identifikationerna av 

tema som gjordes under testsessionerna i de tidigare undersökningarna av MyGame, 

nämligen romare och dvärgar, också återfanns bland resultaten i denna undersökning. 

Den vanligaste identifikationen av temat i Deck List 3 som gjordes under undersökningen 

var den som gjordes av TP2 och TP7 som båda ansåg att Deck List 3 representerade en 

fraktion som påminde om romarriket, båda testpersonerna ansåg dock att spelet inte var 

förlagt i vår värld utan att det endast rörde sig om en fraktion som påminner om romarriket. 

TP4 gör en identifikation som ligger mycket nära det tema som Deck List 3 faktiskt har i den 

tematiska varianten av MyGame (se 5.2.7, sista stycket). TP4:as identifikation av de tre 

korten stämmer exakt överens med de kort som faktiskt finns i MyGame både vad gäller vad 

korten representerar, men även resonemanget TP4 för bakom varför korten representerar 

detta, är väldigt lika med resonemang som användes under utvecklingen av den tematiska 

versionen av MyGame. 

Som tidigare nämnt gör TP6 en annorlunda tolkning av Deck List 3 då hen väljer att fokusera 

på slänghögsinteraktionen snarare än lekens interaktion med resurskorten. 

Vad gäller resurskorten finns det tre övergripande tolkningar då spelarna antingen ser 

resurskorten som guld/pengar, mana/magisk energi eller att resurskorten är lekspecifika. 

Även de båda spelare som ansåg att resurskorten var lekspecifika (TP4 och TP8) ansåg att 

Deck List 2 använde sig av någon form av magisk energi (svart mana respektive necro-

energi) då de inte kunde se vilken nytta en enligt dem odöd fraktion skulle ha av guld eller 

andra resurser. Värt att nämna är att TP8 ansåg att hens motståndares resurskort 

representerade guld eller pengar vilket, som tidigare nämnts, var en vanligt återkommande 

tolkning. 

Av de fyra testpersoner som ansåg att resurskorten representerade mana eller magisk energi 

(TP3, TP4, TP6 och TP8) var det endast en, TP3, som inte motiverade med att de spelade 

som en fraktion bestående av odöda och att mana var en resurs testpersonerna ansåg passa 

till odöda. TP3 motiverade istället sin tolkning av resurskorten som mana med att hen ansåg 

att hen själv var en nekromantiker i spelet och att hen därmed använde mana för att kasta 

sina trollformler. 

TP2, TP7 och TP8 ansåg att resurskorten representerade guld eller pengar. TP7 och TP8 

gjorde det av tematiska skäl då de ansåg att TP7 spelade som romare respektive ett 

handelsimperium och att guld/pengar därmed var en passande resurs för dem att använda. 

TP2 är den enda testperson som använder sig av kortens faktiska mekaniker för att 

identifiera ett tema då hen anser att korten representerar guld eller pengar eftersom det är så 

guld och pengar används inom andra deckbuilding-spel så som Dominion (Vaccarino, 

2008). 
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Endast TP4 nämner något annat än guld, pengar eller mana/magisk energi som resurskorten 

skulle kunna representera nämligen Dark Iron som hen tyckte var en passande resurs för 

Deck List 3 som hen ansåg vara dvärgar.  

Second Resource samt de två typerna av Second Resource Cards visade sig vara svårare för 

testpersonerna att hitta en tematisk tolkning av. Tre av testdeltagarna svarade inte på 

frågan, TP1 eftersom hen inte hittade något tema i spelet, TP5 och TP6 eftersom de båda 

avslutade spelomgången innan någon av dem hann använda Second Resource eller ett 

Second Resource Card. Av resterande testpersoner är det bara TP3 och TP4 som är eniga om 

att Second Resource representerar guld även om TP4 också kunde tänka sig att det 

representerade en mer generisk resurs som alla vill ha så som trä eller mat. TP7 anser att 

Second Resource är råmaterial som utvinns ur provinser (TP7 anser att båda typerna av 

Second Resource Cards representerar provinser som spelarna  kan kontrollera).  

TP2 anser att Second Resource är mer värdefull än Resource Cards och att det därmed måste 

vara någonting som är värt mer än guld vilket fick hen att tolka Second Resource som 

ädelstenar. TP2 kom dock inte på vad hen ansåg att de två olika typerna av Second Resource 

Cards representerade. 

TP8 är den enda som inte anser att Second Resource representerar en fysisk resurs utan 

valde istället att se den som någon form av inflytande som spelaren kunde utöva. 

Nästan alla testpersoner som identifierade någon form av tema hos Second Resource 

använde sig av det faktum att resursen används för att köpa de neutrala korten för att 

komma fram till sin tolkning, det vill säga att de exempelvis tolkar Second Resource som 

pengar eftersom de köper Neutral Cards som de tidigare har identifierat som legoknektar. 

Endast TP7 använde sig av sin tolkning av Second Resource Cards för att komma fram till 

vad Second Resource var tematiskt, det vill säga att TP7 tolkade Second Resource som 

råmaterial eftersom hen tidigare identifierat Second Resource Cards som provinser. Det 

verkar som att vad resursen används till är viktigare för identifikationen av tema än varifrån 

resursen kommer. 

Vad gäller testpersonernas spel-preferenser (se tabell 2) har dessa inte haft någon 

observerbar påverkan då testpersonerna sällan uppgett några exempel på liknande spel. 

Testpersonernas svar verkade inte heller ha någon koppling till vilka spel de föredrog då inga 

jämförelser mellan de spel som de anget att de föredrog i eknät 2 användes för att motivera 

varför de gjort sina tolkningar av temat i MyGame. Sammanfattningsvis har ingen koppling 

mellan vilka spel testpersonerna föredrar och testpersonernas förmåga att se ett tema i 

MyGame kunnat göras. 

Testpersonernas tidigare erfarenheter har dock antagligen haft påverkan på de resultat som 

undersökningen har hittat. Framförallt gällande det övergripande temat var det ett flertal av 

testpersonerna som berättade att de gjorde kopplingar till Magic the Gathering och 

Dominion när de bestämde sig för att spelet handlade om en konflikt i en fantasyvärld. TP3 

uttryckte att hen ansåg att spelet handlade om en trollkarsduell precis som i Magic the 

Gathering (Garfield, 1993). Ingen av testpersonerna, med undantag för TP2 och TP3, 

använde dock några liknelser till andra spel för att beskriva de olika korten. TP2 ansåg att 

resurskorten påminde om pengar från Dominion (Vaccarino, 2008) eftersom båda fungerar 

på ett snarlikt sätt. TP3 drog liknelser mellan kortet ”Lobotomy” från Magic the Gathering 

(Garfield, 1993)  och effekten som D2T4 har för att göra en tolkning av D2T4s tema.   
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6 Slutsats 

I detta kapitel beskrivs en sammanfattning av de resultat som samlats in under arbetets 

gång, detta utifrån de observationer som gjorts i tidigare undersökningar av MyGame, 

framställandet av den temalösa varianten av MyGame och till sist undersökningen av 

spelares uppfattning om tema. Detta efterföljs av en diskussion om den metod som har 

använts för genomförandet av undersökningen där för och nackdelar med metoden tas upp. 

Därefter undersöks de slutsatser eller trender resultaten och analysen av resultaten visar på. 

Sedan diskuteras de lärdomar som kan dras utifrån de resultat och trender som påvisas av 

resultaten. Kapitel 6 avslutas med en diskussion kring forskningsetik i arbetet. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Huvudmålet med arbetet var att utröna om spelare skapade sig något tema, vilket som helst, 

utifrån ett temalöst spels regler och mekaniker. För att undersöka detta framställdes en 

temalös variant av deckbuilding-spelet MyGame. Den temalösa varianten innehåller inga 

kortbilder eller tematiska kortnamn, inte heller spelets faser eller drag har några tematiska 

kopplingar. Undersökningens testpersoner fick därefter spela den temalösa varianten av 

MyGame, och efter spelsessionen fick testpersonerna fylla i en enkät rörande hur de 

identifierat temat samt deras spelvanor. I undersökningen ingick också en semi-strukturerad 

intervju som baserades på de svar testpersonerna hade gett på enkäten. Intervjun användes 

för att testdeltagarna skulle kunna reda ut eventuella oklarheter i deras enkätsvar samt för 

att få dem att utveckla intressanta resonemang.  

Resultaten påvisar att nästan alla testpersoner faktiskt identifierade ett tema i spelet. Alla 

utom en testperson identifierade också att spelet handlade om en konflikt som utspelade sig 

i en fantasyvärld. Hypotesen om att spelare kommer att identifiera ett tema i spelet kan 

därmed styrkas, även hypotesen om att spelarna skulle identifiera ett tema som är snarlikt 

det som ursprungligen fanns i MyGame kan styrkas eftersom alla utom en av spelarna 

identifierade att spelet handlade om en konflikt som utkämpades mellan olika fraktioner, 

raser eller kungadömen i en fantasyvärld. Även om hypoteserna har kunnat stärkas av 

undersökningen är det viktigt att ha i åtanke att studien endast har genomförts på åtta 

personer vilket kan anses vara ett för litet antal testpersoner. Gruppen var också mycket 

homogen då sju av åtta testpersoner uppgav att de ansåg sig vara erfarna spelare och 

samtliga spelare hade antingen spelat Magic the Gathering (Garfield, 1993) eller 

deckbuilding-spel som Dominion (Vaccarino, 2008), vilket gör att eventuella slutsatser eller 

trender som påvisas av undersökningen inte är applicerbara på den stora massan spelare. 

Arbetet bör därmed inte användas för att dra några absoluta slutsatser innan en mer 

omfattande studie på området gjorts. 

6.2 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras den undersökningsmetod som använts vid datainsamlingen med 

hänsyn till hur väl metoden har fungerat, vilka felkällor som kan ha uppstått och vad som 

hade kunnat göras annorlunda. Därefter följer en diskussion rörande de resultat som har 

samlats in under undersökningen och varför dessa resultat uppkommit. Lärdomar dragna 

från resultaten och erfarenheter från arbetet som kan vara relevanta för spelskapare kommer  

också att presenteras innan avsnittet avslutas med en diskussion om arbetets forskningsetik 

samt de hänsynstaganden rörande genus som gjorts i arbetet.  
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6.2.1 Metoder 

De metoder som använts under denna undersökning är observation under spelsessionerna, 

två enkäter samt en semi-strukturerad intervju.  

Under spelsessionerna uppenbarades ett problem med att lära ut spelet till testpersonerna 

då olika testpersoner hade olika lätt att ta till sig spelets regler. Problemet bestod i att 

MyGame är ett förhållandevis komplext spel med många komponenter, faser och 

interaktioner mellan kort vilket några testdeltagare fann svårt att greppa. Framförallt när det 

kom till att skapa sig en strategi som de kunde följa. Att vissa testpersoner hade problem 

med att skapa sig en strategi i spelet fick ibland spelsessionen att stanna upp. Att 

testpersonerna skulle få större svårigheter att förstå den temalösa varianten av MyGame var 

inte oväntat då Degann (2008), Järvinen (2008) och Schell (2008) påpekar att tema 

används av spelare för att lättare kunna ta till sig ett spels abstrakta spelsystem. För att lösa 

detta gick försöksledaren igenom de olika korten med den aktuella testpersonen för att 

denne åtminstone skulle förstå vad korten gjorde. Inga tips på strategier gavs eftersom dessa 

hade kunnat färga vad testpersonerna valde att lägga fokus på med leken. Inlärning hade 

antagligen blivit ett större problem om testgruppen inte till stor del varit en homogen grupp 

av erfarna spelare med tidigare erfarenhet från kortspel vilket betyder att eventuella vidare 

studier kan behöva en annan metod för att lära ut spelet. 

Det faktum att reglerna till MyGame inte översatts till svenska från engelska innebar både 

fördelar och nackdelar. Den största fördelen var att det blev väldigt tydligt under 

inlärningsfasen för varje par testare vad som var regeltext och regeltermer och vad som var 

annat prat, något som annars kan vara problematiskt vid inlärningen av bräd-och kortspel. 

Det som var mest problematiskt var att regeltexten till viss del påminner om den som finns i 

Rune Age (Konieczka, 2010)  och rimligtvis ett antal andra spel då engelsk regeltext 

förekommer oftare än svensk. Att regeltexten påminner om andra spel kan ha fått 

testpersonerna att enklare dra paralleller till andra spel de spelat tidigre och därmed använt 

dessa spel för tolka temat i MyGame. Ett förbiseende som gjordes under undersökningen var 

att enkäterna till viss del använder sig av översatta termer. Testpersonerna uppvisade inte 

någon svårighet med att förstå dessa frågor men det är inte omöjligt att testpersonerna till 

viss del missförstått frågan. Eftersom intervjuerna skedde tillsammans med försöksledaren 

kunde dock eventuella missförstånd klaras upp och testpersonerna fick en möjlighet att 

ytterligare förklara sitt svar. 

Testpersonerna färgar till viss del varandra när de använder ord som slåss eller guld, detta 

kan delvis förklara varför testpersonerna gjorde så lika tematiska tolkningar av spelet. 

Testpersonerna använde sig dock av betydligt större delar av spelmekanikerna och reglerna 

för att motivera sitt val av tema, speciellt på kortnivå, än vad någon testperson gav uttryck 

för under spelsessionen. Att testpersonerna använder tematiska termer när de spelar kan 

dock ses som en felkälla då det kan få testpersoner som inte identifierat ett tema i spelet 

börjar göra det när hen får hjälp av den andra testpersonen. 

Enkät 1 fungerade över-lag bra. Enkäten bör dock tydligare skilja på Second Resource och 

Second Resource Cards eftersom vissa testpersoner enbart gav sitt resonemang rörande en 

av de två aspekterna. Även termen Resource hade behövt specificeras som t.ex. First 

Resource eftersom vissa testpersoner hade problem med att skilja mellan de båda 

resurstyperna. En ytterligare ändring som bör göras är att ta bort eller ändra frågan 

”använde du alla korten i spelet?” då endast TP4 använde sig av alla kort vilket inte 
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påverkade hens tolkning av tema nämnvärt. Frågan hade med fördel kunnat delas upp i 

delfrågor rörande de olika typerna av kort. En sådan fråga hade exempelvis kunnat vara 

”använde du dig av alla dina Deck List kort?” för att kunna visa vilka delar av spelrymden 

testpersonen använde sig av för att göra de identifikationer av tema som gjorts. 

Intervjudelen visade sig fungera adekvat då testpersonerna ofta fyllde i enkät 1 väldigt 

noggrant vilket inte krävde lika många djupare frågor som riskerade att vara ledande. Med 

hjälp av intervjun och enkät 1 gick det att få fram all data rörande tema som studien 

behövde. Under intervjudelen bör försöksledaren uppmuntra testpersonen att beskriva sina 

tankar med exempel från andra spel för att på så vis få en tydligare bild över vilka 

referensramar testpersonen drar sina slutsatser ifrån. 

Enkät 2 hade möjligtvis kunnat förändras för att inkludera mer intressant information och 

utelämna delar som visat sig vara irrelevanta för undersökningen. Genrepreferens verkar 

inte haft någon större  påverkan på resultaten i denna studie, det kan dock vara rimligt att 

genrepreferens har en påverkan men att det inte har blivit tydligt då studien genomfördes på 

en så begränsad mängd människor. Över-lag uppfyller dock Enkät 2 sin funktion då den 

visar vad testpersonen har för tidigare erfaren av spel och framförallt om de hade erfarenhet 

av spel som kan ha färgat deras uppfattning om MyGame. En fråga som dock bör läggas till 

är: ”Har du spelat något spel som du tycker liknar MyGame?” eftersom spelarna kan ha 

spelat ett spel som starkt har färgat deras uppfattning om temat men som inte är med bland 

de spel som de frågas om i enkäten. Enkät 2 påvisade också att de testpersoner som deltagit i 

undersökningen består av en väldigt homogen grupp vilket också kan vara en potentiell 

felkälla då deras svar rimligtvis liknar varandra väldigt mycket. Studien bör därmed som 

tidigare nämnt inte användas för att dra några generella slutsatser men de trender som kan 

observeras i resultaten kan användas för att genomföra en studie med större omfång och en 

mer heterogen testgrupp.  

Ljudupptagning hade antagligen inte påverkat resultatet eller analysen nämnvärt eftersom 

merparten av alla frågor under intervjun endast handlade om korta förtydliganden av de 

svar som angivits på enkät 1. Ljudupptagning hade dock varit hjälpsamt för att kunna bevara 

de frågor som ställdes av försöksledaren så att dessa kunde utvärderas i detta avsnitt eller 

återanvändas i en senare undersökning. 

6.2.2 Resultatanalys 

Det faktum att sju av åtta testpersoner identifierade ett tema i spelet och att de teman som 

identifierats är snarlika både varandra och det som finns i MyGame styrker hypotesen som 

lades fram i kapitel 3. Det faktum att flera av spelarna identifierade samma eller liknande 

tema för korten i framförallt Deck List 2 och 3 samt att de använde liknande resonemang för 

att motivera dessa identifikationer tyder på att testpersonerna kunde skapa sig en tematisk 

uppfattning för vad som hände i spelet. Detta skedde enligt testdeltagarna utifrån de regler 

och spelmekaniker som fanns tillgängliga, arbetets problemformulering kan därmed stärkas.  

Ovanstående liknar till viss del Järvinens (2003) tanke om att ett tema tillåter och förbjuder 

olika regler, mekaniker och spelkomponenter samtidigt som vissa regler, mekaniker och 

spelkomponenter krävs för att ett spel ska kunna ha ett givet tema. Det är rimligt att 

spel/stridsfasen i MyGame påminde testpersonerna om  en strid och att det i kombination 

med hur vanligt konflikt är som tema i spel fick dem att identifiera temat i MyGame som en 

konflikt eller strid. 
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Det verkar alltså som att testpersonerna genom att interagera med spelets mekaniker 

lyckades skapa sig ett tema till spelet, något som liknar den process som Hunicke m.fl 

(2004) beskriver där mekanik skapar en dynamik som i sin tur skapar spelets estetik. Vissa 

av testpersonerna verkade också skapa en liten berättelse om vad som händer i spelet, 

exempelvis TP7 som såg hur hen byggde upp en fantasyvariant av det romerska riket eller 

TP2 som såg sig själv som en mäktig trollkarl som duellerade mot TP3. Dessa berättelser 

verkar uppstå helt ur spelets mekaniker, vilket påminner mycket om vad Salen och 

Zimmerman (2004) samt Adams och Rollings (2007) skrivit om uppstående narrativ. Att 

TP7 har erfarenhet av Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 2006) kan ha haft viss inverkan på 

hens färdighet i att tolka tema utifrån spelmekaniker då Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 

2006) är ett spel där spelarna ofta skapar sig en berättelse utifrån spelmekaniken (Betts, 

2011). Den data som samlats in under arbetet kan dock inte användas för att förklara varför 

testpersonerna gjorde den identifikation av tema som de gjorde, resultaten kan bara besvara 

vad de identifierade och hur de gjorde det. Det går dock att spekulera kring det. Det är 

rimligt att anta att testpersonerna identifierade de olika kortens tema, på samma sätt som de 

identifierade det övergripande temat i spelet (på grund av att flera andra spel använder sig 

av konflikt förlagd i en fantasyvärld som tema), utifrån de mekaniker som de delar med 

andra komponenter i andra spel och vad dessa komponenter representerar i de spelen.     

Flera av testpersonerna gjorde en koppling mellan interaktion med slänghögen till odöda 

och nekromanti eftersom de såg slänghögen som den plats där kort som ”dött” i till exempel 

spelfasen hamnade. Därmed såg de antagligen allt som kom tillbaka till spel från slänghögen 

som något som kom tillbaka från de döda. Detta kan till viss del förklaras med att spel som 

Magic the Gathering (Garfield, 1993) kallar sin slänghög för graveyard, kyrkogård, och är 

den zon som flest kort som representerar zombies, skelett och andra odöda använder sig av.  

En förklaring till varför så många av testpersonerna gjorde en koppling mellan interaktion 

med slänghögen och odöda är att det finns ett flertal kortspel, exempelvis Rune Age 

(Konieczka, 2010) och Smash Up (Peterson, 2012), där nekromanti och odöda använder sig 

av slänghögen, det vill säga att testpersonerna använde sina tidigare erfarenheter av kortspel 

för att skapa just denna tolkning av tema. Endast två av testpersonerna (TP2 och TP3) 

nämnde dock något annat spel när de förklarade varför det identifierade det tema som de 

hade gjort, det är dock rimligt att anta att testpersonerna åtminstone omedvetet använde sig 

av sin tidigare erfarenhet för att skapa sig en uppfattning om temat i MyGame.  

Ovanstående förklaring täcker dock inte varför två av de testpersoner som inte har spelat 

Magic the Gathering också gör denna koppling, men det finns fortfarande en rimlig chans 

att de har stött på slänghögen som kyrkogård eller som mekaniskt fokus för odöda i andra 

spel.   

En intressant detalj är att romare verkar vara ett återkommande tema för Deck List 3 då två 

av sex testpersoner uppgav det som det identifierade temat under undersökningen. Just 

identifikationen av Deck List 3 som romare är något som också kunde observeras i de 

tidigare undersökningar som gjorts på MyGame. Resonemangen som angetts för varför Deck 

List 3 är romare liknar varandra både i denna och tidigare undersökningar. Framförallt 

tanken om att D3T2 är någon form av Auxilia (Wikipedia, 2014b) eller trupp som måste 

betalas återkommer bland testpersonerna. Även tolklningen att D3T1 är någon form av lokal 

garnison som kan sättas i arbete (låta spelaren återanvända resurskort) är något som 

observerats både i denna och tidigare undersökningar. 
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Som nämnts i analysen av resultaten verkar det som att testpersonerna har identifierat tema 

på spelets båda resurser och de kort som genererar resurserna utifrån vad som kunnat köpas 

med resurserna. Exempel på detta är TP4 och TP8 som ansåg att resurskorten 

representerade olika saker beroende på vilken Deck List som använder dem. TP4 och TP8 

resonerade som så att det är orimligt att t.ex odöda skulle ha någon nytta av pengar och att 

romare eller dvärgar skulle han någon nytta av ”necro-energi” eller svart mana. Även vad 

gäller Second Resource verkar det som att spelarna använde det faktum att Second Resource 

används för att köpa de neutrala korten för att hitta ett tema bakom resursen.  

Sammanfattningsvis verkar det som att vad resursen används till är viktigare för dess tema 

än varifrån den kom, om en spelare tycker att kortet hen köper representerar en zombie 

kommer spelaren antagligen tolka resursen som användes för att köpa kortet som svart magi 

eller något annat som hen tycker passar tematiskt. 

Det verkar som att det inte är på individuell kortbasis som testpersonerna bestämmer sig för 

sitt tema. Det verkar snarare som att det är utifrån leken och spelet som helhet (i den mån de 

faktiskt använder sig av hela leken) som testarnas uppfattning om tema bildas då ingen av 

testarna använder sig av enskilda kort för att motivera sitt val av tema.  

Det är dock fullt möjligt att testpersonerna på grund av att de tänkt sig en viss tematik till ett 

visst kort, exempelvis att D2T1 är en zombie, identifierar det övergripande temat för leken 

som odöda. Detta fenomen hade kunnat förklaras med Betts (2011) och Kosters (2005) 

tankar om att spelare tolkar spelmekanik i mönster baserat på vad de tidigare har observerat 

i spelet. Testpersonerna kan alltså tänkas gruppera alla spelkort i Deck List 2 som en grupp 

på grund av deras likheter, jämför med Betts (2011) tankar om mönster och Gestalt, och 

därefter tolka alla kort i den gruppen utifrån vad de har tolkat det första kortet som. 

Sammanfattningsvis betyder detta att testpersonerna kan ha använt sig av sin första tolkning 

av ett kort för att göra tolkningar av resterande komponenter i spelet. Det är möjligt att 

testpersonerna gjort en annan tolkning av spelet om de hade utsatts för en annan del av 

spelet först. Om testpersonen spelat en Deck List som påminde om Cowboys i vilda västern 

hade testpersonen kanske föredragit att tolka temat i resten av spelet som vilda västern 

istället för fantasy som var det mest frekvent förekommande tolkningen i undersökningen. 

Resultaten från detta arbete kan tyda på att det finns vissa standardteman inom 

samlarkortspel och deck-building-spel där vissa mekaniker återfinns tillsammans med vissa 

teman i ett flertal spel vilket får spelare att koppla samman vissa mekaniker med vissa 

teman. Det är rimligt att anta att undersökningen hade fått markant anorlunda resultat om 

den gjorts på personer med mindre eller ingen spelvana då dessa personer inte har samma 

referensramar med vilka de kan dra slutsatser kring spelets tema. 

6.2.3  Lärdomar 

Sådant som spelutvecklare skulle kunna dra nytta av ifrån detta arbete är framförallt att det 

verkar finnas en indikation på att spelare kan identifiera och hitta på ett eget tema i spel 

utifrån spelets regler och mekaniker. Att spelare utifrån mekaniker och regler kan skapa sig 

ett tema bör kunna användas för att låta spelutvecklare hitta sitt ”naturliga” tema till spelet 

så att det inte känns påklistrat eller direkt motarbetar spelets mekaniker på det sätt som 

Degann (2008) beskriver inträffar i fallet med Stephenson’s Rocket (Knitzia, 1999b). Det 

verkar också som att resurser utvärderas utifrån vad de används till snarare än var de 

kommer ifrån vilket kan vara värt att ha i åtanke när resurser i spel skall få ett tema eller när 

det ska bestämmas vilka resurser som ska finnas i spelet. Vidare indikerar resultaten att ett 
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spels regler och mekaniker kan bära med sig tema vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till när 

ett spel utvecklas. 

6.2.4 Forskningsetik och genusaspekter 

Två av åtta testpersoner valde att avbryta spelsessionen innan någon hade vunnit, samtliga 

testpersoner skrev enkät 1 och 2 samt deltog i intervjun efter spelsessionen. 

Detta arbete har inte undersökt om det finns några skillnader mellan kvinnor och män 

eftersom det ansågs ligga utanför ramen för arbetet. Det finns dock inte någon märkbar 

skillnad i svaren som skulle kunna indikera om testpersonen är en man eller kvinna och det 

verkar inte som att kön är relevant i denna fråga utifrån vad som observerats under 

spelsessionerna. 

6.3 Framtida arbete 

Eftersom detta arbete har varit ytterst begränsat både vad gäller omfång, endast åtta 

testpersoner, samt spridningen på testpersonerna, samtliga var antingen erfarna spelare 

eller hade spelat Magic the Gathering eller Dominion, hade en liknande studie med större 

omfång och en mer blandad grupp testpersoner varit intressant för att validera eller förkasta 

de tendenser som kan observeras i detta arbete. 

Som tidigare nämnt hade en liknande undersökning som genomförs på personer med 

begränsad eller ingen spelvana varit intressant. En sådan undersökning hade kunnat kasta 

ljus över om det krävs erfarenhet av spelmekaniker och deras associerade teman från andra 

spel eller om även oerfarna spelare skapar sig en tematisk uppfattning om spelet utifrån 

kontexter som de är bekanta med.  

En annan intressant vinkling hade varit att göra en likande studie där spelet som används i 

undersökningen inte handlar om någon konflikt eller annat som ofta utgör temat i spel. 

Detta för att undersöka om spelare fortfarande kommer lyckas identifiera ett tema utifrån 

spelets regler och mekaniker även om de inte kan dra nytta av tidigare erfarenheter från 

andra spel. Även att återupprepa denna undersökning på ett spel som utspelar sig i en nutida 

eller science-fiction miljö hade varit intressant för att se hur duktiga spelare faktiskt är på att 

identifiera spelets tema. 

Vidare undersökningar på ämnet hade också kunnat undersöka hur komplext eller 

omfattande ett tema kan vara och fortfarande vara möjligt att förmedla med hjälp av 

spelmekaniker och spelarnas tidigare erfarenhet av dessa mekaniker. 

I framtiden hade vidare forskning på ämnet kunna skapa en formel eller metod med vilken 

ett passande tema till spel kan hittas för att på så vis undvika spel där temat känns påklistrat 

eller i strid med spelets mekaniker. 
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Appendix A -  Enkät 1 (Innan intervju) 

Testperson Nr: 
 
Kände du att du förstod hur man spelar spelet? 
 
Ja    Nej    Förstod delar 
 
Vilken Deck List spelade du? 
 
Deck List 1    Deck List 2    Deck List 3 
 
Vilken Deck List spelade din motståndare?  
 
Deck List 1    Deck List 2    Deck List 3 
 
Vad anser du att spelet handlade om (tematiskt)? 
 

Vad anser du att din Deck List representerade (tematiskt)? 
 

Vad anser du att din motståndares Deck List representerade (tematiskt)?  
 

Anser du att resurskorten representerade något, och i så fall vad? 
 

Anser du att den andra typen av resurskort representerade något, och i så fall vad? 
 

Vad anser du att de neutrala korten som du kunde ta representerade? 
 

Använde du alla typer av kort i spelet? 
 
Ja    Nej 
 
Vad anser du att ditt nivå 1 kort representerade? 
 
 
Vad anser du att ditt nivå 2 kort representerade? 
 
 
Vad anser du att ditt nivå 3 kort representerade? 
 
 

Vad anser du att ditt nivå 4 kort representerade? 



 
 

 

 

II 

Appendix B -  Enkät 2 (Efter intervju) 

Testperson Nr: 
 
Hur många timmar spelar du spel under en vecka? 
(med spel menas både digitala spel samt bräd- och kortspel) 
Ringa in ditt svar 
 
0-3    4-8    8-12    12-16    16-20    20+ 
 
Vilka genres föredrar du att spela? 
 
 

Anser du dig en erfaren spelare? 
 
Ja    Nej 
 
Har du tidigare spelat Deck-building spel? 
 
Ja    Nej 
 
Om ja, vilka? 
 

Har du tidigare spelat Magic the Gathering? 
 
Ja    Nej 
 
Har du tidigare spelat Rune Age? 
 
Ja    Nej 
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Appendix C -  Intervjufrågor 

Intervjun utgår ifrån de svar som gets på enkäten samt eventuella observationer gjorda 
under spelsessionen. 
 
Vad anser du att spelet handlade om (tematiskt)? 

Motivera 
 
Vad anser du att din Deck List representerade (tematiskt)? 
    Motivera 
 
Vad anser du att din motståndares Deck List representerade (tematiskt)?  
    Motivera 
 
Anser du att resurskorten representerade något, och i så fall vad? 
     Motivera 
 
Anser du att den andra typen av resurskort representerade något, och i så fall vad? 
     Motivera 
 
Vad anser du att de neutrala korten som du kunde ta representerade? 

    Motivera 
 
Använde du alla typer av kort i spelet? 

    Om nej, motivera 
 
Vad anser du att ditt nivå 1 kort representerade? 

    Motivera 
 
Vad anser du att ditt nivå 2 kort representerade? 
     Motivera 
 
Vad anser du att ditt nivå 3 kort representerade? 
     Motivera 
 
Vad anser du att ditt nivå 4 kort representerade?  

    Motivera. 
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Appendix D -  Regeldokument MyGame 

 

Introduction 
This is a game card game where each player builds his or her deck of cards during the 

game. Over the course of the game players will build up the efficiency of their decks in 

order to achieve victory. 
 

 
Goal of the Game 
You win if your opponent has zero or less points. 

 
Or 

 

By purchasing the “You win card” for 6 Second Resources. 
 

 
Components 

 
Component List 

 This Rulebook 

 2 Spin Down Dice 

 130 Cards 

 90 Deck List Cards (30 per Deck List, 3 Deck Lists) 
o 9 Second Resource Cards 
o 30 Tier 1 Play Cards 
o 24 Tier 2 Play Cards 
o 18 Tier 3 Play Cards 
o 9 Tier 4 Play Cards 

 30 Resource Cards 
o 18 One-Resource Cards 
o 8 Two- Resource Cards 

 3 Neutral Second Resource Card Cards 
o A Five-points Neutral Second Resource Card 
o A Six-points Neutral Second Resource Card 
o A Seven-points Neutral Second Resource Card 

 

 8 Neutral Cards 
o 3 Tier 5 Play Cards 
o 4 Action Cards 
o 1 You Win Card 

 
Play Cards 

There are two types of play cards: Deck List specific and neutral. Each Deck List has four 

tiers of play cards. There are neutral play cards, these cards can be purchased by either 
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player but can only be bought using the Second Resource, these cards are the most 

powerful play cards in the game. Play cards are used in the play step. 

All Deck List Play Cards have a Tier equal to its resource cost i.e. a play card 

with resource cost two is a tier two play card. 
 

The tier five play cards have a Second Resource cost of four. 
 

Resource Cards 

Resource cards are used to purchase most play cards as well as Second Resource Card. 

The resource value of the card represents how many resources are gained when the card is 

discarded during the Purchase Step. Resource Cards can be purchased by either player 

and are paid for using the Second Resource. 
 

Resource Cards have a Second Resource cost equal to the amount of resources 
they produce. 

 
Second Resource Cards 

Second Resource Cards can be activated for Second Resource in order to buy the neutral 

cards available to both players. Second Resource Cards are unique in the way that 

they can be purchased either by paying four resources or by discarding three 

play cards. 
 

Neutral Second Resource Cards 

Neutral Second Resource Cards can be activated for Second Resource, just as regular 

Second Resource Cards. Neutral Second Resource Cards can‟t be purchased using neither 

regular resources nor Second Resources and must instead be claimed by a player to be 

used. To claim a Neutral Second Resource Card a player must declare it the target of his or 

her play step. See “Play Step” for more detailed information on how this is done. 
 

When controlled by a player, Neutral Second Resource Cards only have a play 
value of 3 

 
Action Cards 

Action cards may be played at any time. These cards provide unique effects and can be 

purchased by either player using the Second Resource. 
 

Action Cards cost two Second Resources. 
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Setup 
Before you start playing perform the following steps: 

 
1.   Separate the cards into different piles sorted by card type. 

2.   Choose which Deck List to play, the youngest player picks his or her Deck List first. 

3.   Determine Play Order, the Oldest player goes first. 

4.   Organize your Deck List Cards, each player puts his or her Deck List Cards face 

up in his or her play area. 

5.   Set the Spin Down Dice to Twenty, this represents how many points each player 
has left. 

6.   Place the three resource piles face up in the central play area. 

7.   Place the three Neutral Second Resource Cards face up in the central play area, do 
not put these in a pile. 

8.   Place the Tier 5 Play Cards face up in the central play area. 

9.   Place the four Action Cards face up in the central play area. 

10. Each player takes six “1-resource” Cards from the Resource card pool and four 

Tier one Play Cards from their Deck List pool. Shuffle these cards and place the 

face down in front of you. This pile is considered your Deck. 

11. The oldest player starts his or her turn. 

 

How to Play 
 

The Steps of a Turn: 
 

Upkeep Step 
 

 

Return all Secondary Resource Cards (regular and neutral) you control to their upright 
position (un-activated). 
 

Draw Step 

 
Each player draws cards until he or she has five cards in hand. 
 

Purchase Step 

During the Purchase Step you may spend any of the two Resources in order 

to purchase new cards for your Deck. 
 

In order to spend Resources choose any card or combination of cards to 

purchase then discard Resource cards with equal or higher resource value 

than the resource cost of the cards you wish to purchase. Put all cards 

purchased this way into your discard pile except any Second Resource Cards 

which you put into your play area un-activated. You may only purchase 

cards which belong to your Deck List this way. Note that Second Resource 

Cards may be purchased by discarding three Play Cards. 
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In order to spend Second Resource activate any amount of Second 

Resource Cards (neutral or deck list) then choose any combination of cards 

with equal or lower Second Resource cost than the number of Second 

Resource Cards you activated. Put all cards purchased this way into your 

discard pile. 

 

Play Step 
1.   Declare Target: At the start of your Play Step you may choose to play against an 
unclaimed Neutral Resource Card or to play cards against your opponent‟s Neutral Resource 
Card or his or her Points. 

2.   Playing Cards: If you chose to play cards against your Opponent or a Neutral 

Second Resource your opponent controls you and your opponent begin to alternate 

playing play cards from respective players‟ hand until both players pass. When a 

player has passed that player cannot play any more play cards during this Play Step. 

Any when-played effects on play cards must be resolved immediately.  

If you instead decided to play cards against an unclaimed Neutral Second Resource 

Card you may play any number of play cards from your hand. Your opponent cannot 

play any play cards of his or her own during this play step. Your opponent may still 

discard cards to trigger other effects. 

3.   The Resolution: Count each player‟s total point value among the played cards. Subtract 
your opponents point value from your own; if the result is greater than zero your opponent 
loses points equal to the result (remember to set the Spin Down Die to the appropriate 
number).  

If you played for a Neutral Second Resource Card instead subtract your opponent‟s or the 
unclaimed Neutral Second Resource Card from your point value, if the result is greater than 
zero you gain control of the Neutral Second Resource Card. 
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Discard Step 

 

For each card in your hand, discard it unless you pay one Second Resource. When you 

have completed these steps pass the turn to your opponent. 

 

Drawing Cards 
At the Beginning of each player‟s turn each player draws cards until he or she has five cards 
in hand. There is no hand limit. If a player would draw a card while that player has no cards 
in his or her deck that player shuffles his or her discard pile into his or her deck and draws 
the cards he or she needs. 
 

 
Some Game Terms 

 

Discard: When you are told to discard a card simply put any card of your choosing 

from your hand into your discard pile. 
 

Activate: To activate a card, turn it sideways to show that the card‟s resources have been 

used. An activated card may not be activated for resources until your next turn. 
 

Remove: Some cards in the game use the term Removed. When a card is removed it is 

put back into the pile it was purchased from. A removed card is immediately put back 

into the pile it was purchased from. 
 

Abilities 
Abilities on Play Cards and Action Cards may only be used once per round per card. 

There are two kinds of Abilities: 
 

 When Played means that when the card is played from your hand the Ability of 

the card is triggered. 

 Discard means that the card may be discarded in order to trigger the cards Ability. 
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Appendix E -  Ursprungligt regeldokument 

 

Introduction 

This is a game card game where each player builds his or her deck of cards during the game. 

Over the course of the game players will build up their economy, army and influence by 

purchasing cards to add to their deck. These cards are the used to battle the opponent and to 

capture cities to in the end secure victory. 

 

Goal of the Game 

You win if your opponent has zero or less life. 

Or 

If you control all cities and all of your Garrisons are in play. 

Components 

Component List 

 This Rulebook 

 2 Spin Down Dice 

 130 Cards 

 90 Faction Cards (30 Per Faction, 3 Factions) 

 9 Garrisons 

 30 Tier 1 Creatures 

 24 Tier 2 Creatures 

 18 Tier 3 Creatures 

 9 Tier 4 Creatures 

 30 Gold Cards 

 18 One-Gold Cards 

 8 Two-Gold Cards 

 4 Three-Gold Cards 

 3 City Cards 

 A Five-toughness City 

 A Six-toughness City 

 A Seven-toughness City 

 7 Neutral Cards 

 3 Tier 5 Creatures 

 4 Pillage Cards 
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Creature Cards 

There are two types of creature cards: neutral- and faction creatures. Each faction has four 

tiers of creature cards. There are neutral creatures, these creatures can be purchased by 

either player but can only be bought using influence, these creatures are the most powerful 

ones in the game. Creatures are used both when mounting an attack and when mustering a 

defense. 

All Faction Creatures have a Tier equal to its gold cost i.e a creature with gold cost two is a 

tier two creature. 

The Dragons has an influence cost of four. 

Gold Cards 

Gold cards are used to purchase faction creatures as well as Garrisons. The number next to 

the coin symbol on the card represents how much gold is gained when the card is discarded 

during the Purchase Step. Gold Cards can be purchased by either player and are paid for 

using influence. 

Gold Cards have an influence cost equal to the amount of gold they produce 

Garrison Cards 

Garrison Cards can be tapped for influence in order to buy the neutral cards available to both 

players. Garrisons are unique in the way that they can be purchased either by paying four 

Gold or by discarding three creature cards. 

City Cards 

City Cards can be tapped for influence in order to buy the neutral cards available to both 

players. Cities can‟t be purchased using gold or influence and must instead be claimed by a 

player to be used. To claim a city a player must declare it the target of an attack. See “Combat 

Step” for more detailed information on how this is done. 

When controlled by a player, cities only has a power of 3 

Action Cards 

Action cards may be played at any time. These cards provide unique effects and can be 

purchased by either player using influence. 

Action Cards cost two influence. 
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Setup 

Before you start playing perform the following steps: 

1.   Separate the cards into different piles sorted by card type. 

2.   Choose Faction to play, the youngest player picks his or her faction first. 

3.   Determine Play Order, the Oldest player goes first. 

4.   Organize your Faction Cards, each player puts his or her Faction Cards face up in his or 

her play area. 

5.   Set the Spin Down Dice to Twenty, this represents the players life total. 

6.   Place the three Gold piles face up in the central play area. 

7.   Place the three neutral Cities face up in the central play area, do not put these in a pile. 

8.   Place the Dragon Creature Cards face up in the central play area. 

9.   Place the four Action Cards face up in the central play area. 

10. Each player takes six “1-Gold” Cards from the Gold card pool and four Tier one Creature 

Cards from their Faction Card pool. Shuffle these cards and place the face down in front of 

you. This pile is considered your Deck. 

11. The oldest player starts his or her turn. 

  

How to Play 

The Steps of a Turn:  

Untap Step 

Untap all tapped Cities and Garrison cards you control. 

Draw Step 

During the draw step each player draws five minus the amount of cards in his or her hand. 

 

Purchase Step 

During the Purchase Step you may spend Gold and Influence in order to purchase new cards 

for your Deck. 

In order to spend Gold choose any card or combination of cards to purchase then discard 

Gold cards with equal or higher gold value than the gold cost of the cards you wish to 
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purchase. Put any creatures or actions purchased this way into your discard pile and any 

Garrisons into your play area untapped. You may only purchase cards which belong to your 

faction this way. Note that Garrisons may be purchased by discarding creature cards with a 

total power of 3 or more. 

In order to spend Influence tap any amount of Cities or Garrisons then choose any 

combination of cards with equal or lower Influence cost than the number of Cities and 

Garrisons you tapped this Purchase Step. Put all cards purchased this way into your discard 

pile. 

Combat Step 

1.   Declare Target: At the start of the Combat Step you may choose a City or an Opponent 

which is the target for an attack. 

2.   The Attack: If you chose to attack your Opponent or a City your opponent controls you 

and your opponent begin to alternate playing creature cards from respective players‟ hand 

until both players pass. When a player has passed that player cannot play any more creature 

cards during this Combat Step. Any when-played abilities on creatures must be resolved 

immediately. If you instead decided to attack a neutral City you may play any number of 

creatures from your hand. Your opponent cannot play any creatures of his or her own in 

order to defend the City. Your opponent may still discard cards to trigger other effects. 

3.   The Resolution:  Subtract the defending army‟s power from the attacking 

army‟s power, if the result is greater than zero the defending player loses life equal to the 

result (remember to set the Spin Down Die to the appropriate number). If you attacked a 

City instead subtract the defending army‟s power as well as the City‟s power from the 

attacking army‟s power, if the result is greater than zero you gain control of the City. 

Discard Step 

For each card in your hand, discard it unless you pay one Influence. When you have 

completed these steps pass the turn to your opponent who then performs these steps. 
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Drawing Cards 

At the Beginning of each player‟s turn each player draws cards until he or she has five cards 

in hand. There is no hand limit. If a player would draw a card while that player has no cards 

in his or her deck that player shuffles his or her discard pile into his or her deck and draws 

the cards he or she needs. 

Some Game Terms 

Discard: When you are told to discard a card simply put any card of your choosing from 

your hand into your discard pile. 

Tap: To tap a card, turn it sideways to show that the card‟s resources have been used. A 

tapped card may not be tapped for resources until it has been untapped first. 

Destroy: Some cards in the game use the term Destroy. When a card is destroyed it is put 

back into the pile it was purchased from. A destroyed card is Immediately put back into the 

pile it was purchased from. 

Abilities 

Abilities on Creature Cards and Action Cards may only be used once per round per card. 

There are two kinds of Abilities: 

• When Played means that when the card is played from your hand the Ability of the 

card is triggered. 

• Discard means that the card may be discarded in order to trigger the cards Ability. 
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Appendix F -  Temalösa kort MyGame 

Play Cards Deck List 1, Second Resource Cards har en egen sida. 

   

   



 
 

 

 

XV 

Play Cards Deck List 2 
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Play Cards Deck List 3 
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Neutral Cards, Second Resource Cards har en egen sida 
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