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Sammanfattning 

Arbetet ämnar undersöka vilken effekt på spelupplevelsen ett transient kontra permanent mål 

har i ett spel med permadeath, samt hur spelaren reagerar på mekaniken när spelets 

förutsättningar förändras. Arbetet utgår ifrån hypotesen att ett spel som presenteras med ett 

transient mål är mer passande för permadeath och gör döden mer acceptabelt för spelaren. 

Arbetet går först igenom en introduktion av permadeath som spelmekanik, vad förlust i 

spelsammanhang innebär, samt de två mål-variationerna, följt av arbetets frågeställning och 

hur denna ska utmätas. För detta arbete har ett spel med permdeath skapats i två variationer, 

en presenterad med ett permanent mål och en med ett transient mål. Testen utfördes sedan 

genom två grupper, vars spelupplevelse mättes genom en enkätundersökning. Resultatet från 

denna undersökning visade att det inte fanns någon märkbar skillnad mellan spelversionerna 

och deras mål, vilket berodde till stor del på hur testspelen i sig var designade. Resultatet visar 

dock andra intressanta aspekter av permdeath, så som vilka effekter andra mekaniker i 

speldesignen kan ha på permadeath och områden som måste tas hänsyn till om det ska vara 

meningsfullt att påstå att ett spel innehåller permadeath. 

Nyckelord: Permadeath, förlust, döden, spelmekanik, förutsättningar. 
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1 Introduktion 

Döden i spel blir fort ett mycket luddigt område när man undersöker närmre hur det 

representeras och används. När en spelare ”dör” i ett digitalt spel betyder det ofta att spelaren 

har misslyckats med en av spelets utmaningar vilket har resulterat i att deras avatar har 

avlidit. Då denna händelse i andra sammanhang oftast betyder ett permanent slut, är det i 

moderna digitala spel i många fall inte mer än ett mindre steg bakåt (Tocci, 2008). Istället för 

att avslutas återställs spelet istället till ett tidigare tillfälle innan spelaren misslyckades, vilket 

kan ske via ett automatiskt system eller genom att ladda en sparfil.  Denna transition, mellan 

avatarens död och nästa försök av samma utmaning, är ofta så snabb att den enbart upptar 

några minuter eller sekunder av spelarens tid. 

Förlust och misslyckande har många olika varierande syften och implementationer beroende 

på spelets målsättning och genre. Att en spelare inte vill förlora kan ses som en självklarhet, 

men trots detta är förlust ofta betraktat som en essentiell del av vad som gör ett spel 

underhållande (Juul, 2009). Förlust kan ha många olika effekter på spelaren och spelarens 

relation till spelet. Att kunna förlora är dels en risk som spelaren utsätts för under spelets 

utmaningar och som dels skapar både en motivation och en relation till spelet och spelmiljön 

i stort. Ett koncept, eller system, som kan påstås vara en extrem typ av förlustsystem i 

jämförelse med andra är permadeath, vilket är ett oförlåtande system som konstant utsätter 

spelaren för risken att spelomgången avslutas permanent (Bartle, 2003). 

I detta arbete undersöks system, tankar och idéer kring förlust och dödsmoment i spel, med 

fokus på spelmekaniken permadeath och hur den påverkar spelarens relation till spelets 

dödsmoment. Begreppet permadeath skulle kunna översättas till svenskans permanent (perma) 

och död (death) vilket alltså syftar till spelsystemets koncept om att dö permanent. 

Permadeath här ett spelmekaniskt koncept mest känt från spelgenren Roguelikes, vilken 

uppkom under 1980-talet från spelet Rogue (Toy, Wichman, Arnold & Lane, 1980). 

Sammanfattat kan PD beskrivas utifrån att spelaren enbart har en chans att klara en påbörjad 

spelomgång. Skulle spelaren misslyckas förloras hela den aktuella spelomgångens progression 

och en ny omgång måste börjas från början i ett nytt försök att klara spelet. 

För att närma sig uppsatsens frågeställningar och bidra med svar till frågan om hur permadeath 

påverkar spelaren har en undersökning genomförts, där två spel har konstruerats och jämförts 

för att söka svar på detta.  



2 
 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den betydelse permadeath har för 

spelarens relation till spelets förlustmoment. Syftet är även att undersöka permadeath och 

vilka möjligheter och svårigheter det finns med att effektivt konstruera ett spel s o m  

innehåller detta system samt vilken reaktion det får av spelare. 

Målet är att bidra till ökad förståelse kring hur permadeath och förlust i större utsträckning 

kan användas i spel samt hur de potentiella problemen med systemet kan undvikas. 

Målgruppen som uppsatsen riktar sig till är alla som är intresserade av spel, speldesigners 

och forskare som vill inspireras och veta mer om permadeath och förlust i digitala spel. En 

mer detaljerad genomgång av frågeställningen görs i del 3. 

1.2 Metod och material 

Som inledande fas och löpande genom arbetet hämtats kunskap från litteraturstudier inom 

aktuella ämnesområden. Detta innefattar litteratur, artiklar, kataloger, publikationer och 

vetenskapliga rapporter. Informationssökningen sker i bibliotekskataloger, artikelsökningar i 

nätbaserade tidningar samt från officiella hemsidor. Nya källor har sedan kunnat lokaliseras 

genom den information som tidigare hittats. 

1.2.1 Undersökande studie 
Undersökningen ämnar samla in kvalitativ data från ett mindre antal testpersoner, som 

kommer spela och sedan analyseras gällande sina reaktioner i relation till ämnesområdet. 

Detaljer om denna process hittas i del 4. 

1.2.2 Avgränsning 
Uppsatsen avhandlar död i spel men begränsas till att behandla konceptet permadeath och 

dess implementationsvariationer. Arbetet kommer inte att behandla den kulturella, filosofiska 

eller moraliska aspekten av död i spel. 

1.2.3 Centrala begrepp 
Ordet ”spelare” används för att benämna en person som interagerar med ett spel. Även orden 

”avatar” och ”spelarkaraktären” används frekvent för att beteckna en rollfigur som kontrolleras 

av en spelare. Arbetet är fokuserat kring ”permadeath” som gås igenom i mer detalj i del 2.4 

och kommer senare förkortas PD. 

1.2.4 Disposition 
Uppsatsen inleds nedan med en introduktion till ämnesområdet spel och speldesign. Efter det 

inledande kapitlet görs i del 2, Bakgrund, en genomgång av tidigare forskning inom området 

gällande spel, speldesign och förlust. Syftet med detta kapitel är dels att visa hur tidigare 

forskning har behandlat de frågor arbetet har som avsikt att undersöka samt att fungera 

som referens- och underlagsmaterial i diskussionen av studiens resultat. Detta följs av del 3, 

Problemformulering, vad vi undersöker om permadeath. I kapitel 4 presenteras Resultat och 

Analys, vilket är resultatet och tolkningen av det insamlade materialet från studien som 

genomförts. I del 4, Arbetsprocess, finns en genomgång av konstruktionen av hur 

testningsspelet skapats och motivering till dess konstruktion. I del 5, Utvärdering, gås sedan 

resultatet från undersökningen igenom och till sist del 6, Slutsatser, där detta resultat 

undersöks och diskuteras. 



3 
 

2 Bakgrund 

Följande kapitel baseras på litteraturgenomgången som gjorts över tidigare forskning och 

information kring permadeath. Kapitlet inleds med teorier, definitioner och tankar kring spel 

och speldesign för att etablera en förståelse till hur dessa begrep används i undersökningen. 

Detta följs av en mer detaljerad inblick i teorier om permadeath och relaterade områden så som 

mål, förlust och död. Syftet med litteraturstudien är att uppnå en större förståelse och 

kunskap om permadeath och dess funktion, plats och variationer som spelmekanik, samt att 

fungera som teoretisk referensram i diskussionen gällande resultatet från uppsatsens 

undersöknings frågeställning (se del 3). 

2.1 Spel 

För detta arbete är definitionen av ett spel och design viktig eftersom en undersökning av 

förlust och dess effekt i spel av en specifik formell struktur ska genomföras. Denna definition 

kommer inte täcka alla typer av spel, vilket kan leda till vissa konflikter, men tanken är att 

skapa en grundläggande bild av vad spel innebär inom ramarna för detta arbete. 

”Sometimes the answer to the question of whether or not a game is a game rests in the 

eye of the beholder. Any definition of a phenomena as complex as games is going to 

encounter instances where the application of the definition is somewhat fuzzy.” (Salen och 

Zimmerman, 2003, p.82) 

Vad är ett spel? Spel kommer från människans lust att leka och från vår förmåga att fantisera 

(Adams, 2004, s.2) och är en fundamental del av människans existens (Crawford, 1987, s.5). 

Det finns många beskrivningar om vad spel är, vilken funktion det har, dess innehåll och dess 

betydelse, ingen definition kommer utan undantag eller olikheter. Caillois (1961) kategoriserar 

in spel som en aktivitet som måste vara frivillig, separerad från verkligheten, ha ett 

oförutsägbart resultat, vara oproduktivt, regelstyrt och vara en fantasi, men ett flertal 

definitionsvariationer har tillkommit sedan dess. Salen och Zimmerman (2003) gör en större 

jämförelse mellan många designers och teoretikers definitioner och summerar ett antal 

liknelser och skillnader. Ur denna sammanställning gör de sedan sin egen definition att spel är” 

ett system i vilket spelare deltar i en artificiell konflikt, styrd av regler, som avslutas i ett 

mätbart resultat”. På liknande sätt definierar Adams (2004, s.3) spel som en typ av simulerad 

aktivitet, i vilken deltagarna försöker uppnå åtminstone ett arbiträrt, icke trivialt mål genom att 

förhålla sig till spelets regler. 

Följande punkter förekommer i ett flertal spel definitioner: 

 Spel är styrt av regler. 

 Spel är en fantasi. 

 Spel har mål. 

En intressant skillnad i många definitioner av spel är huruvida ett mål är nödvändigt för ett 

spel eller inte. Adams (2004) tar bland annat upp exemplet The Sims (Maxis, 2000), ett 

spel utan direkt definierat mål. Spelet har en tydlig riktning som spelaren kan sträva efter (att 

förbättra familjens levnadsstandarder), men huvudsakligen är det spelaren som helt bestämmer 

spelets slutmål. En spelare kan alltså skapa sina egna spelmål som styr dem genom spelet, och 

per definition blir det tillspelets mål via denna interaktion (Salen och Zimmerman, 2003, s.18). 
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I detta arbete är det även viktigt att komma ihåg att uppsatsen syftar till att exklusivt undersöka 

digitala spel. En stor skillnad för digitala spel från analoga spel är hur reglerna är helt styrda 

men samtidigt helt dolda av systemet (Adams, 2004). Då digitala spel möjliggör 

automatisering av simulationen kan spelare testa att utföra handlingar och direkt få ett 

resultat för dem. Detta underlättar möjligheten att uppleva spelets simulation och 

utföra/uppleva saker som annars är omöjliga eller för svåra för oss att göra i verkligheten 

(Adams, 2004). 

2.2 Speldesign 

Under en designprocess utvecklas ett spel från en konceptuell bild av en idé till en konkret 

funktionell upplevelse, från utformade regler till presentation (Adams, 2004). I speldesign är 

det omöjligt att helt förutse allt i förhand och det är därför viktigt att designen genomgår en 

iterativ (repeterad) process (Salen och Zimmerman, 2003 s.12). Många delar av ett spel kan 

enbart utvärderas genom spelande och man måste som designer kunna se spelet utifrån en 

spelares perspektiv (Fullerton, 2008). 

Salen och Zimmerman (2003) beskriver att målet med speldesign är att uppnå ”Meaningfull 

Play” (meningsfullt spelande) genom skapandet av en meningsfull upplevelse. Eller som de 

själva förklarar: ”Design is the process by which a designer creates a context to be 

encountered by a participant, from which meaning emerges” (2003, s.47). En ”meningsfull” 

upplevelse uppkommer först när ett ”tecken” blir utvärderat i samband med dess kontext och 

system. Detta betyder när något utförs eller upplevs där, presenterat i spelets kontext och 

systemet, positivt bidrar till spelets sammanhang, mål och/eller spelupplevelse. 

2.2.1 Spelmekanik 
Hur man definierar vad som är en ”spelmekanik” och hur denna term kan användas i 

spelanalys blir ofta diffust, men för en definition av spelmekaniker är det viktigt att vara 

medveten om dess interaktion med spelets mål, spelarens input, strategier och spelsituationer 

(Sicart, 2009). För detta arbete är definitionen av mekanik relativt viktig, även om det förblir 

svårt att få en helt passande definition för vårt syfte. På grund av detta etableras enbart ett 

ramverk för hur termen ”spelmekanik” används och analyseras för detta arbete från ett antal 

perspektiv. 

En enklare förklaring är att spelmekanik är det som är kvar om all presentation, teknologi 

och kontext tagits bort (Schell, 2008), men denna förklaring tar oss inte närmare en specifik 

form. Sicart (2009) beskriver bland annat att spelmekaniker ofta ärdesignade för att 

övervinna utmaningar. Mekaniker är därför till för att leda spelaren till att uppfylla spelets mål 

genom designade begränsningar (vilka möjligheter ges för att lösa utmaningar) (Järvinen, 

2008). Järvinen (2008) menar att mekaniker kanske enklast beskrivs som verb. Detta skulle 

på så vis beskriva handlingar så som att ”hoppa”, ”ducka” eller ”springa” etc. som 

spelmekaniker. Mekaniker är dock mer än bara spelares möjligheter att interagera med 

världen, även andra entiteter är begränsade till vilka möjligheter som ges av spelmekaniken. 

Sicart (2009) menar vidare att genom att modifiera mekanikers förväntade system, kan det 

bryta en spelares förväntningar på hur de kan agera i spelets kontext. 
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2.2.2 Förlust 
Förlust kan alltså ses som det hinder spelaren vill överkomma för att kunna fortsätta spela 

(Bycer, 2012). I kort vill man som spelare vinna och detta utgör en stor del av spelarens 

motivation. Ett starkt påstående skulle kunna vara att alla spelare huvudsakligen strävar efter 

att vinna/progressera i spelet och vill undvika att förlora, men så som Juul beskriver: 

”Winning makes you happy, losing makes you unhappy. If this seems self-evident, there is 

nonetheless a contradictory viewpoint, according to which games should be “neither too 

easy nor too hard”, implying that players also want not to win, at least part of the time.” 

(Juul, 2009, sid. 237) 

Ett enkelt sätt att se på förlust värde är att det är den direkta motsatsen till att lyckas, vilket 

innebär att den gör lyckade handlingar mycket mer givande(Juul, 2009). Dock är detta ett 

relativt ytligt sätt att se på förlust. En fråga är därmed vad förlust kan ha för ytterligare 

funktioner och effekter på spel? Hur relaterar spelarna till misslyckande och förlust och vilken 

effekt har detta på deras spelupplevelse? 

Att ett spel inte bör vara ”för lätt eller för svårt” betyder att spelet bör innehålla en b r a  balans, 

så att spelaren kan uppnå ett tillstånd av ”Flow”. Flow (Csikszentmihalyi, 1990) beskrivs som 

det optimala mentala tillståndet en person uppnår i en utmaning som är i jämvikt med 

personens kunskaper. I Flow upplevs utmaningen varken för svår (vilket leder till frustration) 

eller för lätt (vilket leder till uttråkning). Så för att uppnå Flow handlar det om att balansera 

progression, svårhetsgrad och spelarens inlärningskurva av spelet, vilket kan visualiseras 

genom en graf (se figur 1). 

 

Figur 1 - Flow illustration 

Juul (2009) utför en undersökning av hur spelaren uppskattar ett spel i förhållande till hur 

mycket de förlorade. Vad som visade sig var att de som förlorade ibland uppskattade spelet 

mest, i jämförelse mellan de grupperna som inte förlorade alls och de som förlorade mycket, och 

det var speciellt de som kände sig ansvariga för sin förlust som visade störst uppskattning. 

Förlust bör vara format så att spelaren känner att varje förlust bidrar med någon mätbart till 

deras progression i spelet, vare sig det innebär en direkt spelprogression eller kunskap 
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(Bycer, 2009). Juul (2010) menar att i takt med de digitala spelens utveckling har systemen 

kring förlust förändrats mycket. Från att ha enbart haft en chans, till introduktionen av 

exempelvis Continues1 och sparsystem kan förlust nu enklast beräknas genom förlorad tid. Han 

delar in förlust i digitala spel i fyra olika kategorier av bestraffningar: energiförlust (förlust 

av en energikälla där spelaren tar ett steg närmre att förlora ett liv), livsförlust (förlusten av ett 

liv, tar spelet ett steg närmare Game Over), Game Over (spelet avslutas helt) och Setback 

(spelaren måste spela om en viss del av spelet). Spel använder ofta dessa i kombination, där 

spelaren kan utsättas för ett flertal energiförluster och livsförluster innan spelet närmar sig 

ett Game Over-tillstånd (Bycer, 2012). Förlust kan även komma i form av emotionell eller 

social förlust i spel, så som förluster i relation till spelets narrativ (så som förlusten av en 

spelarkaraktär) eller i spel där det finns saker utanför spelet som står på spel (t.ex. 

spelturneringar) (Bartle, 2004). 

Misslyckande är en central del i spel som bidrar till deras djup och innehåll. Det tvingar 

spelaren att prova nya sätt att spela, planera strategier och uppmanar till ett bättre lärande 

(Juul. 2009). Förlust i spel är en komplex balansgång, men som Bycer (2009) påpekar: ”In 

after ten deaths in a row, the player is still going back for more, you know that you did 

something right”. 

2.2.3 Permanenta och Transienta mål 
Juul (2010) identifierar i sin text ”In Search of Lost Time: On Game Goals and Failure Costs” att 

spel kan ha olika typer av måldefinitioner beroende på värdet av tiden spelaren spenderar för 

att uppnå spelmålet. Han delar in dessa i två olika typer: Permanenta och Transienta mål. 

Permanenta mål betyder att spelet har ett bestämt slut; när spelaren väl avklarat spelet till 

det satta slutet, har spelaren från den punkten ”klarat” spelet, tiden spelaren spenderar här 

används för att uppnå det definierade slutet. Detta står i kontrast till Transienta mål, som bäst 

kan beskrivas som mål i tävlingsinriktade spel eller t.ex. i ett parti Patiens. En spelares vinst 

(eller förlust) är enbart knuten till just den spelomgången eller matchen, men en spelare kan 

aldrig ”klara” dessa typer av spel. 

Dock är frågan vad exakt som faktiskt bestämmer vad som avgör att ett spel har ett permanent 

mål eller transient mål. Detta kan utröna som vi undersöker vilka förutsättningar som spelaren 

står inför i början av varje ny spelomgång (där spelet körs från början). I ett spel som har en 

linjär konstruktion och presenterar samma förutsättningar inför varje spelomgång förlorar 

spelet mycket av syftet att spela det på nytt, då spelaren redan är helt medveten i förväg om 

spelets utmaningar. Spelet har därav ett permanent mål på grund av att spelet har samma 

förutsättningar för varje spelomgång. I ett spel som istället alltid har olika förutsättningar i stor 

utsträckning förblir spelaren osäker till spelets utfall inför varje spelomgång. Spelet har då ett 

transient mål. 

Spel med dessa olika typer av mål har på så vis naturligt olika hållbarhet och har olika relationer 

till förlust. I spel med transienta mål ”avklaras” spelet oavsett om spelaren vinner 

spelomgången eller inte, medan de med ett permanent mål enbart blir avklarade då spelaren 

faktiskt uppnått spelets vinstkriterium (Juul, 2010). Den spenderade tiden i ett spel med 

permanent mål är därav bara meningsfullt på första spelomgången (då utmaningen är ny), 

medans ett spel med ett transient mål blir unikt varje gång. På så vis är ett spel med ett 

transient mål meningsfullt oavsett om spelaren vinner eller inte. 

                                                        
1 Spelaren ges extra chanser att spela om banan, oftast obegränsat antal gånger om de så önskar. 
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2.3 Död i spel 

Att ”dö” i ett spel kan i de flesta fall direkt översättas med ”Game Over”2 eller att spelaren 

hamnar i ett försämrat läge, och som enbart blir ett hinder att överkomma för att kunna 

komma vidare (Bycer, 2012). I spel interagerar och kompletterar regler och fiction varandra 

(Juul, 2005), så att ”dö” i ett spel är därmed exempelvis spelarkaraktärens död, slutet av spelet 

eller förlusten av en entitet så som en schackpjäs. Alla är situvationer vara lägen som kan 

beskrivas genom att spelaren (eller något som kontrolleras av honom/henne) på ett eller 

annat sätt blivit ”dödad”. 

I verkligheten eller hur den ofta representeras i andra medier, är döden en mycket dramatisk 

händelse både för dem som är döende och de som nära involverade med dem (Liebert, 2002). 

Döden är permanent och inga fler chanser ges. I spel så är detta dock sällan fallet. Spelaren 

kan misslyckas och ”dö” som resultat flera gånger om, men ges ofta flertalet (ofta oändligt 

många) möjligheter att återupplivas och försöka igen till dess problemet blivit avklarat. Detta 

är ett frustrerande ”trial-and- error” moment som bryter inlevelsen och tvingar spelaren att 

lägga mer uppmärksamhet på spelets underliggande regler istället för dess fiktion och story 

progression vilket leder till att världarna upplevs inkonsekventa (Tocci, 2008). Betydelsen av 

”död” förlorar på så vis allt mer sin kraft och betydelse som ett viktigt moment ju fler gånger 

det inträffar där spelaren tillåts att bara ignorera döden och försöka igen (Richard, 2000 och 

Tocci, 2008). 

Spel, även med dess interaktivitet, hanterar inte död på någon djupare nivå än andra mer 

linjära medier (t.ex. filmer, böcker etc.). Tvärtom kan det påstås att spel i många fall gör 

döden väldigt billig och irrelevant, eller blir enbart ett frustrerande moment som hindrar den 

narrativa utvecklingen (Tocci, 2008). 

Död i spel är dock inte alltid problematiskt, utan kan på flertalet sätt implementeras med en 

narrativ förklaring och/eller mekanisk lösning som bidrar till spelupplevelsen (Bartle, 2004 och 

Tocci, 2008). Till exempel i Prince of Persia: The Sands of Time (Ubisoft, 2003) har 

spelarkaraktären fått tillgång till en narrativt knuten artefakt som gör det möjligt att spola 

tillbaka tiden om de skulle råka dö. Detta ger en vettig förklaring som ger både en lösning till 

dödsproblemet både spelmekaniskt och narrativt och gör döden till inte mer än bara ett 

arbiträrt hinder. En annan intressant lösning är genom en mer direkt metod, genom en 

spelmekanik som kallas Permadeath som beskrivs titta närmare i nästa stycke. 

2.4 Permadeath 

Permadeath (förkortat som PD) kan kort beskrivas som ett extremt straffsystem använt i 

digitala spel där när spelarens avatar eller avatarer dör så avslutas spelet permanent (Bartle, 

2003, s.416 och Doull, 2009). Spelarens enda val i denna situation, om de v i l l  fortsätta spela, 

blir att påbörja en helt ny spelomgång från början och försöka igen. Bartle (2003, s.415) menar 

att PD är ”The most controversial game mechanic that can be used in virtual worlds”. PD är en 

mekanik som kan både ge och ta ifrån spelet, beroende på dess användning. Den är även 

mycket svårdefinierad på grund av hur beroende den är av spelets andra delar. 

PD kan på ytan ses som en mycket simpel mekanik. Sett rent mekaniskt kan exempelvis 

arkadspel sägas vara strukturerade kring en typ av PD förlust, där spelarna ofta bara är 

tilldelade ett begränsat antal försök och skulle de misslyckas sparas inte deras progression 

                                                        
2 Ett läge då spelet avslutas på grund av att spelaren antingen förlorat eller avklarat spelet. 
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till nästa omgång, precis som om de skulle välja att avbryta spelet. I dessa typer av spel används 

detta system för att få spelare att betala mera för att fortsätta spela. För att dra begreppet till 

sin spets skulle det kunna påstås att alla tävlingsinriktade spel (och sporter) bygger på samma 

princip som PD (Doull, 2009). Dessa är spel, som Juul (2010) kallar har ”Transient Goals”, 

när spelets mål definieras och enbart är uppnåbart den gången det spelas t.ex. i en 

fotbollsmatch har alla deltagare enbart en chans att vinna just den matchen som pågår, men 

det är omöjligt att spela om samma match, det tillfället och dess egenheter har redan passerat 

(till skillnad från i t.ex. Super Mario (Nintendo) vars mål alltid förblir detsamma oavsett 

spelomgång). 

Sett från denna vinkel kan det påstås att PD system är en mycket vanlig företeelse. Denna 

jämförelse hjälper oss dock inte, då man i dessa spel inte använder ordet ”permadeath” för 

att beskriva deras förlustmoment, då det redan är en naturlig del av dessa typer av spels 

uppbyggnad och uppfattas därför inte som en utmärkande mekanik (Doull, 2009). Det som gör 

PD unikt är helt beroende på vilken genre och kontext det används i och det är i dessa, som  

tex. RPG-spel (Role Playing Games) eller Strategi-spel, mekaniken är intressant att analysera. 

PD relateras oftast till Roguelikes, en spelgenre som uppstod runt 80-talet från spelet Rogue 

(Arnold, Toy, Lane &Wichman, 1980) där PD är en av de mest framträdande karakteriserande 

delarna för genren (Berlin Interpretation, 2008). PD är också känt för att användas i MUDs 

(Multi-User Dimension)3 och var tidigare vanligare i MMORPG spel (Massive Multiplayer 

Online Role- Playing Games)4. Det är från denna typ av narrativt baserade spel (så som 

rollspel eller äventyrsspel), där spelaren långsiktigt arbetar sig genom världen och där döden 

av avataren eller avatarerna innebär att all insamlad progression så som resurser, kunskap 

och/eller narrativ också går förlorade, som PD kan ansesvara en unik spelmekanik (Doull, 

2009). 

 

Figur 2 – En våning i Rogue. Skärmdump 

Om vi tittar närmre på ordet ”permadeath” som är uppbyggt av de två orden ”Permanent” och 

”Death” kan vi lättare se hur det är kontextkänsligt. ”Permanent” säger oss inte så mycket mer 

än att ”något” är permanent, men tillsammans med dess partner i sammanhanget, ”Death” blir 

det plötsligt mycket tydligt. Död är en väldigt kraftfull/intensiv händelse, och

                                                        
3 Tidigare variation av MMORPG, använder enbart text. 
4 Online spel där ibland upp till flera tusen spelare spelar samtidigt i samma värld. 
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bara ordet isig är emotionellt laddat i många sammanhang (Liebert, 2002), men konstigt nog är 

det oftast ett mycket förenklat och nästan vardaglig fenomen i spel (del 2.3). För att 

”Death” i spel ska faktiskt vara samma händelse som det är i verkligenheten, hade det behövt 

kopplas samman med ordet ”Permanent”. Så det kan påstås att PD egentligen är spelvärldens 

ord för ”död” (och ”Death” i vanliga fall enbart en variation av ”Förlust”). Det är då kanske 

inte heller så konstigt varför det finns så starka reaktioner kopplat till det. 

Då PD enbart beskriver en händelse, eller snarare ett slutresultat av en handling, är det vad 

som kommer före och efter döden som till stor del värdesätter momentet. Det vill säga de 

spelmekaniker som matchas med systemet är det som definierar det. 

Det skulle också kunna debatteras att vissa variationer av mekaniken kan tolkas som ”mer” 

PD. I Juuls (2010) definition av ”Permanent Goals” och ”Transient Goals” i del 2.2.3. kan PD 

spel med Permanent Goals fortfarande räknas som de har PD? PD, som etablerat begrepp, gör 

att allt går förlorat och inte kan återupptas, men i de fall där spelets slutmål fortfarande förblir 

detsamma vid nästa spelomgång får spelaren på sätt och vis en ny chans. Det skulle därmed 

kunna sägas att spel med Permanent Goals inte kan använda PD, som istället bara 

manifesteras som en tuff svårighetsgrad. 

PD kan i grund ses som en balans mellan PD’s rent spelmekaniska utförande och dess fiktiva 

representation i spelvärldens kontext. PD’s huvudfunktion är rent spelmekaniskt sådan att 

spelaren förlorar och tappar progression permanent. Mekaniken formas sedan av vilken typ 

av progression som går förlorad och vilken narrativ förklaring som gör att det blir meningsfullt 

att momentet kallas för ”död”. I detta annseende är det denna balans som avgör vad PD 

innebär för spelet. 

Sedan länge har PD varit en sällsynt mekanik i populärare spel. Det kan dock observeras att 

under de senaste åren har fler spel släppts med Roguelike och PD liknande mekaniker med 

många variationer i hur de implementerar PD och hanterar dess problem, något som vi 

kommer titta närmare på. 

2.4.1 Permadeaths egenskaper och implementation 
Den mest framträdande funktionen som PD har är att det är ett ”riktigt” slut för spelet (eller 

åtminstone den spelrundan) eftersom karaktären dör (Bartle, 2004). Överlevnad och 

riskhantering blir på så vis spelarens absoluta prioritering under spelandet och detta har stor 

effekt på hur spelaren motiverar sina beslut (Doull, 2009). 

PD uppmuntrar ett försiktigare och mer metodiskt spelande och allt spelaren gör kan få väldigt 

ödesdigra konsekvenser eftersom alla beslut, nästan oberoende av trivialiteten, kan vara 

slutet för spelaren. Att uppmärksamma miljön blir av högre prioritet och kunskapen av vad 

som potentiellt kan vara farligt i miljön vid ett visst tillfälle är nödvändigt för att spelaren 

ska kunna göra en bra riskbedömning. Därmed blir taktiker som exempelvis ”trial-and-error” 

(att testa något som spelaren inte vet lösningen på eller risken av, och får spela om tills 

han/hon lyckas) väldigt riskabla/kostsamma i en PD-miljö. 

Denna risk för spelaren ökar det potentiella värdet på spelets möjliga resurser och handlingar 

som förbättrar spelarens förutsättningar att överleva.  I Rogue (Arnold, Toy, Lane & Wichman, 

1980) är resurser så som mat, vapen, rustning och magier det som kommer ta spelaren vidare 

genom spelet.. Att veta när en resurs bör användas blir därför den stora nyckeln till att överleva 

i Rogue. Slösas vissa resurser kan spelaren lätt hamna i en situation där oddsen är emot 

spelaren och det blir svårare att undvika en förlust. 
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En spelare står och faller med alla sina beslut ”på riktigt” i en PD miljö, då ett felaktigt beslut 

kan leda till att det blir ditt sista, det tillåter spelarens karaktär att bli ”en riktig” hjälte i 

spelkontexten (Bartle, 2003). Detta är för att med permanenta konsekvenser tillkommer en 

verklig vikt av spelarens handlingar. Att nå högsta progressionsnivån i ett spel med PD blir 

ett direkt bevis på att spelaren har varit skicklig nog att uppnå det. Detta står i kontrast till 

många andra spel utan PD där en förlust ger liten eller ingen konsekvens, vilket leder till att 

vem som helst, oavsett hur kompetent eller skicklig spelaren må vara, efter tillräckligt 

mycket tid kan nå maxnivån (Bartle, 2003). Bartles (2003) anser vidare att virtuella världar 

handlar om identitet, och om spelaren inte kan förlora något av värde, värdesätts heller inget. 

 

Figur 3 - Rogue’s förlustbild. Skärmdump 

På detta vis skapar PD en intern mening utanför spelmekaniken, och har en stor påverkan 

både interaktivt och emotionellt för spelaren. 

Även om konceptet PD kan ses som simpelt är en förutsättning för att spelet ska fungera väldigt 

beroende på att det är byggt runt PD från början (Doull, 2009). Problematiken kring PD ligger 

inte enbart i dess permanenta konsekvenser, utan även i hur spelare förstår förlust. Att förlora 

progression, den emotionella förlusten av karaktären eller tidsförlusten kan alla ge positiva 

känslor till spelupplevelsen (Bartles, 2003). Det är en fråga om perspektiv, om spelarna ser PD 

bara som en tidsförlust kan det upplevas som en väldigt negativ upplevelse. Dess största 

problem ligger i att spelare inte tycker om att förlora och ännu mindre när det är på bekostnad 

av en avatar de byggt upp under en längre period. PD kan leda till att spelaren blir frustrerad 

eller skapar en situation där progressionen börjar gå allt långsammare vilket även kan ge 

ytterligare konsekvenser så som dåligt ”Flow”. 

PD är väldigt svårbalanserat och inte minst svårt att implementera på grund av dess stora 

konsekvenser och begränsningar för funktionaliteter i spel. Om t.ex. risken att dö i spelet är 

relativt liten, kan detta göra att spelaren kommer ställas inför en chock när det väl inträffar 

(Bartle, 2003). Detta inträffar om majoriteten av alla händelser har en risk att döda spelaren är 

så pass liten att det kan börja bli ignorerat som konsekvens, t.ex. i Hardcore mode i Diablo 

(Blizzard, 1996) serien. Där slåss spelaren mot stora horder av monster samtidigt i snabba 

och konsekventa strider. Till en början är spelserien Diablo väldigt enkel och uppmuntrar ett 

mycket hektiskt och snabb speltempo men senare i progressionen tillkommer fiender som, om 

än vid sällsynta tillfällen (vilket är problemet), har förmågor som kan döda spelaren direkt om 
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de inte upptäcks i tid. Med spelets redan etablerade höga hastighet är det svårt för spelaren att 

upptäcka dessa farliga tillfällen där risken att dö ökar exponentiellt. Systemet är inte byggt 

för PD vilket i detta exempel istället blir frustrerande. 

En annan tydlig effekt av PD är att det finns en problematik kring repetition. Om världen 

alltid är densamma efter varje ny spelomgång (eftersom spelare tvingas spela från början med 

PD) kan spelaren enbart behöva lära sig alla faror utantill istället för att applicera någon form 

av taktik (Doull, 2009) och på så vis tappar omspelningar sin betydelse. För att PD ska kunna 

användas effektivt finns det olika metoder för att göra mekaniken mer hanterbar. Doull 

(2009) och Harris (2011) ger ett antal exempel på några PD och Roguelikes designmetoder: 

 En slumpad och varierad värld. Många Roguelikes bygger på att procedurellt generera 

sina världar. På detta sätt är det en annorlunda situation vid varje spelomgång vilket 

hjälper till att undvika repetition. 

 Ett större antal progressionsmöjligheter. I likhet med genererade världar kan en stor 

variationsmöjlighet för progression bidra till att undvika repetition om spelaren kan 

använda sig av olika strategier vid varje spelning. 

 Tydligt observerbara och analyserbara faror. Spelaren vill alltid undvika att dö, en 

naturlig del av PD, vilket kräver att det faktiskt går att uppmärksamma faror i förväg. 

Detta gör att spelet inte upplevs orättvist eller att det är oundvikligt att dö. 

 Efter döden progression. Detta är ett system som används frekvent i många olika typer 

av genrer. Poängen är att skapa en sorts progression utanför spelet, exempelvis kan 

en simpel High Score-lista räknas som ett sådant progressionsmedel. 

2.5 Exempel på spel med PD 

Det finns många bra exempel på hur PD används i olika spel och anmärkningsvärt i positiv 

bemärkelse är att det har kommit många nya spel som utnyttjar en eller annan form av PD. 

Nedan följer några exempel på spel som använder PD och även det sätt på vilket de 

hanterar mekaniken beskrivs. 

2.5.1 Dwarf Fortress 
Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 2006) är ett Roguelike/strategi spel som innehåller PD och är 

tämligen unikt i att det har ”brutit” mot många av genrepremisserna och förutsättningarna 

som annars förekommer i Roguelikes (RogueBasin, 2011). Istället för att vara ett individuellt 

äventyr använder Dwarf Fortress många element från RTS spel (Real Time Strategy). Spelaren 

kontrollerar en grupp dvärgkolonister med målsättningen att överleva och skapa ett nytt hem 

för dem. För att överleva krävs att dvärgarna samlar resurser, exempelvis genom att gräva 

efter mineraler, bruka jorden, fiska och hugga träd. Resurserna används sedan till att 

konstruera ett fort för att skydda dem mot hot från omvärlden. Mycket tid går åt att skapa bra 

förutsättningar för dvärgarna och att hålla dem glada, då dvärgarnas AI (Artificial 

Intelligence) avgör deras effektivitet beroende på det personliga tillståndet. Det är på sätt och 

vis en relationssimulation av en grupp nybyggare med allt arbete det innebär. 

Dwarf Fortress spelas även i realtid (spelförändringar sker kontinuerligt) med möjligheten 

att pausa spelet när som helst för att utföra kommandon. Spelet har stort fokus på sin 

procedurellt skapade värld, slumpade situationer och en mycket hög komplexitet om hur 

saker i omgivningen kan användas. Dwarf Fortress har dock inget permanent slut, hela 

poängen med spelet är enbart att överleva så länge som möjligt med sin koloni då varje dvärg 

kan dö permanent. Under spelets gång ökar successivt antalet faror tills kolonins nästan 
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oundvikliga undergång till följd av monsterinvasioner, svält, pest eller översvämningar och 

då alla dvärgar dött har spelaren förlorat. 

Dwarf Fortress motto är ”Failing is Fun” (Bay12Games, 2006) som en påminnelse om att det 

är de permanenta resultaten från spelets system, vare sig de är positiva eller negativa, som 

formar spelarens egen berättelse om spelomgången. Dwarf Fortress är ett bra exempel på ett 

spel som använder PD med sina andra spelmekaniker konstruerade kring det. På grund av 

dess enorma frihet och slumpade händelser är det alltid intressant att spela fler gånger. PD är 

spelets enda slutmål och är något spelarna vet kommer inträffa förr eller senare men där 

utmaningen ligger i att fördröja händelsen så länge som möjligt. 

 

Figur 2 - Överblick av ett fort i Dwarf Fortress. (Bay 12 Games, 2012) 

2.5.2 FTL (Faster Than Light) 
FTL (Subset Games, 2012) är ett relativt nytt sci-fi strategispel som använder PD delvis likt 

hur Dwarf Fortress använder sig av det. Spelaren tar kontroller över ett rymdskepp med en 

liten besättning med uppdraget att fly från en invaderande fiendearmada för att leverera ett 

meddelande till alliansen. Spelaren måste hantera skeppet, resurser och dess besättning och 

strida mot allt från rymdpirater till naturkatastrofer. Om skeppet dör har spelaren misslyckas 

och spelomgången avslutas, detta är spelets PD tillstånd. 

Vad som gör att spelet inte blir repetitivt beror på ett antal smarta system som gör det 

underhållande att försöka igen.  För det första är banorna man tar sig igenom alltid slumpade 

så varje spelomgång är unik. Varje resmål har sina egna utmaningar och beroende på ditt 

skepps tillstånd får du avgöra hur stor risk du vågar ta. Det andra är att det finns en enorm 

variation av vapen, resurser och utrustning, men en stor begränsning för rymdskeppet är hur 

spelaren väljer att utrusta skeppet. Utrustningen är extremt varierande vilket gör att de 

möjliga strategierna en spelare kan använda är enorma. Spelaren kan också hitta hemligheter 

under spelomgången som ger tillgång till fler typer av rymdskepp vid starten av en ny 

spelomgång. Detta skapar en långsiktig progression utanför spelets huvudsyfte lite likt 

”achievements” (medaljer för avklarade moment), fast som är användbara för framtida 

spelomgångar. 

2.5.3 Rouge Legacy 
Rogue Legacy (Cellar Door Games, 2013) är ett spel som beskrivs som ett ”Genealogical 

Rogue-Lite". Spelet är ett plattformsspel som innehåller många Rogue inspirerade moment så 
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som slumpade banor, RPG-element5 och PD. Spelet har ett permanent mål där man ska 

försöka ta sig igenom ett slott fyllt med fiender och fällor för att besegra fem bossar. Spelet 

följer ett linjärt narrativ som spelaren får ledtrådar om under spelets gång från uppsamlade 

dagboksinlägg. 

Spelet är dock lite av en ovanlighet med dess användning av PD. Som etablerats är PD en svår 

mekanik att hantera i actionfokuserade spel då man kan dö utan förvarning (speciellt i med 

systemet i Rogue Legacy som konstant slänger mycket faror mot spelaren). För att 

kompensera denna del har Rogue Legacys system istället fokuserats mest på vad som händer 

efter döden. Istället för att helt avsluta spelet använder sig Rogue Legacy av döden för att 

progressera spelet. 

Efter döden tar spelaren rollen av en ny karaktär som representeras som ättlingen till den 

som nyss dog och på detta sätt går spelaren igenom flera generationer av hjältar som försöker 

slutföra den föregåendes äventyr. Spelaren sparar under en spelomgång allt guld och alla 

pick- ups (så som utrustning etc.) som kan spenderas/användas för att förbättra de nya 

generationerna. I Rogue Legacy är därför PD aldrig ett slut, det är istället en nödvändighet att 

dö om du vill förbättra dina möjligheter att klara av spelets svårare delar och bossar. På så vis 

skulle man kunna påstå att Rogue Legacy faktiskt inte alls använder sig av PD, utan mer av en 

typ av pseudo-PD. Dock är detta enbart relevant om vi vill ha en helt svart-på-vit definition av 

vad PD står för och denna typ av användning är ett mycket intressant exempel på hur PD kan 

användas genom att helt lägga fokus på vad som händer efter att spelaren har dött. 

                                                        
5 Tex. Spelaren kontrollerar en fantasikaraktär de måste förbättra genom att döda monster och samla 
utrustning. 
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3 Problemformulering 

PD har potentialen att göra spelarkaraktärens död meningsfull och bidrar till spelarens 

emotionella koppling, immersion och spelprogression, i kontrast till spel utan PD där 

dödsmomentet ofta blir repetitivt och tappar sin koppling till en annars mycket dramatisk 

händelse. En intressant faktor att observera med PD är att eftersom det effektivt sett ”enbart” är 

en händelse som inträffar en gång och som dessutom den sista händelsen en spelare 

utsätts för under en spelomgång, är effekten av PD bäst beskrivet som indirekt. Detta är i 

kontrast till andra mekaniker som oftast är definierade som saker spelaren kan utföra eller 

hur världen reagerar till deras användning (Sicart, 2009). PD är i denna aspekt helt beroende av 

systemet som är byggt kring det och som i sin tur förändrar hur spelare relaterar och 

reagerar på systemet. 

PD beskrivs av Bartle (2004) som ett ”naturligt slut” till en spelares spelomgång. Likt förlusten i 

ett spel med ett transient mål är tiden som spelaren spenderar lika värdefull oavsett om 

spelaren förlorar eller vinner (då utmaningen alltid är unik varje gång). En intressant 

frågeställning är då om det finns någon skillnad i hur spelaren upplever förekomsten av PD i 

spel som har ett Permanent mål i kontrast till ett transient mål. 

Som etablerat tidigare är det viktigt för PD att spelet förblir till viss del oförutsägbart för att 

kunna återspelas effektivt, vilket betyder att ett PD-spel av sin natur har ett transient mål. 

Samtidigt är en etablerad kontext och ett beständigt narrativ som gör döden meningsfull i 

världsbilden. 

De förutsättningar ett spel presenterar för spelaren kan anses variera gradvis, där vissa PD-

spel kan innefatta stora förändringar i dess förutsättningar medan andra behåller många av 

spelet mål, funktionalitet eller händelser mellan varje spelomgång. Ett spel med PD vill gärna 

ha olika förutsättningar för spelaren samtidigt som den bör vara grundad i ett mer linjärt 

kontext (så spelaren kan motiveras att utföra handlingar mot ett specifikt mål). En intressant 

fråga är hur stor påverkan olika grader av förändringar av presentationen av spelets mål och 

slut har på hur spelarens upplever döden emotionellt, mekaniskt och tematiskt, finns det någon 

skillnad då spelet presenteras som att innehålla ett permanent mål mot ett transient mål? 

Arbetets frågeställning till PD kan därför summerad som följande: 

Hur påverkas spelares upplevelse av Permadeath i ett spel som presenteras med ett 

permanent mål jämfört med ett spel med ett transient mål? 

Arbetets hypotes är att ett PD spel som enbart är presenterat med ett transient mål kommer 

upplevas som bättre anpassat för PD, då den typen av mål är i sin natur mer likt PD och ge 

spelaren en mer tillfredställande dödsmekanik, även med konsekvensen att spelet inte längre 

kan presenteras med en till hundra procent linjär narrativ uppbyggnad. 

Intresset för PD är brett och PD kan undersökas på flertal olika sätt genom t.ex. förändringar 

och jämförelse mellan de systemen det matchas med. Men för detta arbete ligger fokus på 

spelares reaktion och uppfattning av spelet under och efter att PD momentet har inträffat i ett 

spel där döden är både mekaniskt och fiktionellt representerad som ett permanent slut på 

spelet. 

Trots att PD kan ses som en mycket intressant mekanik finns det få källor som tidigare tar 

upp hur en spelare faktiskt reagerar på eller upplever mekaniken. Tanken med detta arbete 
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är därför att bidra med en bättre bild av PD överlag och se vilka av system som påverkar PD 

positivt eller negativt i något avseende. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka min frågeställning har ett digitalt spel utformats vilket är skapat kring 

konceptet PD och vad som ”bör” finnas med för att göra att PD fungerar väl (se del 2.4.1). 

Spelet finns i två variationer som presenteras på olika sätt, ett som presenteras med ett 

permanent mål och ett annat med ett transient mål (se del 2.2.5). 

Det som undersöks är hur spelare reagerar på PD och hur de upplever spelet efter att PD 

momentet har inträffat vartefter testpersonerna svarar på en enkät med frågor/påstående 

relaterade till upplevelsen. 

Enkätens syfte är att få mätbar kvantitativ data på de viktigaste delarna av spelet för att hitta 

samband och skillnader i spelarnas upplevelse (Bryman, 2002). Samt även ge delvis kvalitativ 

data för se spelarens personliga motivationer i sammanhangen (Bryman, 2002). All data som 

samlats in från spelomgångarna jämförs sedan med hur stor skillnad permanenta mål och 

transienta mål hade på testpersonernas uppfattning av PD från de två spelvariationerna 

utifrån enkätsvaren. 

3.1.1 Undersökningsprocessen  
Vid undersökningen används totalt 10 personer indelade i två grupper, en för varje 

spelvariation. Varje person i vardera grupp får en introduktion till spelet, hur det spelas, vad 

som kan utföras och vad ”målet” är. Testpersonerna har tillgång till hjälp under speltiden för 

att underlätta om det uppkommer oklarheter. Avsikten är att testpersonerna inte ska fastna 

tidigt i spelandet eftersom kontroller eller användbarhet inte ingår i min undersökning. Utöver 

detta kommer annars ingen annan interaktion äga rum med testpersonerna under speltiden, 

detta för att minska risken för att något som inte är relaterat till spelet blir en faktor i 

deras spelupplevelse. Den totala speltiden för en spelperiod är runt 10-15 minuter. Det är 

viktigt att poängtera att spelarna helst ska spela spelet så många gånger som möjligt. Det är 

viktigt att spelarna får chansen att uppleva dödsmomentet ett flertal gånger och det är även 

därför spelet har ett felsäkert system som i värsta fall tvingar fram detta resultat. Efter en 

spelomgång får testpersonen tillgång till en enkät som de ska svara på efter bästa förmåga. 

Alla enkäter och deras resultat är dokumenteras och jämförs mellan testgrupperna och 

skillnaderna i deras upplevelser och åsikter relateras till hypotesen om permanenta och 

transienta måls påverkan på PD (se del 3).  

Då testgruppen är relativt liten är en ren kvantitativ undersökning inte väll anpassad, då 

undersökningsmetoden förlitar sig på nummerdata (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). För att kompensera detta användes även en kvalitativ undersökningen för att se en 

bättre kontexten till det kvantitativa resultatet. 

3.1.2 Enkäten 
Enkäten innehåller ett antal kvantitativa påståenden centrerade kring PD och spelets 

målsättningar som markeras från ett till fem med hur väl testpersonen känner att påståendet 

stämmer överens med deras egen spelupplevelse. Enkätens syfte är att samla in enkel mätbar 

data från testfallen vilket kan visa skillnaderna mellan olika testpersoners upplevelser och om 

några mönster kan hittas (Østbye et al., 2004). Enkäten har sedan en del där testpersonerna 

fritt får kommentera på upplevelsen, med syfte att fånga upp andra åsikter som kan ha 

påverkat undersökningen så som åsikter på spelets design, PD eller övriga tankar som inte 
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tagits upp av enkätens tidigare frågor. Båda spelen använde sig av samma enkät för att 

möjliggöra en direkt jämförelse av påståendenas svarsskalor. Frågornas längd och antal är även 

taget i åtanke då för långa eller för många frågor kan negativt påverka undersökningsresultaten 

(Bryman, 2002). 

Totalt finns det tio frågor/påståenden, de första fem är huvudsakligen fokuserade på att 

svara på om spelet i sig passar med PD. Så som om döden upplevdes som rättvis, om 

spelaren upplevde att det fanns val som påverkade spelets utfall, spelets återspelbarhet etc. 

Dessa frågor är skapade utifrån de ”krav” som etablerades för att göra PD acceptabelt (se del 

2.4.1). Skulle resultatet av dessa frågor ge ett negativt resultat är spelet i sig tyvärr dåligt 

anpassat att besvara frågor av PD. De efterföljande fem är sedan fokuserade på att se mer 

om hur spelarna upplevde spelets förlustmoment och hur mycket det permanenta eller 

transienta målet påverkade deras relation till spelsystemet. Det är i dessa frågor som skillnader 

i spelarnas upplevelser undersöks och hur de olika spelen påverkades av 

presentationsskillnaderna. Enkäten finns i appendix A. 

3.1.3 Testgrupp 
Valet att göra en kvalitativ individuell testning har tyvärr vissa konsekvenser för arbetets 

valmöjligheter av testpersoner. Helst hade en målgrupp som både har bra bekantskap med 

digitala spel och spel med förekommande PD mekaniker så som Roguelikes använts, men på 

grund av tidsbegränsning och det få antalet personer som faktiskt spelar Roguelikes är valet 

delvis bli ett bekvämlighetsval till huvudsakligen de som kunde hittas på universitetet med 

åtminstone en bra spelvana eller kände andra med en bra spelvana.. Även om målgruppens 

ålder och kön inte är av speciellt intresse förundersökningen har selektionen av personer 

försökts hållas inom 20-30 års ålder och med så bra balans som möjligt mellan könen för att få 

en så konsekvent grupp som möjligt. 

Valet av dessa kriterier för testpersoner beror mycket på komplexiteten i att testa PD och en 

undersökning med mindre spelvana personer skulle riskera inte uppfylla undersökningens 

syfte. Om testpersonerna t.ex. fastnar på interaktionssystemet eller tappar fokus på spelets 

innehåll på annat sätt kan det påverka hur de upplever PD som slutet i spelet då det bero på 

den övergripande spelupplevelsen. I ett sådant fall hade designen behövt implementeras väldigt 

annorlunda, och kanske istället följt en mycket linjär progression som enbart var designad för 

att spelas en gång. Detta skulle dock samtidigt göra det svårt att faktiskt relatera tillbaka 

resultatet till hur PD används idag i spel då de sällan följer en sådan struktur. 
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4 Projektbeskrivning 

Utformningen av spelet har gjorts självständigt med målsättningen att hitta ett system som 

har en bra balans mellan att kunna hantera PD och samtidigt är anpassat för undersökningen. 

Spelets största inspiration har varit liknande spel i Roguelike genren på grund av deras 

nära relation med PD, syftet är dock inte att enbart kopiera ett existerande spel utan att 

undersöka vad som kan bidra och anpassas till denna undersökning och dess tidsram. Spelet 

har genom arbetet sett många revisioner som alla bidragit till spelets slutgiltiga form. 

För att kunna besvara min frågeställning som berör spelarens upplevelse till PD så har två 

versioner av spelet framställts; ett med en representation av ett permanent mål, och ett med ett 

transient mål. Syftet är att se vilken effekt dessa olika typer av mål har på hur spelaren 

upplever PD som spelmekanik och hur stor effekt skillnaderna på spelets givna förutsättningar 

har på spelarens relation till spelvärlden. 

4.1 Programvara 

Det finns ett flertal verktyg idag som lämpar sig för snabbare utveckling av spel och prototyper. 

Alla verktyg har dock begränsningar och passar olika bra för olika syften, i detta anseende är 

det viktigt att välja ett bra verktyg för detta projekt som stödjer det på rätt sätt. Huvudsakligen 

behövs något som är flexibelt, har stora möjligheter för iterationer och har stöd för en 

tvådimensionell presentation. Därför har spelutvecklingsverktyget Unity 3D (Unity 

Technologies, 2014) valts då det uppfyller alla dessa kriterier samt även bidrar med extra 

fördelar. För det första är Unity gratis att använda till självständiga icke-kommersiella projekt, 

och kommer inte med några större (förutom vissa visuella) begränsningar för vad som kan 

implementeras. Unity använder ett mycket flexibelt objektorienterat system som gör det möjligt 

att återanvända mycket av redan skapad funktionalitet, exempelvis 2D grafik samt många 

andra tekniska lösningar som annars kan ta lång tid att implementera självständigt (som 

t.ex. stöd för en mer avancerad kamera, interaktioner mellan spelobjekt etc.). Till sist kan 

spel gjorda i Unity ha stöd för att spelas direkt från en webbläsare, något som gör senare 

testning mycket smidigare att utföra utan att behöva bära med sig spelet och som tillåter 

distanstestning om det så krävs. 

Utöver Unity som används för skapandet av verket så har även programmet Photoshop (Adobe 

Systems, 2013) använts, huvudsakligen för att skapa spelets grafiska presentation. 

4.2 Arbetsprocess 

4.2.1 Förstudie och process 
Detta arbete har byggts på ett flertal prototyper och en undersökning som utvärderade hur 

andra spel har implementerat och använt PD och hur dessa spel är bemötta av spelare. 

Designen av verket har kontinuerligt grundat sig i de tankar som diskuterades i del två 

kring design, konflikt och speciellt PD, dess implementationskrav, funktioner och exempel. 

Målet med designen är att skapa ett spel vars mekaniker och visuella presentation bidrar till en 

meningsfull förlust. Utifrån dessa tankar och iterationer har ett designdokument skapats under 

arbetets gång innehållande ett flertal idéer och variationer om spelets form, presentation och 

spelmekaniska implementeringar. Det är sedan utifrån detta dokument som det slutgiltiga 

spelet har skapats. En annan stor inspiration har kommit från Roguelike-Podcast 

(Roguelikeradio) som specifikt pratar om Roguelikes och många av deras unika delar (bland 

annat PD). 
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Eftersom framställningen av spelen har gjorts med Unity som redan kommer med 

grundläggande spelfunktionalitet har arbetet snabbt kunnat fokusera på att implementera 

spelets egna mekaniker. Flertal av spelets grundmekaniker så som världskonstruktionen, 

navigationssystemet och spelobjektsinteraktionen skapades genom separata prototyper som 

sedan kombinerades till en slutgiltig form, då det var enklare att testa systemen isolerade från 

varandra för att se vad som fungerade bäst. 

När spelets nödvändigaste mekaniker var implementerade påbörjades arbetet med spelets 

innehåll. Detta inkluderade utmaningar, landskap och deras grafiska representation etc. Då 

spelet inte bygger på en statiskt designad värld (se del 4.2.3) så har de flesta av spelets delar 

utvecklats när deras behov uppstod. Har en grafisk presentation behövts för att få en bättre 

överblick eller om mer funktionalitet krävdes lades det in när det var nödvändigt. I slutändan så 

har processen varit mycket flexibel vilket har tillåtit förändringar att ske även om de inte varit 

planerade från första början. 

De två versionerna av spelet är i stort sett identiska sett till innehåll; med samma typer av 

utmaningar, grafisk presentation, tidsbegränsningar etc. Den stora skillnaden ligger i att det 

ena är utformad för att representera ett spel med ett permanent mål, medan det andra 

representera ett spel med ett transient mål. Detta har åstadkommits genom att förändra 

hur spelets start- och slut-information är presenterad. I spel A presenteras information som 

konstant, där målet inte förändras i efterföljande försök, medans i spel B förändras vad spelet 

påstår är spelets mål och dess avslutande text inför varje spelomgång. 

4.2.2 Design 
Spelet är i grund och botten ett RPG spel som utspelar sig i en fantasivärld fylld med skatter 

och faror. Spelaren intar rollen som en äventyrare som ska bege sig ut på en resa och så gott 

som spelaren kan, överleva och uppnå spelets slutmål (om ett sådant presenteras). Spelaren 

avancerar i spelet genom att utforska världen, samt att han eller hon kan samla på sig 

användbara resurser som ökar karaktärens förutsättningar (vilket gör att karaktären blir bättre 

på att hantera vissa situationer). Under äventyret kan karaktären stöta på faror så som fällor 

eller farliga miljöer som spelaren måste övervinna på bästa sätt genom att utnyttja sina 

resurser och kunskaper (både i form av spelarens egna kunskaper från tidigare spelomgångar 

samt spelkaraktärens mekaniska egenskaper). 

Spelet kontrolleras med datormusen och tangentbordet, vilket spelaren använder sig av för att 

kunna interagera med spelets värld och gränssnitt. Spelaren kan gå runt i världen, hantera 

och använda föremål genom att trycka på dem och reagera på situationer. 

Eftersom spelet är designat kring PDs ”krav” för att fungera väl (se del 2.4 och 2.4.1), tar 

därför spelet den generella formen av ett RPG, då det är den genre som oftast använder PD. 

Baserat på detta är följande designstruktur av mekaniker och målsättningar framtagen: 

1. En procedurellt genererad värld. 

a. På samma sätt som många Roguelikes skapar sina världar så är världen slumpad 

för att undvika att varje spelomgång är densamma. Varje omgång ska presentera 

sin egen version av världen (detta omöjliggör även att spelaren kan automatisera 

spelomgången genom att bara minnas dess struktur). 

2. Spelaren måste hitta, hantera och nyttja sig av resurser för att överleva. 

a. Spelet ger spelaren med flertal resurser som kan användas för att komma vidare. 

Resurserna är av vikt då de tillåter variation i hur spelaren löser problem och 

undviker repetition. Samtidigt är resurshantering direkt kopplad till spelarens 
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vilja att överleva, det finns ett begränsat antal resurser att använda och spelets 

svårhetsgrad är skapad så att det krävs resurser för att klara av många 

situationer utan att ta skada. 

3. Spelaren har ett flertal val för att hantera spelets konflikter. 

a. I kombination med resurshanteringen och val som bidrar till spelarens 

upplevelse av speläventyret ska det finnas flera tänkbara valmöjligheter för alla 

situationer (även om alla inte är lika effektiva). 

4. En permanent och tydligt dokumenterad progression. 

a. Spelaren ska kontinuerligt ha en god överblick över allt han/hon gjort under en 

spelrunda: T.ex. karaktärens väg genom världen sparas och markeras på kartan, 

och alla större händelser om karaktären dokumenteras. Detta är en viktig aspekt 

för att belysa den effekt som PD har, om det inte finns något av värde att 

förlora i form av progression så tappas en stor del vad som gör PD unikt. Den 

väldokumenterade progressionen har även som syfte att tydligt kunna visa 

spelaren vad hänt under spelets gång. 

5. En tidsbegränsning som avslutar spelet efter 5 minuter. 

a. Detta system är implementerat för att få en övre gräns på testets tidsåtgång. 

6. Spelet körs i realtid och kan inte pausas. 

a. En stor skillnad mot många Roguelikes av liknande typ är att detta spel körs i 

realtid: tiden står aldrig stilla och det finns ingen möjlighet att pausa. Detta är av 

två anledningar: Det första är på grund av praktiska skäl, spelet ska alltid ta max 

fem minuter att spela. Det andra är att det tvingar fram beslut, tanken är att 

spelaren inte ska tänka ut varje val exakt i detalj utan ska ställas iför situationer 

där snabba beslut krävs. Spelaren kan tvingas göra spontana beslut som kan 

vara mer eller mindre optimala. En spelares misstag är lika viktiga som bra 

beslut, de båda bidrar lika mycket till upplevelsen. 

4.3 Implementation 

I följande del diskuteras spelets implementation så som dess slutgiltiga design och de två 

spelvariationerna för testningssyftet. Enbart de viktigare delarna i spelet tas upp här i större 

detalj. 

4.3.1 Allt för permadeath 
Det viktigaste att notera i detta spels design är att PD som mekanik är beroende av alla andra 

spelmekaniker i spelet. PD är i sig inte mycket av en mekanik till att börja med, och är beroende 

av ett antal aspekter för att vara definierbar (se del 2.4). Allt från presentationen, spelarens 

interaktioner etc. är till för att bidra till en upplevelse där saker i spelet får ett unikt eller 

personligt värde i spelarens ögon, vilket gör en eventuell förlust meningsfull. 

Spelet är även designat för att spelaren ska dö ofta men så meningsfullt som möjligt. Med 

andra ord: spelaren ska uppleva döden av sin karaktär, men alltid vara medveten om varför 

och hur det inträffade och i bästa fall lära sig något från spelomgången. 
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4.3.2 Karaktärssystem 
Spelaren tar rollen av en mänsklig avatar som är i fokus under äventyret. Utöver avataren finns 

det andra varelser som spelaren kan stöta på i världen, vilket kan vara i form av utmaningar 

eller händelser. 

Spelaren har tillgång till fem olika sätt att interagera med spelvärlden. 

 Gå 

o Spelaren använder sig av piltangenterna för att flytta avataren till en ny plats 

som den står bredvid. Efter att spelaren valt ett håll att gå måste han eller hon 

vänta till avataren stannat innan vidare interaktioner kan påbörjas igen. 

 Observera 

o Genom att ”Observera” kan spelaren få mer information om ett markerat objekt 

eller plats. 

 Använd/interagera med 

o Spelaren kan ofta direkt använda ett föremål, vilka har olika effekter beroende 

på vad det är (t.ex. ett äpple som avataren kan äta för att återhämta hälsa). 

Avataren är alltid densamma inför varje spelomgång och representeras som en anonym figur. 

Avataren kan även stöta på händelser som kan ha en inverkan på hans eller hennes effektivitet, 

vilket kan ta formen av skador eller föremål etc. Dessa händelser utgör ytterligare en utmaning 

till progressionen och ökar behovet av att använda resurser för att återhämta sig. 

Man kan argumentera att spelaren borde ha möjlighet att kunna skapa sin karaktär från 

grunden, men utöver de tekniska begränsningarna som finns för detta arbete att implementera 

ett sådant system har det i slutändan mycket liten betydelse exakt vem spelaren spelar och en 

slumpad karaktär bör vara ett lika bra val. 

4.3.3 Spelvärldsstruktur 
Spelvärlden är starkt inspirerad av brädspelsstrukturen från bland annat Drakborgen (Alga, 

1985) och Carcassonne (Klaus-Jürgen Wrede, 2000) där spelplanen är uppbyggd av brickor 

vilka slumpas ut och bygger upp spelplanen under spelets gång. Detta kändes som en relativt 

enkel grund att utveckla ett system ifrån, vilket tillåter slumpade världar utan att behöva 

använda ett mer komplext procedurellt system (dock används fortfarande vissa regler och 

manipulation för hur dessa brickor kan placeras, men i mycket mindre grad än ett procedurellt 

system). 

Avataren har möjlighet att navigera genom världen genom att gå på dess brickor. Brickorna 

finns i fem olika typer som bestämmer vilken typ av utmaning som spelaren kan stöta på vid 

dem: 

 Skog 

o En skog tar längre tid att gå igen, och har en stor risk att vara ”farlig”, men 

avataren får även chansen att få fler föremål här än på andra platser. 

 Slätt 

o Slätter är spelets ”vanliga” bricka och har ingen speciell effekt på spelaren. 

 Berg 

o Avataren kan inte gå igenom berg, utan måste spendera en viss tid på att 

trycka på bergen (vilket gör att berget tillslut försvinner) eller använda ett 

föremål som tar bort berget direkt. 
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 Snö 

o Avataren tar skada om de försöker gå på brickan. 

 Träsk 

o Träsk minskar på avatarens hastighet extremt när de försöker gå på brickan. 

I början av spelet är alla brickor ”gömda” (mer exakt, ingen existerar än) och spelytan är 

täckt i vad som brukar kallas ”fog-of-war”6. Nya rutor uppkommer sedan runt den plats 

avataren befinner sig på och öppnar därmed nya platser han kan gå till. 

Under utforskningen av en bricka aktiveras dess effekt (se ovan) och ett antal interagerbara 

objekt skapas och slängs ut. När en bricka skapas finns det även en chans att den skapas med 

en ”fara”, vilket kommer att negativt påverka (skada) avataren om de går till denna bricka. 

Spelaren kan dock i förväg använda sig av sin ”observera” handling för att få mer information 

av en bricka, vilket avslöjar dess typ, effekt och potentiell fara för avataren. 

Avataren har dock aldrig råd att stå stilla för länge på samma bricka, då spelet har en timer 

som vid satta intervaller förstör de brickor avataren har besökt. Brickorna förstörs i 

turordning från den de besökte sist. När en bricka blivit förstörd dör avataren omedelbart om 

de fortfarande befinner sig på den, eller om avataren försökt gå på en bricka som blivit 

förstörd. 

I världen finns ett antal resurser som avataren måste förlita sig på för att överleva och ta sig 

vidare. Dessa finns i flera former men de vanligaste är: 

 Kristaller 

o Ger poäng, behövs för att ”vinna”. 

 Föda 

o Ger avataren mer hälsa. 

 Döskalle 

o Ett negativt föremål som skadar avataren. Alla föremål och brickor har en chans 

att innehålla en döskalle. 

 Övrigt 

o Alla övriga potentiella föremål, vare sig positiva eller negativa. Efter att de har 

samlats kan de användas senare eller ge en passiv effekt. 

 Fiender 

o Går mot avataren och skadar den. 

Resurser skapas som tidigare nämnt när avataren går till en ny bricka och försvinner sedan 

om spelaren inte plockat upp dem innan de går till ett nytt område. Spelaren behöver sedan 

enbart trycka på föremålet för att samla/använda det. 

Skulle avataren dö avslutas givetvis spelomgången permanent via PD systemet och spelet måste 

startas om från början med en ny karaktär och värld. Hanteringen av resurser och 

riskhantering i denna värld är nyckeln till överlevnad och rikedomar i speläventyret. 

                                                        
6 Outforskade delar av spelvärlden som inte kan ses av spelaren ofta visualiserade som en tjock dimma. 



22 
 

4.3.4 Presentation 
Spelet är presenterat i en påhittad fantasivärld genom en simplistisk vektorbaserad grafik 

med starka färger och former. Den visuella presentationen är menad att vara mycket 

karaktärsfull, ge en tydlig representation av innehållet och ge spelaren en minnesvärd bild av 

deras interaktion med spelet. 

Landskapsgrafiken finns i ett flertal mindre variationer per landskapstyp. 

 

Figur 3 – Landskapsillustrationer 

För föremål används en simplare symbolisk design. Detta är på grund av att de inte tar mycket 

yta i spelvärlden med det behöver samtidigt vara tydligt att de är ett objekt som kan 

interageras med. Meningen med designen är att spelaren ska kunna skilja på interagerbara 

objekt i jämförelse med bakgrundsobjekt genom tydliga starka färger, tydlig symbolik och en 

kontur som saknas på exempelvis landskapsbrickor. 

 

Figur 4 - Föremålsillustrationer 

Utöver den visuella presentationen har alla interagerbara objekt en informationstext som visas 

när spelaren väljer handlingen att observera dem. Denna information presenteras som en 

separat textruta runt muspekaren. Informationen från objekten är inte alltid användbar men 

ger en tydligare bild över vad något är och hur det kan användas. 
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Figur 5 - Spelvärlden 

Tanken bakom spelets presentation är att få en tydlig men flexibel kontext till världen som 

spelaren kan fokusera på. En mer abstrakt representation kanske också skulle ha fungerat, 

speciellt då det kan sägas vara det vanligaste formatet som äldre Roguelikes har. En abstrakt 

presentation kan till och med argumenteras vara bättre för PD, då det ger spelaren 

möjligheten att själv föreställa sig hur saker ser ut (likt böcker). En stor risk med en sådan 

abstrakt presentation är dock att det är svårare att relatera till om man inte har tidigare 

erfarenhet av stilen och det riskerar att testpersonerna senare inte kan relatera till spelvärlden. 

4.3.5 Dödliga händelser, svårhetsgrad och utmaningsupptrappning 
Spelet är byggt för ett undersökningssyfte och därför har en hårdkodad (oundviklig) 

tidsbegränsning implementerats. Detta gör så att efter 5 minuter kommer spelet, oavsett 

spelarens insatser, att avslutas med spelarkaraktärens död. 

Detta är dock enbart en sista lösning, ett nödfallssystem utifall spelaren lyckas komma så 

långt. ”Flow” är en mycket viktig komponent i många spel för att hålla en bra inlärningskurva. 

Det är dock en aspekt som inte berör denna undersökning. Så länge spelet är tydligt nog att 

spelaren kan hantera spelets grundmekaniker är det snarast positivt att spelaren slängs in i 

den ”djupa änden” så fort som möjligt (speciellt då nödfallssystemet helst ska undvikas att 

användas). 

Spelet har annars många utmaningar som gör det svårt för spelaren att klara sig en längre 

tid, vilket bör göra att spelaren inte kommer klara sig till den punkt då nödsystemet aktiveras. 

Tanken med spelets svårhetsgrad och nödsystem är också att spelaren ska spela spelet ett 

flertal gånger eftersom det är effekten av avatarens död är det som undersöks. 
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4.3.6 Spel A & Spel B: Permanent och Transient mål 
I denna del diskuteras skillnaderna mellan spel A och spel B. Spel A har ett permanent mål 

och spel B ett transient mål. Som etablerats i del 2.2.3 beror huruvida ett spel har ett 

permanent mål eller ett transient mål mycket på spelets förutsättningar inför varje 

spelomgång. 

Spel A har syftet att ge spelaren samma förutsättningar inför varje spelomgång med ett 

tydligt mål (vinstförutsättning) i fokus, medan spel B presenteras som varierande med mål 

som förändras inför varje spelomgång. 

I spel A etableras samma mål inför varje spelomgång, i detta fall att hitta 30 kristaller 

för att vinna. Efter avatarens död visas ett standard meddelande för spelaren, utan annan 

information än att de har misslyckats med spelomgången, i stil med äldre arkadmaskiners 

”Game Over screen” och de måste försöka igen för samma mål. Detta meddelandets syfte är 

att vidare representera det permanenta målet genom att vara statiskt genom alla 

spelomgångar. 

I spel B får spelaren istället ett slumpat mål som förändras varje gång spelaren börjar. Denna 

utmaning är inte presenterad som något typ av slutmål, utan enbart en sätt att motivera 

spelaren framåt. Det är istället döden som presenteras som spelarens huvudsakliga slutmål 

genom att ge spelaren en mer intressant presentation av döden. 

Dessa skillnader presenteras enbart i informationen om spelets mål/uppdrag som ges till 

spelaren i början och under spelet och i slutet av spelet. Förutom dessa skillnader är annars 

båda spelversionerna identiska. 

 

Figur 6 – Variationer på uppdrags meddelande 

 

Figur 7 - Permanent slut meddelande 
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Figur 8 - Transient slut meddelandevariationer 

4.4 Sammanfattning 

Spelen har skapats med PD  och mekaniker som till en så stor utsträckning som möjligt 

stödjer en intressant spelupplevelse med PD. Spelversionerna (spel A och spel B) har små 

skillnader: I spel A är spelet presenterat som en konstant med samma mål oavsett 

spelomgång, medan i spel B förändras det presenterade målet mellan varje spelomgång samt 

att döden inte presenteras som ett misslyckande. 

Vad som är av intresse är att se hur spelarna reagerar och förhåller sig till PD med dessa 

skillnader på presentationen och vilken effekt det har på hur spelarna upplever spelvärlden. I 

slutändan är PD en komplex mekanik och med enbart små förändringar kan syftet med 

mekaniken förändras (Sciart, 2009). 
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5 Undersökning och Utvärdering 

Utvärderingen av hur ett spel med PD påverkas av ett permanent mål kontra transient mål 

har genomförts via två testgrupper: Grupp A, och Grupp B. Testpersonerna observerades 

direkt under spelandet, och relevant data antecknades så som speltid, total speltid per 

spelomgång, antal spelomgångar samt övriga observationer. Efter minst fyra spelomgångar 

fick sedan testpersonerna dokumentera sina egna erfarenheter genom at t  svara på en enkät. 

Den insamlade datan har använts för att jämföra huruvida några större skillnader kan 

observeras i spelarnas beteende och spelsätt mellan de två versionerna av spelet, samt 

h u r  spelarnas egna erfarenheter jämförs mot min hypotes. 

Totalt har 10 spelomgångar genomförts, där varje test tog cirka en halvtimme att slutföra. 

Testgrupperna bestod av fem spelare mellan åldrarna 20-31, som ansåg sig vara spelvana. 

Testpersoner som var bekanta med PD från början prioriterades i urvalet. 

5.1 Pilottest 

För att testa spelets funktionalitet och hur en spelare hanterar spelet och enkäten utfördes ett 

pilottest. Utifrån detta test upptäcktes ett antal problem med spelet och delar av enkäten. 

Spelet upplevdes bland annat lite för snabbt till en början, där spelarens karaktär ofta dog 

nästintill omedelbart vid spelets start. Detta på grund av att spelaren ansåg sig inte ha 

tillräckligt med tid för att få en korrekt uppfattning om spelvärlden och dess logik. Enkäten 

uppfattades också som en aning otydlig, eftersom vissa svar hade flera komponenter, vilket 

gjorde den förvirrande. En extra fritextruta för påstående 6 lades därför till, så att 

testpersonerna kunde skriva in ett mer detaljerat svar. Testresultaten från denna pilottest 

användes inte i slutundersökningen. 

5.2 Observationer 

Ett tydligt problem som återstod även efter de justeringar som gjordes efter pilottesten var 

att flertalet av testpersonerna fortfarande förlorade nästintill omedelbart i de första 

spelförsöken och det tog runt fyra spelomgångar innan de började göra några större 

framsteg. 

Testpersonerna upplevdes som stressade under spelomgången, vilket troligtvis berodde 

mycket på att spelet kördes i realtid, och den automatiska tidsbegränsningen som dödar 

spelkaraktären om den inte rör på sig i tid. Detta tillsammans med de andra farorna som 

spelaren behöver undvika gjorde att testpersonerna hade väldigt lite tid på sig (eller 

åtminstone upplevde att så var fallet) att välja en ny bricka att röra sig till för att 

progressera. De hade även svårt att förstå funktionaliteten och interaktionssystemen kring 

vissa objekt (så som att enbart vissa objekt försvinner när karaktären går till en ny bricka, 

spelaren måste först trycka på ett berg för att kunna gå på det etc.). 

På grund av att spelen var designat kring att spelarens karaktär ska dö flertal gånger under 

testen (det går inte att ”vinna” genom att uppfylla spelmålet), var övergången mellan 

karaktärens död och en ny spelomgång väldigt kort. Detta har observerats vara ett stort 

problem, eftersom testpersonens första (oftast omedelbara) misslyckanden gjorde att de mer 

eller mindre började ignorera dödsmomentet och dess meddelande (vilket är en av de 

större skillnaderna mellan spel A och B) för att så snabbt som möjligt påbörja en ny omgång. 
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Viss förvirring för ett antal spelare observerades, då många aldrig lärde sig hur vissa system i 

spelet fungerade (speciellt föremål med en döskalle, se del 4.3.3) och förstod ibland inte vad 

de tog skada från vilket bidrog till viss frustration. 

5.3 Resultat 

Speltesterna tog i genomsnitt 15 minuter att genomföra (exklusive ifyllningen av enkäten, 

som varierade i högre grad i den mängd tid som åtgick). I snitt spelade deltagarna cirka 8 

omgångar, där varje spelrunda inte varade längre än två minuter (oftast kortare till en början, 

innan spelaren var van vid spelets regler). Testpersonerna hade en tendens att påbörja de nya 

spelomgångarna extremt fort efter en förlust, speciellt då spelet har ett mycket snabbt 

omstartssystem. 

 Total speltid i snitt: 15 minuter 

 Spelomgångar i snitt: 8 

 Speltid per spelomgång: mellan 0.5-3 minuter 

5.3.1 Enkäten 
Enkäten fokuserar på två områden: hur väl spelet passar för PD och vilken effekt permanenta 

och transienta mål har på PD. Båda grupperna gav ett mycket likartat resultat, med enbart 

ett fåtal utstickande skillnader i de senare frågorna. Varje person svarade totalt på 10 

påståenden, där de ombads att svara på en skala mellan 1 till 5 för hur väl de höll med 

påståendet (se appendix A för hela enkäten). Påståenden och enkätresultat: 

 

Bild 9 – Enkätresultat 

1. Målet i spelet var tydligt genom varje spelomgång.  

2. Permadeath kändes som en passande mekanik för spelet. 

3. Du kände att du tog meningsfulla steg för att nå målet i spelet. 

4. Meningsfulla val fanns för att fördröja karaktärens död. 

5. Karaktärens död upplevdes som rättvis. 

6. De föregående spelomgångarna hjälpte dig i de efterföljande försöken. 

7. Du minns väl vad som stod på uppdrag och avslutningsmeddelandet. 

8. Karaktärens död och avslutningsmeddelandet  var bra. 

9. Spelets uppdrag gav dig motivation till att fortsätta spela. 

10. Progressionen upplevs som meningsfull efter din totala spelomgång. 
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Påstående 1-5 hade som syfte att mäta huruvida spelaren upplevde att spelet i sig passade 

med PD och hur väl spelet meddelade viktig information. Testet gav ett genomsnittligt 

resultat på dessa frågor som totalt ligger på ett värde mellan 3 och 4, med upp till 1.5 poäng 

över skalans mittvärde (3) och har enbart en skillnad mellan 0.2 till 0.6 poäng mellan 

testgruppernas svar. Dessa påståenden håller ett medelvärde på eller över 3 poäng, vilket 

pekar på att spelet håller en god nog standard att fungera med PD för både spel A och B. 

Påståendet med lägst poäng från dessa var påstående 5 med ”Karaktärens död upplevdes som 

rättvis”, vilket är mycket viktigt att belysa. I kontrast till påstående 5 fick påstående 2 med 

”Permadeath kändes som en passande spelmekanik för spelet” och påstående 4 med 

”Meningsfulla val fanns för att fördröja karaktärens död” båda högre medelvärdespoäng, men 

berör annars samma aspekt av spelandet, så varför är påstående 5 så lågt i jämförelse? En 

orsak till detta kan vara om vi observerar den vanliga speltiden, speciellt på de första testerna. 

Det var ofta fallet att en spelomgång varade mindre än en minut, då testpersonerna inte ännu 

hade fått tillräckligt med information för att veta vad som är skadligt eller vad som är positivt. 

Detta kombinerat med att spelet körs i realtid ledde till (åtminstone till en början) att 

dödsmomenten upplevdes som frustrerande. Påstående 6: ”De föregående spelrundorna 

hjälpte dig i de efterföljande försöken” (vilket fick högst poäng i snitt) stödjer skillnaderna 

mellan påstående 2, 4 och 5 ytterligare, då spelaren hade mer erfarenhet och kunskap att 

basera sina val på, och därigenom överleva längre i senare spelomgångar. 

Resultatet från påståendena 6-10 var menat att mäta om det fanns några skillnader mellan 

spel A och spel B. Resultaten är även här, som de fem första frågorna, extremt likartat mellan 

grupperna. Skillnaderna mellan grupperna ligger enbart mellan 0.2 och 0.8 poäng, där 

påstående 6 har den största skillnaden. Resultatet för påståendena 8-10 är relativt lågt i 

kontrast till enkätens övriga svar. Dessa frågor är de som huvudsakligen försöker mäta 

skillnaderna som permanenta och transienta mål har på testpersonernas spelupplevelse. Av 

dessa har påståendet 9 ”Spelets uppdrag gav dig motivation till att fortsätta spela.” den 

största skillnaden mellan testgrupperna med en skillnad på 0.6 poäng. Skillnaden är mycket 

liten men det skulle ses som ett tecken att av att spel A’s permanenta och B’s transienta mål 

visar en liten skillnad mellan testgrupperna. 

Påstående 8: ”Karaktärens död och avslutningsmeddelade upplevdes som en tillfredställande 

avslutning på spelomgången” har fått ett nästan identiskt lågt poängresultat från båda 

testgrupperna, och är ett påstående som belyser en av de viktigaste delarna av PD med ett 

permanent eller transient mål i denna undersökning. Frågan har även fått en mycket lägre 

poäng i jämförelse med påståendena 2, 4 och 5 som berör spelarens godkännande av PD i de 

två varianterna av spelet. Så även om spelarna upplevde att PD var en passande mekanik för 

spelet, så ansågs döden i sig inte som en speciellt intressant avslutning på spelomgången. 

5.3.2 Kommentarer från enkät 
Tillsammans med enkätfrågorna så fanns det även två rutor där testpersonerna kunde 

kommentera på spelet och deras spelupplevelse i mer detalj, vilka summeras nedan (se 

appendix B för den exakta responsen). 

Utöver övriga åsikter, så efterföljdes påstående 6 med en extra inskrivningsruta för att få en 

mer utförligare beskrivning av vad deltagarna tog nytta av ifrån varje spelomgång. Båda 

grupperna beskrev att spelet hade en svår men kort inlärningskurva. Utifrån den symboliska 

information som de att tillgå på varje föremål, så kunde de efter ett par försök snabbt lära sig 

spelets mekaniker och förbättra sina förutsättningar. Inlärningen upplevdes dock av vissa 
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som försvårad på grund av viss otydlighet i den grafiska representationen av föremål, brickor 

samt dålig feedback från vissa händelser. En spelare föreslog en minimap7 för att underlätta 

visualiseringen av var man redan har varit och därigenom underlätta inlärningskurvan. 

5.3.2.1 Grupp A övriga kommentarer 
Avsaknaden av en tutorial8 uppskattades, då det gjorde själva inlärandet av spelmekanikerna 

en intressant utmaning i sig själv. Uppdragen beskrevs dock som tråkiga och icke-

interaktiva, vilket bidrog till att spelaren tappade motivation efter att denne har lärt sig 

grundmekanikerna. 

Bristen på en bra visualisering av spelprogressionen (i form av en minimap och bättre objekt 

hantering i spelets GUI9) beskrevs som att det gjorde målet svårare att möta, då det var 

svårt att få en precis uppfattning om hur långt spelaren lyckats progressera mot målet. Detta 

kan även delvis bero på en bugg med föremålen som gjorde att uppsamlade föremål över 10 

inte registrerades, om denna bugg har påverkar resultatet är dock oklart. 

Frustration uppkom över viss död-tid10 vid olika tillfällen, där interaktionerna kändes onödigt 

begränsade (bland annat att spelaren inte kunde interagera med berg samtidigt som 

spelarkaraktären rör sig). Progressionen beskrevs även som svår att följa under spelets gång, 

på grund av att de poänggivande kristallerna inte representerades via en siffra, eller att man 

inte kunde se sin resa via en karta vilket gjorde det svårt att följa hur lång spelaren 

kommit. Slutligen så beskrevs döden som tråkig; händelsen upplevdes odramatisk och 

saknade någon typ av passande feedback och slängde spelaren enbart till ett ”sterilt” 

slutmeddelande. 

En testare i A gruppen lyckades även spela så pass effektivt att denna upplevde effekten av 

tidsbegränsningssystemet, vilket gjorde att spelet kändes orättvist/tråkigt. 

5.3.2.2 Grupp B övriga kommentarer 
Två spelare beskrev spelmålen (i spel B förändras de inför varje spelomgång) som 

svårtolkade och orealistiska att försöka uppfylla, speciellt de mål som inte gav en tidig 

möjlighet att tydligt progressera. I spel B fanns det alltid en chans att spelmålet 

ändrades, vilket några av dessa var av en mer otydlig natur så som: ”Find the hidden 

temple”. På grund av detta så bidrog målen inte till någon bra motivation på lång sikt. 

PD uppskattades av gruppen överlag; en testare beskrev att den knappt ens kändes av på 

grund av att spelet hade sådana extremt korta spelomgångar, och att det därmed var svårt 

att påstå att spelet innehöll PD. I denna undersökning är detta mycket problematiskt, då 

huvudkriteriet för spelet var att det skulle stödja PD. 

                                                        
7 En miniatyrkarta över spelbanan synligt på skärmen. 
8 Start manual/introduktion till hur spelet spelas. 
9 Graphical User Interface. 
10 Tid då spelaren måste vänta att något ska inträffa innan de kan ta en ny meningsfull handling. 
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6 Slutsatser 

I denna del sammanfattas resultatet av detta arbete, de observationer som dokumenterats 

kring resultatet av undersökningen samt arbetet i sin helhet och hur resultaten förhåller sig 

till arbetets hypotes att ett transient mål är bättre anpassat för spel med PD. Arbetet 

diskuteras sedan utifrån ett samhällsperspektiv och till sist förs en diskussion kring 

framtida möjligheter att utveckla undersökningen för vidare studier. 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av denna undersökning (i form av svaren på enkäten, spelarnas individuella 

åsikter, samt de antecknade observationerna) har visat att det inte fanns någon märkbar 

skillnad mellan spel A och B med deras två variationer av spelets mål. Vid jämförelsen av 

observationerna och enkätresultatet så är det troligt att spelet som användes för denna 

undersökning inte hade en tillräckligt bra design för att effektivt kunna mäta om ett 

transient mål (att målet inte förblir densamma inför varje spelomgång) gör PD mer 

acceptabelt. 

Observationen från spelomgången visar att båda grupperna haft en mycket likartad 

spelupplevelse, ofta med jämlika åsikter vad gäller spelets målsättningar, spelmoment och 

dödsmoment. Alla spelare tog ungefär lika lång tid på sig att lära sig tillräckligt mycket för 

att överleva en längre period, och att många hade samma förståelse kring spelets design, så 

som vad som var skadligt eller positivt för spelarkaraktären. Resultatet från enkäten 

styrker detta ytterligare då resultatet från båda grupperna var i stort detsamma. 

Den enda märkbara skillnad som observerades var från grupp B och deras åsikter om 

spelmålen, där det nämndes att spelets olika mål (vilka beskrevs som för abstrakta) 

upplevdes som att de inte bidrog till PD systemet. Detta i kombination med de låga 

poängen som enkäten hade på huruvida de upplevde om döden var viktig (se del 5.2), samt 

att det observerades att spelarna mer eller mindre började ignorera dödsmomentet efter ett 

antal misslyckade försök visar tydligt att spelet i sig har en dålig representation av PD, 

och de permanenta och transienta målen var inte väl implementerade. 

Resultaten visar också att spelens mål inte bidrog med mycket motivation för spelaren och att 

det var istället spelets övriga mekaniker som bibehöll spelarens intresse. Spel A kan utifrån 

detta nästan ses som d e n  mer stabila version av de två, då det åtminstone genom alla 

spelomgångar fanns ett beständigt mål som delvis gick att uppfylla, medan spel B kunde få 

mål som var svåra eller omöjliga för spelaren att mäta progression på (t.ex. hitta det gömda 

templet). 

Spelets implementation lider av otydlig feedback11. Uppdragen (som skulle representera de 

permanenta och transienta målen) upplevdes i kontrast till spelets andra mekaniker inte lika 

viktiga och fick inte den uppmärksamhet från spelaren som förväntades. Dödsmeddelandet i 

sin tur blev inte relevant för spelupplevelsen, då det inte tolkades som något viktigt, utan 

blev enbart en kort övergång från spelarkaraktärens död till en ny spelomgång. De delar som 

spelaren skulle uppmanas att lägga märke till, försvinner istället i konstrast till själva 

spelandet. Det är på så vis inte konstigt att undersökningen inte visar några större skillnader 

i resultatet från spel A och B. 

                                                        
11 En visuell- eller ljud signal som visar att en handling eller händelse utförts. 
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6.2 Diskussion 

Undersökningen gav dessvärre inte något tillfredställande svar för arbetets hypotes, men det 

finns många andra intressanta slutsatser som kan dras från den data som sammanställdes. 

Det fanns ett stort antal problem med hur testen utfördes. Tanken bakom enkäten var 

god men på grund av att påståendena enbart besvarades på en skala mellan 0-5 så saknar de 

nyanser till exakt varför testpersonerna svarade som de gjorde, vilket kunde gett en tydligare 

bild om det fanns några skillnader mellan grupperna. 

Vad som blir tydligt från observationen och responsen från undersökningen är att om spelets 

presenterade mål ska få någon uppmärksamhet och skapa motivation, så måste det finnas 

mer feedback för många händelser i spelet. T.ex. en indikation när spelaren har ”öppnat” ett 

berg, vad som händer när de plockar upp olika föremål etc. Det samma gäller även själva 

dödsmomentet (något som faktiskt nämndes som viktigt i diskussionen kring PD i del 2.4.1 

men som tyvärr inte är väl implementerat i spel A och B). 

Ovanstående problem belyser hur PD kan bli meningslöst som spelmekanik om den inte 

presenteras på ett meningsfullt sätt. Så som spelen är konstruerade just nu så visas endast ett 

mycket simpelt meddelande vid spelarkaraktärens död, utan någon utförligare feedback på 

hur just det dödsmomentet inträffade. Detta i kombination med att meddelandet i sig är 

tämligen ointressant i jämförelse med spelen i övrigt, samt att spelarkaraktären ofta dog 

väldigt snabbt, gjorde att spelaren oftast helt enkelt ville gå vidare till nästa spelomgång så 

fort som möjligt. Inga djupare reflektioner från spelarna efter spelarkaraktärens död verkade 

förekomma, så även det faktum att spelarna tyckte att PD ”passade” spelet och att spelet 

innehöll flera system som ”skulle” göra spelet anpassat för PD (följbar spelprogression, 

samlingsbara föremål/karaktärens progression, flertal valmöjligheter att navigera runt i 

världen etc.), observerades att spelen aldrig uppnådde den ”känsla” eller effekt som PD 

strävar efter. Spelet har istället mer likheter med arkadspel, vilka också ofta har snabba och 

korta spelomgångar där själva dödsmomentet inte nödvändigtvis är det som ligger i fokus. 

Det faktum att enkätens resultat påvisade att spelarna upplevde att PD passade spelen beror 

troligtvis mer på en brist på erfarenhet av mekaniken än något annat. 

Speldesignen som användes för denna undersökning led av att den blev för originell i 

jämförelse med många andra spel som använder PD, och det hade troligtvis varit fördelaktigt 

att ha använt en mer traditionell design. Detta hade även gjort det lättare att analysera 

grundspelet mot de förändringar som gjorts, då mindre fokus hade lagts på spelet i sig. 

6.3 Samhällsmässiga och etiska aspekter 

Arbetet har möjligtvis potentiella samhällsaspektsinriktade användningsområden eftersom 

undersökningen i sin grund tittar på förlust och en persons reflektioner till permanent 

misslyckande. Från detta går det att dra direkta paralleller till undersökningar på hur 

människor generellt reagerar på förlust. I dessa fall behöver det inte nödvändigtvis vara 

relaterat till spel, utan denna undersökning kan ge insikt i hur människor prioriterar eller 

hanterar beslut beroende på om de kan ha permanenta konsekvenser på deras liv, vilken typ 

av förutsättningar de ställs inför och om situationen har ett transient eller permanent mål. 

Spel och spelande ger ett ”säkert” utrymme att analysera människors reaktioner, jämförelser 

skulle sedan kunna utföras till hur de förhåller sig till verkliga händelser som kan bidra till 

intressanta resultat om det mänskliga beteendet. 
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I ”Serious Games”12 i de situationer där spelaren kan hamna i ett förlustläge kan det vara 

viktigt att veta hur detta påverkar spelaren beroende på de förutsättningar som givits, 

speciellt i de fall spelaren förväntas spela flertalet omgångar, något som PD både mekaniskt 

och tematiskt är naturligt väl anpassat för. PD i dessa typer av spel kan även vara användbart 

då det kan influera spelarens prioriteringar vilket kan potentiellt utnyttjas beroende på 

spelets syfte i t.ex. undersökningar, lärande eller simuleringar. Skulle spelarna vara 

medvetna om systemet, kan det förändra hur de utnyttjar resurser, tid och vilka risker de tar. 

Så även om PD är vanligtvis associerat med ”hard core”-spel13, så betyder det inte att det inte 

skulle gå att utnyttja dess egenskaper i andra områden. 

Denna undersökning ger även en bra grund för fortsatta undersökningar vad det gäller 

förlust i spel, och ger en grundläggande insikt om hur PD som spelmekanik har används 

hittills. 

Undersökningen genomfördes med tanke på att alla deltagare skulle vara anonyma, för att 

inte bli berörda av resultatet utanför undersökningen. Spelarna fick en bred förklaring till 

vad speltesten skulle handla om samt hur länge de skulle spela, och kunde neka/avbryta 

testet om de så önskade. Ingen av spelarna upplevde några problem med speltestningen eller 

undersökningen.  

6.3.1 Genus 
Under testningen av PD var ett av kraven att den avatar som spelaren spela representerades 

visuellt som en person, så att dess handlingar och till sist död upplevs ha någon typ av 

verklighetskoppling. I detta fall undveks medvetet användningen av någon typ av 

visualisering eller text som antyder vilket kön spelkaraktärens är, så det var upp till spelaren 

att fylla ut sådana detaljer själv. Beslutet att ta bort könsidentifierande symboler i 

spelkaraktärens design var huvudsakligen en tidsfråga, då spelet utan det blir mer neutralt 

(något detta arbete egentligen ville undvika (se del 2.4.1). Det hade varit både relevant och 

intressant i detta sammanhang att se om valet av kön hade påverkat spelarens relation till 

spelkaraktären. 

På grund av den begränsade mängd kvinnliga deltagare i undersökningen så är det inte 

möjligt att mäta om kön hade någon effekt på slutresultatet. Av de totalt tio deltagare som var 

del av undersökningen, så var det enbart en kvinna. Från den begränsade mängd som var 

delaktiga, så sågs ingen skillnad i resultatet mellan könen. I en mer omfattande undersökning 

med fler testpersoner så skulle ett genus-perspektiv vara mer relevant och skulle potentiellt 

kunna ge mer intressanta resultat. 

6.4 Framtida arbete 

Det är uppenbart att detta arbete har många brister; resultatet från undersökningen gav få 

svar som detta arbete strävade att besvara, och arbetets hypotes kunde varken bevisas eller 

nekas. Men det betyder givetvis inte att det inte finns mer utrymme att undersöka PD vidare. 

Den effekt som PD har i spel kan ses som självklar; med den konstanta risk som en 

permanent förlust innebär, så skapas en högre spänning vid varje enskild handling som 

spelaren utför (Bartle, 2003). Men som detta arbete visat så är det inte så enkelt att designa 

kring PD så att det fortfarande behåller denna effekt på spelupplevelsen, även när 

                                                        
12 Spel inriktade för andra syften än underhållning, så som lärande eller simulering. 
13 Spel som är mycket svåra i underhållnings- och utmaningssyfte. 
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speldesignen som ”rekommenderats” åtföljs. För undersökningen hade kanske ett spel som 

följt en mer beprövad speldesign med PD eller en mod14 som behåller ett spel som grund varit 

bättre lämpat för att hantera frågor kring PD. 

En av de mer intressanta observationer som gjorts under undersökningen var effekten av 

realtidssystemet som användes, något som är annars ovanligt i många spel med PD. Denna 

undersökning visar tydligt att risken som kommer med ett realtidssystem är att det bidrar 

med en nivå av tidspress som gör det att är mer troligt att spelaren missar viktig information. 

Detta är förstås ödesdigert i ett spel av denna typ, då det är kritiskt att spelaren kan 

införskaffa korrekt information utifrån sina observationer, och sedan göra korrekta val 

baserat på detta. Resultatet av detta är att spelkaraktärens dödsmoment upplevdes oftare på 

grund av tidspressen som mer orättvis. 

PD är en mycket luddig ”spelmekanik”. Exakt när är det meningsfullt att säga att ett spel 

innehåller PD? Kommer PD med vissa krav och vilka av dessa är i så fall är nödvändiga? Eller 

ligger vad som klassas som PD helt i hur spelarna upplever det? Dessa är alla intressanta 

frågor i diskussionen kring hur PD ska vara meningsfullt definierat.  

En framtida undersökning som mäter effekten av permanenta kontra transienta mål skulle 

fortfarande vara intressant. Baserat på det resultat som framställdes i denna undersökning så 

är det relativt tydligt vad som behöver ändras för att nå fram till ett potentiellt tydligare svar, 

utan att design-relaterade problem blir arbetets fall. Detta arbete kan därmed stå som ett 

exempel på de fallgropar som bör undvikas, och belyser behovet för tydligare feedback vad 

det gäller spelets mål och dödsmoment, samt att den tid som behövs investeras av deltagarna 

så att det skapas en meningsfull koppling till spelet och spelkaraktären, så att PD har någon 

betydelsefull och mätbar effekt. 

                                                        
14 En modifikation av ett redan existerande spel. 
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Appendix A  -  Enkät för spel A & B 

Claes Eriksson - Spel A/B Enkät 

Generell Information 

Kön 
 

o Man 

o Kvinna 
 

Ålder 
 

o    
 

Hur många timmar I snitt per vecka spelar du dator/TV-spel? 
 

o 0-5 

o 6-10 

o 11-15 

o 16+ 

 

Hur välbekant är du med spelmekaniken “Permadeath”? 
 

o Lite/inget Mycket 

Spelupplevelse frågor 
 

1. Målet i spelet var tydligt genom varje spelomgång. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

2. Permadeath kändes som en passande mekanik för spelet. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

3. Du kände att du tog meningsfulla steg för att nå målet i spelet. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

4. Meningsfulla val fanns för att fördröja karaktärens död. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

5. Karaktärens död upplevdes som rättvis. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

6. De föregående spelomgångarna hjälpte dig i de efterföljande försöken. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

6.5 Exempel på vad som hjälpte dig/inte hjälpte dig. 
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Kortfattad beskrivning. 

 

7. Du minns väl vad som stod på uppdrag och avslutningsmeddelandet. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

8. Karaktärens död och avslutningsmeddelandet upplevdes som en 
tillfredsställande avslutning på spelomgången. 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

9. Spelets uppdrag (Quest) gav dig motivation till att fortsätta spela. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

10. Den individuella progressionen du uppnått under varje spelomgång 
upplevs som värdefull/meningsfull efter din totala spelomgång. 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

11. Övriga Kommentarer 

Vad är några åsikter på spelets design? Hur stor återspelbarhet känner du att spelet 

har? Hur upplevde du spelets Permadeath moment? Övriga kommentarer. 
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Appendix B  -  Enkät kommentarer 

Grupp - A 

Påstående 6.5 – Förtydligare 

1. Eftersom det inte fanns någon tutorial gjorde varje försök att jag tog till mig mer och 

mer av spelmekanikerna, allt ifrån vad items gör till hur man undviker att ta curses i 

onödan osv. Inlärningskurvan var hög men kort, efter ca 4 omgångar kände jag att jag 

kunde allt spelet hade att erbjuda. 

2. Bra med förklarande text, hade dock gärna tagit del av den  informationen innan 

spelet började. 

3. Hjälpte inte att grafiken på berg inte ändrades när de var clearade. Hjälpte inte att 

elden var blå, upplevdes inte som farlig. Skallen ovanpå land/föremål gjorde det 

tydligt att ibland så var saker farliga. 

4. Att Claes satt bredvid mig! 

Övriga kommentarer 

1. Om det hade funnits quests som fungerat/varit mer intressanta  hade 

återspelbarheten höjts avsevärt. Med den nuvarande funktionaliteten tröttnar man då 

man har ett bra grepp om spelmekanikerna. Jag gillade att det inte fanns någon direkt 

tutorial men att det ändå gick snabbt att ta åt sig spelets regler genom att vara 

försiktig och studera tooltips för tiles / items. Ett problem med buffar gjorde att listan 

stackas full med gems och alla health pickups slutar fungera, med den buggen kändes 

karaktärens död orättvis. Utan det hade det hade varje död varit till största delen 

beroende på spelarens beslut, bra. 

2. Skulle föredragit att man håller ned musknappen när man unblockar ett berg, istället 

för att klicka. Kanske även att man kan göra detta medans man rör sig, då det blir lite 

konstig död-tid där. Alternativt att karaktären rör sig ännu långsammare, och kan 

ENDAST interagera med föremål medan han går, och öppnar berg när han står still. 

Spelet har rätt okej återspelbarhet, om än lite trist mål rent tematiskt. Denna del av 

spelet försämrades något av det faktum att det var svårt att hålla koll på hur långt 

man kommit, då mängden kristaller som man har inte representeras som en siffra. 

Dödstillfället kändes lite odramatiskt, eller kanske lite väl "stirilt". Det går direkt till 

döds-menyn utan att jag får tillfälle att SE min karaktär faktiskt dö. Saknas visuell 

feedback. Konstig grafik på mountain och swamp. 

Grupp – B 

Påstående 6.5 – Förtydligare 

1. Man visste vad det olika objekten och plattorna hade för effekt. 

2. De kortfattade beskrivningarna av föremål och terräng hjälpte till att snabbt orientera 

sig genom spelmiljön. Det kändes därför också som om det gick snabbare och lättare 

ju fler gånger jag spelade för jag visste vad jag skulle koncentrera mig på. Vissa gånger 

dog jag utan att jag förstod varför, då kändes det lite slumpmässigt. 

3. Mat koppla man att det gav liv. Förstod inte alla objekt som släpptes ut när man 

trampa på en ruta. 
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4. Kanske ha en minimap för se vart man har gått och inte gått. Annars så var det bra, 

svårt att förstå först vad man får ta upp och inte ta upp. Men man fattar det till slut. 

5. Att inte kunna se kartan vid första steget var en aning taskigt, det innebar att första 

grundförutsättningen kändes lite lurig. Det var några färger som jag tyckte kunde 

varit mer tydliga. 

Övriga kommentarer 

1. Speldesignen kändes idémässigt väldigt konceptuell med tanke på att det inte gick att 

nå de spelmål som ställdes upp (åtminstone inte för mig). Jag tolkar detta som om det 

är döden som är det verkliga slutmålet och att detta är oundvikligt oavsett hur många 

gånger man spelar. Trots detta så motiverades jag att fortsätta spela, man vill ju 

instinktivt "vinna" över spelet och intalar sig själv att det ska gå nästa gång. De 

föremål som hjälper en att fortsätta överleva blir ju också en slags morot för att 

fortsätta spela, efter varje omgång så kändes det åtminstone som om det gick bättre. 

2. Tror att överlag känns det som att permadeath är ett koncept som är underskattat och 

som ger spelaren ett mått av utmaning samt skräck. 

3. Vissa uppdrag kändes svåra att tolka om inte man fick något som kopplades till dem 

tidigt i spelomgången. spelet är återspelbart.. behövs dock vidareutvecklas lite för 

kommersialisering ;) spelomgångarna var så korta att jag märkte inte av  de som 

någon permadeath i och med att jag inte han känna någon förlust. 

4. Designen påminde mig om ett brädspel. Permadeath mekaniken var väldigt nice, men 

för varje spelomgång så lär man sig hur man ska göra till slut får man buk på det hela 

:) 


