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Sammanfattning 
 

Det finns idag behov till en undervisningsform som på ett roligt och enkelt sätt engagerar 

studenter till att lära sig om design. Studenter är olika och behöver olika 

undervisningsformer.  

 

Problemet löses via ett brädspel som är kunskapsgivande vilket får studenter engagerade. 

Under tio veckor har jag arbetat med ett testbrädspel för designstudenter som ett 

komplement till designundervisningen. Jag har intervjuat folk om design och skaffat mig 

kunskaper om hur en yrkesverksam designers tillvaro kan se ut. Tester av spelet har ägts 

rum för att se om det är underhållande och hjälp har tagits av yrkesverksamma 

brädspelsutvecklare och lärare för speldesign. 

 

Resultatet blev ett koncept till ett brädspel där det går att rulla ihop planen i en 

papperscylinder eller vika planen till en låda för att lösa förpackningsproblemet. I spelet 

förekommer spelmarkörer, låtsaspengar och spelkort i olika format. Spelplanen kan senare 

utvecklas tillsammans med yrkesverksamma spelutvecklare. 
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Summary 
 

There is today a need for an education method that in a entertaining and simple way 

commits students to learn about design. Students are different in the way they learn and 

need different educationsmethod.  

 

The problem is solved by a boardgame that gives knowledge which makes students 

committed. During ten weeks I have worked with a test boardgame product for 

designstudents as a complement for the design education. I have interviewed people about 

design and collected knowledge about how a designers everyday life may look like. Tests of 

the game has been taken place to see if the game is entertaining, and help has been taken 

from boardgame developers and a gamedesign teacher. 

 

The result became a concept for a gameplan where it is possible to roll the plan into a 

cylinder or fold the plan to a box in order to solve the packaging issue. In the game there is 

gamemarkers, toymoney and game cards in different formats . The gameplan may later be 

developed together with professional game developers. 
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1        Inledning 

1.1 Projektets bakgrund 

 

Att spela är ett sätt att lära, undersöka, kämpa, tävla och leka. ”Spel är den högsta formen 

av undersökning” -citat av Albert Einstein hämtat ur boken En helt ny värld. 2009. Av Daniel 

H. Pink1. Det finns en mängd olika typer av spel t.ex. datorspel, figurspel, rollspel, brädspel, 

kortspel och tärningsspel.  

Datorspel är spel som låter människan interagera med en dator. Figurspel är spel med 

miniatyrmodeller vilket kan vara strategispel (t.ex. schack) med en mängd modeller på ett 

bord. Rollspel är spel med böcker, historier och formulär där spelarna går in i en fantasiroll 

vilket med en stark fantasi kan bli en stark upplevelse. Brädspel är spel med figurer på bord 

eller spelplan, t.ex. Fia med knuff och Chinaschack. Kortspel, ett exempel på det kan vara 

Poker som finns i en mängd olika spelvarianter där man spelar mot andra eller mot en 

pengamaskin. Tärningsspelsexempel kan vara Yatzy där man ska försöka slå olika tal och 

konstellationer med tärningar. 

  

Spel inom ämnet design finns bara i ett fåtal och är inte allmänt känt av designintresserade. 

Det finns idag designspel som är väldigt smala och enkla. De handlar om att klä en 

gubbe/docka i olika stilar och det finns inredningsspel.  

En dag kom jag på en idé som handlar om att blanda mitt intresse för spel med design. 

Detta resulterade i en tanke om att utveckla ett brädspel. Anledningen till att det blev ett 

brädspel är att det inte är lika dyrt och komplicerat att utveckla som datorspel. Det kändes 

som att det fanns många alternativ till att åstadkomma ett spännande spel, samt att det är 

mera socialt med den meningen att man träffar folk. 

Spelet ska vara ett roligt pedagogisk verktyg med design som tema. Man går på en spelplan 

och har rollen som en designer, som råkar ut för olika händelser, som ingår i yrket. Alltså 

ett analogt kunskapsbrädspel med nöje inkluderat.  

Det finns ett behov i samhället, vilket är att få kunskaper kring design. Behovet kommer 

förmodligen att växa pga. vi i Sverige kommer att konkurrera mer med design. Det finns 

företag som vill kompetensutbilda andra företag och där kan en produkt vara till hjälp, 

framför allt till utbildningar i Sverige. En kommentar ifrån en lärare är att alla studenter är 

inte alltid närvarande vid undervisningen och min produkt ger en rolig inlärning som får 

                                       
1 Pink H Daniel, 2009, En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates, Malmö, 
Litteraturhuset. ISBN 978-91-974709-8-8 



8 
 

studenter engagerade. Det märks tydligt vid en undervisning där datorer är inkopplade, 

många studenter sitter och knappar på tangentbordet istället för att lyssna på läraren. 

Därför kommer jag att rikta en produkt i nuläget till designskolor där brukaren blir 

designstudenter. Brukarna ligger mig nära till hands eftersom jag själv är en designstudent 

och jag befinner mig oftast omkring designstudenter och lärare. Produkten kan senare 

riktas och utvecklas mot andra utbildningar som målgrupp efter examensarbetet eftersom 

spelets uppbyggnad går lätt att överföra till andra spelvarianter som har ett annat 

yrkestema. 

 

1.2 Problem 

 

Hur kan man utforma (designa) ett spel som ökar kunskapen om design (och fångar 

studentens intresse)? 

 

1.3 Målsättning 

 

Projektets mål är att utveckla ett (koncept) brädspel där spelets deltagare går in i rollen av 

en designer och därmed ökar kunskapen om design hos de spelande. 

Det ska inte vara lättare att vinna spelet för att man har starkare designkunskaper än sina 

motspelare. Alltså det är inget kunskapsbrädspel där man mäter ens egen kunskap mot 

andra studenter som ska arbetas fram. Syftet är att spelet ska ge kunskap. 

 

1.4 Lösningsmetod 

 

Projektet följer en designprocess bestående av flera steg. Designprocessen är en systematisk 

metod – arbetsprocess som vi lär oss under utbildningen. Först planeras examensarbetet 

med tidsplan och projektbeskrivning. Sen börjas det på idégenereringsfasen och tester. 

Informationsinhämtning om design och spel samt rådgivning av lärare ger grunden till 

vidare idégenerering. Normalt gör man informationsinhämtningen före idéfasen men till 

mitt projekt passar det bättre att varva idégenereringsfasen med 

informationsinhämtningsfasen. För att det ger mer styrka till projektet om jag vet vad jag 

ska hämta för slags information som baseras på idégenereringen. I idégenereringen väljs det 
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ut ett förslag. Därefter visualiseras spelidén med skisser, modell, samt film vilket resulterar i 

en testprodukt. Sist blir arbetet med presentationen vilket inkluderar arbete med skisser, 

film och bildspel. Under arbetets fortskridning dokumenteras arbetet och denna rapport 

skrivs. 

 

En kontakt med tryckeriet Gotlands grafiska har etablerats och det har begärts en offert där 

det tydligt framgår vad de kan göra och hur mycket det kostar att tillverka speldelar. De kan 

skapa nästan alla delar t.ex. kartong som spelplan vilket går att vika ihop till en låda, med ett 

fyrfärgstryck. Innerkartong som är stansad och har fack. Jag har fått prisuppgifter på vad 

det kan kosta med så stor upplaga som möjligt vilket kan vara bra för en budgetuträkning. 

Jag använder mig av Högskolan på Gotlands datorer och programlicenser till att utveckla 

det grafiska i spelet i utbildningssyfte. Frågor om design som jag själv inte kan lösa besvaras 

av designlärare på skolan.  

 

1.5 Avgränsning 

 

De avgränsningar som jag bestämde mig för i projektet är följande: 

 Produkten kommer inte att vara klar vid slutet av examensarbetet. 

 Färdiga tryckoriginal ska inte tas fram.  

 Alla kort som ska finnas med i spelet kommer inte att göras.  

 Regelboken kommer inte att vara komplett. 

 

2        Faktainsamling 
 

Jag har kollat upp marknaden för designspel via internet med hjälp av Google och hittat 

spel där man klär pappersdockor med klädplagg och modespel. Detta ger inte en 

helhetsbild om vad en designer arbetar med. Det har sökt på internet efter designspel som 

ger kunskaper om ämnet och kommit fram till att det saknas roliga och lärande spel om 

designerns yrkesroll och arbetsmetodik, alltså produkten finns inte. 
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Det har lästs ur Linda Bergenheims rapport om hennes examensarbete, System- och 

Framtidsperspektiv på Designprocessen och Designerns roll.2 Anledningen till att det har lästs därur 

är för att bättra på kunskaperna om designens roll i samhället vilket senare omvandlas till 

spelkomponenter. Det stod b.l.a. i rapporten om hur det saknas en helhetsbild gällande 

designerns nuvarande och framtida roll och att hon försöker definiera den. 

Designprocessen kartläggs också samt det visas på hur stort och komplext designerns roll 

egentligen är. Det nämns också vilka egenskaper en designer borde ha. 

 
Det har också lästs ur Kenneth Österlins bok Design i fokus, för produktutveckling.3 Där beskrivs 

designens arbete i detalj och i helhetsperspektiv. Han går mycket konkret tillväga om hur 

en designer arbetar i olika etapper. Designmetodernas innehåll (t.ex. idéskapandet och dess 

fyra olika faser) studerades grundligt. Jag läste ur denna bok som komplement till Linda 

Bergenheims rapport. 

 
Fundamentals of game design av Ernest Adams 4 gav mycket användbar information om 

spelmekanismer som jag behövde förstå för att utveckla ett intressant spel. Boken tog 

också med att man går in i en viss mental spelzon när man spelar ett spel. Boken var i och 

för sig riktat till datorspelsutvecklare men ett brädspel kan följa samma principer som tex 

game balancing vilket beskriver vikten av att ett spel är balanserat och ger samma 

förutsättningar för alla spelare.  I kapitlet core mecanics beskrivs det hur olika mekanismer 

kan fungera samt sanningslära om sumpmässiga nummer när man kastar flera tärningar. 

När man kastar två tärningar är det störst chans att summan blir sju. 

 
Arkham Horror5 är ett spel som valdes ut där det studerades spelmekanismer och det 

överfördes mycket av koncepten till spelet som utvecklades.  Jakob Berglund nämnde att 

det finns en gammal tradition i spelbranschen som lyder att det kommer inga nya idéer 

inom spel utan spelens idéer bygger på föregångare. Man plockar lite här och där. Det är 

oehört svårt att vara innovativ på spelområdet. Alla spelidéer är i stort sett upptagna. 

 

                                       
2 Bergenheim Linda, 2010/04, System- och Framtidsperspektiv på Designprocessen och designerns roll, 
Examensrapport, Högskolan på Gotland, Design och Konstruktionsprogrammet 

3 Österlin Kenneth, 2003, Design i fokus, för produktutveckling, Liber AB, ISBN 91-47-

06535-4 

4 Adams Ernest, 2009, Fundamentals of game design, New Riders, ISBN 9780321643377 
5 Richard Launius, Arkham Horror, Fantasy Flight Games 
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Erik Borg har svarat på frågor rörande en designers vardag. Han är yrkesverksam designer 

och studerar nu en magisterexamen i Umeå, advanced product design. Han har delat med 

sig sin syn på designprocessen och dess olika etapper, vilka är:  

 

-Sälja  

-Planera  

-Research  

-Definiera problemställning, mål och avgränsningar 

-Idé generering 

-Koncept 

-Form och detaljering 

-Produktion 

-Marknadsföring 

-Uppföljning 

Jag har slagit ihop och förenklat etapperna till mitt spel. Men innehållet vid etapperna som 

Erik gav mig kommer att finnas i spelet. 

 
 

2.1 Tester 

 

Speltester med formulär har gjorts där spelarna får svara på frågor och lämna data. 

Testerna har löpt under hela projektets gång, i alla faser. De har gett mycket användbar 

information. Först  av allt intervjuvades personer som svarade övergipande på vad de 

trodde förutsättningarna för ett kunskapsbrädsspel som alternativ till undrvisningen skulle 

vara och jag fick övergripande positiva svar. Designstudenter sade b.l.a. att de trodde att 

spelet skulle bli populärt. 

Sen har jag skapat testspel och studenter har testat spelet sen har de svarat på fomulär (se 

appendix sid 26-27). 

 

2.1.1 Speltester 

 

Första speltestet, anomym spelare, designstudent: 

Slutsats: 

”-Oväntat roligt. Jag tror du har något här.” Citat från testande person. 
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Andra speltestet som var mera omfattande gick med samma student och en ny student 

samt en betraktare. 

Slutsats: Den nya studenten förstod inte riktigt spelet till en början och jag borde ha 

förklarat innan starten hur spelet fungerar. Den nya studenten förstod senare hur spelet 

fungerade. Spelarna kom med förslag på förbättringar. Jag borde alltså förenkla spelet och 

utveckla det ytterligare.  

Tredje testspelsomgången var med tre nya studenter som var någorlunda insatta i hur spelet 

fungerade. Ytterligare utvecklingar kunde göras efter testomgången och nya reflektioner 

kom fram. 

 

Alla testpersonerna under testspelsomgången sa att spelet var bra och att utvecklingen var 

på god väg. 

 

2.1.2 Formulär 

 

Det har presenterat ett förslag för årskurs två vid designprogrammet på Gotland. Därefter 

gjordes ytterligare tester. Ett urval av formulären gav svar på frågor (ordagrant) i appendix 

sid 25-26. Jag kan sammanfatta texten med att studenterna övergripande vill ha ett 

tävlingsspel med möjligheter att samarbeta. De tycker att det är bra att spelet ger inblick i 

designerns arbete och är lärorikt samt har ett spelmoment som kallas för projektsstegen. 

Jag behöver utveckla tydligheten i spelet, symboler och korten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3        Genomförande 
 

3.1 Idégenerering 

 

Idéskisser på förslag till spel har gjorts.  

 

     

Idéer på spelplan: 

  

En formstudie av en dome i kartong har 

genomförts vid början av projektet för att 

sätta igång tankar. Se bilder sid 26. Appendix. 

 

Breddar tankarna 

med mindmap. 

Idéer som undersöks 

med skissande. Se 

appendix sid 27-30. 



14 
 

Jag ville att spelförpackingen skulle sticka ut ur butikernas spelsortiment, detta är 

förpackningsideer: 

                   

3.2 Grafiska beslut 

 

Ett förslag valdes tidigt ut och arbetades fram med aktiv rådgivning ifrån handledare och 

mina kontakter. Jag valde förslaget för att det samspelade med hur ett projekt kan få olika 

resultat på ett intressant sätt. Det har gjorts ett antal varianter på spelet där man tydligt ser 

en utveckling. Spelet har testats med positiva resultat och kommentarer. Testprodukter 

skrevs ut ifrån dataprogrammet Illustrator. 

I början valde jag först att ha en stadsbild under spelplanen men det blev för störande. Se 

appendix sid 31. 

                   

 

Man undrade vad det var för bild och det var mera grafiskt overksamt. Sen plockades det in 

designelement i form av skisser och modeller i planen för att få en känsla av att det är 

design det handlar om samt att spelplanen ska vara tilltalande att se på. I den andra 

testspelsomgången plockades bilderna bort för att inte inte distrahera testpersonerna för 

mycket i deras tankar. Färgen på spelplanens platser var gulorangea och påminde för 

mycket om Office så färgen blev en ljusblå ton åt det rödaktiga hållet. Det blev behagligt 

och lugnt att se på. Anledningen till att det gick åt det rödaktiga hållet är för att färgen ska 

upplevas varm och ligga framför bakgrundsbilderna som tillkom senare.  

Utvecklingen till planen 

(bilden till höger) 

presenteras i  

appendix sid 31. 
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Vissa testprodukter krävde en sammansättning av tre A3:n som limmades på en kartong, 

papperen tejpades fast med tejp runt kartongen för att få en ram runt planen samt hålla 

papperen nere på plats vid kanterna. Det har köpts leksakspengar ifrån en leksaksaffär för 

att snabbt kunna testa hur det är att ha med pengar i spelet. 

 

Det går att vika ihop planen till en låda. Vik-idén kom ifrån en produkt som Gotland 

Grafiska producerar. Här kommer idén med bilder:  
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Min egna modell: 

 

Man kan stoppa in en innerlåda i planen där man har spelmarkörer och kort. 

Alternativt att man skriver ut spelet på ett vanligt papper som senare lamineras. Skivan 

rullas ihop till en cylinder som förs in i en papperscylinder. Däri kan man stoppa i 

spelmarkörer och kort. 

 

Jag tog bort bilderna under testperioden för att de inte ska styra testpersonernas tankar. 
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Här gjordes en testvariant för ett samarbetsspel där spelarna tävlar mot spelet.

 

 

 

Etapptrappan (se sid 23) finns i fyra uppslag. En för varje spelare. De pekar mot mitten till 

projektet och mot hemrutan för att man lättare ska kunna orientera sig i spelet.  

 

Olika tester med färger. Mörkt och ljust. De flesta föredrar mörka färger för att det känns 

mera proffsigt och gediget men det finns undantrag. Här kommer ett exempel: 
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Jag  tog bort texten vid platserna och ersatte dem med symboler för att bilder säger mer än 

ord och är intressantare i sin grafik. Samt att man kan ge kopplingen på symbolerna till 

korten. Senare valde jag att tydliggöra platserna ytterligare genom att addera texter vid 

symbolerna. Jag valde också att inte ha någon övergripande bakgrundsfärg och ersatte den 

med en grå övertoning för att det ska passa så många i smaken som möjligt, genom att 

övertoningen ger en bra helhetsbalans och kontrastskillnad till planen. 
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4        Resultat och analys 
 
Resultatet blev ett antal kort, en regelbok, fyra karaktärskort och en spelplan 650 x 423 

mm. Måtten bestämdes utifrån modellen som Gotland Grafiska producerade för då vet jag 

att det passar tryckmaskinerna. Tillsammans bildar resultaten spelet. Spelet är fortfarande 

under utveckling.  

Här visas karaktärerna: 

 

 

 

Exempel på karaktärskort: 

 

Nedan beskrivs ett koncept. 
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4.1 Scenariot: 

 

Se bilder sid 22-23 som komplement till texten. Exempel med två spelare:  

Spelarna placerar ut markörer på egenskapsstaplarna vid karaktärskorten där de mörkröda 

punkterna finns.  

 

Spelarna väljer sen de vilken hemruta (se liten bild till nere till vänster) som är deras och 

slår en tärning om vem som börjar. Den ena (1) bestämmer sig för att vara egenföretagare 

och den andre (2) anställd. Alla börjar på medelrykte (punkten i mitten vid ryktesmätaren, 

se sid 23). 2: an går mot projektet.  

                          

 

 

 

Hemrutan           Projektrutan 

 

2: an behöver inte marknadsföra sig eller köpa ett kontor  eftersom han är anställd. 1:an går 

först till kontoret. Designern får då dra ett kontorskort och se hur mycket hans/hennes 

kontor kostar samt hur det påverkar designerns egenskaper. Det kostar 2300 kr och ger +1 

aktiv. 1:an flyttar då sin markör vid aktiv stapeln på sin gubbes egenskapslista ett steg åt 

höger. 

 

 

 

Kontorsrutan 

 

2:an hamnar till slut på projektrutan och måste slå en tärning om designern (2:an) får börja 

projektet. Sannolikheten baseras på ryktet. Spelaren har neutralt rykte vilket betyder att 

spelaren måste slå 4: a eller över på tärningen. Spelaren slår en 4: a och får dra ett 

projektkort. Han ska göra en kamera står det på kortet. (en bild på en kamera visas). Andra 

specialregler dyker upp som står på projektkortet som spelaren måste lyda under. Nu är det 

1: ans tur igen och personen ska marknadsföra sig.  1: an går till marknadsföringsrutan och 
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väljer aktiv marknadsföring. Personen drar ett kort och det står att personen måste gå till 

resor och marknadsföra. Han förlorar dessutom 1 aktiv på egenskaperna vid 

egenskapslistan.  

 

 

 

 

Marknadsföringsrutan 

 

Nu är det 2:ans tur och han tar ett etappkort. Den första etappen är projektadministration 

och placerar en marker vid första punkten vid etapptrappan (sin stora penna vid hemmet). 

Där står det att spelaren ska skriva en offert och får då stå över ett kast om personen går till 

höger vid etappstegen. Om spelaren går till vänster gäller inte att spelaren ska stå över, står 

det på kortet men då är ju risken större att det inte blir någon större succé av projektet. 2:an 

väljer att gå till höger och stå över en runda. 

 

1:an har nu hamnat på resor och får ta ett resor -kort. Där står det att spelaren måste betala 

en resa till Italien och för 7650 kr. men får +1 stresstålighet vid egenskaperna och +2 rykte. 

Sen går 1:an tillslut till projektet. Det räcker att spelaren slår 3 och över för att få börja 

eftersom spelaren har nu gott rykte. Han slår en trea och får börja med projektet och tar ett 

projektkort. Spelaren ska göra en cykel.  

 

 

 

 

Resorrutan 

 

2:an gör nästa etapp vilket är -kreativ fas. Spelaren tar ett kort och få gå till ett ställe och 

välja om spelaren ska gå vänster eller höger. 1:an tar ett planeringskort och samma sak 

gäller för den spelaren. Så fortsätter spelet tills alla etapper är avklarade. Om man är sin 

egen tar det längre tid att klara projektet men man tjänar mera pengar. Som anställd går det 

fortare. Ytterligare regler tillkommer senare i etapperna men denna text i scenariot får räcka 

nu. Se appendix sid 32 för regelbok. 
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Spelplanen: 
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Ryktesmätare 

 
 
 
Etapptrappan: 
 
 

 
 
 
 
Uppföljning 
 
 
Genomförande 
 
 
Delpresentation, beslut 
 
 
Kreativ fas 
 
 
Projektadministration 
 
 

 
 
 

5         Slutsatser och 
rekommendationer 
 

 
I nuläget har jag kommit fram till att följande förbättringar bör göras: 

Att spendera dötid som spelare är negativt för spelet. Jag måste utveckla spelet så att det 

finns så lite dötid i det som möjligt.  

Det ska finnas möjligheter att samla på sig markörer istället för att stressa igenom var sitt 

projekt för att ge valmöjligheter till spelarna. 

Eftersom man kan ganska lätt komma upp i 100000-tals kr efter några omgångar ska 

pengasystemet reduceras till 500 lappar och var och en får var sitt pengakonto där man 
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skriver upp hur mycket pengar man har. Mindre valörer kommer inte att förekomma 

eftersom spelare inte har tålamodet att växla småmynt. 

En tio-sidig tärning borde införskaffas så att man kan slå under sitt egenskapsvärde man 

har vid sina spelaregenskaper som går ifrån ett till tio. Näringsförbud är för hårt. Om 

spelarna inte sköter sig får de förlorat rykte. 

Vid slutet av projektet som anställd får man ett antal + eller – i rykte plus en summa 

pengar.  

Jag som spelutvecklare måste göra spelet mera tydligt. (Vilka ikoner är vad o.s.v.) 

Ett viktigt moment jag måste skapa är spelarinteraktionsmöjligheter. Det kan åstadkommas 

via ytterligare ikoner och markörer samt att det händer något när spelarna går på varandra. 

Flera föremål man kan köpa borde läggas in i spelet. 

Personligare ikoner är mer intressanta än standard ikoner. 

Flera tester behöver göras. 

Spelet har en bra kärna och ett fungerande system enligt Jakob Berglund. 

 

Det är svårt att förstå spelet och att det behövs utvecklas till ett enklare spel, men det får 

inte vara för enkelt för då tappar folk intresset.  

 

Produkten kan senare riktas och utvecklas mot andra utbildningar som målgrupp efter 

examensarbetet eftersom spelets uppbyggnad går lätt att överföra till andra spelvarianter 

som har ett annat yrkestema. 

 

Jag tycker att problemet med att få folk engagerade vid designundervisningen på ett roligt 

sätt är på väg att lösas.  
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APPENDIX 

 

Frågor på fomulär: 

 

Samarbete mot spelet eller individuellt spelande? 

Svar: 1) Kombinera gärna! 2) Båda = dubbelspel. 3) Både alt. fungerar. Kanske att man är 

två som spelar mot varandra. (Eller två lag). Så blir det inte så plottrigt på planen. 4) 

Individuellt spelande! 5) Samarbete, lag. 6) Individuellt. 7) Individuellt spelande 8) 

Samarbeta. 

 

Vad är bra? 

Svar: 1) Bra att det är väl förankrat i verkligheten. 2) Intressant om det är lärorikt & 

kunskapsgivande! 3) Succé går parallellt med spelet. Blir spännande. 4) Idén! 5) Spännande 

idé, lite rörigt kanske. 6) Ger inblick i designens arbete. 7) Lärorikt för blivande designer. 8) 

Tjäna pengar med olika val. Byta kort grejen – gå till olika områden och korthändelser. 

Uppdragsstegen. 

 

Vad behöver utvecklas? 

Svar: 1) Ta bort onödiga moment, om de finns i verkligheten men egentligen inte förbättrar 

spelet, ta bort dem. 2) Tydligare spelidé – Lätt att förstå. 3) Tydliga spelregler. 4) 

Spelinstruktionen 5) Förenkla spelet något. Svårt att förstå alla ”rutor”. 6) Många steg. För 

många baksidor. Fler ryktespluttar. 7) Inga dubbla händelser. 

 

Vad tycker ni om etapperna? 

Svar: 1) Bra! 2) Förstod inte riktigt. 3) Spännande. Är ju det man strävar efter i 

verkligheten. 4) Kanske att man ska kunna välja mera själv om vart man vill gå. 5) Bra 

logiskt. 6) Överskådligt hur man ligger till. 7) Kul idé för att se sin egen utveckling. 8) Skriv 

ut vilken som är vilken. 

 

Några förslag på korten? 

Svar: 1) Fria kort… Där man själv får komma upp med en lösning och ex. motspelarna 

bedömer om det var ett bra beslut. 2) Ser intressant ut. 3) Förenkla även dem. Blir kanske 

för mycket. 4) Fler kort. Brukargrupp kan ställa in möten. 
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Idéer kring den grafiska utformningen. 

Svar: 1) Gör det enkelt. Projekttrappan kanske skall utgå ifrån hem -knappen. 2) Mer färg 

kanske 3) Massa designrelaterade bilder. (typ Antons blandare) 4) Mer färg och form, 

illustrativt. Jag tycker korthögarna ska ha en given plats på spelbrädet! 5) Enkelt, 

lättförståligt. 6) En spännande layout som ökar kreativiteten och intresset för spelet. 7) 

Olika färger, en grej har sin färg. Symboler. 

 

Har ni några ytterligare idéer? 

Svar: 1) Att man ska kunna chansa! Riskera lite. 2) Jag tror inte riktigt på att det ska vara så 

många olika högar med kort. Blir rörigt. 3) Dra i pluttarna vid erfarenheter. Markeringar för 

t.ex. bil. 

 

Utifrån dessa svar har det arbetats vidare med spelet. 

 

Dome 
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Idéer som undersöks med bildskapande. 
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Här har jag tänkt på att en stigande diagonal upplevs oftast positivt och ville få med en 
sådan i sitt spel. 
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Idéer på spinners som kan ge en slumpartad meningsuppbyggnad. 

 

 
 

Idé på etapper 
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Stadsbild som bakgrundsbild. 

  
 
 
 
 
 
Utveckling till spelplan. 
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Regelbok, ytterligare regler tillkommer senare. 
 

 Dela upp korten i var sin kategori och placera dem med symbolerna uppåt runt 

spelplanen. 

 Varje spelare väljer vilken hemruta som är deras vid symbolerna för hem och 

placerar var sin spelarmarkör där. 

 Placera var sin markör i mitten vid ryktesmätaren. 

 Slå tärning om vem som börjar. 

 Bestäm om man ska vara anställd eller egen företagare. 

 Gå ett steg vardera per runda. 

 Gå till projekt först, om man är egen företagare ska man först gå till kontor och ta 

ett kontorskort där. 

 Efter att man har tagit ett kontorskort som egen företagare ska man gå till 

marknadsföringssymbolen. Man får välja antingen aktiv eller passiv 

marknadsföring. 

 Där efter går man som egen företagare till projektet. 

 Vid projektrutan måste man slå en tärning, värde som man ska klara av beror på 

vilket rykte man har. Du får börja projektet om du slår värdet som krävs, annars är 

det nästa spelares tur. Dåligt rykte en 6:a. Mindre bra 5, 6. Bra rykte 4, 5, 6. Utmärkt 

3, 4, 5, och 6. Awesomeness 2, 3, 4, 5, och 6.  

 Vid projektet ska man placera ut en markör vid första etappen vid etapptrappan 

och ta ett kort som motsvarar etappen. 

 Gör det som står på kortet. 

 Välj om du ska gå höger eller vänster till nästa etapp. 

 Ta ett nytt kort när du har kommit till nästa etapp. Osv. 

 När det är dags för uppföljningsetappen – gå till egen tillverkning eller företagets 

tillverkning beroende på om du är din egen eller anställd. Ta ett sådant kort samt ta 

ett etappkort för uppföljning. Välj vilket kort som först ska gälla. 

 Vid slutet av etapperna och projektet – gå till marknad och hämta in bonusen 

baserat på ditt resultat. Ifrån ingen succé till stor succé. 

 Om du får slut på pengar måste du gå till banken och låna,  

 Bil finns att köpa när du har råd. 

 
 

 


