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Förord 
Uppsatsen är vårt kandidatexamensarbete i informatik som utfördes sista året på 
Högskolan i Halmstad 2014. Många har varit inblandade i processen och vi vill 
tillägna detta förord till dem. Vi är mycket tacksamma över det stöd och den hjälp vi 
fått från våra handledare Esbjörn Ebbesson och Pontus Wärnestål. Ett speciellt stort 
tack vill vi tillägna den skolklass som tog sig tid att delta i vår deltagande 
designprocess. Utan er hade detta inte blivit av. 
 
Vi vill också tacka de personer i vår omgivning som gett oss många bra råd och tips 
under processens gång och sett till att vi har varit på rätt spår.  
 
 
 
 
 
 
 

Erik Holmqvist  Cecilia Marklund 
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Abstract 
Digital tools are getting a wider scope of use in health care and these tools can be used to address 
some problems which can benefit children with serious illness within their rehabilitation. Digital tools 
that include a salutogenic perspective is an approach that is getting more attention in treating and 
promoting health over long term especially with childrens. These digital tools can provide aspects like 
social interaction, learning, peer support, motivation and entertainment. By combining these findings 
with game development we hope to answer the question: How can game mechanic be integrated and 
designed in digital tools to be used to support children in their rehabilitation process? 
 
The study have overlooked the problem area and used design science as an approach. Children 
without serious illness have been included in a participatory design process in order to get feedback 
throughout the development and make the research and prototypes more suited for the targeted group 
and environment. A nurse has also been interviewed in order to get input to widen our perspective in 
health care. 
 
Our conclusion is that a combined method that includes both guidelines from Serious Games and 
traditional game design strengthens the game purpose as a whole and contribute with other important 
properties, which can be used within the context of digital rehabilitation tools. Our findings can be 
depicted in our prototypes and in our guidelines in how to implement and design for measurement 
within this context. The experience and knowledge can be used to help the development of similar 
digital games and tools for children.   
 
Keywords: Measurement within games, Peer support, Salutogenic perspective, Serious Games, Game 
development, Game design, children and Rehabilitation 
 
 
Abstrakt 
Genom att använda digitala verktyg går det att stödja barn som är i behov av rehabilitering och på så 
sätt underlätta deras vardagliga liv. Digitala verktyg som inkluderar ett salutogent perspektiv blir ett 
allt mer förekommande tillvägagångsätt för att behandla och främja hälsa över en längre tid. Denna 
form av verktyg kan tillhandahålla aspekter som social interaktion, lärande, kamratstöd, motivation 
och underhållning. Genom att kombinera och sammanföra dessa aspekter med spelutveckling hoppas 
vi kunna svara på frågan: Hur kan spelmekaniker integreras och designas in i digitala verktyg för att 
användas som stöd för barn i rehabiliteringsprocesser?  
 
Studien har genom ett holistiskt perspektiv överblickat problemområdet och tagit hjälp av metoder 
från designforskningen för att praktiskt utforska frågeställningen. I studien har barn som inte lider av 
någon sjukdom inkluderats i en deltagande designprocess för att få feedback under hela utvecklingen. 
Detta gjordes för att bättre lämpa de framtagna prototyperna för en riktig slutanvändare i dess 
verkliga miljö. Även en sjuksköterska har intervjuats för att bredda vårt perspektiv inom vården. 
  
Vår slutsats är att en kombinerad metod som omfattar både riktlinjer från Serious Games och 
traditionell speldesign stärker spelets syfte som en helhet och bidrar med andra viktiga egenskaper 
som kan användas inom ramen för digitala rehabiliteringsverktyg. Vårt resultat avbildas i de 
prototyper som utvecklats samt de riktlinjer i hur mätning kan genomföras och designas i detta 
sammanhang. Dessa erfarenheter och kunskaper kan användas för att bidra till utvecklingen av 
liknande digitala spel och verktyg för barn. 
 

Nyckelord: Mätning inom spel, Kamratstöd, Salutogent perspektiv, Serious Games, Spelutveckling, 
Spelutveckling, barn och rehabilitering.  
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1. Inledning 
Digitala verktyg blir ett allt mer förekommande fenomen inom rehabilitering och får 
allt fler användningsområden (Chang, Kinshhuk, Chen & Hirose, 2009; Davis, 
Vetere, Ashkanasy, Dyson, Schofield, Withers & Thomas 2008; Hall, Glanz, Caton 
& Weinhardt, 2013). Denna form av digitala verktyg kan tillhandahålla många olika 
teknologier som kan öka engagemang, motivation, och social interaktion mellan 
användarna i systemet (Moreno, Van Delden, Reidsma, Poppe & Heylen, 2012). En 
kategori av digitala verktyg som utvecklats för användning inom rehabilitering är 
DPS (Digital Peer Support Service). DPS är en typ av kamratstödjande system som 
hjälper till att sammanföra människor i liknande situationer, där värdefullt stöd och 
uppmuntran kan ges mellan användarna i systemet (Lindberg, Wärnestål, Nygren & 
Svanberg, 2014; Kemp & Hendersen, 2012). Denna typ av system kan bidra med 
unika digitala möjligheter för att stödja människors rehabiliteringsprocesser ur ett 
salutogent perspektiv (Wärnestål, Svedberg & Nygren, 2014). Det salutogena 
perspektivet är ett synsätt för att betrakta hälsa, vilket bygger på att hälsa kan främjas 
genom att addera faktorer som bland annat vänskap och social interaktion 
(Quennerstedt, 2008). Spel kan också ingå i kategorin DPS om spelet innehåller 
komponenter för att stödja rehabiliteringsprocesser och kan då kategoriseras in under 
genren SG (Serious Games). SG skiljer sig från de traditionella spelgenrerna då 
fokus inriktas mot lärande, information eller att på något sätt förbättra färdigheter 
mer än att underhålla (Froschauer, Seidel, Gärtner, Berger & Merkl, 2010).  
 
Bristen på modeller som för samman DPS, barn, och rehabilitering gör att utvecklare 
och forskare saknar ett väletablerat tillvägagångssätt att utgå från i sitt arbete (Rigby 
& Ryan, 2007; Norris, Weger, Bullinger, & Bowers, 2014). Det finns dock studier 
riktade mot vuxna som visar på positiva effekter då spel kombineras med 
rehabilitering och andra hälsofrämjade syften (Mead, Hilton & Curtis, 2001; Orji, 
Mandryk, Vassileva & Gerling, 2013; Söderbäck, Coyne & Harder, 2011). Det finns 
därför ett behov av att utveckla liknande strategier, artefakter och modeller avsedda 
för barn (Lindberg et al., 2014). 
 
I denna studie har vi valt att utveckla artefakter utifrån teorier och riktlinjer som 
används inom speldesign. Med hjälp av barn som deltagande designers och 
spelutvecklingstekniker hämtade från litteraturstudier har vi utvecklat prototyper för 
att demonstrera vårt tillvägagångsätt och resultat. Vi har också hämtat inspiration 
från projektet CHIPS (Children, Health, Interaction, Participation, and Service 
innovation).  CHIPS är ett forskningsprojekt som startade år 2013 på Högskolan i 
Halmstad som syftar till att utveckla ett internetbaserat system för kamratstöd mellan 
barn som drabbats av cancer (Wärnestål & Nygren, 2013). Forskningsprojektet har 
gett oss insikter och lärdomar om hur en deltagande design och forskning kan 
genomföras med barn. En sjuksköterska intervjuades under slutskedet av 
forskningsprocessen för att få ett ytterligare perspektiv från vården. Vår förhoppning 
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är att resultaten från denna studie kan bidra med insikter till både forskning och 
utveckling av rehabiliteringsspel ämnade för barn.  
 
Frågeställningen: 
Hur kan spelmekaniker integreras och designas in i digitala verktyg för att användas 
som stöd för barn i rehabiliteringsprocesser?  
 
Syfte med uppsatsen: 

• Kartlägga spelmekaniker och riktlinjer som kan ge stöd åt rehabilitering. 
• Sammanställa teorier och tillvägagångsätt inom speldesign. 
• Utveckla spelprototyper för barn med syfte att demonstrera valda teorier och 

tillvägagångssätt inom speldesign, rehabilitering och mätning.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Spelprototyp:	  http://redpandaproduction.se/spel/index.html	  
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2. Litteraturstudie  
I detta litteraturavsnitt presenteras studiens teoretiska förhållningssätt till 
speldesign, kamratstöd, Serious Games och mätning som verktyg i digitala spel. 
Detta för att visa vilka teoretiska områden som har varit väsentliga att inkludera för 
att skapa och designa digitala verktyg som kan stödja barn i 
rehabiliteringsprocesser.  

 
 
2.1. Salutogent Perspektiv 
Ett salutogent synsätt inom hälsa syftar till att se vad det är som kan främja eller 
hindra hälsotillståndet (Antonovsky, 1996). Motsatsen till salutogenes är patogenes, 
som förklarar varför människor blir sjuka (Antonovsky, 1996). Det salutogena 
synsättet kan till exempel handla om att se fysisk aktivitet och rörelse som något mer 
än bara skydd mot sjukdomar. Genom att ställa salutogena frågor går det att utöka 
förståelsen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Ett exempel på en salutogen fråga är: 
Hur kan fysisk aktivitet bidra till underlättad hälsoutveckling? (Quennerstedt, 2008). 
Att betrakta hälsa ur ett salutogent perspektiv gör uttryck för att en människa kan 
utveckla hälsa genom att addera betydande faktorer, så som social interaktion, 
kärlek, vänskap och lek (Quennerstedt, 2008). Allvarliga sjukdomar kan medföra att 
betydelsefulla faktorer som motion, skolgång och vänskap går förlorad men med 
digitala verktyg och plattformar kan hälsa och välmående upprätthållas ur ett 
salutogent perspektiv (Wärnestål, Svedberg & Nygren, 2014). Genom att utveckla 
digitala verktyg som tar hänsyn till denna typ av problematik i barns 
rehabiliteringsprocesser går det att förbättra deras vardagliga liv (Wärnestål et al., 
2014; Quennerstedt, 2008).  
 
2.2. Kamratstöd 
Studier pekar på att kamratstöd (peer support) kan bidra med flertalet positiva 
egenskaper för att främja hälsa. Exempelvis minska stress, möjligheten att jämföra 
och dela upplevelser, öka självsäkerhet och kunna bidra med hjälp till andra 
människor (Campbell, Phaneuf, Deane, 2004). Kamratstöd uppstår när människor 
delar kunskap, erfarenheter eller emotionellt-, socialt- eller praktiskt hjälper varandra 
(Einberg, Svedberg, Enskär & Nygren, 2014; Davis et al., 2008). En 
vänskapsrelation kan bygga på gemensamma intressen och erfarenheter, där vänner 
upptäcker att de tycker om att vara med varandra och göra samma saker (Einberg et 
al, 2014).  Att spela med en kamrat framkallar starkare och mer positiva känslor än 
att spela själv eller mot en okänd person (Ekman, Chaneki, Järvelä, Kivikangs, 
Salminen & Ravaja, 2012).  
 
Barn med allvarliga sjukdomar som cancer har försvårade förutsättningar att skapa 
och upprätthålla vänskapsrelationer. Barn med cancer upplever ofta ett utanförskap 
eftersom de känner sig instängda och isolerade från normala aktiviteter  
(Einberg et al., 2014). Barnonkologisjuksköterskor, läkare och vårdnadshavare bör 
vara medvetna om betydelsen av vänskapsrelationer för barns utveckling och hälsa. 
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Här måste de aktivt främja möjligheter för barn att utveckla och upprätthålla 
vänskapsrelationer under och efter cancerbehandlingen (Einberg et al., 2014).  
 
2.3. Speldesign  
Inom speldesign bör en spelutvecklare ta hänsyn till ett flertal faktorer och aspekter 
för att engagera, motivera och underhålla spelaren. Nedan presenteras en punktlista 
som redovisar varför spel bidrar med dessa egenskaper (Prensky, 2001). 
  

• Spel är oftast utformade för att underhålla vilket ger spelaren nöje och 
tillfredställelse. 

• Spel är en form av lek vilket kan ge ett intensivt och passionerat 
engagemang. 

• Spel har mål som ger spelaren motivation. 
• Spel är interaktiva vilket ger spelaren valmöjligheter. 
• Spel är adaptiva vilket tillför spelflöde där spelaren själv har möjlighet att 

påverka utkomsten. 
• Spel har resultat och ger feedback vilket bidrar med lärande egenskaper. 
• Spel innehåller möjligheter att vinna vilket kan tillfredsställa spelarens ego. 
• Spel innehåller konflikter, tävlingar och utmaningar vilket kan ge adrenalin. 
• Spel innehåller problemlösning vilket uppmanar kreativitet. 
• Spel innehåller interaktion vilket ger socialisering och kommunikation. 
• Spel innehåller skildringar och berättelser vilket kan ge sinnesberöring. 

 
För att spel ska bli bra och underhållande behöver speldesignen innefatta flera av 
ovanstående egenskaper (Prensky, 2001). Det kan handla om allt från att skapa en 
bra balans, det vill säga något som passar båda nybörjare och de erfarna, till att ha 
tilltalande karaktärer som tillför djup åt handlingen och gör det hela minnesvärt. 
Flertalet forskare använder sig av spelflöde (gameflow) som utvärderingsverktyg för 
att förbättra olika typer av spel (Sweetser & Wyeth, 2005; Prensky, 2001; Chen, 
2007). Sweetser & Wyeth (2005) har samlat heuristiker från olika delar inom 
spelutveckling och speldesign för att skapa en gameflow-metod som kan användas 
som ett utvärderingsverktyg för spelutvecklare. Genom att använda sig av en 
gameflow-metod går det att få djupare förståelse om vad som skapar tillfredställning 
och njutning i spel och på så vis kunna identifiera styrkor och svagheter inom spelet. 
Metoden innefattar följande element; koncentration, utmaning, kompetens, kontroll, 
tydliga mål, feedback, immersion, och social interaktion (Tab. 1) (Sweetser & 
Wyeth, 2005).  
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Tabell	  1.	  Visar	  gameflows	  egenskaper	  och	  dess	  innebörd. 

Koncentration 
Spelet ska se till att spelaren kan 
koncentrera sig. 

 

- Spelet ska snabbt fånga spelarens uppmärksamhet samt behålla 
spelarens fokus. 

- Spelet ska inte belasta spelaren med irrelevanta uppgifter. 
- Spelet ska ha en hög kognitiv nivå. Spelaren ska inte tycka spelet 

är för svårt eller för lätt. 
- Det får inte finnas distraktioner i spelet som får spelaren att tappa 

koncentrationen. 

Utmaning 
Spel bör vara tillräckligt 
utmanande och matcha spelarens 
kunskaper. 

- Utmaningar i spel måste matcha spelarnas kunskapsnivåer. 
- Spel ska ha olika nivåer av utmaning för olika spelare. 
- Nivån på utmaningen bör öka ju längre in i spelet spelaren tar 

sig. 
- De nya utmaningarna ska komma i en lämplig takt. 

Förmåga 
Spelet måste stödja spelarens 
förmågor. 

- Spelarna ska kunna börja spela utan att läsa manualen. 
- Att lära sig spelets regler ska inte vara tråkigt, utan en del av 

underhållningen. 
- Spel bör öka spelarnas färdigheter i lämplig takt. 
- Gränssnitt och mekaniker ska vara enkla att använda och lära 

sig. 

Kontroll 
Spelare ska känna kontroll över 
sina handlingar i spelet. 

- Spelarna ska ha kontroll över sin karaktär och den interaktion 
som sker i spelvärlden. 

- Spelarna ska känna att den har kontroll över spelets gränssnitt. 
- Spelarna ska ha kontroll över spelet typiska spelfunktioner såsom 

avsluta, pausa och spara. 

Tydliga mål 
Spelet bör förse spelaren med 
tydliga mål vid lämpliga 
tidpunkter. 

- De övergripande målen ska vara tydliga och presenteras tidigt. 
- Delmål ska vara tydliga och presenteras vid lämpliga tidpunkter. 

Feedback 
Spelare måste få lämplig 
återkoppling i samband med 
utförda moment. 

- Spelare bör få feedback på framsteg för att lättare nå sina mål. 
- Spelare bör få omedelbar feedback på sina handlingar. 
- Spelare ska veta sin status och poäng i spelet. 
- Spelaren måste få direkt feedback om den utför något felaktigt.  

Immersion 
Spelet bör tillföra djupt 
engagemang. 

- Spelarna bör bli mindre medvetna om sin omgivning och sitt 
vardagliga liv. 

- Spelarna ska känna sig känslomässigt involverad i spelet. 

Social interaktion 
Spelet bör stödja och skapa 
möjligheter för social interaktion. 

- Spelet bör stödja samarbete. 
- Spelet bör stödja kommunikation (chat, etc.) 

 
2.4. Serious Games 
Inom spelgenren SG (Serious Games) handlar det om att spelaren ska utvecklas på 
något sätt, det kan vara allt från social, intellektuell till fysisk utveckling (Froschauer 
et al., 2010; De Freitas, 2006; Susi, Johannesson & Backlund, 2007). Till skillnad 
från traditionell spelutveckling där det handlar om att underhålla spelaren, används 
SG istället för att utbilda eller informera något till den som spelar. Digital 
militärträning och flygsimulatorer är tidiga exempel på genren SG (Asuncion, Socha, 
Sung, Berfield & Gregory, 2011). I dagsläget är SG ett allt mer förekommande 
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fenomen och kan hittas inom en rad olika områden såsom skola, rehabilitering, 
arbetsträning eller för att förmedla och informera. Ett välutvecklat SG drar nytta av 
spelets egenskaper att engagera och underhålla spelaren (Asuncion et al., 2011). Då 
underhållning inte är det primära syftet i SG blir det något av en designutmaning för 
spelutvecklare. Det är viktigt att ha en bra balans mellan spelets huvudsakliga syfte 
och dess underhållande faktorer då ett alldeles för roligt spel kan göra att syftet faller 
bort, medan ett allvarligt spel kan minska engagemanget hos spelaren (Mitgutsch & 
Alvarado, 2012).  
 
Spel är uppbyggda av flera spelelement bland annat innehåll, estetik, grafik, 
berättelse och spelmekaniker och det är en fördel om SG kan reflekteras i samtliga 
(Mitgutsch & Alvarado, 2012). Det är också viktigt att inkludera för vem och varför 
spelet utvecklas. Spelelementen som nämns i Mitgutsch & Alvarado (2012) är alla 
viktiga delar för utvärdering och bedömningen av ett SG. Deras utvärderings och 
bedömningsramverk SGDA (Serious Games Design Assessment framework) kan 
användas som ett konstruktivt verktyg för bedömning, utvärdering, design och 
prototyputveckling inom SG.  
 
2.5. Mätning inom spel 
Bedömningsverktyg i spel som innehåller mätningsfunktioner finns att hitta i olika 
användningsområden. Inom rehabilitering och hälsa går det att finna praktiska 
exempel som kan användas för att förbättra eller upprätthålla hälsa. Exempel är 
SiSom, som bygger på spelifierade självutvärderingsenkäter (Söderbäck et al., 2011). 
Eller spelet LunchTime som är ett enkelt spel för att främja hälsosamt ätande (Orji, 
Vassileva, & Mandryk, 2012). Spelen eller verktygen skiljer sig åt i både format och 
användningsområde men faller inom genren SG. 
 
2.5.1. Mätning genom självutvärdering 
Begreppet Spelifiering (gamification) innebär förflyttning av element som är typiska 
för spel till andra områden. Detta i syfte att engagera användare och förbättra deras 
upplevelse av en tjänst eller uppgift på ett mer lekfullt eller tilltalande sätt. SiSom är 
ett bra exempel på ett spelifierat system som ägnar sig åt att bättre förstå barns 
hälsostatus (Fig. 1). SiSom är en digital enkät som är uppbyggd i en öppen spelvärld 
där användaren tar sig runt med hjälp av en karaktär (Söderbäck et al., 2011). I denna 
värld får användarna själva välja vilka frågor som ska besvaras. Syftet är att 
självutvärdering ska ligga till grund för patientens möten med doktorer och 
sjuksköterskor där de tillsammans kan gå igenom svaren. Självutvärdering har visat 
sig vara ett framgångsrikt verktyg för att få ett konkret resultat från barn (Söderbäck 
et al., 2011). På grund av det lekfulla konceptet kan barn på ett enklare sätt 
konkretisera sina egna hälso-värden. I SiSoms mätningsinstrument används smileys 
för att få barn att förstå de olika svarsalternativen (Vatne, Slaugther & Ruland, 
2010). 
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2.5.2.  Spel som rehabiliteringsverktyg 
Att använda sig av spel som ett rehabiliteringsverktyg är ett relativt nytt fenomen 
men har under det senare årtiondet uppmärksammats allt mer (Rizzo, 2006; Prensky, 
2001). Spel som rehabiliteringsverktyg kan se väldigt annorlunda ut beroende på 
vilken form av rehabilitering det i slutändan ska främja.  
Framgången för denna typ av rehabilitering ligger i att spel kan bidra med specifika 
egenskaper som är väl lämpade för att främja fysisk och psykisk hälsa (Prensky, 
2001; Rizzo, 2006; Xu, Poole, Miller, Eiriksdottir, Catrambone & Mynatt, 2012). 
Rizzo (2006) redogör i sin studie för fyra olika egenskaper som spel av denna form 
bidrar med: 
 

• Utsatthet: Genom spel kan du som spelare bli utsatt för en viss situation i en 
fiktiv värld utan att behöva exponeras i det verkliga livet. Detta möjliggör för 
terapi mot exempelvis fobier. 

• Distraktion: Spel har en förmåga att tillhandahålla en aktiv distraktion som 
gör att spel kan användas för att dra patientens uppmärksamhet från smärta 
eller obehagliga medicinska procedurer. 

• Motivation: Spel har förmågan att motivera patienter. Exempelvis kan spel 
bidra med underhållning som motiverar och gör rehabiliteringsprocessen 
roligare.  

• Mätning: Spel kan förse patienter och forskare med olika miljöer eller 
plattformar som möjliggör för tester under simulerande förhållanden. Dessa 
plattformar kan implementeras i spel och hjälpa till med utvärdering och 
rapportering.  
 

 
 
 
 
 

Figur	  1.	  Visar	  en	  av	  frågorna	  ur	  Sisom´s	  
självutvärderingsenkät.	  På	  höger	  sida	  i	  bilden	  visas	  
svarsalternativen. 
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2.5.3. Förståelse och förhållningssätt för rehabilitering inom digital miljöer 
Inom genren persuasive games som är nära besläktad med genren SG går det att hitta 
både patogena och salutogena tillämpningar inom hälsa, exempelvis Persuasive 
games for health promotion and prevention och Persuasive games for disease 
management (Orji et al., 2013). Persuasive Games for Disease Management används 
för att förbättra patienters hälsa genom att patienten får bättre insikt i sin sjukdom, 
bättre självförtroende i förhållandet till sjukdomen och lär sig hur den ska behandlas. 
Ett exempel på ett sådant spel är spelet Re-Mission där en cancerpatient får vara en 
karaktär som för sig genom kroppen och förstör cancerceller (Orji et al., 2013).  
Persuasive games for health promotion and prevention används för att förhindra 
sjukdomar, upptäcka symptom eller att bevara och främja välmående.  Ett exempel är 
LunchTime som är ett enkelt spel för att främja hälsosamt ätande (Orji et al., 2012). 
Studien visar på att spelen har bidragit med bättre förståelse om näringslära till den 
som har spelat. 
 
Som hjälpmedel i forskningen använder Orji et al. (2013) HBM (The Health Belief 
Model) vilket är ett förhållningssätt som ser till att mätningen bidrar med positiva 
effekter. Genom att förhålla sig till några av HBM’s tillämpningar säkerställs det att 
implementationen av mätningen lämpar sig för rehabilitering.  Tillämpningarna är 
följande: 

• Perceived benefit: Positiva effekter kan komma från utförandet av ett visst 
beteende eller en viss handling. Detta kan exempelvis vara när du socialiserar 
med någon annan användare i ett kamratstödjande system. 

• Perceived barrier: Ha överseende med de svårigheter som kan uppstå av 
sjukdomens bieffekter.  

• Cue to action: Genom att utsättas för vissa faktorer kan det gynna hälsan. 
• Self-efficacy: Ha förtroende för sin förmåga att förbättra hälsa, som i sin tur 

bidrar till ett bättre välmående och en lättare rehabiliteringsprocess. 
 

Dessa faktorer bidrar till att rehabiliteringsprocesser kan anpassas för både långa- 
och kortsiktiga förändringsinsatser samt användas som en avcheckningslista för att se 
till att utkomsten blir positiv.  
 
Hall et al. (2013) använder sig av HFS (Human Flourishing Score) i sin 
mätningsfunktion. Syftet med HSF är att uppmuntra användaren genom spelifierade-
metoder. Att hålla kvar intresset hos användarna för att få dem fortsätta svara på 
frågor är en svår designutmaning. Att använda sig av olika typer av uppmuntrande 
eller stimulerande åtgärder så som poäng, mål, stjärnor, troféer och social stimulans 
kan öka och behålla användarens uppmärksamhet och engagemang (Hall et al., 
2013).  
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2.6. Litteratursammanfattning 
Ett salutogent synsätt syftar till att se vad det är som kan främja ett hälsotillstånd och 
få människor att förstå att hälsa kan utvecklas eller förbättras genom att addera 
betydande faktorer, så som social interaktion, kärlek, vänskap och lek (Antonovsky, 
1996; Quennerstedt, 2008).  Inom det salutogena synsättet kan kamratstöd vara ett 
hjälpmedel. Kamratstöd är när människor ger kunskap till en annan människa eller 
emotionellt, socialt eller praktiskt hjälper varandra (Einberg et al., 2014; Davis et al., 
2008). Kamratstöd används i digitala spel och tjänster för att skapa socialt stöd. Detta 
kan vara användbart inom rehabilitering, där personer med liknande erfarenheter kan 
föras samman via spel och utbyta erfarenheter och på så sätt skapa en bättre 
förståelse för sin egen rehabiliteringsprocess och få stöd av andra (Einberg et al., 
2014). I dagsläget är forskningen begränsad inom kamratstödjande system i 
kombination med spel och rehabilitering. Den forskning som finns pekar på att 
kombination av dessa områden kan gynna barns rehabiliteringsprocesser (Wärnestål 
et al., 2014; Ekman et al., 2012).  
 
Gameflow är ett utvärderingsverktyg och tillvägagångssätt som speldesigners kan 
använda sig av för att få en djupare förståelse, skapa tillfredsställelse och 
engagemang i spel (Sweetser & Wyeth, 2005). Gameflow innehåller följande 
element: koncentration, utmaning, kompetens, kontroll, tydliga mål, feedback, 
immersion, och social interaktion. Det finns spel som har andra syften utöver att 
underhålla och inriktas oftast på att informera eller utbilda spelaren. Dessa kallas för 
Serious Games (SG) (Asuncion et al., 2011). Även om SG har blivit en eftertraktad 
genre i många olika områden är det en utmaning för spelutvecklare. Spelupplevelsen 
får inte vara för rolig då risken är att syftet kan falla bort (Mitgutsch & Alvarado, 
2012). Gameflow är ett bra verktyg för att skapa underhållning och engagemang. 
Vilket gör att det lämpar sig för spelgenren SG, men forskning på hur kombinationen 
mellan SG och Gameflow fungerar i praktiken är bristande. 
 
Bedömningsverktyg som integreras i digitala spel eller digitala tjänster kan vara 
någon form av mätningsfunktion. SiSom är ett sådant mätinstrument som använder 
sig av självutvärderingsenkäter för att få ut data från patienter som sedan kan ligga 
till grund inför patienters möten med doktorer och sjuksköterskor (Söderbäck et al., 
2011). Framgången ligger i att digitala spel kan bidra med specifika egenskaper som 
är väl lämpade i syfte att främja både fysisk- och psykisk hälsa (Prensky, 2001; 
Rizzo, 2006; Xu et al., 2012). Digitala spel ihop med bedömningsverktyg kan göra 
rehabiliteringsprocessen mer lättsam, lekfull och engagerande för patienten. Men det 
är få exempel på digitala spel av den här karaktären som går att hitta i forskningen 
vilket gör det svårt att veta hur denna form av verktyg ska implementeras i praktiken.  
För att anpassa bedömningsverktyg, så som mätningsfunktioner, finns det 
förhållningssätt som exempelvis HBM (The Health Belief Model) som ser till att 
mätningen bidrar med positiva effekter (Orji et al., 2013). Vad forskningen inte visar 
är hur HBM´s förhållningssätt lämpar sig för barn.  
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Figuren nedan sammanfattar den litteratur som varit betydande för studien och 
påverkat prototyputvecklingen. Denna figur användes också som kravspecifikation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamratstöd!

• Kooperativ	  spelstil	  
• Utmaningar	  som	  bygger	  på	  
samarbete.	  
• Lekfullt	  koncept	  (Söderbäck	  
et	  al.,	  2011).	  

Mätning!

• Inbyggd	  mätningsfunktion	  
• Utforska	  spel	  som	  
rehabiliteringsverktyg	  
• Utsatthet,	  Distraktion,	  
Motivation,	  Mätning	  (Rizzo,	  
2006)	  

Speldesign/	  
SG	  

• GameFlow	  –	  Uppnå	  
gameSlow	  genom	  
karaktärer/handling,	  
utmanande	  aktiviteter,	  en	  
känsla	  av	  kontroll	  och	  en	  
försummad	  tids-‐	  och	  
rumsuppfattning	  (Prensky,	  
2001;	  Chen,	  2007).	  
• Balans	  mellan	  spelets	  syfte	  
och	  underhållande	  faktorer	  
(Asuncion	  et	  al.,	  2011).	  	  

Figur	  2.	  Kravspecifikation	  som	  skapats	  utifrån	  områdena	  speldesign,	  SG,	  mätning	  och	  
kamratstöd. 
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras forskningsansats, litteraturstudie, urval, 
datainsamlingsmetod, avgränsningar, etiskt förhållningssätt, analys och 
metoddiskussion för att visa den struktur som har varit relevant i uppbyggnaden av 
studien. 

 
 
3.1. Forskningsansats 
Syftet med studien var att utveckla spelprototyper för att praktiskt visa hur 
spelmekaniker kan integreras och designas i datorspel för att användas som stöd vid 
barns rehabiliteringsprocesser. Detta gjorde det viktigt att använda metoder som 
sätter artefakten i centrum och gör det möjligt att designa och utforska en 
kunskapslucka eller ett fenomen praktiskt. Designforskning används oftast för att 
reda ut ett speciellt syfte med en specifik situation för specifika användare, där 
särskilda krav och mål ska uppfyllas inom en begränsad tidsram med begränsade 
resurser (Nelson & Stolterman, 2003). Genom att använda designforskning som en 
problemlösande process kan metoder och tillvägagångsätt ta hela kompositionen i 
hänsyn, vilket skapar tydligare krav när det kommer till testning och utvärdering 
(Stolterman, 2008;Hevner, March, Park & Ram, 2004).  

I figur 3, presenteras en modell som visar tre områden, miljö, forskningsprocess och 
kunskapsbas. Modellen härstammar från IS-forskning och är ett konceptuellt 
ramverk för att underlätta genomförandet och utvärderingen av designforskning 
(Hevner et al., 2004).  
Miljö handlar om vem, vilka och inom vad artefakten kommer vara till nytta. 
Exempel på frågor här är: Vad är målet? Vad är problemet? Vilka möjligheter finns 
det? Vem ska det designas för? Varför är forskningen relevant?  
Kunskapsbasen existerar för att hantera den information och forskning som finns 
tillgänglig inom området, där teori, ramverk, instrument, modeller och metoder kan 
hämtas in från tidigare forskning (Hevner et al., 2004). 
Forskningsprocess hanterar det som behövs göras och planeras in under 
forskningsperioden. Vår forskningsprocess var uppdelad i tre faser vilket redogörs 
nedan. Under dessa faser gjordes justeringar, utvärderingar och granskningar för att 
bättre anpassa forskningsprocessen med studiens syfte.   
 
Fas 1 - Initieringsfas 

• Leta rätt på relevant litteratur som kunde stödja studien och 
prototyputvecklingen.  

• Skapa designkravspecifikation som användes som en mall under 
prototyputvecklingen. 

• Programmeringsspråk valdes ut som spelprototyperna sedan skrevs i. 
• Kontakta skolor i närområdet för att medverka i studien.  
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Fas 2 - Designfas 
• Påbörja prototyputvecklingen.  
• Påbörja deltagande design. 

 
Fas 3 – Utvärderingsfas 

• Utvärdering. 
• Åtgärda feedback. 

 
 
3.2. Litteraturstudie 
För att få en inblick i den redan befintliga forskningen utfördes en 
litteraturundersökning i databaserna ACM, IEEE och Google Scholar. Syftet var att 
kartlägga forskningen och få en bakgrund kring de forskningsområden vi valt att 
studera (Backman, 2008). Litteraturundersökningen ämnade också skapa förståelse 
samt generera information om vilka teorier och metoder som kunde stödja oss i 
spelutvecklingsprocessen. 
 
Sökorden som användes var en kombination av: Measurement within games, 
salutogenic health, peer support, computer games, game design, persuasive games, 
Serious Games, rehabilitation games, digital rehabilitation, health games.  
 
3.3. Urval 
Spelprototypernas slutanvändare är barn som är i behov av stöd från ett 
rehabiliteringsverktyg. Urvalet av deltagarna i den deltagande designutvecklingen 
var barn som inte var i behov av någon rehabilitering. På grund av studiens tidsram 
behövdes ett bekvämlighetsurval göras, det vill säga studien var tvungen att använda 
sig av resurser som var nära till hands (Denscombe, 2009). Även om studien inte har 

Figur	  3.	  Modell	  över	  forskningsprocessen. 
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legat i direkt anslutning till den specifika slutanvändaren har det varit fördelaktigt att 
arbeta mot en målgrupp som är i samma ålder. Eftersom det i viss mån kan efterlikna 
varandra gällande erfarenheter, spelvanor och kognitiva förmågor. 
En sjuksköterska involverades för utvärdering och för att förbättra prototyperna inom 
området vård och hälsa. 
 
Urvalskriterier för fokusgruppsdeltagarna: 

• Barn i åldern 11-12 år. 
• Intresse för digitala spel. 

Urvalskriterier för sjuksköterska: 
• Arbeta eller arbetat inom sjukvården. 
• Ha erfarenheter av att arbeta eller arbetet med barn i sjukvården. 

 
3.4. Datainsamlingsmetoder 
I studien genomfördes kvalitativa datainsamlingstekniker i form av intervjuer, 
fokusgrupper och litteraturforskning för att samla data. Dessa genomfördes, tolkades 
samt analyserades och har tillåtit oss som forskare att gå in i djupgående dialoger 
med respondenterna. Metoderna har gjort det möjligt att skapa förståelse över 
deltagarnas subjektiva uppfattningar och tankegångar (Backman, 2008). 

Barn tenderar att uttrycka sig genom handlingar snarare än ord och det kan uppstå 
obehag eller känslor av att de inte klarar av att verbalt uttrycka sig på samma sätt 
som vuxna (Druin, 1999). För att motverka detta valdes fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod under den deltagande designutvecklingen. Fokusgruppernas 
egenskaper kan få deltagarna att inspirera och hjälpa varandra (Denscombe, 2009). 
Detta i kombination med att praktiskt vara med och ta utvecklingen av 
spelprototyperna vidare hjälpte oss att enklare behålla intresset samt föra 
diskussioner och spelidéer framåt. Detta gav oss också ett verktyg för att enklare 
konkretisera och förklara saker inom exempelvis speldesign, kamratstöd och mätning 
som annars hade kunnat uppfattats abstrakt för barnen. 

Intervjun som genomfördes med en sjuksköterska utfördes för att stärka studiens 
relevans och kunskap inom vård och hälsa, då det inte ligger inom vårt 
forskningsområde. 
 
Fokusgrupper 
Fokusgrupper gav oss som forskaren möjlighet att vara delaktig på samma plan som 
deltagarna, där vi kunde inta en roll som moderatorer och på så vis guida 
fokusgruppstillfällena framåt (Denscombe, 2009). 
Inför fokusgruppstillfällena förbereddes någon form av stimulus, exempelvis testa 
spelprototyperna, skissa spelidéer eller visa videoklipp på andra typer av spel inom 
samma genrer. Detta för att öka engagemang och intresse (Denscombe, 2009). 
Fokusgrupper bidrog med enkla metoder som var väl anpassade för forskning med 
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barn. Det gjorde det enklare att få igång diskussioner och lättare att hantera 
problematiken med barn som var mer tystlåtna. 
Deltagarna i fokusgruppintervjuerna var barn i åldern 11 till 12 som vi tagit kontakt 
med via en skola i närområdet. Fokusgrupperna var uppdelade i två grupper, med 4-5 
personer i varje grupp. Ett fokusgruppstillfälle tog ca 20-40minuter. Sammanlagt 
genomfördes 5 stycken träffar med båda grupperna (Tab. 2). Vid de första tillfällena 
visades low-fi prototyper och enkla spelskisser upp. Vid de senare tillfällena visades 
speldugliga prototyper. 
 
Att involvera barn i en deltagande designprocess ger dem möjlighet att vara delaktiga 
och förändra utvecklingen (Benton, Johnson, Ashwin, Brosnan & Grawemeyer, 
2012). Då barns kognitiva och sociala färdigheter inte är densamma som en vuxen 
person anpassade vi fokusgrupperna så det bättre lämpade sig för barn i den åldern 
som urvalet bestod av (Druin, 2002). 
Exempel på åtgärder: 

• Mindre formellt språk. 
• Relativt korta fokusgruppstillfällena för att upprätthålla intresse och fokus 

(20-40 minuter per grupp). 
• Stimulation i form av skisser, videoklipp och prototyp-testning. 

 
Varje fokusgruppstillfälle som genomfördes spelades in genom ljudupptagning för 
att sedan transkriberas. Även skisser, teckningar och andra idéer samlades in. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  2.	  Fokusgruppsupplägg.	  

Til l fäl le Innehåll Tid 

1 
Initieringsfas 

-Introduktion. 
-Presentation av projektet. 
-Utforska barnens spelvanor, intressen, favoritspel. 

20min x 2 

2 
Designfas 1 

-Test av demo-prototyp. 
- Barnen diskuterar, vad gör roligt i spel. 
- Barnen diskuterar, vad är kamratstöd för barnen. 
- Barnen diskuterar, hur kamratstöd kan användas i 
spel. 
- Barnen diskuterar, hur mätning kan utformas i spel. 

40min x 2 

3  
 
Designfas 2 

-Demonstration av spelprototyper. 
-Barnen diskuterar, förslag på förbättringarna i 
spelprototyperna. 
-Barnen ritar egna karaktärer och spelmiljöer de vill 
ha med i spelet. 

25min x 2 

4 
Utvärderingsfas 1 

-Vidareutvecklade spelprototyper testas. 
-Spelprototyper testas på smartphones. 
-Utvärdering av spelprototyper. 

25min x 2 

5 
Utvärderingsfas 2 

- Utvärdering av spelprototyper. 
-Åtgärda problem i spelprototyperna. 

25min x 2 
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Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju utfördes med en sjuksköterska för att få en annan 
synvinkel på studien. Semistrukturerad intervju lämpar sig bra för att ta reda på om 
något mer inom ett speciellt område behöver undersökas (Gillham, 2008). Syftet med 
intervjun var att få en utvärdering på spelprototyperna och se om de lämpade sig 
inom ramarna för vård och hälsa. Intervjufrågorna baserades på ämnen inom vård, 
hälsa, och hur sjuksköterskan såg på vårdens sätt att samla in patientinformation. 
Ytterligare frågor som ställdes berörde spelprototyperna, mätningsfunktionens- 
uppbyggnad, frågor och placering. Intervjun som genomfördes med sjuksköterskan 
spelades in genom ljudupptagning för att sedan transkriberas. 
 
Exempel på frågor: Hur mycket vet ni om patienten sedan tidigare? Hade något 
underlättats om patienten kom med information till er innan som hon/han redan 
svarat på? Har barn svårare att berätta hur de mår? Kan spel i denna genre 
uppfattas som ”för roligt” och gör att barnen glömmer av att svara seriöst på 
frågorna? 
 
3.5 CHIPS 
CHIPS (Children, Health, Interaction, Participation, and Service innovation) är ett 
forskningsprojekt som startade år 2013 på högskolan i Halmstad. 
Forskningsprojektet syftar till att utveckla ett internetbaserat system för kamratstöd 
där barn som drabbats av cancer kan dela erfarenheter och stödja varandra i en digital 
miljö. 
Under studiens gång har projektet CHIPS varit en inspirationskälla där lärdomar och 
tillvägagångsätt har influerat utvecklingen av de digitala spelprototyperna. Genom att 
ha tillgång till CHIPS personas och hur deras deltagandedesign genomfördes har vi 
bättre kunnat anpassa spelprototyperna åt både CHIPS deltagare och våra egna. 
Denna kombination säkerställde att prototyperna anpassades åt rätt slutanvändare och 
testades av en relevant målgrupp.  
 
Att inkludera flera olika forskningsområden i en och samma studie var en viktig del 
av CHIPS framgång, vilket även denna studie har efterliknat. Genom att inkludera 
perspektiv från vård tillsammans med speldesign har studien kunnat arbeta utifrån ett 
holistiskt perspektiv för att visa på att en kombination av dessa områden är 
betydande för forskningen.	  
 
3.6. Avgränsningar 
Då studien har varit tvungen att utgå från en tidsram har enbart mätning utforskats ur 
ett praktiskt perspektiv, för att ta reda på hur det kan tillämpas i 
digitala rehabiliteringsspel. 
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3.7. Etiskt förhållningssätt 
Nedan följer de etiska förhållningssätten som vi tagit i beaktning gällande 
datainsamlingen där barn är involverade. 

• För att intervjua barn mellan 7-15 år krävs i regel tillstånd av 
vårdnadsinnehavare. För intervjuer med ringa betydelse för barnet och 
barnets närstående räcker det med barnets samtycke (Ojala, 2013). 
Åtgärd: Försäkra oss om att vårdnadshavare är medvetna om att barnet är 
delaktig i designprocessen och är med i intervjuer. Upplysa dem om att de 
kan få ta del av allt material som barnet är inblandat i. Mail till alla 
vårdnadshavare med väsentlig information om projektet och barnens 
deltagande. 

• Barnet får inte skadas av dokumentationen och personuppgifter kommer inte 
användas i dokumentationen. 
Åtgärd: Anonymitet kommer att gälla allt insamlat material. 

• Enligt Internationella journalistfederationen (IJF) ska information gällande 
namn och eventuella bilder inte publiceras (Ojala, 2013). 
Åtgärd: Vi nämner inga namn i varken dokumentation eller insamlat material. 

• Daghem och skolor är skyddade av den offentliga friden. Som intervjuare bör 
kontakt tas med rektorer eller daghemsföreståndare för att komma överens 
med tider och andra överenskommelser. Detta betyder dock inte att rektorn 
kan ge tillstånd att barnet får intervjuas och vi som intervjuare bör därför ha 
ett godkännande från vårdnadsinnehavare (Ojala, 2013). 
Åtgärd: Vi skickade ut mail till både lärare och rektor på skolan för att 
försäkra oss om att vi fått godkänt att komma till skolan. 

3.8. Analys och tolkning av data. 
Studie använde sig av en kvalitativ analysmetod.  Det insamlade materialet tolkades 
genom fem olika steg för att säkerställa integriteten i forskningen. Förberedning, 
skapa förtroende, tolkning, verifiering och presentation av data (Denscombe, 2009).  
 
Insamlad data måste bearbetas, sorteras och analyseras innan det kan användas i 
forskningssyfte (Denscombe, 2009). Att bygga förtrogenhet med det insamlade 
materialet ger forskningen en nödvändig plattform inför kodning och kategorisering 
av data (Denscombe, 2009).   
Efter varje fokusgruppstillfälle transkriberades den data som spelats in och 
sammanställdes med kommenterar och noteringar från samma tillfällen. 
Tolkningsprocessen påbörjades med att koda data, vilket innebar märkning i form av 
färgkodning. Kodningen skapade olika kategoriseringar som delades upp i två 
huvudkategorier, respons som kan tillämpas vid utveckling av prototyperna samt 
respons som är användbart men inte kommer tillämpas i prototyperna. När 
kategorierna och koderna reducerades kunde slutsatser utvinnas från datan. Att dela 
upp data i kategorier och koder hjälper till att göra presentationen av datan mer 
överskådlig och lättarbetad (Denscombe, 2009). Materialet kunde sedan jämföras och 
analyseras mot den litteratur som undersökts.  
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3.9. Metoddiskussion 
Då studiens valda angreppssätt var designforskning, var det viktigt att bidra med 
artefakter som kunde skildra resultatet och forskningen. Att använda designforskning 
kan medföra problematik i småskaliga forskningsprojekt likt den här studien, då det 
behövs kännedom och resurser inför både inlärning och implementation inom 
utvecklingsområdet för artefakten. Det är svårt att mäta framgången i 
designforskning i förhållande till traditionell forskning då designforskningens 
framgång är något som avslöjas i det faktiska användandet och i dess rätta miljö över 
tid (Stolterman, 2008).  

Kvalitativ forskning kan innebära en risk att forskarens egna erfarenheter och 
värderingar påverkar studien (Denscombe, 2009). Målsättningen var därför att utföra 
studien så opartiskt och neutralt som möjligt för att inte låta tolkningarna av det 
empiriska materialet påverkas av egna värderingar. 
 
Fokusgrupper som tillvägagångsätt var passande med tanke på att barn var med i den 
deltagande designutvecklingen. Fokusgrupper ger en lekfull miljö i jämförelse med 
vanliga intervjuer och andra datainsamlingsmetoder. Samtidigt kan fokusgrupper 
göra det svårare att få ut data som är relevant för studien. Som moderatorer över 
fokusgruppstillfällena var det viktigt att se till att diskussioner och samtalsämnena 
var av relevans så att empirin i slutändan hade betydelse. 
 
För att få in ytterligare data hade studien kunnat kompletteras med observationer för 
att tydligare kunna se beteendemönster och åtgärda problematik som spelarna själva 
inte är medvetna om men som kan upptäcks under en observation.  
 
Intervjun med sjuksköterskan genomfördes för att stärka studiens relevans inom vård 
och hälsa. Intervjun genomfördes endast en gång. Studien hade gynnats av att 
involvera sjuksköterskan under en längre tid, dels för att bli mer insatt i 
forskningsprocessen, men även för att få ut mer feedback samt anpassa 
spelprototyperna bättre inom områden som vård och hälsa.  
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4. Prototyputveckling 
 
4.1. Spelutvecklingens faser 
I studien har två prototyper utvecklats för att praktiskt visa hur spelmekaniker kan 
integreras och designas för att användas som stöd för barns rehabiliteringsprocesser.  
Deltagande design har använts vid utvecklingen av prototyperna. 
Forskningsprocessen är uppbyggd i tre faser, initieringsfas, designfas och 
utvärderingsfas (Fig. 4). Målet med att samarbete med barn var att förstå hur de som 
teknikanvändare beter sig då det inte är lätt för vuxna att kliva in i barns värld och se 
den med deras ögon. En deltagande designprocess används för att samarbeta med 
användare och är en bra strategi för att förstå vad som krävs för att utveckla nya 
tekniker (Benton et al., 2001). 
Spelprototyperna är av typen plattformsspel, byggda i programmeringsspråken 
HTML5 och JavaScript i ett spelutvecklingsramverk vid namn ImpactJS2. Detta 
valdes för att enkelt kunna applicera prototyperna i befintliga webbmiljöer och vara 
plattformsoberoende. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Initieringsfas 
I litteraturundersökningen hittades relevanta teorier och tillvägagångssätt som 
användes för att skapa en designkravspecifikation för att säkerställa att prototyperna 
uppfyllde designkrav från mätning, kamratstöd, SG, rehabilitering samt generell 
speldesign. Designkraven skapades genom att sammanställa teorier som vi funnit i 
litteraturen och som ansågs vara betydande för den kommande prototyputvecklingen 
(Fig. 2). Designkravspecifikationen gav oss som utvecklare en struktur att följa och 
användes också i utformningen av särskilda frågor som ställdes till fokusgrupperna. 
Designutvecklingen startades i initieringsfasen. De utvalda barnen introducerades för 
projektet och fick ingående instruktioner om de kommande fokusgruppsmötena. 
Tillsammans diskuterades barnens spelanvändning för att skapa en förståelse för 
deras spelkunskaper och spelvanor samt få bättre insikter hur de tänkte generellt 
kring digitala spel.  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   www.impactjs.com - JavaScript ramverk för spelutveckling i HTML5	  
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Figur	  4.	  Visar	  spelutvecklingens	  tre	  faser	  fram	  till	  färdig	  prototyp. 
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4.3. Designfas 
 
Designfas 1. 
I designfas 1 diskuterades barnens egna upplevelser av digitala spel som de tyckte 
var roliga. Syftet var att få en uppfattning om vad det är i spel som tilltalar dem.  
Genom att visa upp en demo-prototyp användes den som bollplank för att diskutera 
hur kamratstödjande komponenter kan designas in i spel (Fig. 5).  
En liknande process genomfördes med hur bedömningsverktyg kan designas in. Vi 
visade upp bilder och videoklipp på liknande projekt som exempelvis SiSom 
(Söderbäck et al., 2011). Tillsammans med barnen diskuterades sedan hur mätning 
kan implementeras på ett kreativt sätt i digitala spel.  
För att öka intresse och engagemang i fokusgrupperna bad vi barnen rita egna 
karaktärer och hitta på egenskaper som karaktärerna kunde ha (Fig. 6 och Fig. 7). 
Datan som samlades in användes som underlag till vidareutveckling av prototyperna.  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  6.	  Spelvärldar	  och	  karaktärer	  skapade	  i	  fokusgrupperna.	  

Figur	  5.	  Demospel	  som	  visades	  upp	  för	  att	  öka	  intresse	  och	  engagemang. 
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Designfas 2  
Utifrån data från designfas 1 bestämdes det att mätning och kooperativa spelelement 
var betydande för prototyperna. Detta lade grunden till spelutvecklingen och 
spelelementen. Barnen fick själva spela spelen för att sedan komma med feedback 
kring dem. Tillsammans diskuterade vi förslag på förbättringar och barnen ritade 
karaktärer och spelmiljöer de ville ha med i spelprototyperna. Under 
fokusgruppstillfället ställdes frågor som berörde mätningsfunktioner och kamratstöd.  
 
Exempel på frågor om mätning inom spel var: 
Hur kan mätningen göras roligt i ett spel? 

”Det skulle kunna vara en del av spelet som ger en  
uppgraderingar och nya equipments”  

- Pojke, 12år, Grupp A 
 
”Det hade varit kul om man kunde hoppa eller kasta åt det svaret man ville välja.” 

 - Pojke, 12år, Grupp A 
 
Har ni använt er av någon rolig eller bra mätning? 

”Nä, inget som är kul. Bara vanliga papper med olika frågor.” 
- Flicka, 11år, Grupp A 

 
Vad skulle ni vilja ha för svarsalternativ om spelet frågade er ”Hur mår du idag”? 

”Bra, dåligt, sådär. Hade funkat för mig.” 
 -Pojke, 12år, Grupp B 

 
 

”Jag hade tyckt det var lättare om man valde mellan figurer eller 

Figur	  7.	  Karaktärer,	  skapade	  i	  fokusgrupperna. 
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 smilyes som liknar dem på Skype eller nått.” 
-Flicka, 12år, Grupp B 

 
Exempel på frågor om kooperativa spelelement var: 
Hade det varit kul att spela med en vän på samma bana? 

”Ja, jag brukar spela med kompisar” 
-Pojke, 12år, Grupp A 

 
Om ni spelade tillsammans med en kompis hade ni velat spela med eller mot 
varandra? 
”Både och, beror på, ibland med, ibland är det kul att spela mot sin kompis också.” 

-Flicka, 11år, Grupp A 
 

Om ni spelade med varandra, på vilket sätt skulle ni samarbeta? 
”Den ena skulle kunna bygga, medan den andra skjuter och vaktar mot fiender.” 

-Pojke, 11år, Grupp B 
”Man skulle kunna spela tillsammans som man gör i Fireboy och Watergirl” 

-Flicka, 12år, Grupp B 
 
Utvärderingsfas 1 
Till utvärderingsfas 1 utvecklades spelprototyperna ytterligare utifrån feedback från 
designfas 2. Prototyperna var nu uppbyggda i form av 2D-plattformsspel, där den 
första prototypen var ett singelplayer-spel för att utforska hur mätningsverktyg kan 
implementeras i spel (Fig. 8 och Fig. 9). Den andra var ett multiplayer-spel för att 
utforska hur kamratstöd kan implementeras (Fig. 10). Vidare var också karaktärer i 
spelprototyperna skapade utifrån skisser från barnen (Fig. 7). I detta stadie 
utvärderades spelprototyperna både på dator samt på smartphones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  8.	  Tidig	  spelprototyp. 
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Utvärderingsfas 2 
I den sista fasen koncentrerade vi oss helt på att utvärdera spelprototyperna genom 
att åtgärda feedback och samla in information om lärdomar och förbättringar. Barnen 
kunde tydligt se layout och funktioner i dess riktiga digitala miljö och vi kunde lägga 
fokus på moment i spelprototyperna som de tyckte var extra roliga, störande eller 
som de inte förstod.   
 
Exempel på feedback vi fick tillbaka var; Svårare boss i slutet av en spelnivå, mer 
hemliga rum att utforska samt vapen och tillbehör till sin karaktär. 
I denna fas utvärderades också mätningsfunktionen grundligt. Mätningsverktyget 
startar när en spelaren precis ska komma till en ny nivå i spelet. Där ställs en fråga 
till spelaren som den måste svara på innan den kan ta sig vidare. En fråga var: How 
are you feeling today? Choose one of the doors to express how you feel. (Fig. 11) 
Spelaren ska sedan välja ett svarsalternativ som beskriver hur hon eller han känner 
sig just då (Fig. 11, Fig. 12 och Fig. 13). 

Figur	  9.	  Spelutvecklingsmiljö.	  

Figur	  10.	  Spelprototyp	  med	  kamratstöd.	  
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 Figur	  11.	  Visar	  en	  fråga	  i	  mätningsverktyget.	   

Figur	  12.	  Visar	  mätningsverktyg 

Figur	  13.	  Visar	  Mätningsverktyget. 



5. Resultat                              
I detta avsnitt presenteras resultat och slutsatser från insamlad teori och empiri som 
användes för att besvara frågeställningen: Hur kan spelmekaniker integreras och 
designas in i digitala verktyg för att användas som stöd för barn i 
rehabiliteringsprocesser? Delar av fokusgruppernas frågor och svar presenteras i 
avsnittet för att redovisa deras tankegångar och vad som varit betydande i den 
deltagande designutvecklingen i relation till litteraturstudien. 

 
 
5.1. Speldesign – Gameflow 
Syftet med spelprototyperna som utvecklats var att praktiskt visa hur spelmekaniker 
och speldesign kan användas för att stödja barn i rehabiliteringsprocesser. 
För att designers och utvecklare ska kunna utveckla spel som både är underhållande 
men på samma gång ska fungera som ett verktyg kan gameflow användas för att göra 
designval. Genom att låta designval och spelelement gå igenom olika gameflow-
kriterier kan det hjälpa speldesignen att bli mer engagerande och underhållande. 
Gameflow kan ha olika användningsområden men syftet är att få en djupare 
förståelse av vad som tillför tillfredställning och njutning.  Metoden innehåller 
kategorierna; koncentration, utmaning, kompetens, kontroll, tydliga mål, feedback, 
immersion, och social interaktion (Sweetser & Wyeth, 2005). 
 
Koncentration - Spelaren kastas snabbt in i spelet och kan börja spela direkt. 
Spelaren behöver inte skriva in obetydlig kontaktinformation eller känna sig 
avbruten under spelet gång på grund av onödiga tutorials eller andra moment som 
kan störa. 
 
”Många andra spel som jag brukar spela på olika spelsidor är ofta jobbiga och jag 
måste skriva in massa saker för att få spela dem. Det behövde jag inte här och det 

var bra.”  
- Pojke 12 år, grupp B. 

 
För att koncentrationen ska upprätthållas och göra att mätningsverktygen ska bli ett 
seriöst moment i spelet behövs en balans mellan vad som är underhållande och vad 
som är spelets syfte. SG bidrar med relevanta komponenter till spelprototyperna där 
mätningsfunktionerna inte bara får uppfattas som roliga moment utan att barnen 
förstår syftet och vikten med att svara ärligt på dem. Bedömningsramverket SGDA 
hjälper till med denna sort av designbeslut och skapar tydligare sammanhang mellan 
spelets underhållande faktorer och dess syfte (Mitgutsch & Alvarado, 2012). 
 
Utmaning - Spelet börjar enkelt och blir successivt svårare. Spelprototyperna är 
designade för en utvald målgrupp vilket gör att spelet är rätt anpassat till spelarnas 
kunskapsförmågor. Fokusgrupperna visade intresse för kreativa spel och spel där de 
själva fick utvecklas, utmanas och tänka fritt. 
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”Jag tyckte inte det var svårt att förstå vad jag skulle göra i spelet. 
Jag tror det passar bra för barn i vår ålder” 

- Flicka 11, grupp A. 
 

”Jag och min kompis har spelat ett spel som jag tycker är coolt och som är både 
svårt och lätt samtidigt. Det är typ som Minecraft 3, men heter LittleBigPlanet här 

kan man typ göra egna banor och gubbar”  
- Pojke, 12år, Grupp B 

 
Utmaningar i spelet finns för att ge både motivation och distraktion till spelaren i en 
rehabiliteringsmiljö men utmaningar är även betydelsefullt då det skapar 
tillfredsställelse genom att spelaren kan vinna och ta sig vidare i spelet.  
Utmaningar designas där av in eftersom att det både tillhandahåller distraktion och 
skapar en vilja att fortsätta spela som är gynnsamt inom rehabilitering (Rizzo, 2006; 
Orji et al., 2013)  
 
Förmåga - I spelet finns enkla förklaringar som guidar och klargör hur problem kan 
lösas och hur spelkaraktären kan få nya egenskaper. Förklaringarna är anpassade till 
målgruppen. 
 

”Man förstår vad man ska göra. Men vissa var kanske lite för lätta. Fast det är 
också bra för ibland vill man bara att det ska vara lätt” 

- Flicka 11år, grupp A 
 
Spelprototypernas dialoger och texter är på engelska men barnen visade inga 
svårigheter med att förstå spelupplägget och hur de skulle komma vidare i spelet. 
Inom speldesign är det viktigt att adressera målgruppens kapacitet och kognitiva 
förmåga. Därför skapades prototyperna i en 2-D plattformsmiljö också känt som 
Platform Games eftersom alla i fokusgrupperna var familjära med spelupplägget.  
 
Kontroll - Genom att spelaren själv får leta upp redskap och tillbehör till sin karaktär 
genom att utforska spelbanan känner spelaren att den har kontroll (Prensky, 2001). 
Spelet använder sig av knappar som är standard i många plattformsspel. 
(Exempelvis. Hoppa: ↑ eller W; Gå framåt:  → eller D; Gå tillbaka: ← eller A). 
 

”Det fungerade bra för jag kände igen mig från de flesta 
 andra datorspelen jag spelar” 

- Pojke 12 år, grupp A 
 

Att tillåta fri fantasi och utforskning av omgivningen ger spelaren mer kontroll över 
sin spelmiljö (Van Delden, 2012). Att kontrollera sina spelkaraktärer är också en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://minecraft.net/ [Hämtat 2014-08-06]	  
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viktig del av mätningsverktygen, då det är genom spelkaraktären spelaren 
kontrollerar vilket svar som är mest lämpligt för dem i mätningen.   
 
Tydliga mål – Då spelprototyperna ska visa hur element från rehabiliterings- och 
mätningsverktyg kan designas och integreras i spel, är det viktigt att 
spelprototypernas mål och syfte framgår tydligt för att undvika missuppfattningar 
(Mitgutsch & Alvarado, 2012).  Prototyperna innehåller korta förklaringar med syftet 
så spelaren redan från början vet vad det handlar om. 
 

”Spelet är som spel brukar vara. Men jag förstår ändå 
 att det är för något bra eftersom det står i början” 

 - Pojke 12år, grupp B. 
 
Mål är en central del för att få spelaren motiverad att fortsätta spela och på så sätt 
genomföra alla mätningsfrågor. Delmål i spelet och tillgång till upplåsningar av 
spelkaraktären användes som drivkraft för att uppmuntra spelaren att fortsätta och 
komma igenom alla banor för att få dem att svara på så många frågor som möjligt. 
 
Feedback – I spelprototyperna förekommer feedback i form av meddelanden i det 
fall spelaren gör något fel. Samtidigt är spelet ett plattformsspel vilket gör att 
chansen är liten att gå åt fel håll eller utföra uppgifterna felaktigt.  
 
Immersion - Med jämna mellanrum under spelets gång förekommer det nya 
händelser och spelaren behöver inte gå långt innan något händer i spelet. 
Fokusgrupperna visade att spelflödet i spelprototyperna förstärktes av att spelaren 
kunde hitta hemliga element i spelet. Spelprototyperna är utformade på ett lekfullt 
sätt för att ge ett intensivare engagemang. Under fokusgrupperna diskuterades varför 
spelet Minecraft var bra. Eftersom samtliga kände till spelet och nämnde det som ett 
bra exempel, gick det att förstå vad som gav immersion i den spelvärlden.  
 

”Det var tråkigt att man inte kunde gå överallt, 
 som i typ Minecraft. Men kul med hemliga vägar” 

- Pojke 12 år, grupp B 
 
“I Minecraft börjar du som en kille eller tjej i en värld och måste samla på dig saker 

typ som träd och sten för att göra verktyg och bygga hus” 
- Tjej 12 år, grupp A 

 
Att designa för immersion, betyder att spelaren ska känna att den sjunker djupare in 
spelvärlden. Immersion kan skapas genom att spelaren får belöningar, klarar 
utmaningar eller lär känna sin karaktär (Sweetser & Wyeth, 2005; Prensky, 2001; 
Chen, 2007). Exempel på moment som skapade immersion var att spelaren kunde 
hitta föremål och hemliga väger som gav belöningar. 
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Social Interaktion - Spelprototypen stödjer kamratstöd i den utsträckningen att det 
finns en medspelare som hjälper till att visa vägen och utföra enkla uppgifter 
tillsammans med spelaren. Detta demonstreras i form av en dator-styrd karaktär. 
Social interaktion har en viktig roll i plattformar som är ämnade för rehabilitering 
och önskar främja hälsa ur ett salutogent perspektiv, som exempelvis plattformar 
som DPS (Wärnestål et al., 2014).  
 
”Det hade varit roligare om man kunde spela med någon kompis samtidigt, men jag 

tyckte ändå den datorstyrda-gubben hjälpta mig förstå hur 
 det skulle kunna vara att spela med en kompis” 

- Flicka 12år, grupp A. 
 
När social interaktion tillförs i spel går det att adressera faktorer från ett salutogent 
perspektiv och tillhandahålla kamratstödjande element. Med det salutogena 
perspektivet går det att anpassa spelutvecklingen för områdena vård och hälsa samt 
få en bättre uppfattning om hur vänskap och lek kan addera betydande faktorer i 
rehabiliteringsprocesser (Quennerstedt, 2008; Wärnestål et al., 2014; Prensky, 2001).  
 
5.2 Mätning 
För att besvara vilka designutmaningar som har varit väsentliga att ta fäste på vid 
designutveckling av mätningsverktyget som ska stödja barns 
rehabiliteringsprocesser, behövde mätningsfunktionen anpassas för målgruppen. 
Grundläggande var också att veta placering, layout och hur frågorna skulle utformas. 
 
Figuren nedan visar de områden från studien som bidragit till mätningsverktygets 
designutformning. 
 

  
 
 
 

!

1!
HBM- !

(Orji	  et	  al.,	  2013)!

2!
HFS-!

(Hall et al., 
2013)!

3!
Spels egenskaper inom 

rehabelitering (Rizzo, 2006)!

4!
Fokusgrupper. 

deltagande 
design!

Mätning
sverktyg 

Figur	  14.	  Visar	  de	  olika	  områden	  från	  studien	  som	  påverkat	  
mätningsverktyget.	   
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1. HBMs (the Health Belive Model) fyra tillämpningar Perceived benefit, 
Perceived barrier, Cue to action, Self-efficacy, användes för att stämma av 
om mätningsfunktionerna lämpar sig för rehabilitering (Orji et al., 2013).  

2. Då empirin visade att smilyes var familjärt för barnen, kunde HSF (Human 
Flourishing Score) användes (Hall et al, 2013). Grafiska figurer användes 
därför i mätningsfunktionerna för att symbolisera hur spelaren känner sig. 
Exempel, känner spelaren sig ledsen väljer den svarsalternativet med en 
ledsen figur.   

3. Genom att tillämpa utsatthet, distraktion, motivation och mätning (Rizzo, 
2006) främjar dessa egenskaper psykisk hälsa inom rehabilitering på ett sätt 
som kan ge ett mervärde utöver vad som redan finns i traditionella metoder.  

4. Den deltagande designutvecklingen och fokusgrupperna säkerställde att 
mätningen utformades för en relevant målgrupp samt bidrog med nya idéer 
och förslag som gjorde mätningen roligare och mer effektiv.  

 
 5.2.1. Placering 
Barnen i fokusgrupperna bekräftade att mätningsfunktionens placering var viktigt. 
 

”Man vill inte att mätningen ska störa spelet, till exempel när jag spelar Candy 
Crush gillar jag inte när det blir reklam” 

– Flicka 12 år, grupp B 
 

”Det är förvirrande om mätningen bara dyker upp helt random” 
– Pojke 12 år, grupp A 

 
Flera av barnen hade samma åsikter och ogillade spel där de blev avbrutna. 
Mätningsfunktionen är därför placerad efter en avslutad spelbana för att inte avbryta 
spelflödet. Fokusgrupperna bekräftade det som litteraturen antydde, det vill säga att 
spelflöde är viktigt att upprätthålla för att behålla spelarens intresse genom spelets 
gång (Prensky, 2001; Chen, 2007).  
 
5.2.2. Design 
Under utvärderingstillfällena testades mätningsfunktionens design mot 
fokusgrupperna för att få fram vad barnen tyckte. 
 

“Jag tyckte det var bra att mätningen var en del av spelet.” 
– Pojke 12 år, grupp B 

 
”Det tyckte jag också, men man skulle vilja ha någon uppgradering eller nått när 

man gjort klart mätningen” 
 – Flicka 12 år, grupp B 
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Mätningsfunktionens design utformades på ett lekfullt sätt för att få en känsla av att 
den var en del av spelet. Genom att använda sig av en animerad mätningsskala med 
smilyes blir mätningen mer universal i sin utformning (Hall et al., 2013).  
 
Gameflow element har applicerats i mätningsfunktionernas design för att förbättra 
effekten, utformningen och upplevelsen.   
 

• Koncentration - spelaren belastas inte med irrelevanta uppgifter. Mätningen 
skall inte ta för lång tid eftersom det kan leda till att spelaren känner att det 
blir för omständligt och inte vill genomföra nästa mätningsmoment. Genom 
att hålla det kortfattat och utan distraktioner bevaras spelflödet. 

• Utmaning - Spelutmaningar i samband med mätningen bör undvikas. Om 
mätningen ökar i svårhetsgrad kan det påverka svaren då spelaren istället för 
att ge ärliga svar, koncentrerar sig på att genomföra utmaningen.  

• Tydliga mål - Det är viktigt att spelaren vet syfte och mål med de mätningar 
som förekommer i spelprototyperna. En kort beskrivning ska placeras tidigt 
eller i början av spelet för att förtydliga detta. 

• Feedback – Tydlig feedback gynnar mätningen då användaren väljer 
svarsalternativ. Om handlingen får direkt feedback uppstår ingen osäkerhet 
och spelaren kan fortsätta upprätthålla gameflow. 

• Immersion - För att upprätthålla engagemang och för att bli fördjupad i spelet 
används ett lekfullt koncept i mätningsfunktionen. Genom att tillhandahålla 
belöningar och uppgraderingar i samband med mätningen går det att förbättra 
spelets förmåga att skapa immersion, distraktion och motivation (Rizzo, 
2006). 

 
5.2.3. Frågornas utformning 
Frågornas utformning har betydelse för hur användaren uppfattar frågorna. Frågorna 
ska vara utformade så barnen förstår dem och vet hur de ska svara på dem. 
 

”Jag förstod frågan. Den gick snabbt att läsa”  
- Flicka 11 år grupp A. 

 
”Jag tror att det är bra om det är korta frågor. Då tröttnar man inte så lätt” 

 – Flicka 12år grupp A. 
 

Mätningsfunktionens frågor reder ut hur användaren känner sig den dag- eller den 
stund användaren är inne i spelprototypen.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring forskningsprocessens relevans och 
trovärdighet. Här argumenteras och reflekteras frågeställningens svar och 
kopplingen till prototyperna. 

 
 
Resultatet visar att det finns många aspekter som behövs tas i beaktande när det 
kommer till att interagera och designa datorspel som kan användas som stöd i barns 
rehabiliteringsprocesser. Det var viktigt att ta hänsyn till tillvägagångsätt inom både 
designforskning och spelutveckling för att få ett relevant resultat som uppfyllde 
studiens syfte.   
 
Gameflow (Sweetser & Wyeth, 2005) användes i studien som ett utgångsläge för att 
kunna säkerhetsställa att rätt egenskaper fanns med i spelprototyperna. Det används 
också som ett tillvägagångssätt för att skapa tillfredställelse och njutning som 
fängslar spelaren och håller kvar spelarens intresse. Gameflow som är ett allmänt 
accepterat tillvägagångssätt bidrar med väsentliga komponenter som en speldesigner 
kan ta hänsyn till. Samtidigt går metoden att använda som ett verktyg för att granska 
spel och se vad som behöver förbättras. Problematiken med att använda gameflow i 
en studie som denna är att feedback från deltagarna kan motsatt sig utvärderingen 
från gameflow-metoden. För att motverka detta skulle utvecklingsprocessen kunnat 
inkludera mer spel-utvärderingstillfällen för att identifiera vilken feedback som är 
mest väsentlig. 
Spelprototypernas andra syfte utöver att underhålla är att demonstrera 
bedömningsverktyg som kan ge stöd och bygga förståelse i barns 
rehabiliteringsprocesser. Spel i sin natur är främst skapade för att underhålla men 
genren SG bidrar med egenskaper utöver underhållning (Asuncion et al, 2011). Att 
inkludera aspekter och tankesätt från SG i implementationen påverkade främst 
designen gällande mätningsfunktionernas utformning. SG ser till att 
mätningsverktyget blir ett seriöst moment i spelet som både är underhållande och gör 
att användarna förstår vikten med att svara på mätningsfrågorna.  
 
Mätningsfunktionerna bygger på; The Health Belief Model (Orji et al., 2013), Human 
Flourishing Score (Hall et al., 2013) och de fyra attribut som visar hur spel kan bidra 
med komponenter som behövs för att förbättra psykisk och fysisk hälsa inom 
rehabilitering (Rizzo, 2006). Ett salutogent synsätt har präglat mätningsfunktionernas 
utveckling för att fastställa vilka spelfunktioner och spelegenskaper som kan främja 
hälsotillståndet genom motivation och social interaktion (Quennerstedt, 2008; 
Wärnestål et al., 2014). 
 
Placeringen av mätningsverktygen grundades utifrån de tolkningar vi gjort från 
litteraturstudien samt från den deltagande designen tillsammans med barnen. Utifrån 
den feedback vi fick från fokusgrupperna ansåg de flesta att mätningen i spelet inte 
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störde själva spelupplevelsen. Några ansåg att mätningen borde gå att undvika ifall 
de inte vill svara, medan andra ville att mätningen skulle ge någon form av utdelning, 
till exempel nytt vapen eller att nästa nivå utformades efter det svar som valdes. 
Samtidigt är det viktigt att tänka på att spelaren kommer bli allt mer familjär med 
spelet och mätningarna. En lätt ökad utmaningsgrad av spelet kan behålla intresse 
och engagemang. Det blev således viktigt att tänka på både placeringen och vad som 
händer efter att spelaren genomfört mätningen. Dock var tiden för 
utvecklingsprocessen begränsad och de funktioner som inte hade högsta prioritering, 
så som spelbanor som ändras efter spelaren svarsalternativ, prioriterades bort. 
 
Studien pekar på att mätningsverktygens placering ska vara efter en avslutad uppgift 
i slutet av en bana och där spelaren vet att den strax kommer till nästa nivå. Syfte 
med att placera mätningsfunktionen där var att få spelaren att alltid vilja fortsätta till 
nästa nivå och på så sätt besvara alla mätningsfrågor i spelet. Ett annat 
placeringsförslag var i hemliga rum som spelaren måste leta upp. Denna placering 
bygger främst på barnens idéer där de förklarade att de tyckte det var spännande att 
få söka i spelmiljön efter hemliga rum där de kunde finna pengar eller verktyg som 
kompletterade deras karaktär. Problematiken med att placera mätningsfrågor där var 
att risken ökar för att inte alla spelare hittar dem, vilket gör att relevant data går 
förlorad. Samtidigt kan hemliga rum bidra med ökat intresse, engagemang och 
immersion till spelaren (Sweetser & Wyeth, 2005). Vi använde därför konceptet med 
hemliga rum för att ge spelkaraktären uppgraderingar, men inte för 
mätningsverktygen. 
Det var en utmaning för oss att få mätningsfrågorna att vara lättsamma, 
lättförståeliga och samtidigt relevanta för målgruppen. Sjuksköterskan som 
involverats i utvecklingsprocessen ansåg att mätningsverktygens frågor var väl 
anpassade för målgruppens ålder men att yngre barn kunde få svårare att relatera till 
syftet med spelprototyperna. Under det tidiga skedet i utvecklingsfasen fick barnen i 
fokusgrupperna svara på frågor gällande hur de tyckte frågorna var utformade. De 
var eniga om att de förstod frågorna och tyckte de var utformade på ett bra sätt. 
Frågorna var lättförståeliga och kortfattade men på engelska. Barnen i våra 
fokusgrupper hade inga problem med det engelska språket, men vi ser en risk att 
andra barn som ingår i målgruppen kan ha svårare. Det engelska språket valdes på 
grund av begränsningar i spelutvecklingsramverket ImpactJS, där å/ä/ö inte gick och 
använda. 
Mätningsfunktionens design var ett område där barnen kom med många idéer. Under 
utvärderingen av mätningsverktygen tyckte de designen fungerade men kom 
samtidigt med idéer för vidare utveckling. Ett exempel var att mätningsfunktionerna 
skulle likna spelet Angry Birds4 som går ut på att du skjuter ut en fågel genom en 
kanon för att slå ner saker i sin väg. Här ville barnen använda samma moment men 
där spelaren skjuter och träffar det svarsalternativ som passar spelarens svar. Vi 
bestämde oss för att utforska olika kreativa lösningar likt Angry Birds men valde att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   https://www.angrybirds.com/watch [Hämtad 2014-09-02]	  
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förhålla oss till mätningsmoment som inte kunde påverkas utifrån spelarens 
färdigheter. Viktigt var att designa funktionen så den smälte in i spelmiljön och 
fortsatte upprätthålla spelarens koncentration, immersion och mål (Sweetser & 
Wyeth, 2005). 
 
Fokusgrupperna visade engagemang och intresse när det kom till att implementera 
kamratstöd i spelprototyperna. Många av barnen spelade redan tillsammans med 
varandra och kommunicerade via Skype. De flesta tyckte det var ett bra sätt att 
upprätthålla vänskap på. Vänskapsrelationer är en viktig faktor när det kommer till 
barns hälsa och utveckling, där de både får utrymme att samarbeta, hjälpa varandra 
och finnas med i sociala sammanhang (Einberg et al. 2014). Vi bedömer därför att 
kamratstöd är en viktig byggsten för att främja hälsa och rehabilitering ur ett 
salutogent perspektiv, vilket också stöds av flertalet forskare (Wärnestål et al., 2014; 
Einberg et al., 2014; Kemp & Hendersen, 2012; Davis et al., 2008). 
I och med att spel kan exponera oss i fiktiva världar kan det bli lättare att engagera 
sig socialt (Rizzo, 2006). Utifrån den deltagande designutvecklingen fick vi reda på 
att flertalet av barnen ansåg det var lättare att uttrycka sig om känslor och hälsa om 
de kunde gömma sig bakom en fiktiv karaktär. Detta stämde överens med 
forskningsprojektet SiSom (Söderbäck et al., 2011). 
I en av de framtagna prototyperna har vi tagit hjälp av datorstyrda karaktärer för att 
skapa illusionen av att ha en kamrat som medspelare. Under fokusgruppstillfällena 
har det samlats förslag till hur kooperativa spelstilar skulle kunna implementeras. Ett 
exempel var att den ena spelarens karaktär hade en speciell förmåga och den andra 
hade en annan där de tillsammans med de olika förmågorna kan hjälpas åt att lösa 
problem. Litteratur visar att kamratstöd uppstår just när ett sådant utbytte av tjänster 
görs mellan människor (Einberg et al. 2014; Davis et al. 2008). Att låta barnen i 
spelet få hjälpa varandra kan bidra till att de lär känna varandra socialt samt utbyter 
erfarenheter som främjar deras hälsa och välmående. Detta innebär att inbyggda 
kommunikationsmedel utvecklas med fördel in i kamratstödjande spel. Det hade 
även varit fördelaktigt att låta hela speldesignen bearbetas enligt ramverket SGDA 
(Mitgutsch & Alvarado, 2012) om mer tid och resurser funnits. 
Digitala spel som sammanförs med rehabiliteringsverktyg kan tillhandahålla 
egenskaper som inte går att hitta i traditionella rehabiliteringsmetoder (Rizzo, 2006). 
Vi har utvecklat spelprototyper som fungerar både som distraktion och motivation i 
rehabiliteringsprocesser. Speldesignen kunde ha anpassats ännu bättre för digitala 
rehabiliteringsegenskaper genom att göra den mer tilltalande för användaren och på 
så sätt ge mer distraktion samt motivation till spelaren (Rizzo, 2006).  
 
I efterhand kunde vi se att arbetet både begränsades och gynnades av att använda 
designforskning. Designforskning är en forskningsmetodik som används för 
utvärdering och iteration, där fokus ligger på att utveckla och designa artefakter med 
avsikt att förbättra dess prestanda. Detta innebar att studien behöver ha ett holistiskt 
perspektiv som tar hänsyn till metoder, tillvägagångsätt, lärdomar från liknande 
projekt samt inkluderar för vem-, vad- och vilka som kommer ha användning av 
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forskningen. Detta gör det enklare för forskningen att hitta kunskapsluckor i den 
existerande litteraturen och bidra med praktiska artefakter som kan användas inom 
det tänkta området. Samtidigt kan det begränsa forskningen eftersom det krävs 
mycket tid och tillgång till resurser.  
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7. Slutsats 
Denna studie svarar på frågan ”Hur kan spelmekaniker integreras och designas in i 
digitala verktyg för att användas som stöd för barn i rehabiliteringsprocesser?  
Digitala spel kan använda som ett verktyg för rehabilitering ämnat för barn genom att 
integrera spelmekaniker på ett lekfullt men samtidigt seriöst sätt. För att lyckas med 
detta används gameflow-metoden i kombination med metoder från SG.  
Spelet kan anpassas för att ge positiva hälsofrämjande effekter genom att applicera 
ett salutogent perspektiv på utvecklingsprocessen. Mätningsfunktionerna i spelet ska 
innehålla lättförståeliga frågor och designas in i spelmiljön för att reducera att 
mätningen blir ett störande moment. Att svara på frågorna ska ge spelaren belöning 
att upprätthålla motivationen och fortsätta svara på alla frågor.  
 
Utgångspunkten för studien var att presentera en egen design som tog hänsyn till 
teorier och tillvägagångsätt inom speldesign, men även implementera spelmekaniker 
som kan ge stöd åt rehabilitering. Detta demonstreras med framtagna spelprototyper 
som utvecklats med hjälp av designforskning och en deltagandedesignutveckling. 
Deltagarna i den deltagande designen var barn i åldern 11-12.    
 
Gameflow är en viktig aspekt inom spel som ska främja kamratstöd, välbefinnande 
och rehabilitering. Gameflow tillåter utvecklare att få förståelse hur tillfredställning 
och njutning kan skapas i spelet. Då gameflow inte inkluderar aspekter som tar in det 
överliggande syftet, det vill säga, spel som vill uppnå något mer än bara 
underhållning, är det fördelaktigt om metoder och tillvägagångsätt från SG 
kombineras in i Gameflow.  Vi valde att kombinera gameflow och SG då spelet 
inriktades mot barn. I det fall spelet varit riktat mot vuxna behövs inte lika mycket 
vikt läggas på underhållande spelelement. Med tanke på vår målgrupp blir 
underhållande faktorer viktigare för att behålla intresset och engagemang vilket gör 
det mer sannolikt att de svara på alla frågor. Samtidigt får de underhållande 
faktorerna inte ta över då risken finns att spelaren bara ser spelets som underhållning 
och syftet faller bort. 
 
Spel kan bidra med egenskaper som kan användas som stöd vid rehabilitering. 
Kamratstöd är en användbar teknik för att stödja barn i rehabiliteringsprocesser där 
social interaktion kan upprätthållas i digitala miljöer. När social interaktion tillförs i 
spel går det att addera och adressera faktorer från ett salutogent perspektiv och 
tillhandahålla kamratstödjande element. Med det salutogena perspektivet går det att 
anpassa spelutvecklingen för områdena vård och hälsa samt få en bättre uppfattning 
om hur vänskap och lek kan addera betydande faktorer i rehabiliteringsprocesser 
(Quennerstedt, 2008; Wärnestål et al., 2014). I denna studie har inte kamratstöd 
testats praktiskt i den utsträckning som hade behövts för att komma med konkreta 
slutsatser. För att skapa ett fullständigt digitalt rehabiliteringsverktyg bör kamratstöd 
inkluderas för att gynna social förhållanden och skapa ett mervärde mellan 
användarna.  
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Då studien inkluderade utveckling av prototyper kunde tekniker, lärdomar och 
designbeslut redovisas. För att reducera att mätningsfunktionerna blir ett störande 
moment i spelet designades de in i spelmiljön. Mätningsfunktionerna demonstreras 
som moment spelaren måste klar för att komma vidare. Detta för att få spelaren att 
svara på alla frågor i spelet för att få tillgång till så mycket data som möjligt. 
Funktionerna hamnade efter ett avslutat moment i spelet för att inte avbryta 
spelflödet. För att öka motivation belönas spelaren i samband med mätningen. 
Belöning i samband med mätning bidrar till motivation men risken finns att spelaren 
koncentrerar sig på belöningarna istället för att lägga fokus på att svara ärligt på 
frågorna.   
 
Mätningens frågeformulering har stor betydelse och får inte vara för långa eller svåra 
att förstå då det finns risk att spelaren blir avbruten i spelet eller kommer av sig. 
Samtidigt bör frågorna hållas inom relevant område. Även om både teori och den 
deltagande designen visar att utformningarna har betydelse har studien fokuserat på 
mätningsfunktionernas design.  
 
De fyra tillämpningarna inom HBM användes för att stämma av hur 
mätningsfunktionerna kan anpassas till rehabilitering (Orji et al, (2013). Grafiska 
figurer användes för att göra mätningsfunktionerna mer tilltalande för barn (Hall et 
al, 2013). Likt litteraturen kunde vi se att användandet av grafiska figurer gjorde det 
lätt för spelarna att svara på frågorna (Söderbäck et al. 2011). Nackdelen med att 
endast använda figurer begränsar möjlighet att ge utförligare svar.  
 
Denna studie har enbart undersökt ett fåtal spelmekaniker som kan användas i 
samband med spelutveckling i området rehabilitering.  De designtillämpningar och 
utvärderingsramverk som används i spelprototyperna kan tillämpas inom speldesign 
och forskning som ämnar utveckla likande artefakter.   
 
En viss försiktighet måste påkallas gällande en direkt tillämpning av dessa resultat på 
barn i rehabiliteringsprocesser då dessa slutanvändare inte involverats i vår studie.   
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8. Vidare forskning och utveckling 
I studien har spelprototyper utvecklats för att demonstrera hur spelmekaniker kan 
integreras och designas i digitala verktyg för att användas som stöd för barn i 
rehabiliteringsprocesser. 
Spelprototyperna skulle gynnas av att utökas till öppen spelvärld med möjlighet för 
spelaren att bygga egna banor, egen utformning av karaktär, shop för att uppgradera 
och ändra utseenden på karaktären. Även mätningsfunktionerna skulle gynnas av att 
utvecklas för att ge möjlighet till att samla svaren i en databas. Detta för att kunna 
visa resultaten i en profil som är synlig för andra användare. I det fall 
mätningsfunktionerna går att koppla till en databas bör en vidareutveckling göras 
med möjligheter att söka efter mönster i den insamlad datan för att se om 
mätningsfrågorna fortsätter vara relevant över en längre tid. 
En fortsatt forskning inom kamratstöd ihop med spel kan ge utvecklare och forskare 
en bättre förståelse hur salutogena perspektiv kan förbättra rehabiliteringsprocesser. 
Det vore också bra att involvera de sjuka barnen och de inblandade läkarna och 
sjuksköterskorna i den vidare forskningen. 
 
5  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Spelprototyp:	  http://redpandaproduction.se/spel/index.html	  
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