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Sammanfattning 

 

Det här examensarbetet utforskar spel som redskap för stresshantering och 

avslappning. Jag undersöker vilka stressreducerande moment från verkligheten som 

skulle kunna passa i ett spel, hur de kan implementeras, och vilken effekt de kan 

tänkas ha i virtuell form. För att avgöra vilka moment som kunde vara lämpliga 

gjorde jag en litteraturstudie och en pilotundersökning. I mitt praktiska arbete 

utforskade jag hur dessa kan implementeras i en virtuell miljö. Jag skrev en spelidé 

och gjorde en samling skisser som jag skapade en interaktiv presentation av. 16 

testpersoner fick ta del av presentationen och därefter utifrån öppna frågor berätta om 

vad de tyckte om konceptet och dess framförande. De fick också svara på hur de 

trodde att de skulle uppleva det färdiga spelet om det existerat. Undersökningen 

visade att samtliga av mina testpersoner trodde sig kunna få ut liknande effekt från 

miljöerna och aktiviteterna i spelet som från verklighetens motsvarigheter. 

Nyckelord: Serious games, stresshantering, avslappning, utbildning, japansk kultur 
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1 Introduktion 

 

Att spel kan användas som metod för att slappna av och varva ner vet jag, både av 

egen erfarenhet och utifrån vad jag hört så många andra spelare säga. Framför allt för 

personer i åldern ca. 25 och uppåt, är nog spel ofta ett sätt att koppla bort och koppla 

av efter t.ex. en lång arbetsdag. Spelen kan vara allt ifrån en patiens på datorn till 

Counterstrike eller World of Warcraft. Dessa spel är kanske inte utformade för att  

vara avkopplande, men ändå kan det ge avkoppling att spela dem. Man får en stunds 

semester från verkligheten och under den stund man spelar kan man unna sig att helt 

glömma sin stress och sina vardagliga bekymmer. 

Så hur skulle det då vara om man spelade ett spel som var specifikt utvecklat för att 

ge avkoppling, som gav samma nivå av immersion som t.ex. World of Warcraft, men 

utan några krav på prestation eller stressande moment överhuvudtaget? 

Jag vill ge spelaren en upplevelse som närmast kan beskrivas som en ”virtuell 

semester”. De flesta av dagens spel hjälper oss inte att hantera stress utan utsätter oss 

ofta för mer stress. Många utmaningar innehåller tidspress och spelaren får sällan 

tillfälle att varva ner, utforska miljöerna och ta in mer av spelvärldens vackra detaljer. 

Det är ett slöseri på grafik, ljud och omgivningsdesign i min åsikt.  

Varför inte utnyttja allt vi idag kan göra i spel: vacker och realistisk grafik, stor 

spelvärld och komplicerad mekanik och AI-programmering, men lägga dessa resurser 

på att erbjuda spelaren frihet och möjlighet till utforskande och rogivande aktiviteter, 

snarare än att alltid driva spelaren framåt, mot svårare och svårare utmaningar? Varför 

inte skapa fler spel vars utmaning är aktiv närvaro, minne och 

uppmärksamhetsförmåga, list och logik snarare än hand-öga-koordination, snabba 

reflexer och fokus under stress? Ett spel vars avkopplande och underhållande faktorer 

är spelarens nyfikenhet, naturliga instinkter och leklust, snarare än svåra prestationer 

och att vinna. Mitt arbete kommer att bestå i att undersöka hur ett sådant här spel 

skulle kunna utformas: vilka element som kan lånas från andra stressreducerande 

metoder och miljöer, vilka tankar har målgruppen, (spelande eller ickespelande 

stressade människor i åldern 20 och uppåt), om sin ”drömsemester”, och vilka av 

dessa önskemål kan jag använda mig av i skapandet av det här spelet. Min 

problemformulering är: ”Hur skulle man kunna överföra stressreducerande moment 

från verkligheten till en virtuell värld, och vilken effekt skulle de då ha?” 

För att undersöka detta designar jag ett spel, och skapar gott om skisser och bilder för 

att kunna sätta ihop en interaktiv presentation av spelet. Denna presentation visas för 

ett antal försökspersoner inom min målgrupp som sedan får fylla i en undersökning 

bestående av öppna frågor. Utifrån denna undersökning hoppas jag kunna utvärdera 

huruvida de metoder som verkar stressreducerande och avslappnande på människor i 

verkliga livet skulle kunna ha likvärdig effekt även i en virtuell miljö. Det skulle i så 

fall öppna upp för stora möjligheter inom frisk- och sjukvården, samt för folkhälsan.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Stress 

 

Stress betyder med medicinska termer ett tillstånd av fysisk och psykisk beredskap. 

Kroppen är på högspänn för att klara av eventuella prestationer, verkliga eller 

inbillade. Hilary Jones (2003), som skrivit boken Handbok i Stresshantering beskriver 

de funktioner i vår kropp som hanterar stress och återhämtning. Hon menar att vi  har 

en ”beredskapsavdelning” vars uppgift är att varva upp oss så att vi kan reagera på 

stress (det så kallade sympatiska nervsystemet) och en ”avslappningsavdelning” som 

återställer kroppen till viloläge (det parasympatiska nervsystemet), (Jones, 2003, sid 

23). 

 

Hjärnan har svårt att skilja på problem eller ”faror” som kommer att inträffa, eller 

högst troligen kommer att inträffa, och problem eller faror som vi inbillar oss kanske 

kommer inträffa. Därför är det fullt möjligt att man är stressad även om man lever ett 

till synes lugnt liv. Det kan snarare vara svårare att stressa av om man inte är så 

fysiskt aktiv. 

 

”Det moderna livets alla stressorer försätter oss i ett tillstånd av förhöjd beredskap 

som inte får något utlopp i fysisk aktivitet och muskelansträngning. Istället 

ackumuleras anspänningen och stressen nästan omärkligt inom oss och börjar 

påverka vår hälsa negativt.” (Jones, 2003, sid 41.) 

 

Så vad är det då som gör oss stressade? Högst upp på listan finns bl.a. nära anhörigs 

död eller besked om svår sjukdom hos nära anhörig eller en själv. Detta följs av mer 

eller mindre vanligt förekommande händelser så som arbetslöshet, uppsägning, 

skilsmässa, nytt jobb, flytt, eller konfliker av olika slag, (Sandström, 2003).  

Eftersom hjärnan inte skiljer på yttre eller inre stressorer så kan man påstå att det 

finns två typer av stress: yttre stress och inre stress, eller psykologisk stress. Vårt 

nutida samhälle belastar oss med mer psykologisk stress än någonsin. Vi hotas 

ständigt av skrämmande förändringar och vi överöses med intryck och förväntningar 

från omgivningen. Samtidigt så lever många människor sina liv i ultrarapid. De har 

mycket att göra, mycket de måste hinna med och allt ska gå fort och effektivt. Antalet 

sjukskrivna personer med utmattningssyndrom är  högt och fortsätter att stiga. Såhär 

skriver författarna i boken Utbränning och mental utmattning – en motbok (2001) att 

utbrändhet yttrar sig: 

 Ständig trötthet 

 Pressad och jäktad av omgivningens förväntningar 

 Otålighet och irritation 

 Oro och ångest 

 Irrationella tankar med skuldbelastning 
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 Orkar inte känna, tycka, bry sig, ha åsikter 

(Ekstam, Löfqvist, Olsson-Nordgren, Stenkvist & Sturesson, 2001) 

 

I samma bok kartlägger författarna de riskgrupper som har lättast för att drabbas av 

mental utmattning. Jag utgick delvis från detta material när jag valde min målgrupp 

för det praktiska arbetet. 

  

En riskgrupp är kvinnor. Utbrändhet är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Antagligen beror detta på de ökade krav och förväntningar som kvinnor har i dagens 

samhälle jämfört med tidigare. Kvinnor i parförhållanden sköter ofta merparten av 

hushållsarbetet jämsides med sina heltidsjobb: ”Den svenska mamman har 20 timmar 

mindre fritid i genomsnitt än sin make per vecka.”, (Ekstam m.fl., 2001, s. 44). 

Ensamstående mammor måste dessutom klara allting själva. Kvinnor har också i 

allmänhet lättare för att foga sig och svårare för att säga nej.  

 

En annan riskgrupp är ungdomar i åldern 16 till 25. Dessa personer har ännu inte så 

mycket självinsikt och livserfarenhet, och tillsammans med alla de förändringar och 

påfrestningar som många genomgår under denna period leder detta till att 

skrämmande många unga personer blir deprimerade och självmordsbenägna. Det är 

av största vikt att ungdomar lär sig rätt metoder för att hantera livets stress och press, 

innan det riskerar att bli ännu värre. 

 

Boken nämner också funktionshindrade människor som en riskgrupp för utbrändhet. 

Det finns många olika typer av funktionshinder eller funtionshindrande 

omständigheter, allt ifrån handikappade personer till invandrare och 

långtidssjukskrivna. De jag främst kommer att ha i åtanke i mitt arbete är personer 

som inte har samma praktiska möjligheter som andra att resa och ta sig runt p.g.a. 

t.ex. smärta eller dålig ekonomi. 

 

Den huvudsakliga målgruppen för min spelidé är alla människor som kan ha 

användning för stresshantering och avslappning i sitt liv, även om spelet såklart ska 

kunna spelas även av andra skäl, t.ex. för att uppleva japansk kultur. Man ska inte 

behöva vara van spelare för att spela spelet, eftersom att många av de som kan ha 

nytta för spelet kanske är ickespelande personer. Jag riktar konceptet huvudsakligen 

till personer mellan 20 och 60 års ålder, men utesluter inga andra åldersgrupper. Kön 

har heller ingen betydelse.  

 

 

2.2 Avstressande miljöer 

 

Jag tror att det finns ett antal oskrivna lagar gällande avslappnande miljöer. Det går 

inte att hitta en regelbok för hur dessa miljöer ska vara, men de flesta spamiljöer och 

resorts har dessa saker gemensamt. Här kan feng shui, den kinesiska läran om 
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energier och kraftfält och hur man kan möblera och inreda för att skapa en så behaglig 

och harmonisk miljö som möjligt, vara värd att nämna.  

En väldigt viktig del av feng shui är renhet och stillhet. Det ska inte finnas saker som 

stör harmonin i miljön. Eftersom energier påstås flöda igenom rum likt vind så bryts 

flödet om energin stoppas av onödigt ”bråte”, t.ex. höga tidningsstaplar, kläder på 

golvet, hyllor och byråer belamrade med prylar. Om man rensar bland sina saker, 

ställer undan, sorterar prydligt och låter ytor vara fria så sägs energin flöda mer fritt i 

rummet och det blir behagligare att vistas där.  

Det finns studier som bekräftar att ett yttre i kaos påverkar vårt sinne negativt. Bl.a. så 

kan man i Ingalill Remdahl-Andréns och Märit Malmgrens uppsats från 2008, 

Utformning av vårdmiljön - Färgen och estetikens betydelse för välbefinnandet, läsa 

om hur rena och estetiskt tilltalande miljöer, med hjälp av feng shui, skapar en mer 

hälsofrämjande atmosfär för patienter på sjukhus. Detta poängterar också Karen 

Kingston i sin bok Rensa i röran med feng shui – det enkla sättet att skapa ordning 

och harmoni i ditt hem (2000). Hon hävdar att miljön vi vistas i påverkar oss på ett 

subtilt sätt, och att vårt hem ofta avspeglar vårt inre. Lever vi i en enda röra och 

samlar på oss onödiga prylar kan det ha en skadlig inverkan på hälsan för att de tynger 

ner och låser fast oss och kan påminna oss om negativa minnen. Genom att göra sig 

av med onödiga saker är det möjligt att lindra psykologiska besvär som depression, 

oro och stress. Rensningen blir även en symbolisk inre rensning. 

 

Jag kommer att inspireras av Japan i mitt praktiska arbete, och det är bl.a för att de där 

har väldigt tydliga regler och filosofier för det estetiska. Detta kan ses som tydligast i 

deras trädgårdsarkitektur och inredning. Japanska trädgårdar är mycket stillsamma 

och harmoniska. De innehåller inga element som inte är naturligt förekommande i 

naturen, såsom fontäner och blomrabatter. De sprakar oftast inte av färg utan håller 

dovare, mer jordnära toner. Vattnet i japanska trädgårdar flödar antingen fritt i form 

av en bäck eller ett vattenfall, eller ligger stilla och blankt. (Se figur 1 nedan.) Mossa 

är inget som bekämpas och rensas bort utan vördas och främjas som ett tecken på 

miljöns naturliga åldrande, (Japansk trädgård på svenska. 2006).  

Det finns en känsla av otvungenhet i japanska trädgårdar som verkar lugnande.  
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Figur 1 Japansk trädgård 

 

Även i japansk arkitektur och inredningskonst råder samma ideal. Trots att många 

japaner, iallafall i storstäderna, bor väldigt trångt så finns ofta den traditionella, 

avskalade elegansen kvar. I många moderna japanska hem finns t.ex. fortfarande ett 

rum med tatamimatta, en sorts tjock stråmatta. 

”Sedan den asketiska zenbuddhismen vunnit mark i Japan under 1200-talet, lades 

tonvikten allt mer på användandet av naturliga, obearbetade material inom 

arkitekturen: trä med bark på, bambu, lera, strå.” (Kåll, 1999, s. 64) 

Denna strävan mot en förening och samhörighet med naturen finns i många av de 

japanska traditionerna och härstammar från den japanska urreligionen shinto, där 

människorna, gudarna och naturen står i nära relation till varandra. Eftersom att 

naturen har en mycket kraftfull avstressade verkan på oss människor känns det 

naturligt att använda sig av den japanska filosofin och japanska miljöer i mitt arbete 

med detta spel.  

 

 

2.2.1 Spel som avstressande medel 

 

Det finns gott om undersökningar som visar hur spelande i allmänhet kan ha en 

avstressande effekt på hjärnan. Som denna artikel ur tidsskriften Prevention, oktober 

2008, visar: 

”Playing Bejeweled 2, Peggle, or Bookworm Adventures--games available free at 

popcap.com--produced brain benefits after just 15 minutes, found East Carolina 

University researchers. Among 143 adults connected to brain monitors, Bejeweled 2 

players reduced stress levels by 54% more than subjects who searched for online 

articles; Peggle players lowered psychological tension by 66% more; and Bookworm 
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Adventures players reported a 43% greater reduction in depression symptoms.” 

(Kesner, 2008) 

 

Med en virtuell miljö som avslappningsmetod är det två faktorer man behöver ta 

hänsyn till:  

1. Är miljön i sig avstressande och följer de kriterier som satts upp för detta? 

2. Är spelet designat på ett sätt som främjar immersion, alltså spelarens förmåga 

att uppleva miljön som verklig i sitt sinne. 

 

Mycket information finns att hämta vad gäller immersion och hur spelare lever sig in i 

virtuella världar. De riktlinjer som Sadowski och Stanney tar upp i sin artikel 

Presence in Virtual Environments från 2002, t.ex. att ge spelaren bra kontroll över 

sina rörelser, ett brett synfält, snabb hårdvaruprestanda, möjlighet att interagera med 

miljön på ett naturtroget sätt, och bra ljudkvalitet är alla sådana som lätt kan 

tillgodoses.  

Vi har idag bättre förutsättningar än någonsin att skapa de mest andlöst vackra och 

realistiska omgivningar för spelare att vistas i. Detta ihop med naturtrogna 

bakgrundsljud och varsamt regisserade musikinslag kan skapa en sammanhängande 

upplevelse som suger in och omsluter spelaren.  

Även första-persons-vyn och kontrollen blir mer och mer finslipad för varje spel som 

släpps och det finns mycket erfarenhet att dra från för att skapa en så intuitiv kontroll 

som möjligt för spelaren. Eftersom min målgrupp består av många potentiellt ovana 

spelare är detta enormt viktigt. 

 

Vad gäller övriga stressreducerande element så finns här vissa begränsningar. Vissa 

av de populära avslappningsmetoderna är svåra att implementera i en virtuell miljö, 

t.e.x fysisk stimulans så som massage eller mänsklig beröring.  

Men andra skulle till viss del kunna överföras: vandra i naturen, utforska historiska 

platser, museum eller tempel, springa, bada och simma i sjöar och källor, gå på en 

strand, plocka svamp, sköta en trädgård, och prata med karaktärerna som finns i den 

virtuella världen. På så vis kan man ge spelaren möjlighet att lära sig mer om t.ex. 

japansk zenbuddhism, som kan vara ett effektivt medel för avslappning att ta med sig 

i verkliga livet. I en sådan här miljö kan man också hjälpa spelaren att ta till sig och 

öva på saker som lärs ut inom stresshantering, t.ex. att göra saker långsammare, att 

bara vara, att bli mer uppmärksam och en bättre lyssnare, att ha humor, att kunna 

vänta tålmodigt, och att släppa taget om tiden, (Jones, 2003). 

 

Det finns stöd för antagandet  att virtuella miljöer kan ha positiv verkan på olika typer 

av psykiska och mentala problem. I boken Serious Games: Games that Educate, 

Train, and Inform, (2005) hävdar man att de flesta undersökningar inom detta område 

har gett positiva resultat, (Michael & Chen, 2005). Vid The Virtual Reality Medical 

Centre hade år 2005 över 5000 terapisessioner utförts, med över 92 procent lyckade 

slutresultat. Den typ av forskning och behandling som görs på VRMC innefattar 

diagnos av psykiska besvär, behandling av fobier och rädslor, social träning, samt 
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mental och psykisk träning, alltsammans med hjälp av virtuella miljöer i sällskap av 

en terapeut.  

 

Vad gäller överförandet av vanliga stressreducerande metoder till en virtuell miljö så 

finns det även indikationer på att detta är möjligt. ”Studies have shown that people 

respond to games in many of the same ways that they respond to real-life events.” 

(Michael & Chen, 2005, sid. 193) 

 

De flesta av VRMCs behandlingmetoder, t.ex. inom fobier, går ut på att exponera 

patienten för det känsloladdade scenariot, lite i taget, i en virtuell miljö och där 

bearbeta känslorna. Man skulle kunna dra slutsatsen att om det går att återskapa 

negativa känslor som stress och ångest i en virtuell miljö så borde det också gå att 

framkalla positiva känslor som avslappning och inre lugn. Det är utifrån denna 

hypotes jag utforskar min problemformulering. 
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3 Problemformulering 

 

Min problemformulering är: ”Hur skulle man kunna överföra stressreducerande 

moment från verkligheten till en virtuell värld, och vilken effekt skulle de då ha?” 

Vad jag vill utforska i mitt praktiska examensarbete är vilka stressreducerande 

element från fysiska platser och situationer som kan användas i spel, samt vilka fler 

medel som kan implementeras, t.ex. kunskap om mindfulness och meditation. Hur 

kan jag få spelaren att bättre leva sig in i spelet och dess miljöer? Och hur väl gör sig 

dessa moment i virtuell form, är de avslappnande och stressreducerande även där? 

Med det här arbetet hoppas jag kunna visa på ett område som spel kan göra verklig, 

betydelsefull nytta inom. Några få spel har jag hittat som närmar sig detta, och 

marknaden verkar börja öppnas upp med spel som t.ex. den kommande titeln Wii 

Relax, och The Wild Divine från 2001, men jag har ännu inte sett någon ta detta 

koncept på allvar och få det tillgängligt och uppmärksammat. I mina ögon är spel och 

virtuella miljöer en guldgruva för inlärning, välmående, utforskande och en rad andra 

saker utöver att bara spela för nöjes skull. Om man kan få ut den här typen av spel på 

marknaden så skulle de kunna: 

 Hjälpa stressade personer att koppla av och hantera sin stress bättre 

 Bidra till att introducera fler typer av människor till spel och spelande 

 Återskapa kända turistresemål så att personer som inte har möjlighet att resa 

kan uppleva dem bekvämt i sina hem 

 Eventuellt minska flygresor och på så sätt hjälpa både miljön och enskilda 

personers ekonomi 

 

Min frågeställning innefattar även hur mina testpersoner tar emot min färdiga idé. När 

arbetet är klart ska en interaktiv presentation skapas som mina testpersoner kan 

använda. Det jag är intresserad av att veta från dem är vilka intryck de fick från 

presentationen och hur de upplevde miljöerna och spelets olika aktiviteter.  

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

Mitt arbete kommer att kräva mycket research inom en antal olika områden. Jag 

kommer att behöva studera de former av stresshantering som finns, samt avstressande 

miljöer, för att se vilka moment som kan fungera i en virtuell miljö.  

 

Jag har, i den förberedande fasen till mitt examensarbete, genomfört en kort 

undersökning bland personer inom målgruppen. De frågor jag ställde var: ”Hur 

stressad anser du dig vara, på en skala från 1 till 10?” (Jag lät mina försökspersoner 

göra skillnad på inre och yttre stress, så här fick jag två värden att ta hänsyn till.) 

”Vad gör du helst för att stressa av och varva ner?” ”Vilken typ av miljöer upplever 

du som allra mest avkopplande?” Och ”Om tid, pengar och logistik inte var ett 

problem, hur ser din ultimata drömsemester ut?” 



 

 10 

 

Deras svar på hur stressade de var varierade från 4 till 8 på den inre stressen, och 2 till 

5 på den yttre. Här kan man alltså se en antydan till att den inre stressen ofta är högre 

och svårare att hantera än den yttre.  

På frågan om vad de helst gör för att stressa ner så nämnde de flesta typiska 

stresshanteringsmetoder så som promenader/motion, planering, massage, bad och 

läsning.  

De miljöer som de tillfrågade verkade uppleva som mest avslappnande var hemmet, 

lantstället, och ute i naturen. Några andra svar var också ”tysta och stillsamma 

miljöer” ”nära havet” och ”på Yasuragi Hasseludden”, vilket är ett japanskt spa i 

Stockholm där jag själv varit och vars miljö och atmosfär jag kommer inspireras 

mycket av i min spelidé. Informationen från denna pilotundersökning kommer jag att 

ha i åtanke under det praktiska arbetets gång.  

Därefter kommer jag att skriva ett designdokument för ett spel som ska innehålla de 

stressreducerande element och tekniker jag samlat ihop. Jag kommer att illustrera 

designdokumentet med skisser och bilder för att bättre kunna förmedla min idé.  

När sedan det kreativa arbetet är klart kommer jag att sätta samman en interaktiv 

presentaion av min idé, med bilder, ljud och text. Denna presentation ska så tydligt 

som möjligt förmedla hur spelet är upplagt, vad spelaren kan göra, samt hur 

spelupplevelsen kan se ut. Testpersonerna, som kommer att vara huvudsakligen ur 

min målgrupp, får sedan svara på en serie öppna frågor om deras upplevelse av 

presentationen och spelet. 

Utifrån denna information kan jag sedan undersöka: Vad fungerade och vad 

fungerade inte med detta koncept? Vilken effekt verkade presentationen ha på 

testpersonerna och vilka slutsatser kan man dra av det? 

 

Anledningen till att jag valde den här undersökningsmetoden är för att den ger mig 

bästa möjliga återkoppling med de resurser jag har. I den bästa av världar hade jag 

gärna dels haft möjlighet att skapa en spelbar prototyp av spelet som hade gjort 

resultatet lättare att undersöka, och dels hade jag velat undersöka resultatet i en 

fokusgrupp. Då hade jag kunnat vara med och se hur presentationen togs emot och 

hur testpersonerna interagerade med den, och även kunnat hålla i diskussioner om 

upplevelsen. I den här typen av undersökning så hade jag troligtvis fått fram mer 

feedback ur en fokusgrupp än ur envägsfrågor. Många forskare påpekar dock att 

gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ metod inte är så skarp som man kanske tror, 

och eftersom jag inte har tid eller möjlighet att samla ihop en fokusgrupp och närvara 

i den så tror jag på att skapa öppna frågor som är lätta att förstå och som lämnar 

utrymme för utvecklade svar från testpersonerna. På så vis är undersökningen lätt att 

återskapa utan min inblandning, jag säkerställer att alla min testpersoner får samma 

frågor att utgå ifrån, men utan att riskera att missa eventuella tankar enskilda personer 

har som det inte hade lämnats utrymme för i en mer kvantitativ undersökning. 

Jag tror också att den bästa metoden för att på distans utvärdera ett resultat med flera 

försökspersoner är genom att skicka en lättanvänd och enkel interaktiv presentation 

som inte kräver så mycket förklaring för att kunna användas. Jag hade kunnat lägga 

mer tid på att skapa en spelbar prototyp, men detta uteslöt jag av flera anledningar: 

Kärnan i mitt spelkoncept är atmosfär och inlevelse. Jag hade varken haft tid, resurser 

eller kompetens för att skapa någonting spelbart som rättvist förmedlar det som 
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konceptet och undersökningen kräver. Även om många av de aktiviteter som 

förekommer i min spelidé hade kunnat prövas i en prototyp så är det inte utförandet 

av aktiviteterna i sig som skapar förutsättningen för inlevelse och avkoppling, det är i 

kombination med den färdiga atmosfären som effekt uppnås. Därför hade spelbarhet i 

sig inte haft någon betydelse i min undersökning. Dessutom är större delen av min 

målgrupp inte nödvändigtvis vana datoranvändare, än mindre vana spelare, och ju fler 

interaktiva moment som tillförts desto större risk för tekniska svårigheter som kunnat 

äventyra undersökningsresultaten. Jag valde att fokusera på förmedlande av idé och 

atmosfär i min presentation, och hålla formatet så lättanvänt som möjligt, då jag inte 

kunde finnas på plats och guida mina testpersoner genom processen. 
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4 Genomförande 

 

4.1 Det producerade systemet 

 

Mitt huvudsakliga arbete har varit att skapa en interaktiv presentation av mitt 

spelkoncept att visa för testpersoner. För att kunna sätta samman en presentation har 

jag behövt producera ett antal skisser som visar några av spelets olika miljöer och 

förmedlar den atmosfär jag tänkt mig att det färdiga spelet ska ha. Jag har också 

skrivit ett designdokument för mitt spelkoncept att utgå ifrån i presentationens texter. 

Presentationen innehåller ljud och musik för att tydligare förmedla känslan i det 

färdiga spelet.  

 

Min problemformulering är hur man skulle kunna överföra stressreducerande moment 

från verkligheten till en virtuell värld. Efter den research jag inledningsvis gjorde, 

valde jag ut ett antal av dessa moment att inkludera i spelet. Dessa val är baserade 

dels på den information om stresshantering jag hittat och de svar jag fick på min 

pilotundersökning, och dels på andra moment som jag trott fungerat bra i ett spel. Min 

presentation visar förslag på några av dessa aktiviteter som är möjliga i en virtuell 

värld. 

Min problemformulering innefattar även vilken effekt dessa moment skulle kunna ha 

om de upplevs i en virtuell miljö. Min presentation har som syfte att få testpersonen 

att föreställa sig det här spelet och hur de hade upplevt det: verkar det tilltalande, hur 

tror de att de hade upplevt de olika aktiviteterna jämfört med de i verkliga livet, finns 

det något som de känner saknas eller annan konstruktiv kritik till konceptet, o.s.v. 

 

Den interaktiva presentationen är skapad i programmet Gamemaker, och består av 

tecknade bilder med tillhörande text och ljud. Jag valde detta verktyg för att jag är 

bevandrad i det sedan tidigare och vet vad som är genomförbart utifrån mina 

kunskaper. Det är relativt enkelt att skapa en interaktiv upplevelse som sedan kan 

konverteras till ett körbart program som är lätt att skicka till personer över internet.  

Inledningsvis berättar presentationen hur den är upplagd och hur användaren 

navigerar i den. Därefter följer kort information om spelidén, samt hur det tänkta 

spelet ska se ut. Användaren görs medveten om att det utseendet som bilderna i 

presentationen har inte motsvarar den grafik som ett eventuellt färdigt spel skulle ha. 

Presentationen liknar sedan en rundvandring i några av de miljöer som spelet ska ha, 

samt vad som finns att se och göra. Många välkända tekniker för stresshantering 

återfinns som exempel på aktiviteter i spelet. I slutet av presentationen kommer en 

skärm som ger lite bakgrund kring den teknik och de möjligheter som finns i 

spelbranschen idag, och hur dessa kan användas i detta spel. Några bilder ur spelet 

Oblivion visas som exempel på den typ av utseende som det färdiga spelet ska ha. 

Testpersonen ombeds sedan att svara på de frågor som kommer att medfölja 

presentationsprogrammet. 
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Det finns bristfälligheter med mitt sätt att undersöka min problemformulering. T.ex. 

så hade frågan om hur spelare hade upplevt stressreducerande aktiviteter i ett virtuellt 

sammanhang lättast utvärderats med hjälp av ett färdigt spel. Men det finns skäl till 

varför jag gjort de val jag gjort under arbetets gång. 

 

Jag har under den här utbildningen funnit min roll som designer och vilka mina 

intressen och starka sidor är inom designyrket. De är huvudsakligen den kreativa 

idéfasen av ett projekt, förmedlandet av designvisioner, samt leveldesign. Jag bygger 

mitt exjobb på kursen Manus och Storyboard, eftersom mitt arbete bäst motsvarar 

innehållet i denna kurs, som behandlar den inledande fasen av ett spelprojekt. Alltså 

har det aldrig varit min intention att skapa ett spelbart spel. Inte heller hade det varit 

möjligt för mig som ensam designer att genomföra detta inom den tidsram vi haft. 

Jag vill undersöka hur min målgrupp hade förhållit sig till det här spelkonceptet, och 

hur de tror att de hade upplevt det. Jag valde en enkel presentationsform för att min 

målgrupp består av ickevana spelare, kanske t.o.m. ickevana datoranvändare, och för 

att jag inte har möjlighet att närvara och instruera när de använder programmet.  

Naturligtvis hade jag helst velat se dem spela spelet med färdigt utseende och 

funktionalitet. Det bästa sättet för mig att testa det inom tidsramen för kursen hade 

varit att göra en Oblivion-mod, eftersom att Oblivion närmast motsvarar den visuella 

och tekniska vision jag har för spelet. Men problemet då hade blivit att ingen av mina 

testpersoner har Oblivion installerat, och även om de haft det skulle deras bristande 

spelvana kunnat bli ett hinder som gjort det svårt för mig att undersöka min 

frågeställning. Jag valde därför att fokusera på känslan och atmosfären i min 

presentation, för att istället använda testpersonens fantasi och inlevelseförmåga för att 

få svar på mina frågor.  

Jag hade också kunnat skapa något mer spelbart i Gamemaker, med fler interaktiva 

moment. Anledningen till att jag inte gjort det är att jag känt att det hade motverkat 

mitt syfte mer än främjat det. Inget av det jag hade kunnat åstadkomma i Gamemaker 

under de veckor jag haft på mig hade kommit i närheten av mitt spelkoncept. Min 

spelidé är så pass ickelinjär och bygger så mycket på grafik och atmosfär att de 

spelmekaniska moment som hade kunnat demonstreras i Gamemaker bara hade tett 

sig intetsägande. Det hade inte tillfört något för testpersonen att klicka på små 

svampikoner för att lägga dem i sin korg, eller flytta runt stenar i en trädgård, tvärtom 

hade det kunnat begränsa deras vision om det färdiga spelet. Det kan vara svårt för 

personer som inte sett den estetiska nivån i dagens spel att föreställa sig detta, och jag 

ville inte ha bilden av det färdiga spelet förknippat med något amatörmässigt eller 

halvdant.  

 

De miljöer och moment som jag valt ut att visa i presentationen är de som jag kände 

inbjöd till mest fantasi och föreställningsförmåga. Vyn i bilderna är alla ur 

förstapersonsperspektiv för att förstärka känslan av att ”vara där” som även det 

färdiga spelet ska ha. Jag valde ut fem nyckelmiljöer att visa bilder från: en by, ett 

tempel, ett värdshus, en trädgård och en skog. Med dessa fem miljöer kan jag 

exemplifiera många av de viktigaste sakerna spelaren kan göra i spelet. De visar också 

på det urval av olika miljöer spelvärlden har att erbjuda. 
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Figur 2 Bild ur presentationen 

 

Även ljud och musik är noga utvald för att underlätta inlevelseförmåga, och ge en 

känsla av realism som inte enbart skisserna kunnat åstadkomma.  

 

Vad gäller skisserna i presentationen så valde jag just denna stil för att den visar en 

lagom nivå av realism utan att försöka imitera verkligheten för mycket, (figur 2). 

Hade mina bilder varit för ”tecknade” så hade det varit svårt att få den rätta känslan 

som jag vill förmedla om spelets atmosfär. Grafiken i det färdiga spelet är ändå tänkt 

att vara så naturtrogen som möjligt.  

Hade jag å andra sidan använt riktiga foton rakt av hade det också blivit svårt att 

föreställa sig, som ovan spelare, hur det skulle översättas till grafik i ett spel. Jag som 

designer ser klart och tydligt framför mig vilken typ av grafik spelet ska ha, jag har 
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sett det i så många andra av dagens spel, men för en oinsatt säger varken tecknade 

bilder eller fotografier något om hur detta färdiga spel ska se ut.  

Jag valde att använda foton som grund, och i Photoshop skissa ut de konturer jag ville 

skulle framträda, och sedan sudda ut fotot så att bara färgskiftningarna återstod, (figur 

3). På så vis har jag kunnat behålla fotografiernas färger och realistiska atmosfär, men 

ändå antytt att det är skisser det handlar om, inte färdig grafik. 

 

 

   Figur 3 Bild ur presentationen 
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4.2 Genomförda mätningar 

 

Av de 24 testpersoner som jag skickat min presentation och mina frågor till har jag 

fått 16 svar. 13 av testpersonerna är kvinnor, 3 är män. Samtliga är mellan 29 och 50 

år gamla. Testpersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och kommer alla 

från mitt kontaktnät.   

 

Jag skickade ett mail med instruktioner och frågorna, och presentationen via en länk. 

Alla svar som emottagits har kommit direkt ifrån testpersonerna efter att de läst mina 

instruktioner och tittat på presentationen, jag har inte vidare diskuterat frågorna med 

dem efter att jag fått deras svar. 

 

Frågorna jag ställde var: 

 

1. Hur stor spelvana har du? Hur förhåller du dig till spel i allmänhet? Och vilka 

tankar har du om spel som avkoppling och redskap för stresshantering? 

2. Hur ställer du dig inför den här spelidén? Inför konceptet som sådant? 

3. Hur upplevde du presentationen? Kunde du visualisera ungefär hur 

spelupplevelsen kunnat vara, eller var det svårt att se det framför sig? 

4. Hur upplevde du miljöerna och aktiviteterna som visades? Är det något som 

låter intessant? Saknar du något? 

5. Tror du att du skulle haft nytta och glädje av den här typen av spel, om det 

fanns ett i nuläget? Vilken effekt tror du att det hade haft på dig? 

 

Jag ville först och främst få reda på vilken tidigare erfarenhet av spel och spelande 

som mina testpersoner har, för att kunna väga in det i de övriga svaren.  De flesta av 

personerna hade ingen eller liten spelvana, därför ville jag gärna veta vilken syn de 

hade på spel i allmänhet, och därmed vilken deras utgångspunkt är i de övriga 

frågorna. 

Jag gjorde skillnad på vad personerna tyckte om spelidén och vad de tyckte om 

presentationen. Fråga 3 kände jag var en viktig fråga att ställa. Eftersom att jag inte 

haft möjlighet att skapa någonting spelbart som skulle ha immersiv verkan på spelaren 

är jag beroende av testpersonernas inlevelseförmåga för att undersöka min 

problemformulering. 

Därefter ville jag veta vad personerna tyckte om det de sett i presentationen och om 

de hade förslag på fler saker att ha med i spelet. Jag har utgått ifrån materialet från 

min pilotundersökning, samt bakgrundsresearch för att välja ut miljöerna och 

aktiviteterna i spelet, och nu har jag chans att få positiv eller negativ feedback på det, 

och få fler förslag.  

Fråga 5 är en sammanfattande punkt, där jag lät respondenterna dra en slutsats om det 

de hade sett. Jag fick också ett tydligare svar på hur de trodde att de hade upplevt det 

färdiga spelet. 
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4.3 Analys av mätningar 

 

 

Även om min undersökningsmodell skulle klassas som kvalitativ så kommer jag att 

använda mig av ett relativt kvantitativt tillvägagångssätt i min analys av 

undersökningsresultatet. Anledningen till detta är att de svar jag fått är för många och 

för omfattande för att refereras i sin helhet, och jag får därför redovisa resultatet med 

kortare citat och sammanfattningar. Eftersom mina frågor är av kvalitativ sort så 

kommer jag dock inte kunna vara lika precis i min sammanställning av datan som om 

jag använt en kvantitativ frågemodell. Jag kommer därför tolka och klassificera de 

svar jag fått. Jag baserar mina tolkningar på de ord och meningar som testpersonerna 

använt när de svarat på de öppna frågorna.  

 

Så här svarade testpersonerna: 

 

1. Hur stor spelvana har du? Hur förhåller du dig till spel i allmänhet? Och vilka 

tankar har du om spel som avkoppling och redskap för stresshantering? 

 

Ca. 70% såg sig själva som ovana spelare. Två personer hade viss erfarenhet av spel i 

förstapersonsperspektiv. Övriga som hade erfarenhet hade det från pusselspel och 

actionspel m.m. Några av de ovana spelarna hade en syn på spel som antingen var 

väldigt gammal,  

”löljliga tecknade gubbar som springer omkring och som man slåss med mot de 

onda.”  

”springa omkring i en låtsasvärld och skjuta ner folk eller monster” 

 

eller som hade att göra med onlinespel och unga som blir beroende. 

 

”Spel är ngt som man blir "förhäxad" av och kan inte sluta med” 

 

”kan omedvetet skapa stress och en svårighet att sluta.” 

 

Det fanns dock positiva erfarenheter också.  

 

”Vissa spel är avkopplande och fungerar mycket bra som avstressande aktivitet.”  

”Är inte speciellt intresserad av spel, men inser att de kan fungera som avstressande 

medel. Har bara spelat tetris som avkoppling. Ibland kan lite articifiell stress  stressa 

ner den verkliga stressen har jag märkt. Många av mina kolleger kopplar av med 

Soduku, så även jag. Man vill jobba med hjärnan men på ett annat sätt.” 
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Samtliga testpersoner var öppna för idén om ett avkopplande, stressreducerande spel 

och tio personer uttryckte intresse för konceptet.  

 

”Jag har väntat länge på ett sånt spel! Det är trist att det bara funnits spel för 

fartblinda och skjutgalna...”  

”Ett spel som skulle fungera som ren avkoppling utan stress och tidspress låter 

intressant.” 

 

Svar som dessa visar på det jag redan misstänkte: att stress och ständiga utmaningar i 

spel inte är en nödvändighet, det går att få ut något av spelupplevelsen utan dessa. Det 

gjorde mig glad att se att mina testpersoner verkade hålla med om det. Jag tror 

dessutom att glappet är bredare för den äldre generation, (från 40 och uppåt), som 

finns representerad bland mina respondenter. De bär ofta med sig den bild av spel 

som var aktuell när de växte upp, och sedan de blivit vuxna och skaffat familj har de 

inte haft tid att hänga med och se hur dagens spel ser ut, än mindre uppleva dem för 

egen del. Tidigare generationers spel byggde ännu mer på stress, tävling eller extrem 

svårighetsupptrappning än vad dagens spel gör. Därför är det inte så konstigt att denna 

bild lever kvar, och en av de största anledningarna till att denna generationen är min 

huvudsakliga målgrupp är att jag vill introducera en annan typ av spelande för dem 

som de verkligen kan ha nytta av. 

 

2. Hur ställer du dig inför den här spelidén? Inför konceptet som sådant? 

 

”Tror att din idé ligger i tiden å varför inte..stressade män å kvinnor i sin aktivaste 

ålder behöver säkert nya "saker" för att koppla av/stressa ned.” 

 

”Jag blir intresserad. Har man varit på Hasseludden får man ungefär samma känsla 

av musiken och miljöerna. kan man uppnå det på detta sätt tror jag på idén.” 

 

”Det är viktigt för mig att jag ser nyttan för mig i ett spel. Och eftersom jag har varit 

mycket stressad så skulle ett spel om avkoppling i en lugn, vacker och harmonisk 

miljö, meed skön musik, där jag kan träna avslappning och mindfulness, vara mycket 

intressant. Jag hoppas att jag skulle bli lugn av det, och lära mig saker. Jag skulle 

absolut prova det om det fanns!” 

 

Det sista citatet tycker jag är intressant, respondenten säger att det känns viktigt att se 

nyttan i att spela ett spel. Detta tror jag är en av de stora skillnaderna mellan den äldre 

och den yngre generationen, äldre personer som är aktiva i arbetslivet eller med familj 

och hem vill sällan ”slösa” för mycket tid på saker som de inte ser något värde i. Att 

spela datorspel i flera timmar kan ses som något väldigt oansvarigt eller meningslöst, 

iallafall bland de personer som inte själva spelar eller spenderar mycket tid framför 

datorn på fritiden. De personer, unga eller äldre, som spelar spel regelbundet och ofta 

skulle kanske säga att nyttan för dem ligger i avkoppling, socialt umgänge eller 
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underhållning. Om ovana spelare, eller personer som är kritiska till att spela spel, 

skulle se nyttan för dem i att spela skulle spelandet troligtvis te sig lika naturligt som 

att titta på tv eller läsa böcker. När nöjet i att spela också innefattar möjligheten att 

lära sig värdefulla saker tror jag att konceptet tilltalar en mycket bredare målgrupp 

som inte hade spelat bara för nöjes skull. 

 

Fyra av testpersonerna talade om att de fick en känsla av en plats de varit på förut som 

gjort dem väldigt avslappnade, t.ex. så nämns det japanska spahotellet Yasuragi, på 

Hasseludden i Stockholm, i citatet ovan. Två av mina testpersoner har besökt det 

japanska spahotellet Yasuragi, och de skrev båda att de ”fick samma känsla” av att 

titta på presentationen. En annan person associerade till sitt landställe, och en fjärde 

person till en utlandsresa denne gjort. En av testpersonerna sade sig bli avslappnad 

bara av musiken och ljuden i presentationen.  

 

3. Hur upplevde du presentationen? Kunde du visualisera ungefär hur 

spelupplevelsen kunnat vara, eller var det svårt att se det framför sig? 

 

Det överraskade mig att så många av testpersonerna vekade kunna visualisera spelet 

utan problem. Alla personerna utom två sa att de lätt kunde föreställa sig det färdiga 

spelet. Jag hade trott att det skulle vara svårt att göra det som ovan spelare. De flesta 

kunde dock se spelet framför sig och skrev att de fick en bra känsla av presentationen. 

Som jag trodde så var också ljuden och musiken mycket betydelsefulla för 

inlevelseförmågan. 

 

” Kan absolut se framför mig slutprodukten, musiken hjälpte till jättemkt” 

 

”Jättefina bilder! och passande sköna ljud/musik som man blir lugn av. Jag kunde 

absolut visualisera det framför mig!” 

 

”Jag fick en ganska bra bild av hur det skulle kunna se ut. Ungefär som 

CounterStrike utan vapen, en massa spring och farliga motståndare, men med 

spännande miljöer som är långt från vardagens.” 

 

Jag antar att den typen av spel man sett tidigare avgör hur väl man kan föreställa sig 

detta. En person berättade t.ex. att hon sett sin son spela mycket krigsspel till Xbox, 

vilka ofta är i förstapersonsperspektiv och har ganska realistisk grafik, så hon använde 

det som utgångspunkt för att visualisera detta spel. Personen bakom citatet ovan 

liknar det vid Counterstrike utan vapen, spring och motståndare, vilket också är en bra 

utgångspunkt. Jag hoppades att bilderna från Oblivion i slutet av presentationen skulle 

underlätta för testpersonerna att föreställa sig slutprodukten, men även med dem som 

referens så borde det varit svårt att visualisera själva känslan av att spela. Det 

förvånade mig att så många av respondenterna kunde göra detta, trots deras bristande 

erfarenhet av spelande. 
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4. Hur upplevde du miljöerna och aktiviteterna som visades? Är det något som 

låter intessant? Saknar du något? 

 

Jag fick överlag positivt gensvar på miljön, och många bra förslag på aktiviteter att ha 

med i spelet. En del av aktivitetsförslagen är sådana som jag själv tänkt på men inte 

trott varit tillräckligt intressant för att ha med. T.ex. att bereda te i japansk teceremoni. 

Det kom också ett önskemål på en strand och ett hav i spelet, något som jag hade 

tänkt ha med först men skalade bort för att jag trodde att det skulle vara överflödigt.  

 

”Miljöerna kändes rätt och det var ganska många bra idéer kring aktiviteter, som 

t.ex. att dyka eller fotografera djur. 

Om man djupdyker i en annan kultur kanske en aktivitet kan vara att laga en 

traditionell maträtt, inklusive att handla in råvaror m.m.” 

 

”Det låter intressant att lära sig om buddism och meditation och andlighet men även 

om olika fåglar och deras läten, det tror jag kan vara ett jättebra sätt att bli mer 

medvetet närvarande sen när man går ut i skogen och faktiskt känner igen olika 

läten...” 

 

”Jag hoppas man kan bli vägledd genom olika avslappningsövningar med skön 

meditationsmusik till. Kanske lära sig några yogaövningar eller tai chi/chi gong och 

så lite feng shui-tankar. Hur en riktig japansk te-ceremoni går till kan vara kul att 

veta (och varför inte lite recept för den som är intresserad) Badritualer, hur man gör 

doftljus eller egen badolja med örter.” 

 

”helheten är intressant och inte så mycket de enskilda detaljerna. Kanske någon plats 

där man gör thé och testar japanska musikinstrument.” 

 

Det var spännande att se hur de olika aktivitetsförslagen togs emot av testpersonerna. 

Några av de moment som jag själv varit tveksam till huruvida de varit intressanta nog 

togs emot med entusiasm och nyfikenhet. Förslaget att laga traditionella maträtter och 

inhandla råvaror förvånade mig lite. Man får visserligen ha i åtanke att det kan vara 

svårt att avgöra vad som är roligt och inte roligt i ett spel, speciellt om man inte är van 

spelare. Men det är ändå intressant att denna aktivitet, som till stor del bygger på 

smak- och doftsinnena, samt belöningen att få äta måltiden efteråt, ändå verkar 

intressant för den här personen i en virtuell värld. Jag kan dock se nyttan i att använda 

detta spelmoment som ett medel för att lära ut en hälsosam matkultur som spelare kan 

tillämpa i vardagslivet. Ser man dessutom till kulturupplevelsen, vilken är en av 

spelets USPar, så är såklart ett lands matkultur en stor del av behållningen.  

Detta gäller även musikinstrument, som också föreslås i citatet ovan. Det kan vara 

svårt att återskapa känslan av att spela ett musikinstrument i ett spel, men däremot är 

det en spännande del av kulturen och ljud och musik är redan en viktig del av mitt 

spelkoncept. 
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Flera av respondenterna påpekade glädjen av att kunna tillämpa det som spelet 

erbjuder i verkligheten, så som att känna igen fågelläten eller kunna recept på 

maträtter och badolja. Detta är en indikator på vad som lockar denna målgruppen till 

spelande. I Japan, där spelande nått en bredare publik, är det vanligt med så kallade 

”rehabilitainment-spel” och spel för äldre, (Michael & Chen, 2005, sid. 181). Precis 

som Nintendo introducerade DS-spelet Dr. Kawashima’s Brain Training till japanska 

pensionärer, som ett sätt för dem att hålla sig mentalt stimulerade, så skulle mitt 

spelkoncept kunna introduceras till stressade småbarnspappor eller karriärkvinnor 

som ett medel för stresshantering och avslappning. Min undersökning visar att 

målgruppen är intresserad. 

 

 

5. Tror du att du skulle haft nytta och glädje av den här typen av spel, om det 

fanns ett i nuläget? Vilken effekt tror du att det hade haft på dig? 

 

Svaren varierade mellan milt intresse och stor entusiasm. Två personer sa att de var 

positiva till konceptet men osäkra på om det var något för dem personligen. Någon 

var orolig för att det kunde bli en tidstjuv, en annan att det skulle vara för lågt tempo i 

spelet. Resten påstod sig vara villiga att testa spelet om det funnits. Fem personer var 

väldigt positiva och trodde mycket på idén.  

 

” Jag tror att det skulle kunna fungerande som avkoppling.” 

 

”Jag har som sagt väntat länge på ett sånt här spel! Jag hade behövt det när jag gick 

in i väggen! Någon som kunde göra avslappningsövningar med mig hela dagen om 

jag ville! Lugn musik och fågelkvitter och framför allt något som skingrade alla 

orostankar! 

I stället fick man en timmes terapi i veckan. EN timme. Och själv jaga rätt på böcker 

om oro. Låna cd-skivor med avslappningsövningar och leta efter lugn 

musik/naturljud. Jag hade gärna köpt allt samlat i ett spel som det här och jag tror 

absolut att det hade hjälpt mig. Musik och bild samtidigt ger en kraftig "impact" det 

hade fungerat!” 

 

” Konceptet känns tillräckligt nytt och intressant för att jag skulle kunna tänka mig att 

offra några timmar på spel igen efter 20 års uppehåll. I värsta fall en tidstjuv och i 

bästa fall en mer harmonisk tillvaro.” 

 

Exakt hur väl effekten av spelet motsvarar verkligheten går såklart inte att 

dokumentera innan spelet utvecklats och färdigställts. Men jag anser att resultatet av 

min undersökning indikerar att viss effekt skulle uppstå, mer eller mindre lik 

verkligheten beroende på spelare. Om en person har allvarlig spindelfobi och en 

virtuell värld kan framkalla denna skräck, så borde rimligtvis en person som brukar 

bli avslappnad av att vandra i skogen uppleva liknande känslor av att vandra i en 

virtuell skog, förutsatt att tillräckliga resurser lagts på att skapa en trovärdig och 

immersiv skogsmiljö.  
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Eftersom mitt spelkoncept inte står och faller på inlevelseförmågan i en virtuell miljö 

utan även tjänar som utbildningsverktyg för en rad olika färdigheter och kunskaper, så 

tror jag att min undersökning räcker som bevis på konceptets potential. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

 

Det allmänna resultatet av min undersökning är att presentationens innehåll var 

effektivt och att undersökningsfrågorna var väl valda. Samtliga respondenter sa att de 

tyckte om känslan i presentationen, och att de kunde leva sig in i miljöerna. Jag 

upplevde också att jag utformat mina frågor på ett sätt som var lätt att förstå, ingen av 

mina testpersoner har missförstått någon fråga. 

 

Några faktorer kan dock ha påverkat resultaten. Urvalet var ett bekvämlighetsurval. 

Detta kan ha inneburit t.ex. att några av personerna som kände till vem jag var kan ha 

förhållit sig extra positiva till idén för att ”vara snälla”. Samma motiv kan också ligga 

till grund för att vissa kan ha bemödat sig med att göra undersökningen när de annars 

avstått.  

Mina testpersoner består till större delen av kvinnor, män är underrepresenterade i 

undersökningen då de endast är tre stycken. Detta påverkar såklart resultatet i allra 

högsta grad. Helst hade jag sett en jämn könsfördelning. Mitt spel riktar sig lika 

mycket till män som till kvinnor, även om det finns forskning som antyder att kvinnor 

ofta är mer stressade än män och/eller har svårare att hantera sin stress, (Ekstam m.fl., 

2001, s. 44), och därför kanske oftare söker sig till stresshanteringslösningar än vad 

män gör. Undersökningen saknar emellertid tillräckligt med data om hur män föredrar 

att stressa av och hur de skulle uppleva presentationen och konceptet. 

En annan faktor att diskutera är uteblivna svar och vad de kan innebära för 

undersökningen. Jag skickade ut min presentation till 24 personer och fick svar från 

16. Det lämnar 7 personer, ett bortfall på nästan 30%. Fyra av dessa sju mailade 

tillbaka och sa att de inte kunde titta på presentationen på sina datorer. En av de fyra 

hade Mac, vilket inte kunde påverkas, men övriga försökte jag hjälpa så gott jag 

kunde på distans, dock utan att lyckas. Från detta kan jag dra slutsatsen att dessa 

personer verkade intresserade av presentationen och hade tittat på den om de kunnat. 

Det lämnar tre personer av 24 som jag inte kunnat få någon respons överhuvudtaget 

från. Hur kan man tolka deras tystnad? Jag tror att de antingen inte hade tid och ork 

att sätta sig ner och ladda hem presentationen och svara på frågorna, eller att de läste 

instruktionsmailet och direkt kände att konceptet inte var något för dem. Exakt varför 

kan jag aldrig veta, men att konceptet inte nödvändigtvis tilltalar alla får jag givetvis 

vara beredd på.  

 

Det jag hoppades komma fram till med det här arbetet är att spel lämpar sig mycket 

väl som medel för stressreducering och stresshantering. Därför låg min 

problemformulering i vilka verklighetsbaserade moment som skulle kunna överföras 

till en virtuell miljö, och hur väl de skulle fungera i en sådan. 

Jag studerade ämnet stress och stresshantering, och fick i min inledande undersökning 

en bild av vad min målgrupp tycker och tänker om dessa saker. Jag fick då även flera 

bra förslag på passande saker att inkludera i spelet.  

Hur jag sedan överförde dessa element till min spelidé var genom att med 

utgångspunkt ur egna erfarenheter från den här utbildningen bedöma vilka aktiviteter 



 

 24 

som skulle kunna ge liknande psykisk effekt i en virtuell värld. I mitt researcharbete 

kom jag över material som beskrev hur man inom psykiatrisk vård använder sig av 

virtuella miljöer för att forska i kognitiva funktioner och behandla psykiska besvär. 

Utifrån den kunskapen drog jag slutsatsen att om virtuella miljöer kan framkalla 

negativa känslotillstånd så som klaustrofobi så kan de också på motsvarande sätt 

framkalla positiva känslotillstånd så som avslappning och vällust. De aktiviteter som 

är beroende av sinnena syn och hörsel borde därför kunna återskapas i en virtuell 

miljö och ha liknande effekt. Upplevelser som bygger på smak, lukt och känsel 

däremot lämpar sig mindre väl i en virtuell miljö där spelaren inte har tillgång till 

dessa sinnen. Därför valde jag ut så många olika typer av aktiviteter jag kunde komma 

på som inte kräver dessa tre sinnen, och inkluderade dem i spelet.  

 

När jag skapade skisserna till presentationen strävade jag efter att visa upp 

nyckelplatser i spelet, samt platser som kunde exemplifiera så många av spelets 

aktiviteter som möjligt. Jag höll teckningsstilen nära fotorealism vad gällde färg, form 

och perspektiv, men i skissartat utförande för att indikera just att det rörde sig om 

idéer och konceptteckningar och inte färdig grafik. 

Den färdiga presentationen gjorde jag till en stillsam upplevelse, med mer fokus på att 

förmedla en känsla och väcka nyfikenhet än en massa interaktiva aktiviteter. Jag ville 

få testpersonerna att med hjälp av bilderna, texten och ljuden leva sig in min spelidé 

och föreställa sig hur de hade upplevt det färdiga spelet. Jag gav dem också 

referensbilder ur ett spel med ett utseende likt det jag tänker mig för det färdiga spelet, 

för att ytterligare hjälpa dem att visualisera det.  

I efterhand kan jag dock se att presentationsformen var problematisk. Mer än hälften 

av bortfallet bland testpersonerna berodde på att de antingen haft Mac, på vilka min 

presentation inte går att köra, eller att de inte kunnat få igång presentationen. För vissa 

hängde sig datorn när de skulle köra programmet. Det kan ha att göra med hur 

gammal dator man har eller andra faktorer som är svåra att förutse och göra något åt. 

Kanske hade jag fått bättre resultat om jag använt mig av ett vanliga format för min 

presentation, t.ex. Powerpoint. Jag var dock osäker på hur interaktiv jag kunde göra 

min presentation i Powerpoint, och jag kände till Gamemaker bättre, därför valde jag 

att gå den vägen trots att jag visste att programmet inte skulle gå att köra på Mac. 

Lyckligtvis kunde jag ändå få ihop tillräckligt många svar. 

 

I svaren visade det sig att samtliga av mina 16 testpersoner var positiva till idén om 

den här typen av spel och hade kunnat tänka sig att testa om de fått chansen. En del av 

dem upplevde sig som kanske mindre lämpade p.g.a. sin brist på erfarenhet av spel, 

men kunde ändå medge att konceptet som sådant verkade intressant. Samtliga sade att 

de kunde se spelet framför sig när de tittade på presentationen och att huvudsakligen 

ljuden och musiken stod att tacka för detta. Det framkom också av undersökningen att 

ca. 70% av personerna trodde sig kunna ha användning för produkten i 

stresshanteringssyfte. 

En sak jag lade märke till i responsen på mitt mail med presentation och instruktioner 

var att några av personerna verkade tro att de inte tillhörde min målgrupp, trots att jag 

förklarat att de gjorde det. Jag antar att detta beror på att de är mycket ovana spelare 

och inte upplevde sig själva som aktuella för den här typen av idéer, vilket är 

förståeligt. Många människor blir stressade vid tanken på att behöva sätta sig in i 
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något som är främmande och ovant för dem, och jag var medveten om att konceptet 

inte skulle locka alla inom min målgrupp 

Ett annat resultat av undersökningen är de många bra förslag till moment och miljöer 

att ha med i det färdiga spelet. 

Jag är mycket nöjd med responsen jag fått på mitt arbete och känner att jag uppnått de 

mål jag satte upp i min problemformulering: att visa hur man kan använda spel i 

stresshanteringssammanhang och få uppbackning för mitt påstående att avkopplande 

virtuella miljöer kan ha liknande effekter som avkopplande verkliga miljöer.  

 

5.2 Diskussion 

 

Det finns ett svenskutvecklat datorspel som heter Backpacker som jag spenderat 

otaliga timmar med som tonåring. I Backpacker reser man runt i världen och utforskar 

städer, jobbar inom ett stort antal olika yrken, köper och säljer souvernirer, m.m. Det 

är ett peka-klicka-spel med mycket enkel grafik som för det mesta bara består av 

ikoner på en bakgrundsbild. Som spelare har man en reskassa och kan välja att resa 

med tåg, flyg eller båt mellan olika stora städer i världen. När man behöver pengar 

söker man ett jobb i tidningen och är man kvalificerad så får man jobbet, som består 

av att svara på frågor inom yrkesområdet och kanske även spela ett minispel baserat 

på en vanlig uppgift inom yrket. Som restaurangarbetare får man t.ex. svara på frågor 

om råvaror, maträtter, det aktuella landets speciella matkultur, o.s.v. Därefter får man 

ta emot beställningar på rätter och klicka på de ingredienserna som krävs till den 

rätten. Man fick sedan betyg och lön baserat på hur väl man klarat jobbet. Det finns 

hundratals olika jobb att söka i Backpacker. Och ännu fler städer och länder att 

besöka. Varje stad har ett antal sevärdheter som när man klickar på deras ikoner 

antingen visar en bild och text om platsen eller en fråga om landet eller staden. Ibland 

kan man konfronteras av en person på stan och ställas inför ett dilemma, såna saker 

som kan hända när man är turist i ett annat land.  

Backpacker har gett mig mer kunskap och allmänbildning än mina nio år i 

grundskolan. Tack vare detta spel kan jag namnen på en massa kända filosofer, 

författare, presidenter, uppfinnare, konstnärer och arkitekter. Jag känner till 

huvudstäderna och sevärdheterna i de flesta av världens länder, samt en massa kuriosa 

om andra länders kultur och historia. Jag lärde mig drinkrecept, morsekod, 

teckenspråk, enklare datorprogrammering, golftermer och hunddressyrskommandon. 

Men framför allt så hade jag roligt, och blev avslappnad. Känslan av avkoppling blir 

större när man vet att man spelar ett spel som inte bara är roligt utan även utvecklande 

och produktivt. Man lär sig saker som man kan ta med sig i vardagen, man sitter inte 

bara och fördriver tiden. Med den enkla grafik som Backpacker hade lyckades det 

ändå ha en väldigt immersiv effekt på mig och skapa känslan av att faktiskt resa 

jorden runt och uppleva olika länders kultur.  

Serious games kan ge oss så mycket mer än vad det gör idag. Spel kan  göra effektiv 

nytta inom grundskolan. Man lär ju sig så mycket snabbare och lättare om man har 

roligt under tiden, något som de flesta lärare nog känner till men inte vet hur de ska ta 

fasta på. 

Spel kan vara ett värdefullt komplement inom preventiv sjukvård, istället som nu när 

man i regel väntar tills problemen uppstår innan man tar itu med dem. Detta gäller 
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såklart inte bara de områden där serious games används inom vården utan inom 

vården överlag. Med mer fokus på förebyggande medel skulle vi troligtvis ha ett 

friskare samhälle.  

Jag ser mitt spelkoncept som en pusselbit i detta friskare samhälle. Spel som låter 

spelare försjunka i en värld som är speciellt utformad för att verka lugnande och 

avstressande. Som låter dem utforska en plats i världen de annars inte skulle kunna 

göra. Och som samtidigt tränar och utbildar dem i hur de kan ta bättre hand om sig 

själva och må bättre. Många människor sitter redan framför sina datorer större delen 

av sin fritid. De kanske lyssnar på avkopplande musik, läser självhjälpsböcker och 

tittar på instruktionsvideos i yoga, qigong eller meditation. Varför inte samla allt detta 

i samma format och göra en enhetlig upplevelse av det i form av ett spel? Kanske kan 

det ha ännu bättre effekt då. 

Dator- och tvspel fortsätter hela tiden att expandera utanför sina tidigare gränser för 

att innefatta fler och fler behov och användningsområden. Det är så mycket mer idag 

än i begynnelsen då det bara tjänade som tidsfördriv. Det är på tiden att visa att spel 

har något värdefullt att erbjuda alla människor, inte bara de som spelar för nöjes skull 

eller för att fly från verkligheten. 

 

5.3 Framtida arbete 

 

Nästa steg med det här projektet hade varit att skriva ett komplett spelmanus, med alla 

karaktärer och moment som spelet ska innehålla. Sedan att skissa upp spelets alla 

miljöer och områden i detalj. Det skulle sen vara möjligt att utforska vilken motor 

spelet skulle kunna använda, jag hade t.ex. gärna försökt att utveckla en prototyp av 

spelet i Oblivions moddverktyg för att testa och balansera aktiviteter och uppdrag. 

Nästa steg blir att påbörja det faktiska utvecklingsarbetet. 

 

Jag planerar inte att själv fortsätta driva och utveckla idén, men jag kan tänka mig att 

sälja in den till ett företag som är positivt till den. Det viktiga är inte att spelet 

förverkligas så som jag föreställt mig det utan att själva konceptet tas tillvara och 

kommer ut på marknaden. Jag tror verkligen att den här typen av spel har en 

efterfrågan. Det finns också många goda marknadsföringsätt för att nå en ny målgrupp 

som inte är så bekanta med datorspel sedan tidigare. 

 

En annan möjlighet jag funderat på är att ta konceptet till webben och på så vis göra 

det tillgängligt för många fler utan att det kräver för stor risk för personer att testa. För 

någon som aldrig tidigare spelat spel och kanske inte ens är så datorvan så är steget 

stort att köpa ett dyrt datorspel. Med datorspel måste man dessutom ha i åtanke vilken 

typ av prestanda spelet ska kräva, skärmupplösning och en massa andra inställningar 

som kan vara stressande och komplicerat för någon som är nybörjare. Personer som 

inte vanligtvis spelar datorspel har dessutom inte alltid datorer som är lämpade för de 

systemkrav som jag tänker mig att spelet behöver ha för att vara bra. Därför hade det 

varit intressant att utforska möjligheten att utveckla spelet för webben och erbjuda det 

som en sorts onlinetjänst med prova på-funktion. Det kan hända att man behövt 

kompromissa med en del grafiska aspekter, men jag tror att fördelarna kan vara 

många. Internet erbjuder billiga och effektiva lösningar för distribuering, 
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marknadsföring och lönsamhet. Dessutom är det enklare för spelarna, och kan 

potentiellt locka och övertyga ett större antal personer att börja spela. 
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