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negativa effekter på människors fysiska och psykiska hälsa, och det finns därför
behov av sätt att lindra de negativa effekterna. Studiens syfte har varit att bygga
vidare på tidigare teori och undersöka hur designers kombinatoriskt kan
implementera teoretiskt underbyggda designaspekter för spel. Designaspekter som
har visats kunna lindra de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet, men i
kontexten av ett Seriöst singel-spelar-spel för högskolestudenter. Den
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Involuntary loneliness is a problem that during the COVID-19 pandemic
increased, especially among university students, because of isolation. This type of
loneliness has negative effects on people's physical and mental health, and there is
a need for ways to alleviate the negative effects. The purpose of the study has
been to build on previous theory and explore how designers combinatorically
implement design aspects for games, that have been shown to alleviate the
negative effects of involuntary loneliness, in the context of a Serious single-player
game for university students. The study answers the question: How can design
guidelines be formulated based on theoretically substantiated design aspects for
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1. Introduktion
1.1. Ensamhet
Till följd av COVID-19 pandemin så har många länder fått införa restriktioner och
nedstängningar av samhället, vilket medfört fysisk distansering och en ofrivillig
social isolering av människor för att minska smittspridningen. Isolation är direkt
kopplat till ensamhet som är något många lidit av under nedstängningen. Hwang,
Rabheru, Peisah, Reichman och Ikeda (2020) samt Lee och Ko (2018) beskriver
att det finns en viss skillnad mellan social isolation och ensamhet. Ensamhet kan
uppstå som resultat av social isolation, men är inte en exklusiv upplevelse hos
enbart socialt isolerade personer. Ensamhet är den subjektiva uppfattningen av att
vara ensam enligt Hwang et al. (2020) och Lee och Ko (2018).
Den ensamhet och isolation som uppstått till följd av COVID-19 pandemin har
fått konsekvenser på studenters mentala hälsa då de enligt CSN (2020) visats
uppleva ett sämre mående sedan pandemins start. CSN konstaterar även att
studerande mår sämre än befolkningen i stort, vilket är ett problem som existerade
redan innan COVID-19 pandemin. Under en femårsperiod mellan 2015 och 2020
har de sett en ökning av studenter i Sverige som uppger sig må dåligt eller mycket
dåligt, från 5 procent till 14 procent enligt CSN (2020). Det uppskattas även
internationellt vara 30 procent av alla studenter som lider av depressiva symptom
enligt Folkhälsomyndigheten (2018), och under pandemin har även en tydlig
ökning av sömnlöshet, depression och ångest observerats enligt Fredling (2021).
Ensamhet kan bidra till psykiska besvär vilket är ett problem som även innan
COVID-19 pandemin kallades för den moderna tidens pandemi menar Lunds
universitet (2022). Viktigt att nämna är dock att det finns frivillig och ofrivillig
ensamhet, där ofrivillig ensamhet är den skadliga typen enligt Vårdguiden (2018)
och Karolinska institutet (2020). Den ofrivilliga ensamheten är den ensamhet som
personen själv inte väljer, och kan inte bara skada den psykiska hälsan genom
stress, oro och nedstämdhet enligt Vårdguiden (2018), Lunds universitet (2022)

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

7 (90)

samt Lee och Ko (2018) utan kan på sikt även påverka den fysiska hälsan genom
bland annat hjärtproblem och stroke enligt Vårdguiden (2018) och Karolinska
institutet (2020).

1.2. Relaterad forskning
Mental hälsa har under de senare åren blivit ett uppmärksammat ämne inom
forskningen för informatik enligt Nieva, Joaquin, Tan, Te och Ong (2020) samt
Pallavicini och Pepe (2019), vilket har lett till olika typer av digitala
designlösningar. Nieva et al. (2020) har identifierat potential i Chattbotar som
visats ha positiv effekt på människors välmående. Virtuell verklighet (VR) är en
annan teknik som Pallavicini och Pepe (2019) och Baghaei, Stemmet, Hlasnik,
Emanov, Hach, Naslund, Billinghurst, Khaliaq och Liang (2020) menar har
potential i syftet att öka människors välmående. Dock så menar Baghaei et al.
(2020) att datorskärm visats ha samma potential som virtuell verklighet (VR) i att
uppfylla användarnas psykologiska behov. Spel i olika former har identifierats ha
en positiv inverkan på användarnas välmående (Depping, Johanson, & Mandryk,
2018; Iacovides & Mekler, 2019; Ji & Nishino, 2020; Kleinman, Chojnacki, & ElNasr, 2021; Phillips, Klarkowski, Frommel, Gutwin, & Mandryk, 2021; Tong et
al., 2021). Phillips et al. (2021) menar att det finns dokumenterade effekter av att
spel kan användas som terapeutiskt hjälpmedel, och författarna utförde en studie
för att identifiera spel som har potential för mentalt välmående. Studien utfördes
genom att analysera recensioner på speldistrubutören Steam där användare genom
kommentarer själva pekade ut spelens effekter på deras mentala välmående.
Iacovides och Mekler (2019) har studerat spelandets roll under perioder med svåra
livserfarenheter och menar att spel har potential att positivt påverka användarnas
mentala hälsa och välmående. Författarna menar att det finns intresse för detta då
relaterbara upplevelser som påverkar användaren känslomässigt kan bidra till
lärdomar kring känslohantering. Dessutom så påstår de att spel ofta har sociala
aspekter vilket kan bidra till att spelarna kan känna en gemenskap. Kleinman et al.
(2021) menar att spelandet ökar under isolation eftersom människor då vill öka sin
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sociala gemenskap och distrahera sig. Författarna argumenterar även för att dessa
sociala aspekter är viktiga för välmående under dessa situationer.
Forskningen visar på att det finns designaspekter (se kap. 4.1. Resultattabell) för
spel och spelandet som påverkar människors välmående på ett positivt sätt
(Depping et al., 2018; Phillips et al., 2021; Tong et al., 2021). Något att
uppmärksamma däremot är att det finns ett stigma kring spel där människor som
spelar spel utifrån kan ses som asociala och ensamma trots att det ofta är
motsatsen till detta enligt Depping et al. (2018). Författarna förklarar att spel
snarare kan hjälpa användarna i ensamma stunder och svåra situationer. Studien
av Iacovides och Mekler (2019) fann även att personer som upplever klara
fördelar av att spela spel trots detta ser tiden de spenderat på spelet som värdelös.

1.3. Spelformer
En typ av spel som visats påverka användares välmående är Seriösa spel (Ji &
Nishino, 2020; Kniestedt, Maureira, Lefter, Lukosch & Brazier, 2021). Seriösa
spel är en spelgenre vars syfte är mer än att enbart underhålla enligt Ji och
Nishino (2020) samt Kniestedt et al. (2021). Daydream av Ji och Nishino (2020)
är ett sådant spel, och som har designats i forskningssyfte för att lindra negativa
effekter av att leva i isolation under COVID-19 pandemin.
En spelform som är populär för att öka den sociala gemenskapen och för att
minska ofrivillig ensamhet under isolation är sociala online-spel. Denna typ av
spel har visats kunna skapa ett psykologiskt välmående genom användning av
socialt kapital, något som kan minska känslan av ensamhet och öka känslan av
relaterbarhet menar Depping et al. (2018). En annan typ av sociala spel är så
kallade Kooperativa spel (Depping et al., 2018; Swearingen, Swearingen, Halac,
Ammannagari & Hall, 2021). Det är spel där flera personer samarbetar för att
uppnå samma mål förklarar Depping et al. (2018). Det finns däremot ett dilemma
med att det inte kan bekräftas huruvida det är spelet i sig som verkar för de
positiva effekterna eller om det är de sociala handlingarna som gör det. Enligt
Depping et al. (2018) finns det en brist på förståelse för vilka designaspekter som
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påverkar online-spel och vad som gör dem sociala. Onlinespel har även problemet
med att de kan bidra till mobbning i olika former menar Kleinman et al. (2021),
vilket i stället kan ge negativa effekter på användarnas välmående. Kleinman et al.
(2021) samt Tong et al. (2021) kommer i sina studier fram till att NPC:er (ickespelbara karaktärer) kan agera som vänner, skapa positiva känslor, skapa
samhörighet samt minska känslan av ensamhet. Singel-spelar-spel med NPC:er
hävdas därför ha potential att verka som alternativ till online-spel, och ha samma
potential för att öka användarnas välmående.
Det finns behov av fortsatt forskning kring spel för mental hälsa menar Iacovides
och Mekler (2019), Kleinman et al. (2021) samt Ji och Nishino (2020). De menar
att det framför allt behöver skapas praktiska design-adaptioner utifrån den
forskning som finns för spel. Även Ji och Nishino (2020) och Phillips et al. (2021)
menar att det finns en brist på spel som kan användas inom forskningen i syftet att
se effekter på användares välmående.

1.4. Problemformulering
Tidigare forskning indikerar på att spel har positiv inverkan på människors
välmående (Depping et al., 2018; Iacovides & Mekler, 2019; Ji & Nishino, 2020;
Kleinman et al., 2021; Phillips et al., 2021; Tong et al., 2021). Det har även
identifierats vissa designaspekter av spel och spelandet som påverkar människors
välmående (Depping et al., 2018; Kleinman et al., 2021; Phillips et al., 2021;
Tong et al., 2021). En typ av spel som visats ha påverkan är Seriösa spel (eng.
Serious games) enligt Ji och Nishino (2020).
Enligt Iacovides och Mekler (2019), Kleinman et al. (2021) samt Ji och Nishino
(2020) finns det dock ett behov av fortsatt forskning kring spel för mental hälsa.
Ett område som framför allt behöver forskas om är spel i relation till isolation
enligt Kleinman et al. (2021). Det finns även en brist på spel som kan användas
inom forskning för området HCI (Människa-Dator-Interaktion) enligt Ji och
Nishino (2020) samt Phillips et al. (2021).
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1.4.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie har varit att bygga vidare på tidigare teori och se
hur designers kombinatoriskt kan implementera teoretiskt underbyggda
designaspekter för spel (se kap. 4.1. Resultattabell). Designaspekter som har
visats kunna lindra de negativa effekter som kan uppstå av ofrivillig ensamhet,
och för att öka mentalt välmående. Detta har gjorts i kontexten av ett singelspelar-spel för högskolestudenter, inom genren av Seriösa spel. Uppsatsens studie
ämnar bidra kumulativt till forskningsfältet för informatik genom designriktlinjer
för hur designers kan applicera teoretiskt underbyggda designaspekter
kombinatoriskt i ett sådant spel. Samt att sammanföra teori med empiri genom att
utvärdera designaspekterna tillsammans med informanter. Detta genom extern
kritik av en prototyp med kombinatoriskt implementerade designaspekter. Detta
för att skapa kunskap om hur det fungerar i en konkret design. Frågeställningen
som studien ämnat besvara är:
Hur kan designriktlinjer formuleras utifrån teoretiskt underbyggda
designaspekter för mental hälsa och minskad ofrivillig ensamhet i spel, för att
stödja framtida designarbete med praktisk implementering i ett Seriöst singelspelar-spel designat för högskolestudenter?

1.5. Avgränsningar
Studien har avgränsats till singel-spelar-spel då vi upplevt en brist på forskning
kring detta i förhållande till ensamhet. Vi har även valt att avgränsa oss till
högskolestudenter som målgrupp för att kunna anpassa spelupplevelsen efter dem,
och då vi observerat ett behov av designlösningar för denna målgrupp utifrån
introduktionen (se kap. 1. Introduktion).

1.6. Begreppsdefinitioner
●

Seriösa spel (eng. Serious games) beskrivs enligt Ji och Nishino (2020)
som spel som är skapade i syftet för att verka för mer än endast
underhållning.
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●

Spelarupplevelse (eng. player experience) används för det som
användaren av spelet upplever.

●

Spelupplevelse (eng. gameplay) handlar om spelets upplägg och sättet det
spelas på.

●

Designaspekter är ett begrepp som vi använder för att beskriva de delar
som bygger upp designen. I kompendiet Examensarbeten på kandidatnivå
så väljer Löwgren (2018) att använda ordet för att beskriva samma
fenomen.

●

Singel-spelar-spel (eng. single player games) används som motsatsen till
flerspelarläge (eng. multiplayer games), och beskriver spel där användaren
är den enda personen som tar del av den exakta spelupplevelsen.

●

NPC (eng. non playable character) är ett begrepp för att beskriva icke
spelbara karaktärer som inte går att styra, som är berättandemässigt
representerade i spelvärlden och är menade att aktivt porträttera någon
form av karaktär, enligt Emmerich, Ring, och Masuch (2018).

●

Digitala spel (eng. digital games) är komplexa system med regler och
mekaniker som kan interagera på oväntade sätt och framkalla ett stort
omfång av känslostadier hos användarna enligt Kniestedt et al. (2021).

●

Agens (eng. agency) i spel kan beskrivas som fenomenet av när en spelare
upplever att de handlingar som presenteras för spelaren i kontexten av
spelet har en meningsfull inverkan på kontexten som de verkar i, enligt
Carstensdottir, Kleinman, Williams och El-Nasr (2021).

2. Litteraturgenomgång
2.1. Design av spel
Ett digitalt spel beskrivs av Kniestedt et al. (2021) som ett system vilket innehåller
flera interaktiva element, som skapar komplexa emotionella konstruktioner, samt
uppehåller användarnas uppmärksamhet på olika sätt. De menar att spelare som
interagerar med digitala spel lägger sitt fulla fokus på spelet, något som kan leda
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till känslosamma och behavioristiska tillstånd såsom Naturligt flöde (eng. flow),
Närvaro och Immersion.
2.1.1. Speldesign
Narrativ utgör en berättelse och kan te sig olika i interaktiva och statiska system.
Carstensdottir, Kleinman och El-Nasr (2019) har gjort en studie av
interaktionsdesign i interaktivt narrativa spel där de analyserat framgångsrika och
kommersiella spel. De fann att interaktiva narrativa spel-strukturer kan delas upp i
kategorierna Linjär, Förgrening, Bakåtvikt (eng. foldback), Kvast, Dold och
Opportunistisk historia. Linjär syftar på narrativa berättelser som endast har en
möjlig start och ett möjligt slut. De kan dock ha mindre förgreningar där spelaren
kan påverka historiens mindre moment, men där grundberättelsen alltid är
densamma. Linjära berättelser möjliggör, enligt författarna, för kontrollerade och
sammanhängande narrativ. Denisova, Bopp, Nguyen, och Mekler (2021) menar
att enkla minimalt utritade berättelser med möjlighet till tolkningsbar fiktiv agens
uppmuntrar spelaren till att bygga sin egen förståelse av berättelsen och uppmanar
till en personlig tolkning. Något som även kan bidra till emotionella
spelupplevelser. Carstensdottir et al. (2021) menar att agens i spel kan beskrivas
som upplevelsen av att de interaktioner som presenteras känns meningsfulla, och
att resultatet av interaktionerna påverkar kontexten på ett meningsfullt sätt.
Författarna menar att agens kan åstadkommas i spel med hjälp av linjärt narrativ.
De kom även fram till att stora narrativa förändringar inte var nödvändigt, utan att
mindre kosmetiska aspekter i narrativ räckte för att skapa agens. Carstensdottir et
al. (2021) pekar även ut att rollspelande samt möjligheten av att kunna anpassa
karaktärer, objekt och miljöer utifrån eget tycke är bidragande faktorer för att
skapa känslan av agens. Deshpande, Patel, Chanda, Patil, Agrawal och Schuller
(2020) kommer även de fram i sin studie att spelarna bör kunna välja spel-objekt
och narrativ, för att på så sätt kunna inkludera fler personor och demografer.
Karaktärer i digitala spel kan delas upp i spelbara och icke spelbara karaktärer,
och spelbara karaktärer kan enligt Bopp, Müller, Aeschbach, Opwis, och Mekler
(2019) samt Emmerich et al. (2018) representera spelaren självt och vara
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kontrollerbara såsom avatarer eller spelbara karaktärer. Alternativt så kan det vara
dator-kontrollerade karaktärer som spelaren kan interagera med men själv inte kan
kontrollera, såsom spelaragenter och NPC:er. Spelaragenter innefattar både
NPC:er och enbart dekorativa karaktärer, och kan beskrivas som att vara reaktiva,
autonoma, målinriktade och tidsmässigt sammanhängande, förklarar Emmerich et
al. (2018). Bopp et al. (2019) förklarar att karaktärer i spel fungerar som agenter
vars handlingar berättar spelets drama. Bopp et al. (2019) har i sin studie
undersökt vad som kännetecknar engagerande spelkaraktärer med hjälp av en
enkät med 231 spelare. De kommer i studien fram till att olika karaktärer kan
skapa olika typer av relationer och känslor, och de delar in dessa i sju kategorier:
Cool och kapabel, respekterad ärkefiende, beundransvärd förebild, sympatiskt
alter ego, betrodd nära vän, omtanke för sin skyddsling samt förälskelse.
Följeslagare är en typ av NPC som följer spelaren genom hela spelupplevelsen
och som stödjer spelaren på olika sätt förklarar Emmerich et al. (2018).
Emmerich et al. (2018) kommer i sin studie fram till att bland annat följeslagarnas
personlighet och inkludering i spelets narrativ är viktigt. Bland annat bör de ha
humor, intelligens, påverkas av kontexten, vara autonoma samt ha en egen agenda
och initiativ. Författarna kommer fram till att ej kontrollerbara följeslagare
föredras, och att de kan ge råd och direktiv, strida sida vid sida med spelaren,
verka som mål-givare och handledare samt skapa emotionell påverkan på spelarna
genom att demonstrera vad spelarna bör känna i olika situationer. Specifika
spelaspekter kan påverka den emotionella responsen av spel enligt Denisova et al.
(2021), där kraftfull/stark (eng. powerful) karaktärsdesign möjliggör emotionella
erfarenheter i allmänhet under spelupplevelser.
För att skapa narrativ immersion i digitala spel så kan man designa för
identifikation, vilket handlar om samhörigheten mellan spelare och spelkaraktär
på ett sådant sätt att spelaren blir omedveten om den utomstående världen enligt
Bowey och Mandryk (2017). För att skapa identifikation med en karaktär så finns
det tre huvudsakliga sätt enligt författarna, vilka är likhetlig identifikation,
förkroppsligad identifikation samt önskvärd identifikation. Likhetlig identifikation
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handlar om att kunna identifiera sig med en karaktär med hjälp av synligt fysiska
likheter. Förkroppsligad identifikation handlar om att se världen genom
perspektivet av karaktären. Önskvärd identifikation handlar om att karaktären
utgör en mer önskvärd version av spelaren själv.
Denisova et al. (2021) menar att specifika teman kan påverka emotionella
spelupplevelser. Spelare som blir konfronterade med svåra ämnen har rapporterat
att de känner sig arga, ledsna, vilsna, hjälplösa och ensamma under
spelupplevelsen. Författarna menar även att tidigare forskning visat på att
emotionellt utmanande upplevelser möjliggörs av en enkel spelupplevelse, då det
låter spelaren frisätta sitt sinne att ta in hela upplevelsen. Detta är något som
möjliggör en större rymd av känslor i jämförelse med svåra spelupplevelser med
svåra spelmekaniker och kontroller, vilka i stället leder till frustrations-cykler. I
studien genomförd av Denisova et al. (2021) intervjuade de indie-spelutvecklare
som utvecklat emotionellt effektfulla spel, och kom därmed fram till att
spelutvecklare ofta sätter kontraster i spel i syftet att öka effekten av känslosamma
upplevelser. För att stärka en positiv känsla hos spelaren kunde de först presentera
en negativ, vilket gör den positiva känslan starkare. Denisova et al. (2021)
påpekar att den viktigaste aspekten som indie-spelutvecklare tog upp var spelets
öppenhet för tolkning, då det möjliggör för att spelarna skapar sig en egen
upplevelse av spelet och inte endast tar sig igenom en färdigt designad upplevelse.
Här poängterar de dock att tolkningsfrihet inte ska förväxlas med förvirring, då
det är viktigt att spelaren förstår narrativet som presenteras, men att det samtidigt
är öppet att tolka dess betydelse och ha sina egna unika känslor i det.
Spelmekaniker i digitala spel beskrivs av Kniestedt et al. (2021) samt O'Shea och
Freeman (2019) som möjliga handlingar i spel vilka utförs av användare och som
designas för att användaren ska kunna interagera med spelvärlden. I en studie om
progressions-mekaniker i narrativa spel av Carstensdottir et al. (2019) så kom de
fram till mekanikerna progression genom val, progression via författade
scenarier, progression via upptäckande och progression genom inom-spel-system.
Progression genom val refererar till mekaniken av att göra direkta val för att föra
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berättelsen framåt, ofta genom underförstådda konsekvenser av de olika
valmöjligheterna. Progression via författade scenarier menar författarna är
författade event där spelaren måste utföra en aktion för att ta sig vidare. Författade
scenarier framställs ofta som så kallade filmsekvenser (eng. cut-scene) eller
stunder av narration för att etablera en designad aktions-följd som spelaren måste
ta sig igenom för att komma vidare i spelet. Detta etablerar en tydlig roll för
spelaren och en förståelse för hur spelet kommer att fortskrida. Progression via
upptäckande menar författarna är en mekanik där spelaren måste lokalisera
innehåll (eng. content) för att ta sig vidare i berättelsen. Detta sker oftast genom
andra spelmekaniker så som sökande, upptäckande och utredning. Enligt
författarna kan detta kan ske genom att hitta ledtrådar till vad spelaren behöver
göra för att ta sig vidare.
2.1.2. Design av Seriösa spel
Seriösa spel är spel som verkar för ett annat syfte än att enbart underhålla enligt
Kniestedt et al. (2021) samt Ji och Nishino (2020). Design av Seriösa spel
använder spelmekaniker för att inte endast bidra till användarens engagemang
utan även för att åstadkomma spelets syfte förklarar Kniestedt et al. (2021). De
kan bland annat användas inom fälten för utbildning, politik, sjukvård och för att
öka spelarens mentala välmående förklarar Ji och Nishino (2020). Seriösa spel
designas fördelaktigt med en holistisk utveckling enligt Kniestedt et al. (2021),
där varje beslut som fattas bidrar till den tänkta upplevelsen och med syftet
integrerat i varje del av upplevelsen. De menar även att det är viktigt att balansera
mellan underhållning och spelets syfte, då detta utgör helheten av upplevelsens
tänkta värde.
Kniestedt et al. (2021) menar att Seriösa spel också fördelaktigt designas simpelt
och mindre komplext då de oftast är skapade för en bred användargrupp med
blandad erfarenhet av spel. Kniestedt et al. (2021) menar även att spelmekaniker
från spelgenren Vardagsspel (eng. Casual games) är passande i Seriösa spel.
Vardagsspel beskrivs av författarna som digitala spel där speldesignen tenderar att
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vara betydligt mindre komplex än andra spelgenrer såsom Action-spel,
Strategispel och liknande.

2.2. Spel för mental hälsa
Spel i olika former är något som identifierats ha en positiv inverkan på
användarnas välmående (Ciocarlan, Masthoff, & Oren, 2017; Depping et al.,
2018; Iacovides & Mekler, 2019; Ji & Nishino, 2020; Kleinman et al., 2021;
Phillips et al., 2021; Tong et al., 2021). Kleinman et al. (2021) menar att spel är
något som många väljer att använda för att ta hand om sitt mentala välmående och
för att återhämta sig från stress. Phillips et al. (2021) påstår att det finns bevis på
att digitala spel kan öka mentalt välmående genom att tillfredsställa de
psykologiska basbehoven hos människor, samt även verka för katarsis och
förbättrat mentalt välmående. De menar även att spel visats minska symptom av
bland annat depression, ångest och posttraumatisk stress. Viktigt att påpeka är
dock att spel enligt Phillips et al. (2021) inte kan användas för att bota mentala
problem och ska därmed inte ses som ett substitut för terapi. Vidare så kommer
författarna i sin studie fram till fyra kategorier inom vilka digitala spel kan
påverka användarnas välmående såsom hantering och återhämtning, emotionell
reglering, social anknytning, och även den negativa sidan av tvångsmässigt
spelande.
Kleinman et al. (2021) och Iacovides och Mekler (2019) kommer i sina studier
fram till att vissa människor väljer att använda spel för att hantera negativa
känslor av att vara ensam och på så sätt även må bättre när de är i ensamheten.
Phillips et al. (2021) bekräftar detta påstående och menar även att förmågan av
känslohantering är viktigt för att kunna hantera ensamhet. Iacovides och Mekler
(2019) kommer även i sin studie fram till att spel kan hjälpa användarna att
hantera sina känslor genom att få dem att jobba med känslorna och att engagera
dem i relaterbara upplevelser. Författarna menar vidare att spel kan verka som en
välbehövlig livlina på så sätt att de kan ge en livsmening när vardagen saknar
mening. Tong et al. (2021) och Iacovides och Mekler (2019) menar att spel kan
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förstärka spelarnas positiva känslor. Flera kontrollerade studier har visat att
positiva känslor kan bidra till mentalt välmående, glädje och personlig utveckling
menar Tong et al. (2021).
Kleinman et al. (2021) påpekar även att digitala spel i vissa sammanhang används
för att distrahera sig själv från verkligheten och dess problem, för att på så sätt
uppleva en alternativ värld för en stund. Detta kan enligt författarna vara positivt i
vissa sammanhang, men som även kan utvecklas till ohälsosam eskapism, något
som ansvarig bör vara uppmärksam på. Phillips et al. (2021) samt Iacovides och
Mekler (2019) fann däremot att spel har potentialen att verka för personlig
utveckling då de i vissa sammanhang kan uppmana till utveckling och förändring
av beteenden hos användarna, även utanför spelvärlden.
2.2.1. Spel mot ensamhet och negativa effekter av ensamhet
Social isolering ökar sannolikheten att utveckla mentala problem såsom
depression, ångest, rädsla och stress enligt Tong et al. (2021). För att undvika
tillstånd såsom stress, ångest och depression så är välmående viktigt, vilket
innebär positiva känslor såsom glädje, självförtroende och en känsla av att vara
tillfreds enligt Deshpande et al. (2020).
Kleinman et al. (2021) nämner i sin studie att människor väljer att använda spel
för att hantera ofrivillig ensamhet och på så sätt kompensera för situationen och
även må bättre av att vara i ensamheten. Författarna kommer bland annat fram till
att interaktion med NPC:er kan användas för att hantera negativa känslor
relaterade till ofrivillig ensamhet. NPC:er i form av följeslagare är något som
Emmerich et al. (2018) menar kan bidra till minskad känsla av ensamhet samt
bidra med sociala aspekter för användarna. Depping et al. (2018) hävdar att socialt
kapital kan inkluderas i spel för att bidra till minskad känsla av ensamhet och
ökad känsla av samhörighet. Iacovides och Mekler (2019) fann i sin studie att
människor upplevde en paus från sin ensamhet när de spelade rollspel i digitala
äventyrsspel med en bra historia och relaterbara karaktärer.
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Stress är en negativ effekt som kan uppstå som resultat av ofrivillig ensamhet och
är något som enligt Deshpande et al. (2020) påverkar välmående negativt och kan
resultera i sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och minskad förmåga att
göra vardagliga saker. Kleinman et al. (2021) menar att spel ofta används för att
hantera stressiga situationer, och Iacovides och Mekler (2019) kommer i sin studie
fram till att digitala spel kan bidra till en lindring av stress. Reetz, Valtchanov,
Barnett-Cowan, Hancock och Wallace (2021) har gjort en studie där de kommer
fram till att icke-våldsamt utforskande i spelupplevelser kan reducera stress hos
användarna. Deshpande et al. (2020) menar att skratt och humor är något som i
spel kan minska stress och depression. Författarna utvecklade i sin studie ett spel
som använder sig av skratt som kontroll av spelet och testade det sedan mot 48
intressenter. I studien kommer de fram till att skrattet inte bör vara påtvingat, men
det kan fördelaktigt inkluderas aspekter som stimulerar skratt såsom
underhållande karaktärer samt humoristiskt innehåll.

2.3. Design av spel för mental hälsa
I design av Seriösa spel som har målet att öka den mental hälsan hos användare,
så bör designen tydligt informera spelets intention, i syftet att uppmuntra
användare till att spela spelet menar Phillips et al. (2021). Kniestedt et al. (2021)
menar även att spelare som är medvetna om spelets syfte uppfattar effekterna av
spelet som mer fördelaktiga, betygsätter spelupplevelsen bättre, samt kommer
längre i spelet jämfört med de som inte är medvetna om spelets syfte.
2.3.1. Estetik (från MDA)
Enligt O'Shea och Freeman (2019) finns det ingen universell metod för hur ett
spel ska designas. Däremot så finns det olika metoder designers kan ta stöd i.
Metoder som skapats utifrån andras erfarenheter av att designa spel. MDA
(Mekanik dynamik och estetik) är ett populärt ramverk som enligt O'Shea och
Freeman (2019) bidrar till att genom analys och djup förståelse av spelaspekter
kunna skapa en sammanhängande spelupplevelse. Ramverket är uppdelat i tre
filter att se spelet genom; Mekanik, dynamik och estetik. Mekanik (eng.
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Mechanics) handlar om komponenterna i ett spel såsom regler,
kodrepresentationer och algoritmer. Dynamik (eng. Dynamics) handlar om
mekanikernas beteende i förhållande till spelarens interaktioner och systemets
respons. Estetik (eng. Aesthetics) handlar om känslomässig respons och påverkan
av att spela digitala spel förklarar O'Shea och Freeman (2019). Detta är den del av
ramverket som är relevant för området informatik då det berör relationen mellan
design och användare.
Studien utförd av Phillips et al. (2021) identifierar att spelmusiken bör vara
avslappnade i spel för välmående, vilket går i linje med MDA ramverkets tanke
om att estetik i spel är känslan av sinnesmässig tillfredsställelse. Ji och Nishino
(2020) beskriver avslappnande musik som musik med en enkel rytm, säker
melodi, harmonier med en standard tonal progression och låg komplexitet. Enligt
författarna så skulle det kunna vara orkester-musik samt musik med långsamma,
mjuka och harmoniska drag.
Det visuella i ett spel för välmående bör vara stiliserat, lugnt och färgstarkt för att
gå i linje med spel som identifierats ha terapeutiska effekter menar Phillips et al.
(2021). Vidare så menar författarna att spel som återger sensorisk feedback för att
framkalla lugnande nyckfulla känslor kan skapa starkare förmåga till
känsloreglering i jämförelse med spel utan. Tong et al. (2021) menar att
spelmiljöer bör designas för att vara känslo-förbättrande med hjälp av ett naturligt
utseende och känsla (eng. look and feel) i syftet att skapa positiva känslor i ett
spel. Vidare så menar de att en naturlig miljö skapad utifrån en ekologisk trop
(metaforisk rendering av miljö) som emulerar en realistisk miljö, kan bidra till
immersion i upplevelsen. Författarna kommer även fram till att föränderlig natur
baserat på ljus, väder och tid i realtid har en positiv inverkan på välmående.
I studien utförd av Tong et al. (2021) fann de att flexibla och varierande
speluppgifter kunde bidra till positiva känslor i ett spel, då spelarna inte behöver
känna press eller tvingas utföra uppgifter i en viss ordning. De fann även att
belöningar i spel kunde bidra till positiva känslor då det belönade deras
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ansträngningar utan att pressa dem. De fann även att belöningar inte behövde vara
direkt uttalade, utan det kunde till exempelvis vara att spelarna i spelet lyckas
bygga ett hus. I studien av Kniestedt et al. (2021) så visade det sig att ett större
antal spelmekaniker i Seriösa spel inte påverkar huruvida användaren spelar mer
eller i längre intervaller, och förbättrar inte heller spelupplevelsen.
Phillips et al. (2021) fann i sin studie att estetiken kan förhöjas genom enkla
utmaningar som kan utföras i egen takt. De fann även motstridande svar av att
spel kan ha en positiv inverkan på välmående om en spelare upplever spelet som
svårt och behöver vara ihärdig för att klara uppgiften. På så vis kan känslan av
målmedvetenhet överskrida gränsen för spelupplevelsen och ses som bevis på att
de kan övervinna sina verkliga problem. Phillips et al. (2021) och Kleinman et al.
(2021) poängterar även framgång genom misslyckande som ett sätt för spelare att
uppnå en känsla av målmedvetenhet och en känsla av att lyckas som kan
överskrida gränsen för spelupplevelsen. Phillips et al. (2021) beskriver det som att
misslyckanden i spel bygger upp en beslutsamhet hos användarna även utanför
spelet.
Ji och Nishino (2020) kommer fram till att upplevelser med öppna slut verkar
läkande, och att dessa hittas ofta i spel utan tidsbegränsning och kamper.
Författarna menar vidare att avsaknad av målinriktade uppgifter bidrar till att
spelarna kan fördjupa sig i spelupplevelsen, dess scener, dess lugnande musik
samt kan njuta av utforskandet. Fri utforskning av spelvärlden är en spelmekanik
som Gómez-Maureira, Kniestedt, Duijn, Rieffe och Plaat (2021) väljer att lägga
fokus på i sin studie, och de menar att detta är något som skapar en mer njutbar
känsla och en känsla av upprymdhet genom spelupplevelsen, i kontrast till mer
fasta utforskningsformer. De menar dock att det måste designas så att spelaren
tydligt blir ledd i sin utforskning och kan urskilja vilka delar som är av intresse.
Deras studie handlar i stort om hur utforskande kan uppmuntras, och hur detta blir
ett mål för speldesigners som designar öppna spelvärldar skapade för eget
utforskande. Spel för välmående bör innehålla narrativ med drama då det bidrar
till känslan av att kunna överkomma utmaningar enligt Phillips et al. (2021).
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Författarna menar även att fridfulla narrativ bör användas för att uppmuntra till
emotionell reglering.
Denisova et al. (2021) menar att spelare som blir konfronterade med svåra ämnen
har rapporterat att de känner sig arga, ledsna, vilsna, hjälplösa och ensamma under
spelupplevelsen, och de bör därför undvikas i narrativet. Tong et al. (2021) fann
att narrativ kring NPC:er med kommunikativa möjligheter och med olika
svarsalternativ kan bidra till att spelaren känner samhörighet med NPC:erna, och
till och med i vissa tillfällen upplever att de är älskade av NPC:erna. Detta menar
författarna är något som kan bidra till att spelarna upplever dessa relationer som
vänskaper. Ji och Nishino (2020) menar att Läkande spel bör innehålla rumsliga
platser där användarna kan uppleva saker som inte upplevs i verkligheten, såsom
magi och fantasi. Författarna menar vidare att öppna slut och utforskande är
kännetecken för dessa spel. Emotionellt berörande spelupplevelser kan uppmuntra
till reflektion på spelupplevelsen samt dess relation till privatlivet med dess
bekymmer, påpekar Iacovides och Mekler (2019).
Interaktioner med spelkaraktärer i digitala spel kan bidra till en känsla av
samhörighet menar Iacovides och Mekler (2019). Engagerande spelkaraktärer är
viktigt för att även designa en positiv upplevelse, vilket skapas genom anknytning
till karaktärerna menar Bopp et al. (2019). Detta handlar om att designa en
karaktär som kan gillas, vilket är något som kan skapa en känsla av samhörighet
och närhet. För detta så finns det inom forskningen ett antal aspekter att ta hänsyn
till menar Bopp et al. (2019), såsom identifikation med karaktärer, parasociala
relationer samt relaterbarhet. Författarna menar vidare att trovärdiga
spelkaraktärer bidrar till emotionella band mellan spelare och karaktär och för att
detta ska vara möjligt så bör karaktärerna designas så att deras emotionella uttryck
matchar kontexten av de event som sker i spelet. Tong et al. (2021) hävdar att
NPC:er bör designas med vänliga, omtänksamma, intelligenta och roliga
personlighetsdrag, då det kan bidra till positiva känslor hos spelaren samt bidra till
utveckling av relationer mellan spelaren och NPC:er. Bopp et al. (2019) beskriver
att spelbara karaktärer kan tillhöra kategorierna cool och kapabel eller
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beundransvärd förebild, vilka ofta även påverkar spelarnas beteenden utanför
spelupplevelsen. Karaktärer i spel för mental hälsa bör designas för att ha egna
emotionella kamper enligt Phillips et al. (2021). Forskarna kunde identifiera att
karaktärerna i spelet ofta representerade spelarens egna kamper, vilket kan ha
effekten av att spelaren känner en slags katharsis kring sina egna problem genom
att arbeta sig igenom dessa i spelet.
Ciocarlan et al. (2017) menar att övertygande (eng. persuasive) spel för mentalt
välmående är mer effektiva om de kan personaliseras. I författarnas studie kom de
fram till att personalisering kan ske genom att låta teman från spelarens liv få plats
i spelet såsom intressen samt karaktärsdrag i olika karaktärer. De kom fram till att
de viktigaste karaktärsdragen för studenter var stressnivå, personlighetstyp,
känslospektrum och prestationsförmåga. Speldesign med studenter som målgrupp
menar författarna även bör personaliseras utifrån personlighet, aktiva
stressfaktorer och attityder hos användarna. Huvudsakliga stressfaktorer hos
studenter menar de är mentala krav, tidsbestämda krav samt isolation. Svårare
utmaningar rekommenderas för användare med hög plikttrogenhet, känslomässig
stabilitet och extraversion. Enklare utmaningar rekommenderas för användare
med låg plikttrogenhet, känslomässig ostabilitet och introversion. Ciocarlan et al.
(2017) kommer i sin studie även fram till att studenter föredrar personalisering av
spel och interaktioner uppdelat för olika grupper framför individuella profiler.
Genom att inkludera intressanta och trovärdiga följeslagare i digitala spel så kan
de bidra med rikliga sociala upplevelser menar Emmerich et al. (2018).
Författarna förklarar att följeslagare kan bidra med samma sociala effekter som
mänskliga medspelare såvida karaktärerna gestaltas som verkliga och trovärdiga. I
deras studie så kom de fram till att följeslagare i spel bidrar till att spelarna inte
känner sig lika ensamma. Iacovides och Mekler (2019) fann i sin studie att spelare
kan uppleva en känsla av tillhörighet genom att spela spel, men även genom den
gemenskap som finns kring spel, där gemensamma intressen (såsom ett spel),
hade en stor roll för deltagarna i studien. Detta av anledningen att de kunde
kommunicera med andra kring spelet och relaterbara ämnen, inte bara genom
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direkt kommunikation, utan de kände även tillhörighet bara genom att läsa vad
andra skrivit om spel som de själva spelat. Att känna tillhörighet menar Iacovides
och Mekler (2019) är fördelaktigt för personer under svåra livsomständigheter då
det får dem att känna samhörighet med något annat än sig själva.

3. Metod
Designprocessen kan användas för att generera kunskap och inte endast för att
skapa en design enligt Stolterman och Wiberg (2010), och därför har metoden
konceptdriven designforskning valts i syftet att generera den behövda kunskapen
för att på så sätt svara på den presenterade frågeställningen. Metoden handlar om
att presentera ett designförslag underbyggt av teori och designkritik för att på så
sätt generera ny kunskap genom processen. Konceptdriven designforskning
presenteras av författarna med sju steg vilka är Konceptgenerering,
Konceptutforskning, Intern designkritik, Design av artefakt, Extern designkritik,
Konceptrevidering och Koncept kontextualisering.

3.1. Litteratursökning
Utifrån forskningsfrågan valde vi att först insamla teori genom en
litteratursökning för att finna designaspekter som sedan kunde implementeras i en
prototyp av ett singel-spelar-spel skapat i avsikt att minska negativa effekter av
ensamhet hos högskolestudenter. Detta gjordes parallellt med en litteratursökning
i hur ett spel kan designas mer generellt, för att ha teoretisk grund kring hur
prototypen bör designas på ett fördelaktigt sätt för att uppnå dess ändamål.
Forskningsartiklar valdes ut genom att först avgöra om materialet kändes relevant
för ändamålet utifrån titel och sammanfattning, för att sedan läsa de relevanta
artiklarna i sin helhet.
3.1.1. Avgränsningar, databaser och sökord
För forskning inom informatik så har vi valt att söka i databasen ACM. Sökord
som använts i dessa sökningar är: “emotion”, “video game”, “loneliness”,
“Ludology”, “Serious game”, “mechanics”, “game design”, “wellbeing”, “mental
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health”, “design”, “narrative” samt “casual game”. Vissa av dessa sökord har
använts ensamma och vissa i kombinationer, såsom “serious game AND
wellbeing” och “loneliness AND games”.
För tvärvetenskaplig forskning så har vi sökt i databasen Summon. Sökord som
använts i dessa sökningar är: “loneliness and its effects on health”, “emotional
isolation”, “university students” samt “loneliness”. Detta enskilt och i
kombinationer.
För alla sökningar så har vi haft några kriterier för att se artiklar som senare
användes. Dessa kriterier var:
●

Enbart vetenskapligt granskade artiklar (eng. peer reviewed).

●

Publicerat de senaste fem åren.

●

Artiklar på engelska.

●

Enbart forskningsartiklar och konferensmaterial.

3.2. Prototyputveckling
3.2.1 Avgränsningar prototyputveckling
Vi har valt att avgränsa oss till att utveckla spelet för bärbar dator och stationär
dator med tangentbord. I MDA ramverket så har vi avgränsat vår prototyp till
estetik (eng. aesthetics) i ramverket då detta är den del av ramverket som berör
den emotionella responsen hos användare när de interagerar med spelsystemet. Vi
har valt att göra spelet på engelska för att fler ska kunna ta del av det, och vi har
valt att avgränsa oss till 2D spel i ett isometriskt perspektiv. Prototypen är skapade
i spelmotorn Godot (Linietsky & Manzur, 2014) genom kodning med språket
GDscript, samt i prototyputvecklings-verktyget Twine (Klimas, 2009).
3.2.2 Konceptgenerering, konceptutforskning, intern designkritik och
design av artefakt
Konceptutvecklandet startades med att identifiera kategorier utifrån de
designaspekter som vi funnit i det teoretiska ramverket vi presenterat i
litteraturgenomgången kring seriösa spel för välmående, samt designaspekter
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specifikt för ensamhet (se kap. 4.1 resultattabell). Sju kategorier identifierades av
oss, och vi valde att ställa upp våra fynd i dessa kategorier för att underlätta för
oss själva i prototyputvecklandet samt för framtida läsare av studien. De
kategorier vi såg utifrån forskningen var designaspekter rörande; visuellt, ljud,
spelmekanik, icke spelbara karaktärer (NPC:er), spelbara karaktärer, narrativ
samt kategorin diverse, varav den sistnämna valdes för de designaspekter som inte
rörde övriga kategorier. Utifrån dessa kategorier så kunde vi se likheter i olika
studiers resultat och kunde sammanställa dessa (se kap. 4. Resultat och analys).
Konceptutforskningen är i vår studie en del av litteratursökandet där vi valde att
se på Seriösa spel i stort, spelutveckling, metoder för spelutveckling, olika
appliceringar av designaspekter med mera. Detta för att skapa oss en förståelse
kring vårt forskningsprojekt i stort och inte endast kring appliceringar av spel mot
ensamhet. Dessa fynd är en del av vår litteraturgenomgång (se kap. 2.
Litteraturgenomgång).
Utifrån den kategoriska strukturen kunde vi sedan komma fram till olika
designval vi behövde fatta, vilka redovisas i resultatkapitlet (se kap. 4.2.
Konceptkontextualisering). Utifrån de designaspekter och teori som funnits så
började vi idégenerera på möjliga externaliseringar och använde skisser för att
visualisera idéerna samt olika delar av prototypen såsom bland annat spelets värld,
gränssnitt, karaktärer och narrativ. Bowey och Mandryk (2017) menar att i
processen av att designa spel så skapas först prototyper med låg återgivning, för
att sedan iterativt arbeta sig upp mot prototyper med högre återgivning för att i ett
tidigt stadie sortera vad som fungerar eller inte. Detta har vi i
prototyputvecklingen använt oss av genom att i början av processen använda
avskalade objekt som representationer i spelet för att kunna testa våra prototyper
tillsammans med användare, för att i sedan arbeta in fler detaljer med syftet att
skapa en högre trovärdighet. Eftersom spel innehåller ett flertal olika delar så
kommer Bowey och Mandryk (2017) i sin studie även fram till att text-prototyper
kan rekommenderas för att testa spelets narrativ, där de annars visuella aspekterna
beskrivs med ord. Även denna typ av prototyper gjordes i forskningsarbetet, för
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narrativet i spelet, vilka kunde testas tillsammans med användare innan de
implementerades i slutprototypen (se bilaga 11).
Regelbunden utvärdering av prototyperna bör ske enligt Bowey och Mandryk
(2017), vilket var något vi gjorde genom hela processen både genom att själva
testa och ta rollen som användare, men även genom att testa tillsammans med
informanter. För att kunna samarbeta och arbeta med spelet sattes en GITförvaring upp via tjänsten GitHub (Preston-Werner, Wanstrath, Hyett & Chacon,
2008). Där uppenbarades vissa problem med att dela kod mellan två enheter, där
alla delar inte alltid uppdaterades på båda enheterna. Vi löste detta genom att
regelbundet gå igenom alla filer manuellt för att jämföra med varandra i realtid
där problem och avvikelser pekades ut. För utveckling av prototypen så har vi valt
att luta oss mot olika metoder. PACT-analys har gjorts för att lättöverskådligt få
överblick över användarna, och Voglers hero's journey modellen har använts som
grund för spelets narrativ då det enligt Carstensdottir et al. (2019) är etablerat för
spelnarrativ.
Intern designkritik skedde iterativt genom processen där vi baserade val och
avvägningar mot tidigare teori och på varandra som designers. Flera tolkningar
gjordes och kan ännu göras efter avslutad studie. Prototypen gestaltar vår tolkning
utifrån vår förståelse av den teoretiska grunden (se bilaga 1).

3.3. Extern designkritik
Vi har valt att värdera vår prototyp tillsammans med informanter genom
användartester och djupintervjuer. Djupintervjuer har valts för att förstå
informanternas upplevelser (Denscombe, 2018; Tjora, 2012) och för att utforska
frågorna (se bilaga 13) på djupet. Användartester och intervjuer skedde med
informanterna enskilt vid olika tillfällen. Test och intervju skedde under samma
tillfälle i kommunikationsverktyget Zoom där informanterna först fick testa
prototypen med hjälp skärmdelning och fjärrstyrning för att sedan övergå i en
djupintervju. Innan testtillfället så informerades informanten om hur de
interagerar med prototypen för att säkerställa fokus på själva spelupplevelsen.
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Under testtillfället så hade informanterna kamera och ljud på medan vi gjorde
fältanteckningar med avstängda kameror och mikrofoner. Testtillfället spelades
inte in. Djupintervjuerna spelades in i syftet att kunna gå igenom svaren grundligt.
Under djupintervjuerna så delades uppgifterna upp så att en person ställde
frågorna medan den andra antecknade och stod för det tekniska. Rollerna var de
samma under alla intervjuer. Djupintervjuerna började med några enkla
uppvärmningsfrågor för att skapa trygghet hos informanten såsom Tjora (2012)
rekommenderar, för att sedan övergå i djupgående reflexionsfrågor kring
prototypens upplevelse. Tillfället avslutades med avrundade frågor såsom om
användaren ville veta mer om studien och prototypens designval.
3.3.1. Informanter
För att besvara rapportens frågeställning valde vi att använda informanter som är
högskolestudenter och som har kännedom kring spel. Då vår forskningsfråga rör
designaspekter hävdar vi att det var fördelaktigt att välja informanter med viss
kännedom kring design och med vana för att ge konstruktiv kritik. Studien riktas
mot studenter överlag, men informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval
där de studerar Digital design på distans på högskola. Vi valde att skicka ut en
förfrågan till informanterna via studenternas gemensamma server på Discord.
Vi fick svar från sex informanter som ville delta i studien efter de blivit
informerade om vad studien skulle innefatta. Vi valde att inte skicka ut en andra
förfrågan då de svar vi fått från dessa informanter gav oss tillräckligt med
underlag för att svara på forskningsfrågan. Informanterna är anonyma genom
studien och presenteras med en pseudonym;
Informant “Annika”, Kvinna, 25 år, studerar Digital design på högskolan
Kristianstad. Uppger sin spel-vana som: Måttlig.
Informant “Beatrice” Kvinna, 22 år, Studerar Digital design på högskolan
Kristianstad. Uppger sin spel-vana som: Nästintill obefintlig.
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Informant “Cecilia” Kvinna, 23 år, Studerar Digital design på högskolan
Kristianstad. Uppger sin spel-vana som: Mycket god.
Informant “Diana” Kvinna, 32 år, Studerar Digital design på högskolan
Kristianstad. Uppger sin spel-vana som: God.
Informant “Erik” Man, 40 år, Studerar Digital design på högskolan Kristianstad.
Uppger sin spel-vana som: Mycket god.
Informant “Frida” Kvinna, 30 år, Studerar Digital design på högskolan
Kristianstad. Uppger sin spel-vana som: Mycket god.
3.3.2. Etiska överväganden
Då studien vi utfört rört människor var det viktigt att informanterna innan
studierna delgavs skriftlig information om studien, där de informerats om att
deltagandet var frivilligt, att de har kontrollen och att de kunde avbryta
deltagandet när de än ville. Detta baserat på rekommendationer av Denscombe
(2018). De informerades även om studiens innehåll, dess användning och hur den
data som samlats in kommer användas och hanteras. Vi har dessutom tagit hänsyn
till de fyra huvudkraven som Patel och Davidson (2019) beskriver;
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt
Nyttjandekravet. Vi informerade deltagarna om syftet med forskningen och varför
vi behövde deltagarnas medverkan, att de bestämde över sitt eget deltagande och
att vi respekterar och bevarar informationen som samlats in kring deltagarna. Vi
poängterade även att endast vi har tillgång till informationen och att den endast
kommer användas forsknings-sammanhanget. Vi informerade om dessa krav
genom ett brev (se bilaga 12) redan innan deltagandet, vilket kan verka som ett
juridiskt dokument för deltagarna.

3.4. Metod designriktlinjer
Utifrån litteraturgenomgångens teori, samt den externa designkritikens empiri, så
har tre designriktlinjer utformats (se kap. 4.5. Designriktlinjer). Designriktlinjer
vars syfte är att stödja designarbetet med att utveckla Seriösa spel som har syftet
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att lindra de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet hos högskolestudenter. Vi
har endast valt att skapa designriktlinjer som kan stödjas av både teori och empiri
och som uppdagats i relation till konceptet. Designriktlinjerna som utformats
genom vår analys av studiens resultat hävdar vi är relevanta för målgrupp och
syfte (se kap. 4.5. Designriktlinjer).

4. Resultat och analys
4.1. Resultattabell från teori
Nedan så sammanställs litteraturgenomgångens teoretiska aspekter för spel som i
forskning visats ha positiva effekter i förhållande till ensamhet, mental hälsa och
välmående.
Kategorier:

Designaspekter:

Visuellt

För mental hälsa och välmående:
●

Visuellt stiliserat (Phillips et al., 2021).

●

Visuellt lugn (Phillips et al., 2021).

●

Färgglatt (Phillips et al., 2021).

●

Lugn sensorisk feedback (Phillips et al., 2021).

●

Naturligt utseende och känsla (Tong et al., 2021).

●

Naturlig miljö utifrån ekologisk trop som emulerar
realistisk miljö (Tong et al., 2021).

●

Föränderlig natur med ljus, väder och tid i realtid (Tong
et al., 2021).

Ljud

För mental hälsa och välmående:
●

Avslappnande musik (Ji & Nishino, 2020; Phillips et al.,
2021).
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●

Orkestermusik och musik med långsamma, mjuka,
harmoniska drag (Ji & Nishino, 2020).

●

lugn sensorisk feedback (Phillips et al., 2021).

Spelmekanik Mot känsla av ensamhet:
●

Rollspel i digitala äventyrsspel ger paus från ensamhet
(Iacovides & Mekler, 2019).

För mental hälsa och välmående:
●

Flexibla och varierande spel-uppgifter som inte känns
påtvingade kunde bidra till positiva känslor i spel (Tong
et al., 2021).

●

Belöning bidrar till positiva känslor, kan även vara ej
direkt uttalade belöningar (Tong et al., 2021).

●

Enkla utmaningar som kan utföras i egen takt (Phillips et
al., 2021).

●

Enkla spelupplevelser (Denisova et al., 2021; Kniestedt
et al., 2021; Phillips et al., 2021).

●

Ihärdighet/misslyckande för att klara uppgifter
(Kleinman et al., 2021; Phillips et al., 2021)

●

Utan tidsbegränsning (Ji & Nishino, 2020).

●

Utan fysiska kamper (såsom slagsmål eller dylikt) (Ji &
Nishino, 2020; Reetz et al., 2021).

●

Inga målinriktade uppgifter (Ji & Nishino, 2020).

●

Fri utforskning, men tydligt leda användaren i sin
utforskning, för att skapa njutbarhet och upprymdhet
(Gómez-Maureira et al, 2021), och fri utforkning för
minskad stress (Reetz et al., 2021).
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●

Svåra vs. enkla utmaningar beroende på personlighet
(Ciocarlan et al., 2017).

Icke

Mot känsla av ensamhet:

spelbara
karaktärer

●

Meningsfull interaktion och kommunikation (agens i
svar) med NPC:er (Iacovides & Mekler, 2019; Bopp et

(NPC:er)

al., 2019; Tong et al., 2021; Iacovides & Mekler, 2019;
Kleinman et al., 2021).
●

Relaterbara karaktärer (Bopp et al., 2019; Iacovides &
Mekler, 2019).

●

Identifikation (Bopp et al., 2019).

●

Trovärdighet i karaktären (Bopp et al., 2019).

För mental hälsa och välmående
●

Engagerande spelkaraktärer (Bopp et al., 2019).

●

Vänliga, omtänksamma, intelligenta och underhållande
personlighetsdrag (Deshpande et al., 2020; Tong et al.,
2021).

Specifikt för följeslagare, Mot känsla av ensamhet
●

Intressanta och trovärdiga (Emmerich et al., 2018).

●

NPC:er som följeslagare minskar känsla av
ensamhet (Emmerich et al., 2018).

Spelbara

Mot känsla av ensamhet:

karaktärer
●

Relaterbara karaktärer (Bopp et al. 2019; Iacovides &
Mekler, 2019).
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●

Engagerande spelkaraktärer som spelaren kan skapa
anknytningar med (Bopp et al., 2019).

●

Trovärdighet i karaktären (Bopp et al., 2019).

●

Underhållande, skratt och humor - inte påtvingat skratt
genom humoristiskt innehåll (Deshpande et al., 2020).

För mental hälsa och välmående:
●

Karaktärerna bör ha egna emotionella kamper som
relaterar till problem för användaren (Phillips et al.,
2021).

●

Personaliseras genom stressnivå, personlighetstyp,
känslospektrum och prestationsförmåga - för studenter
(Ciocarlan et al., 2017).

Narrativ

Mot känsla av ensamhet:
●

Inga svåra ämnen (Denisova et al., 2021).

●

En bra historia (Iacovides & Mekler, 2019).

För mental hälsa och välmående:
●

Fridfulla narrativ (Phillips et al., 2021).

●

Emotionellt berörande upplevelser (Iacovides & Mekler,
2019).

●

Öppna slut (Ji & Nishino, 2020).

●

Utforskande/upptäckande (Ji & Nishino, 2020).

●

Narrativ kring NPC med kommunikativa möjligheter och
valmöjligheter av svar för samhörighet (Tong et al.,
2021).

●

Möjlighet att välja narrativ för att inkludera flera
personor och demografer (Deshpande et al., 2020).
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●

Sätta kontraster- stärka positiv känsla genom att först
presentera en negativ känsla (Denisova et al., 2021).

●

Skratt och humor - inte påtvingat skratt, genom
humoristiskt innehåll (Deshpande et al., 2020).

Diverse

Mot känsla av ensamhet:
●

Rumsliga platser med fantasi och magi (Ji & Nishino,
2020).

●

socialt kapital kan inkluderas för att minska ensamhet
(Depping et al., 2018).

För mental hälsa och välmående:
●

Tydlig med intention med spelets syfte (Phillips et al.,
2021).

●

Känsloförbättrande för positiva känslor (Tong et al.,
2021).

●

Bör innehålla narrativ med drama för känsla av att
överkomma utmaningar (Phillips et al., 2021).

4.2. Konceptkontextualisering
Utifrån det teoretiska ramverk som presenterats i litteraturgenomgången kunde vi
se att rollspel, upptäckande och konversationer var gemensamma nämnare för spel
för mentalt välmående (Iacovides & Mekler, 2019; Ji & Nishino, 2020; Phillips et
al., 2021; Tong et al., 2021). Därav valde vi spelformen äventyrsspel då
konventionen för dessa spel är att spelaren tar rollen som en protagonist och
driver narrativet framåt antingen genom att lösa pussel eller att upptäcka världen.
Exempel på denna typ av spel är Stardew Valley (Barone, 2016), A short hike
(Robinson-Yu, 2019), Firewatch (McGill & Ng, 2016), Mutazione (Deneken,
2019) med flera.
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Vi valde ett isometriskt 2D spel som vår utgångspunkt. Detta valde vi då tidigare
studier inte funnit 3D som en designaspekt och tidigare spel som pekats ut för
välmående eller ensamhet både funnits i 3D och 2D, enligt studien av Phillips et
al. (2021). Isometriskt valdes då det ger mer frihet i spelarens handlingsrymd i
jämförelse med sidoperspektiv, då spelaren i isometriska spel kan röra sig fritt i
alla riktningar. Detta var fördelaktigt då vi ville skapa ett spel med fritt
utforskande.
Phillips et al. (2021) fann att det var fördelaktigt att vara tydlig med intentionen
av spelet, och det var något som stöds av studien kring seriösa spel av Kniestedt et
al. (2021). Därav har prototypen i vår studie utformats på så vis att spelarna
tydligt får reda på spelets syfte innan de börjar (se bilaga 8). Kniestedt et al.
(2021) menar att när designers skapar ett seriöst spel för mental hälsa bör alla val
rörande designen av spelet göras i syftet att stärka spelets tänkta effekt. I detta fall
handlar det om att minska de negativa effekterna av ensamhet. Detta har varit en
riktlinje för oss genom prototyp-arbetet och val har vägts emot detta när annat inte
varit angivet utifrån teori. Att användarna skulle kunna relatera till miljö och
individer i spelupplevelsen var något vi fann i studierna utförda av Bopp et al.
(2019) samt Iacovides och Mekler (2019). Vi valde en studentmiljö för att skapa
igenkänning för användarna.
Visuellt; I studien utförd av Phillips et al. (2021) kring spel med terapeutiska
egenskaper fann de att visuellt lugn, visuellt stiliserad, färgglad och lugn sensorisk
feedback kunde pekas ut som designaspekter som har positiv inverkan på
användarens välmående. Stiliserad grafik skapades i vår prototyp genom att
förenkla de föremål och de miljöer som avbildades, och genom att använda ett
begränsat antal färger. Färgvalet för att representera färgglatt i vår studie gjordes
utifrån regnbågens färger: Röd, Orange, Gul, Grön, Blå, Indigo och Violett (se
bilaga 2). Vi valde tre nyanser utifrån dessa färger samt tre toner av rosa och två
toner av en ljusgrön nyans då det upptäcktes att det fattades under skissandet.
Samt färgerna svart, vit och grå som kontrastfärger att endast använda till den
spelbara karaktärens hem för att skapa en kontrast i narrativet (se bilaga 7). Lugn
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sensorisk feedback implementerades visuellt i vår prototyp genom att endast
använda en symbol under spelupplevelsen för att visa på interaktionsmöjligheter.
Det visuella lugnet valde vi att tolka som en miljö utan alltför mycket rörelse, utan
neonfärger, utan blinkande ljus och utan höga kontraster mellan ljus och mörker i
prototypen.
I studien utförd av Tong et al. (2021) fann de designaspekter såsom att skapa
spelet miljö utifrån ett naturligt utseende och känsla, samt utifrån en ekologisk
trop som emulerar en realistisk miljö. Då studien utförd av Tong et al. (2021)
gjordes utifrån spelet Animal Crossing så har denna miljö studerats som
inspiration för den miljö som återfinns i prototypen. I vår prototyp har blommor,
träd, gräs och byggnader stiliserats och skapats med låg grad av återgivning av
verkligheten, men återfinns i miljön som representationer för en ekologisk trop.
På samma sätt har vår prototyp utvecklats med en miljö som ska återge en
ospecificerad studentstad i Sverige, där blommor, granar och lövträd skapats för
att visualisera en svensk ekologisk trop. Vidare så är byggnader hämtade från
studentbyggnader i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg (se bilaga 5).
Studien utförd av Tong et al. (2021) förespråkar även en föränderlig natur med
ljus och väder kopplat till spelarens realtid, och därav har valet av tid för
testtillfället med användarna tagits i beaktande med att prototypen kommer att
testas under våren under dagtid, och därför representeras ljus och väder som en
solig dag på våren.
Spelmekanik; Enligt Phillips et al. (2021) kan flexibla spel-uppgifter som inte
känns påtvingade bidra till positiva känslor hos användaren. Därav har inga
spelmoment designats för att vara påtvingande i spelprototypen, och det finns inga
låsningar i spelet efter att introt har utförts. Däremot så har narrativ använts som
en progressions-mekanism för att leda användaren genom narrativet där de
kommer vidare i berättelsen om de väljer att delta i dialoger med NPC:er (se
bilaga 6). Detta kan ske i egen takt och är inte ett tvång för att vistas i spelvärlden
eller för att samla föremål. Detta stöds även av studien av Phillips et al. (2021) där
enkla utmaningar som kan utföras i egen takt pekats ut som en designaspekt för
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ökat mentalt välmående. Flexibiliteten i vår prototyp utformades genom att kunna
variera mellan att prata med NPC:er, utforska och att samla föremål. Uppgifterna
kan ses som enkla i förhållande till konventionen för digitala spel och ryms inom
konventionerna för Vardagsspel (eng. Casual games) som rekommenderas för
seriösa spel enligt Kniestedt et al. (2021). Ji och Nishino (2020) föreslår spel utan
kamper, utan målinriktade uppgifter och utan tidsbegränsningar i avsikt att lindra
negativa effekter av ensamhet på grund av isolation, och även detta har följts i vår
prototyp.
Belöningar i spel bidrar till positiva känslor enligt Tong et al. (2021). Författarna
menar även att belöningar som inte är uppenbara bidrar med samma effekt. Därav
har belöningar gestaltats i vår prototyp på så sätt att spelaren kan samla objekt (se
bilaga 4) till sitt rum för att göra det mer färgglatt. Ihärdighet och misslyckanden
för att klara uppgifter är en designaspekt funnen ur studierna utförda av Phillips et
al. (2021) samt Kleinman et al. (2021). Ihärdighet och framgång genom
misslyckanden är något som har implementerats i vår prototyp genom att
användaren får spela igenom misslyckanden med NPC:er och sedan få chansen att
göra om och få bättre bemötande av NPC:erna. Ihärdighet går inte i linje med
konventionen för Vardagspel (eng. Casual games) som är den rekommenderade
genren för Seriösa spel enligt Kniestedt et al. (2021) och har därför gestaltats mer
abstrakt i vår prototyp.
Utforskning är en spelmekanik som implementerats i prototypen genom en öppen
värld (se bilaga 5). Här kan användaren fritt utforska världen för att finna föremål,
kommunicera med personer och utforska byggnader. Denna spelmekanik
skapades av oss utifrån rekommendationen av Gómez-Maureira et al. (2021) som
menar att fri utforskning gynnar den mentala hälsan hos användaren då det
stimulerar känslan av njutbarhet och upprymdhet. Men de påpekar att designern
även måste leda användaren tydligt i sin utforskning. Vi valde därför att leda
användaren med hjälp av en ikon för att markera interaktionsmöjligheter. Ikonen
har formen av ett öga (se bilaga 3) som är en vanligt förekommande symbol inom
spel, som i bland annat The artful escape (Galvatron, 2021). Vi har även valt att
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leda användaren med hjälp av markerade vägar (se bilaga 5) som GómezMaureira et al. (2021) fann i sin studie även hade en positiv inverkan på
utforskande. Vi valde även att uppmuntra till utforskande med hjälp av
samlingsbara objekt som indirekta belöningar.
Narrativ; I narrativet så valde vi att avgränsa oss till att använda den klassiska
berättelsen Alice i underlandet som grund för narrativet då berättelsen är hyllad
som ett litterärt verk och på så vis kan tolkas som en bra historia vilket är en
aspekt att utgå ifrån enligt Iacovides och Mekler (2019). De fann i sin studie att en
bra historia kunde hjälpa användaren. Enligt Phillips et al. (2021) så bör narrativ
även innehålla drama för att skapa en känsla av att överkomma utmaningar, något
som Alice i Underlandet (Carroll, 1865) möjliggör. Berättelsen har även valts då
den uppfyller kravet på att inte beröra svåra ämnen, något som Denisova et al.
(2021) fann vara en designaspekt för att skapa emotionellt kraftfulla
spelupplevelser som inte bidrar till känslan av ensamhet. Vi som författare har
tolkat svåra ämnen som; självmord, självskadebeteende, sjukdom, svält, krig,
lidande, död och liknande. Vi har dock valt att låta berättelsen röra vissa ämnen
som av vissa kan tolkas som svåra, för att hålla berättelsens dynamik och
igenkänning, såsom mobbning, orättvisor och rättegångar. I originalversionen av
berättelsen finns avrättningar, men här valdes i stället att ersätta avrättning med
avstängning och avskedning. Fridfulla narrativ utvecklades som en designaspekt i
studien utförd av Phillips et al. (2021), något som av oss har tolkats som att
utesluta stress och tidsbegränsning i spelet. Detta då fridfull kan ses som det
samma som lugn och är något som inte kan uppnås med stress eller tidspress.
Emotionellt berörande upplevelser är något Iacovides och Mekler (2019) kom
fram till i sin studie kunde påverka användarens välmående under
spelupplevelsen. Därför har svårigheter och orättvisor implementerats i vår
prototyp för att kunna frammana emotionella upplevelser hos användaren. Dessa
aspekter valdes då de är en del av originalberättelsen som prototypen utvecklas
utifrån och på ett naturligt sätt kunde implementeras i narrativet. Svårigheter och
orättvisor har även implementerat av anledningen av att kunna skapa kontrast i
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berättelsen mot mer positiva upplevelser som stärks av att först presentera
negativa känslor enligt studien utförd av Denisova et al. (2021).
Utforskande och upptäckande är designaspekter som Ji och Nishino (2020) i sin
studie kom fram till kunde påverka spelarens välmående positivt. Detta har
implementerats i prototypens narrativ genom att göra det möjligt att ta reda på
mer om berättelsen genom att kommunicera med NPC:er och presenteras för flera
svarsalternativ (se bilaga 6). Detta stämmer även överens med det Tong et al.
(2021) fann i sin studie kring att skapa narrativ kring NPC:er med kommunikativa
möjligheter och valmöjligheter av svar för att skapa en känsla av samhörighet.
Deshpande et al. (2020) fann i sin studie att skratt under spelupplevelsen kan ha
positiv inverkan på spelarens välmående och att humoristiskt innehåll kan
frambringa detta. Därav har vi designat spelet i avsikt att skapa humoristiska
dialoger med NPC:er som kan få användare att skratta. I vår prototyp har även
möjlighet att välja narrativ inkluderats i syftet att inkludera flera personas och
demografer, något som Deshpande et al. (2020) nämner som en designaspekt.
Detta har vi skapat genom att ha flera svarsalternativ i dialoger med NPC:er vilka
påverkar berättelsen. Öppna slut eller tolkningsbara slut fanns som en
designaspekt i studierna av Ji och Nishino (2020) samt Denisova et al. (2021).
Detta var något som inte implementerades i prototypen då dess omfattning
avgränsades till spelets början.
Spelbar karaktär; I design av karaktärer så har vi förhållit oss till de sju olika
kategorierna för karaktärer enligt studien av Bopp et al. (2019), där vi har förhållit
oss till kategorin Den beundransvärda förebilden när det kommer till den spelbara
karaktären. Enligt Bopp et al. (2019) samt Iacovides och Mekler (2019) så bör den
spelbara karaktären utformas på så vis att den är engagerande och relaterbar för
spelaren. För att göra den relaterbar så har vi bland annat utgått från Bowey och
Mandryks (2017) beskrivning av identifikation med en karaktär där vi i designen
av karaktären utgått ifrån att skapa en förkroppsligad identifikation där världen
kan ses ur karaktärens perspektiv, samt önskvärd identifikation där karaktären

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

39 (90)

utgör sig för att vara en önskvärd version av spelaren självt. Karaktären
designades för relaterbarhet även utifrån målgruppen högskolestudenter och där
karaktären behöver hantera sin egen isolation genom att engagera sig med andra
karaktärer i spelet för att ta sig framåt i upplevelsen. Den designades som en
könsneutral person i syftet att personer oavsett könsidentitet ska kunna relatera till
den (se bilaga 3).
Enligt studien utförd av Phillips et al. (2021) bör karaktärerna i ett spel för mental
hälsa ha egna emotionella kamper som relaterar till problem för användaren. Vi
valde att gestalta dessa kamper hos den spelbara karaktären genom narrativet och
genom monologer med sig själv. För att gestalta de emotionella kamperna hos den
spelbara karaktären så har vi förankrat oss i egna observationer av problematiker
som studenter kan uppleva, såsom prestationsångest, framtidsoro och yttre negativ
påverkan. Vi har även utgått ifrån det som Ciocarlan et al. (2017) identifierade
som stressfaktorer hos studenter såsom mentala krav, tidsbestämda krav samt
isolation. Författarna menar även i sin studie att den spelbara karaktären bör
kunna personaliseras för att kunna relatera till karaktären. Dessa personaliseringar
identifierade de till; stressnivå, personlighetstyp, känslospektrum och
prestationsförmåga. Personaliseringen gestaltades i vår prototyp där användaren
genom val kan anpassa den spelbara karaktärens stressnivåer, personlighetstyp
och stressfaktorer (se bilaga 9).
NPC:er; Socialt kapital bör inkluderas för att minska ensamhet enligt studien
utförd av Depping et al. (2018). Detta gestaltade vi i prototypen genom att skapa
möjlighet att kommunicera med NPC:er. Även meningsfull interaktion och
kommunikation konversation med NPC:er har i flera studier pekats ut som en
designaspekt (Bopp et al., 2019; Iacovides & Mekler, 2019; Kleinman et al.,
2021; Tong et al., 2021). Detta gestaltades med dialogrutor med svarsalternativ
samt med porträtt som visar karaktärernas ansiktsuttryck (se bilaga 6).
Ansiktsuttrycken är baserade vi på det Tong et al. (2021) nämner om att
karaktärernas emotionella uttryck bör matcha kontexten av de event som sker i
spelet i syftet att bidra till trovärdighet. Svarsalternativen i dialogerna har
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designats för att påverka historien och det NPC:en svarar. Detta för att skapa
agens som enligt Carstensdottir et al. (2021) kan skapas genom mindre val i
narrativet.
Relaterbara karaktärer identifierades som en viktig designaspekt av Iacovides och
Mekler (2019) samt Bopp et al. (2019), där Bopp et al. (2019) menar att spelaren
bör kunna relatera till karaktärerna. Detta designade vi genom att anpassa spelets
värld och narrativ för målgruppen. På grund av studentkontexten så designades
NPC:erna som studenter, lärare, rektorer och andra personer som kan hittas i en
studentmiljö, utformade från vår egen erfarenhet som studenter. Detta är något
som även ökar trovärdigheten i karaktärerna, vilket Bopp et al. (2019) menar är
fördelaktigt i spel mot ensamhet. Engagerande spelkaraktärer skapades genom att
ge NPC:erna bakgrundshistoria något som Tong et al. (2021) menar är en viktig
aspekt för att skapa ett band mellan användare och NPC. Bakgrundshistorierna har
implementerats i prototypen genom att användaren frivilligt kan fråga efter mer
information.
NPC:er i form av följeslagare har enligt Emmerich et al. (2018) positiva effekter
för att minska negativa effekter av ensamhet. Intressanta följeslagare förespråkar
författarna, vilket i vår prototyp gestaltades utifrån karaktärerna i Alice i
Underlandet. Följeslagaren har gestaltats i form av en barndomskompis som finns
på mobilen. En mobil som alltid finns där och kan poppa upp lite då och då i
spelets narrativ (se bilaga 10). Denna följeslagare har vi valt att döpa till Bunny
och är baserad på Den vita kaninen i Alice i underlandet. Denna person leder
Alex till Underlandet vilket i vår tolkning är en främmande studentvärld. Bunnys
problematik relaterar till studentvärlden där studenter kan bli orättvist behandlade,
och även i värsta fall bli beskyllda för plagiat. Denna karaktär baseras även på
kategorin Betrodd nära vän utifrån de kategorier som utformats av Bopp et al.
(2019). Karaktären Kat fungerar som mål-givare i spelet och går därmed i linje
med studien av Emmerich et al. (2018). Kat är en viktig karaktär i spelet som är
baserad på Cheshirekatten, och som i spelet fungerar som huvudkaraktärens
mentor som kommer och går lite hursomhelst, såsom även i originalberättelsen.
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Pilar är en karaktär som baserats på Larven. Denna karaktär ger Alex råd och
hjälpmedel såsom även Larven gör i originalet. Hon hjälper Alex och blir på så
sätt en allierad utifrån Voglers hero's journey modellen (Carstensdottir et al.,
2019). De andra karaktärerna utvecklades utifrån narrativet, Voglers hero's
journey och kategorierna av Bopp et al. (2019) omkring spelkaraktärer.
Ljud; Vår prototyp har skapats med lugn sensorisk feedback när det kommer till
ljud, då detta var något Phillips et al. (2021) fann i sin studie kring spel med
terapeutiska egenskaper. Detta har vi tolkat som att inte ha höga oväntade ljud
eller signaler som påminner om varningar. Avslappnande musik är en
designaspekt som identifierats av Phillips et al. (2021) samt Ji och Nishino (2020),
med syftet att skapa spel för mentalt välmående. Ji och Nishino (2020) går även
ytterligare in på detalj och beskriver avslappnande musik som orkestermusik och
musik med långsamma harmoniska drag. Därav har vi valt musik därefter. Vi
valde att använda musik taggad med calm, relaxing och orchestra som vi fann i
databasen opengameart.org samt från Youtube Audio Library. Musiken och de
ljudeffekter som används i prototypen är Royalty free musik och ljud som inte
kräver kreditering, men som inte kan användas i kommersiellt bruk.

4.3. Observationer
Observationsstudierna gjordes främst för att generera diskussionsunderlag inför
intervjuerna samt för att generera kunskap och förståelse för prototypen för oss
som forskare och designers. Resultatet som rör frågeställningen och designvalen
är dessa som listas nedan:
Informant “Annika” - Efter beskrivningen “the weird red building” gick
informanten i spelet till alla röda byggnader och högskole-liknande byggnader
innan hon fann målet. Något som kan relateras till det som Ji och Nishino (2020)
påstår kring att inga direkta mål bör ges i spel, för att möjliggöra för att kunna
försjunka sig i spelupplevelsen och skapa njutbarhet. Informanten gick även in i
och utforskade alla de olika husen samt resten av världen, vilket kan relateras till
det som Gómez-Maureira et al. (2021) skriver om angående att fri utforskande i
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spel kan skapa en njutbar spelupplevelse. Informanten ignorerade de SMS som
dök upp på skärmen och fick därför inte ta del av de humoristiska inslagen i
skämten som skickades. Detta indikerar på att hon missade en del av de
humoristiska inslag som inkluderats i spelet och som enligt Deshpande et al.
(2020) är fördelaktigt för att minska de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet.
Däremot så såg informanten, under observationen, något gladare ut ute i den
större färggladare spelvärlden i jämförelse med i det mindre svartvita rummet,
vilket kan relateras till att kontraster mellan negativa och positiva känslor i spel
förstärker de positiva känslorna enligt Denisova et al. (2021). Informanten bad
även om att få reda på karaktären Kats bakgrundshistoria, vilket indikerar på att
hon fick ta del av NPC:ens bakgrundshistoria, något som enligt Tong et al. (2021)
kan skapa känsla av samhörighet med NPC:erna. Dessutom så lärde informanten
sig hur man kontrollerar spelet mer effektivt efter hand, något som kan kopplas till
studien av Phillips et al. (2021), vilken kommer fram till att ihärdighet i spel, och
att bli bättre på något, har positiv inverkan på välmåendet.
Informant “Beatrice” - Informanten gick runt och letade efter något att göra i
spelet och stannade till ofta för att tänka. Informanten utforskade även en stor del
av världen vilket kan relateras till det som Gómez-Maureira et al. (2021) skriver
om angående att fri utforskande i spel kan skapa en njutbar spelupplevelse.
Informanten upplevdes däremot som något förvirrad då hon inte hittade en ingång
in i narrativet för att progressera i berättelsen. Efteråt kunde hon bekräfta att detta
var på grund av förvirring men att hon hittade ledtrådar till vad hon skulle göra
genom utforskning. Detta kan relateras till narrativ progression genom
upptäckande som Carstensdottir et al. (2019) skrev om angående att hitta ledtrådar
till narrativet genom att utforska och på så vis förstå berättelsens narrativ.
Vidare så log och skrattade informanten åt de skämt som dök upp skärmen som
SMS, vilket kan pekas mot det som Deshpande et al. (2020) skriver omkring att
humor bör implementeras för att minska de negativa effekterna av ofrivillig
ensamhet. Humor uppstod även då hon skrattade till av att objektet spritflaska tog
henne till nattklubben. Efteråt berättade hon att detta var för att hon upplevde det
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som att hon varit ute och festat för att sen gå på lektion och skrattar när hon
berättar om sitt egenskapade-narrativ. Detta indikerar på ett narrativ som kan
anpassas och personaliseras av informanten vilket Deshpande et al. (2020) menar
är fördelaktigt och kan skapa agens och emotionella spelupplevelser. Informanten
tog även tid på sig i att svara på frågor i såväl spelets introducerande
personaliserings-frågor samt i konversationer.
Informant “Cecilia” - Informanten gick in i och utforskade alla de olika husen,
gick runt i hela världen samt pratade med alla NPC:er, vilket kan relateras till det
som Gómez-Maureira et al. (2021) skriver om angående att fritt utforskande i spel
kan skapa en njutbar spelupplevelse. Däremot så gick informanten runt i världen i
en annan ordning än tänkt, och upplevde därav förvirring i narrativet, vilket sedan
kunde bekräftas efteråt. När konversationer med NPC:er avslutades gick hon
tillbaka och ville få mer information om karaktärerna Kat, Pilar och Duchess,
vilket indikerar på att hon fick ta del av NPC:ens bakgrundshistoria, något som
enligt Tong et al. (2021) kan skapa en känsla av samhörighet med NPC:erna.
Vidare så utforskade och testade informanten olika svarsmöjligheter i
konversationer, vilket kan relateras till studien av Tong et al. (2021) som menar
på att valmöjligheter av svar i konversationer med NPC:er skapar känsla av
samhörighet med NPC:erna.
Informanten skrattade åt de skämt som dök upp på skärmen som SMS, när
personen fick syn på NPC:en klädd i ankdräkt ståendes i en buske, samt skrattade
i konversation med Pilar. Detta kan relateras till det som Deshpande et al. (2020)
skriver om, där humor bör implementeras för att minska de negativa effekterna av
ofrivillig ensamhet.
Informant “Diana” - Informanten var tydligt underhållen av upplevelsen och
skrattade genom hela spelet och framför allt åt de skämt som dök upp på skärmen
som SMS. Informanten skrattade även under konversationer åt citatet “You are
the top of the class”. Detta kan pekas på det som Deshpande et al. (2020) skriver
om, där humor bör implementeras för att minska de negativa effekterna av
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ofrivillig ensamhet. Detta beskrev informanten efteråt var för att hon kände igen
situationen med en lärare vars personlighet vänder från elak till överdrivet snäll,
något som kan indikera på att informanten upplevde situationen som relaterbar,
vilket kan minska känslan av ensamhet (Bopp et al., 2019; Iacovides & Mekler,
2019). Informanten pratade även högt med karaktärer och öppnade med
hälsningsfraser när hon såg dem såsom “Hej!” och “Hallå!”. Informanten pratade
även med NPC:er kring orättvisor och saker hon inte höll med om, något som
indikerar på ett narrativ som kan anpassas och tolkas vilket Deshpande et al.
(2020) menar är fördelaktigt. Vidare så valde informanten att utforska hela
världen och pratade med alla karaktärer som gick att interagera med, vilket kan
relateras till det som Gómez-Maureira et al. (2021) skriver om angående att fri
utforskande i spel kan skapa en njutbar spelupplevelse. Användaren valde
däremot att efter första konversationen inte återvända till NPC:erna för att se om
de hade mer att säga.
Informant “Erik” - Informanten fick avbryta användartestet en gång då han råkat
stöta på ett problem i spelets kod och fastnat i en loop i en konversation. Han
återupptog upplevelsen där han var innan avbrottet. Informanten interagerade med
de flesta NPC:erna och valde att utforska hela världen innan han tog sig an
uppdraget att hitta klassrummet, vilket kan relateras till det som Gómez-Maureira
et al. (2021) skriver om angående att fri utforskande i spel kan skapa en njutbar
spelupplevelse. Detta utforskande ledde honom till konversationer som relaterade
till händelser han inte redan upplevt vilket efteråt bekräftades göra honom
förvirrad, och är något som kan relateras till det som Gómez-Maureira et al.
(2021) skriver om att man behöver leda användaren i sin utforskning för att
minska förvirring. Informanten skrattade högt skrattade åt de skämt som dök upp
på skärmen som SMS samt i konversationer med NPC:er, och han var uppenbart
underhållen genom hela upplevelsen då han skrattade och log, vilket kan peka på
det som Deshpande et al. (2020) skriver om, där humor bör implementeras för att
minska de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet. Han pratade högt till
NPC:er i spelet som hade korta dialoger och kom på egna narrativ, såsom att
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beställa fika på kaféet, vilket kunde tyda på att informanten tolkade in eget
narrativ, något som Deshpande et al. (2020) menar är fördelaktigt och kan skapa
agens och emotionella spelupplevelser.
Informant “Frida” - Informanten skrattade högt åt de skämt som dök upp på
skärmen som SMS samt åt humoristiska inslag i konversationer med NPC:er,
vilket kan peka på det som Deshpande et al. (2020) skriver om, där humor bör
implementeras för att minska de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet.
Informanten log när hon kom in i nya miljöer och kommenterar fontänen “So
pretty, look at the flowers!” och när hon träffade Kat “Hej crazy cat person!”.
Informanten valde att utforska hela världen och pratade med alla NPC:er som gick
att interagera med, vilket kan relateras till det som Gómez-Maureira et al. (2021)
skriver om angående att fri utforskande i spel kan skapa en njutbar
spelupplevelse. Användaren valde att efter första konversationen inte återvända
till NPC:erna för att se om de hade mer att säga. Vid frågan om varför, beskriver
hon efter observationstillfället att detta var för att hon kände sig färdig med en
karaktär efter att dialogen avslutats och ville i stället hitta nya
interaktionsmöjligheter. Därmed har användaren inte tagit del av NPC:ernas
bakgrundshistorier som enligt Tong et al. (2021) kan skapa en känsla av
samhörighet. Informanten plockade upp alla objekt efter konversationer, följde
narrativet i tänkt ordning och löste alla uppgifter.

4.4. Djupintervjuer
Vi har valt att ställa upp resultatet av de semistrukturerade djupintervjuerna
utifrån de kategorier vi använt genom studien (se kap. 3.2.2. Konceptgenerering,
konceptutforskning, intern designkritik och design av artefakt.) och som vi valt att
strukturera intervjufrågorna utifrån. Nedan är en sammanställning av resultatet av
de analyser vi gjort av svaren samt citat från informanterna, krediterade med
pseudonymer.
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4.4.1. Kategori: Diverse
Alla deltagare uppgav sig uppleva en känsla av nyfikenhet, samt att utforskande
var en central roll för dem under spelupplevelsen. Fri utforskning är enligt
Gómez-Maureira et al. (2021) en viktig aspekt i ett spel för mentalt välmående,
men att designern samtidigt tydligt måste leda användaren i sin utforskning. Fem
av sex deltagare upplevde även en känsla av viss förvirring. Informant “Beatrice”
uttryckte sig så här:
“En känsla av lite okontroll skulle jag ändå säga [...] kanske en
förvirring i, kanske att man kan uppleva stress i att man inte
exakt vet vad man ska göra i rätt ordning.”
Enligt studien utförd av Phillips et al. (2021) behöver designen tydlig informera
intentionen med spelets syfte. Informanterna hade blandade känslor kring spelets
syfte att minska de negativa effekterna av ensamhet, där fem av sex hade svårt att
se hur spelet skulle kunna minska de upplevda negativa effekterna. En av
informanterna (“Annika”) poängterade att spelet antagligen hade gjort användarna
mer ensamma då de skulle distansera sig själva från andra människor. “Annika”
uttryckte sig så här:
“Det här spelet tror jag mer skulle isolera mig mer. Av den
anledningen att om det här spelet skulle komma ut och det
marknadsförs åt det hållet då skulle - tror jag - folk som är
ensamma sitta och spela det här och bli ännu mer ensamma.”
Detta handlar om en fysisk isolation och inte nödvändigtvis den upplevda känslan
av ensamhet. Detta är en problematik som Depping et al. (2018) identifierat i sin
studie av spel med terapeutiska egenskaper. Där författarna nämner att många ser
att spel har motsatt effekt än tänkt även om detta motbevisas i tidigare studier.
Informant “Frida” uppgav i stället att spelet skulle kunna bidra till en minskad
känslan av ensamhet på så sätt att hon kunde relatera till ämnet och därmed kände
sig mindre ensam i sina känslor. Hon beskrev det så här:
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“Just värdet i att känna att ‘jag är inte själv om att känna de
här känslorna. ‘Jag är inte själv med att ha de här
tankarna’ […] känsla utav att ‘jag är inte är konstig’ eller ‘jag
är inte unik’ eller ‘jag är inte ensammast i världen’, om jag ser
att det finns ett spel som tillochmed beskriver samma känslor
som jag kan känna själv.”
Detta relaterar till studierna av Iacovides och Mekler (2019) och av Bopp et al.
(2019) kring relaterbarhet för välmående i spel och för att minska de negativa
effekterna av ensamhet. Fem av sex deltagare upplevde sig känna närvaro under
spelupplevelsen och krediterade detta till olika anledningar, såsom ljudeffekter,
musik, karaktärer, utforskande och nyfikenhet. Informant “Diana” identifierade
spelet som ett rollspel (RPG) och sa följande:
“Känns som när jag spelade typ Harvest Moon när jag var
yngre, så lite RPG och lite såhär pokemon spel där man bara
springer runt och pratar”
Alla informanter uppfattade att spelet var ett slags rollspelande och att
upptäckande var en central del av upplevelsen. Detta var något som Iacovides och
Mekler (2019) funnit som fördelaktigt i spel för att ge ofrivilligt ensamma spelare
en paus från ensamheten.
4.4.2. Kategori: Visuellt
Fem av sex informanter upplevde färgerna i prototypens spelvärld som färgglada,
vilket Phillips et al. (2021) beskriver som en viktig designaspekt i spel som skapar
välmående. Informant “Cecilia” beskrev färgerna i världen utanför det egna
sovrummet så här:
“Väldigt saturerad men fortfarande mjukt och färgglatt.”
Informant “Beatrice” beskrev den visuella stilen som avskalad och ljus.
Användningen av ljusa färger beskriver “Beatrice” även såhär:
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“Jag känner mig nog iallafall mer ensam på natten eller när det
är mörkt, så det är positivt att det är [...] ljust färgschema ”
Informant “Beatrice” och “Erik” beskrev även att spelets värld var en plats med
grönskande element, vilket gjorde att de upplevde att de befann sig i en årstid av
sommar eller vår, något de kopplar till positiva känslor. Att designa med en
naturlig miljö utifrån ekologisk trop som emulerar realistisk miljö är något som
Tong et al. (2021) skriver om för att skapa välmående. Även informanterna
“Frida” och “Diana” upplevde platsen som realistisk, och alla informanter
uppfattade spelvärlden som en skolmiljö. Alla informanter identifierade stilen av
spelet som enkel och avskalad utan stora distraktioner. Informant “Beatrice”
beskrev det så här:
“Jag gillar att det är lite så där avskalat. Det behöver inte vara
så här jättemycket detaljer med massa tavlor och massa
grejer.”
Detta relaterar till Phillips et al. (2021) som identifierat visuellt stiliserat och
visuellt lugn som fördelaktigt i spel för mentalt välmående. Fyra av sex
informanter nämnde även det svartvita sovrummet och kopplade det till mindre
positiva känslor såsom att vara deprimerande, dystert och trist. Att skapa
kontraster mellan olika känslor och att först presentera en negativ känsla för att
sedan övergå i en positiv är något som Denisova et al. (2021) även skrivit om som
en designaspekt för att skapa emotionella spelupplevelser och spel för mental
hälsa. Informant “Diana” beskrev sin upplevelse av rummet så här:
“Det var ju svartvitt i mitt rum så där var det ju deprimerande,
så på det viset så uppmuntrade det mig till att gå ut. Där vill
man ju inte vara.”
Informant “Cecilia” beskrev kontrasterna mellan rum och värld så här:
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“När jag gick ut ur rummet så kände jag att det var en väldigt
mjuk och fin känsla.”
4.4.3. Kategori: Ljud
Informanterna upplevde musiken olika där vissa var medvetna om den och andra
inte alls. Ingen av informanterna upplevde störningar kring musiken eller att den
var speciellt påtagligt, men att den ändå hade inflytande på deras känslor.
Informant “Annika” beskrev musiken i spelet så här:
“Ljudet när man går runt i miljön, inget problem, alltså det är
ett bakgrundsljud [som] försöker vara lite glatt [...] jag tror det
här lilla truddeluttandet typ [...] Att det blir den här lite: ‘nu är
allting bra’”
Hon beskriver vidare anledningen till att hon upplevde det som glatt:
“Det handlar såklart om takten och instrumenten, men det är
liksom slingan generellt”
Även om glatt var den beskrivning som informanten gav så kan vi relatera svaret
till det Ji och Nishino (2020) funnit kring avslappnande musik såsom
orkestermusik och musik med långsamma, mjuka, harmoniska drag, vilket är
fördelaktigt i spel mot negativa effekter av ofrivillig ensamhet. Ljudeffekterna
uppskattades av alla informanter där de beskrev dem som neutrala, inte störande
och inte stressande. Informant “Beatrice” beskrev ljudeffekten när hon fick sms
så här:
“De kändes ganska neutralt [...] man är ändå medveten om att
man får någonting, men att det inte blir ett sånt stresspåslag.”
Detta relaterar vi till studien utförd av Phillips et al. (2021) som menar lugn
sensorisk feedback bidrar till en starkare förmåga av att kunna hantera sina
känslor.
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4.4.4. Kategori: Spelmekaniker
Alla informanter såg utforskande som en central och underhållande del av
spelupplevelsen. Informant “Erik” beskrev det på följande sätt:
“Jag valde att utforska rätt friskt. [...]Man går gärna runt och
gräver i den här typen av spel, det känns som det är hela
poängen.”
Informant “Diana” beskrev i relation till sin nyfikenhet att:
“Jag själv ville nog prata med så mycket människor som
möjligt, så jag kutade ju fram till varenda människa.”
Det som informanterna sa kan relateras till det som Gómez-Maureira et al. (2021)
nämner om att utforskning är kopplat till positiva känslor och mentalt välmående.
Två av informanterna upplevde det också som positivt att det inte fanns någon
tidspress i upplevelsen vilket stämmer överens med det Ji och Nishino (2020)
funnit i sin studie av spel mot ofrivillig ensamhet. Informant “Beatrice” beskrev
det som:
“Jag blir ju inte jagad eller det är ingen som stressar mig på
det sättet. Det är ingen tidsaspekt. Jag kan göra saker i min
egen tid. ”
Detta kan även kopplas till det som Kniestedt et al. (2021) och Denisova et al.
(2021) funnit med att enkla uppgifter som spelaren kan genomföra i sin egen takt i
spel är fördelaktigt för mentalt välmående. Fem av sex informanter hade svårt att
identifiera spelets tänkta uppgifter. De förstod att de behövde hitta en röd byggnad
och att de behövde hitta en bok. Utöver dessa uppgifter kände de sig fria att själva
tolka vad meningen var med spelet. Informant “Cecilia” beskrev en förvirring så
här:
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“När jag gick till läraren och hon sa att jag skulle gå och
plugga - jag visste inte att det var en [...] uppgift jag skulle göra
så jag fortsatte utforska. Och helt plötsligt hittade jag
biblioteket [..] och det var där jag förstod att ‘jaha så jag hade
en uppgift’.”
Detta är en designaspekt som Ji och Nishino (2020) funnit i sin studie av spel mot
ensamhet där de menar att dessa ska skapas utan målinriktade uppgifter.
Informanterna upplevde detta som förvirrande och informant “Erik” beskrev det
så här utifrån frågan om vilka uppgifter han utfört i spelet:
“Det känns väl lite otydligt kan jag tycka. Jag vet inte riktigt
vad det var. Men det kan ju ha berott på att jag hamnade lite
snett på nåt sätt, och det gick helt åt skogen egentligen när jag
tänker efter.”
Men han menar att vissa delar var tydligare än andra och beskrev det så här:
“Sen att gå till biblioteket och hämta boken, det var ju klart som
korvspad.”
Informant “Frida” upplevde däremot spelets uppgifter som tydliga, och valde att
göra dem i sin egen takt i kombination med eget utforskande. Hon beskrev det så
här:
“Utan att de blev liksom påtvingade, [...] ‘du vet att du kan gå
hit och göra så här, men du måste inte gå hit och göra såhär’
[...] Jag har liksom ett mål eller jag har en plats dit jag är på
väg till, men jag behöver inte gå dit direkt.”
Informant “Beatrice” beskrev spelets uppgifter såhär:
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“Jag var på väg någonstans hela tiden ändå. Om jag inte visste
exakt vart jag var på väg så gick jag runt lite för att få
ledtrådar”
Detta kan kopplas till det Tong et al. (2021) funnit i sin studie med att flexibla och
varierande spel-uppgifter som inte känns tvingande är fördelaktigt i spel för
mental hälsa. Informant “Diana” sa under intervjun:
“Jag tänkte aktivt under tiden jag sprang att så här: ‘Åh jag blir
lite bättre på att springa’ och såna progressiongrejer. ‘Det går
bättre och bättre nu’. Jag kände mig också som en farmor som
typ använder en dator för första gången.”
Vilket relaterar till det Phillips et al. (2021) och Kleinman et al. (2021) skriver i
sina studier om att bli bättre på en uppgift genom ihärdighet som kan bidra till
positiva effekter på spelarnas välmående. Inga informanter upplevde uttalade
belöningar men alla upplevde indirekta belöningar i spelupplevelsen. Alla såg
ankan som en indirekt belöning för deras interaktioner. Informant “Erik”
upplevde humorn som en belöning, och informant “Frida” upplevde narrativets
förändring som en indirekt belöning. Hon uttryckte sig så här:
“Jag kände inte att jag fick någon spelbelöning [...] men jag
kan ändå känna att valen som jag gjorde gav mig en belöning i
att det blev bättre. Som i där jag läser boken och kan gå tillbaka
till henne och sen få ett bättre mer mänskligt och vettigt svar än
det första. Det första känns liksom bara så här att ‘du är bara
en häxa som kastar ur dig skit, jag förstår inte varför du beter
dig så.’.”
Tong et al. (2021) menar att spelare kan känna positiva känslor om de får
belöningar i spel, och då även ej uttalade belöningar.
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4.4.5. Kategori: NPC:er
Alla informanter upplevde de icke spelbara karaktärerna som trovärdiga på så sätt
att de hade tydliga personlighetsdrag som skiljde sig från varandra. Där vissa av
dem var mer utstående än andra. Informant “Diana” beskrev karaktärerna så här:
“Många var väldigt kritiska. Det var väldigt starka åsikter och
drama.”
Enligt studien av Phillips et al. (2021) så bör ett spel för mentalt välmående
innehålla narrativ med drama för att bidra till en känsla av att överkomma
utmaningar. Fem av sex informanter upplevde läraren i spelet som relaterbar då de
upplevt denna typ av personlighet hos lärare även i verkligheten. Alla informanter
kände igen karaktären Bunny som en karaktär från deras egna liv. Något som
relaterar till studierna av Iacovides och Mekler (2019), Emmerich et al. (2018)
samt Bopp et al. (2019) som menar att relaterbara karaktärer är att föredra för att
minska känslan av ensamhet. Informant “Frida” beskrev Bunny så här:
“Känner igen att jag har vänner på distans som jag inte har här
och nu hos mig eller i närheten, utan den kommunikationen och
den relationen är mer ‘jag finns här fast jag inte är hos dig’. Att
bara veta att någon är ett samtal bort, eller bara finns där på
skärmen när man behöver.”
I prototypen så har NPC:er i form av personer i ankdräkt lagts till på ett flertal
ställen, något som fem av sex informanter la märke till. Varav fyra av
informanterna upplevde dem som underhållande och humoristiska, något som går
i linje med studien av Deshpande et al. (2020) som pekar på att humoristiskt
innehåll i spel är aspekter som verkar för välmående. Informant “Cecilia” beskrev
dessa NPC:er såhär:
“Jag tyckte de här kycklingmännen var ganska roliga. Jag
skrattade faktiskt när jag såg den där i buskarna.”
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NPC:en Bunny som enbart finns i form av en vän på sms uppskattades av de flesta
informanterna och alla deltagare fann Bunny som en vän som brydde sig om dem,
och som ett humoristiskt inslag genom upplevelsen. Att skapa vänliga,
omtänksamma, och underhållande personlighetsdrag i NPC:er är något som både
Deshpande et al. (2020) och Tong et al. (2021) funnit som fördelaktigt i spel för
mental hälsa och välmående. Informant “Frida” beskrev att NPC:en Bunny
skapade positiva känslor och sa:
“Att det spontant kommer lite sms då och då, lite skämt då och
då: man känner sig lite tänkt på även om jag vet att den är
inbyggd [...] när jag inte anar det heller, och bara lättar upp
stämningen.”
Fyra av sex informanter berättade att de uppskattade konversationerna med
NPC:erna och att de kändes trovärdiga. De uttryckte även ett engagemang kring
att få reda på mer om NPC:erna. Detta kan relateras till studien utförd av Bopp et
al. (2019) som fann att NPC:er bör skapas för att skapa engagemang hos spelaren.
Detta är något som enligt Bopp et al. (2019), Iacovides och Mekler (2019);
Kleinman et al. (2021) samt Tong et al. (2021) kan skapas genom meningsfull
interaktion och kommunikation med karaktärerna. Detta kan skapa en känsla av
samhörighet enligt studien utförd av Tong et al. (2021), vilket även var något som
flera informanter pekade ut att de uppskattade i upplevelsen.
4.4.6. Kategori: Spelbar karaktär
Tre informanter relaterade starkt till den spelbara karaktären och dess historia, och
beskrev det som att de kommunikativa valen som presenterades för dem var
samma tankar de själva skulle ha vid liknande situationer. Informanten “Frida” sa
så här:
“Karaktären var en ganska fin beskrivning av mitt
välbefinnande just nu. Den var läskigt nära.”
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Detta kan kopplas till relaterbarhet och att spelaren kände igen sig i sin karaktär
och upplevde den som trovärdig, vilket enligt Bopp et al. (2019) samt Iacovides
och Mekler (2019) menar har en positiv inverkan på spelarens välmående.
Informanten “Diana” berättade att hon kände igen sig i huvudkaraktären på så
sätt att den speglade hennes egen nyfikenhet att vilja prata med olika människor.
Hon uttryckte sig så här:
“Jag betedde mig som jag skulle ha gjort, jag skulle ha kutat
fram till alla [...] man hade varit nyfiken åtminstone på alla
människor som var på plats och det var jag ju nu också när jag
spelade.”
Detta kan tyda på att informanten skapat sig en anknytning till karaktären och
upplevde sig engagerad i upplevelsen genom den spelbara karaktären. Att skapa
engagerande karaktärer som spelaren kan skapa anknytningar till är något som
Bopp et al. (2019) menar är en designaspekt för spel för mental hälsa och
välmående. Även “Frida” upplevde att hon kunde känna igen sig i karaktären,
men av anledningen att den upplevdes leva i sin egen värld samtidigt som den har
mycket utifrån som vill ha uppmärksamhet. Hon beskrev att hon kunde relatera
till karaktären på grund av detta:
“Vet att det finns massor av saker att göra men vet inte vart
man ska börja eller vad man ska göra eller så, allting blir bara
‘pannkaka’. [...] Det är skönt att bara få vara jag, […] i min
lilla bubbla eller värld”
Informanten “Cecilia” kände viss tveksamhet kring närvaron i spelet av
anledningen som hon uppgav vara:
“Kände inte att de valen jag gjorde i början hade någon effekt.”
Detta sa informanten i relation till karaktärsvalet i början och hon fortsätter med
att beskriva att hon gjorde sina val utifrån att hon själv är en introvert person men
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upplevde sig vara extrovert under spelupplevelsen. Detta är något som kan
relateras till studien av Ciocarlan et al. (2017) där de sett att spel för studenters
välmående bör personaliseras genom stressnivå, personlighetstyp, känslospektrum
och prestationsförmåga, vilket i detta fall inte speglades i informantens
upplevelse.
4.4.7. Kategori: Narrativ
Två av sex informanter upplevde narrativet asynkront och blev därav förvirrade
kring händelseförloppen i narrativet. “Erik” beskrev det så här:
“Det var ju det att kom lite off som ordning som gör att jag
förmodligen tappade lite av berättelsen där, men jag kunde ju se
komponenterna i ett sammanhang. [...] Vet inte hur långt jag
kom riktigt.”
Här fick vi blandade resultat där friheten att välja vilken väg de tog genom
narrativet genererade förvirring för vissa informanter, men som upplevdes positivt
och fritt för de som fick berättelsen i linjär ordning. Känslan av fritt utforskande i
spelets narrativ är något som Ji och Nishino (2020) menar har positiv inverkan på
människors välmående. Denisova et al. (2021) menar att designern inte endast ska
låta spelaren ta sig genom en designad upplevelse, utan även låta det finnas plats
för tolkningsfrihet. Samtidigt så menar författarna att detta inte ska förväxlas med
förvirring, då det är viktigt att spelaren förstår narrativet för att kunna ha en
emotionell spelupplevelse. Deshpande et al. (2020) menar att möjligheten av att
själv välja narrativ, för att på så sätt inkludera flera personas och demografier i
spel, är något som minskar stress. I studien uppgav sig två informanter i stället
uppleva stress då de kände sig osäkra kring vad de borde göra. Informant
“Beatrice” beskrev det så här:
“Kanske att man kan uppleva stress i att man inte vet exakt vad
man ska göra i rätt ordning”
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Fem av sex informanter beskrev, trots att vissa upplevde viss förvirring, narrativet
som bra och intressant. Med inslag av mystik som gjorde dem intresserade av att
få reda på mer. Informant “Erik” beskrev det som följande:
“Nyfikenhet, det är klart man vill veta vad som: ‘vad ska det här
gå till.’ [...] Lite mystiskt helt klart [...] man vill veta mer om de
här karaktärerna och varför de hänvisar till varandra.”
Iacovides och Mekler (2019) fann i sin studie att en bra historia i spel kan bidra
till mental hälsa. Ji och Nishino (2020) skriver om att fantasi och magi kan
minska känslan av ensamhet. Studier som därför kan relateras till svaren från
informanterna rörande spelets narrativ. Flera informanter kände igen sig i
problematiken i spelet och informant “Frida” beskrev det som att:
“Jag kände att det var väl valt för mig iallafall som student, det
var väldigt passande och väldigt realistiskt. [...] Jag kände att
mina problem var inte bara mina utan att andra känner samma
sak”
Detta kan relateras till forskningen av Phillips et al. (2021) där de såg en positiv
inverkan på mentalt välmående i spel där spelarna kunde känna igen sig i
narrativets problematik. Där den spelbara karaktären även har egna emotionella
kamper som relaterar till spelarens egna kamper. Flera informanter upplevde att
platsen berättelsen utspelade sig på var en skolmiljö. De upplevde det som en
trovärdig plats och kunde känna igen sig i vissa aspekter av
berättelsen. Informant “Erik” berättade att han kände igen sig i platsen som
spelet utspelades i:
“Var det Gustav den II Adolf? [...] det såg ut som det iallafall,
så jag kände mig hemma som göteborgare.”
Alla informanter kände igen sig i studentmiljön och kunde identifiera de olika
byggnaderna som de kände igen som klassiska i en studentstad. Att kunna relatera
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till miljön spelaren befinner sig i och till karaktärer i spelet är något som både
Iacovides och Mekler (2019) samt Bopp et al. (2019) funnit i sina studier som
fördelaktigt. Alla informanter påstod att de gillade narrativet kring smskonversationen med karaktären Bunny. De uppskattade de humoristiska inslagen
med en vän som drar skämt och alla informanter kände igen denna persona från
deras egna liv. Informant “Beatrice” sa så här:
“Det här med att hon gav skämt och så, det kan jag känna igen.
‘Bara ett sista skämt, haha, jag tycker det här är kul’ men att
man bara: ‘kan du snälla sluta bomba mig med dina
meddelanden’ ”
Informanterna “Frida” och ”Erik” beskrev narrativ kring NPC:er även som en
belöning i spelupplevelsen. “Erik” ansåg även humorn som en belöning och
förklarade det så här:
“Jag tyckte humorn var bra. Alltså den var jätte corny, men det
var nog meningen också. Och jag menar, ibland är det så dåligt
att det blir bra. Det kändes bra.”
Detta relaterar till det som Deshpande et al. (2020) redovisar i sin studie kring
humoristiskt narrativ och skratt som fördelaktigt i spel för mental hälsa. Ingen av
informanterna upplevde ämnet som direkt svårt utan såg det som en trovärdig
beskrivning av livet som student. Detta kan relateras till det som Denisova et al.
(2021) skriver omkring att inga svåra ämnen bör inkluderas i spel mot ofrivillig
ensamhet.

4.5. Designriktlinjer
Utifrån resultat och analys utifrån tidigare forskning, samt från observationer och
djupintervjuer kring den teoretiskt underbyggda prototypen, så har vi kunnat
urskilja och utforma tre designriktlinjer (se kap. 3.4. Metod designriktlinjer).
Detta för att stödja designarbetet med att utveckla Seriösa spel för
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högskolestudenter i syftet att verka för att lindra de negativa effekterna av
ofrivillig ensamhet.
Designriktlinje 1 - Fritt utforskande med enkla tydligt utmärkta uppgifter
I design av Seriösa spel som har syftet att minska negativa effekterna av ofrivillig
ensamhet så bör fritt utforskande uppmuntras, utan tidspress samtidigt som
användaren tydligt blir ledd genom spelupplevelsen. Detta i syftet att minska
förvirring och stress. Det bör göras genom enkla uppgifter som är tydligt
utmärkta och som visar vad som ska göras i vilken ordning, och att de kan
genomföras i egen takt, utan tidspress och i kombination med utforskning.
Denna designriktlinje är baserad på de teoretiskt underbyggda designaspekterna
kring fri utforskning (Gómez-Maureira et al., 2021; Reetz et al., 2021), ickemålinriktade uppgifter (Ji & Nishino, 2020), utförande i egen takt och utan
tidspress (Ji & Nishino, 2020; Phillips et al., 2021), samt flexibla uppgifter som
inte känns påtvingade (Tong et al., 2021). Designriktlinjen stöds även upp av den
externa kritiken (se kap. 4.4. Djupintervjuer) där informanterna nämner deras vilja
att utforska spelvärlden utan tidspress, men där det fria utforskandet samtidigt gav
viss förvirring och därmed hade krävt tydligt ut-markerade uppgifter.
Designriktlinje 2 - Tolkningsbara narrativ och karaktärsval
I design av Seriösa spel som har syftet att minska de negativa effekterna av
ofrivillig ensamhet så bör det implementeras ett narrativ som är tolkningsbart, i
syftet att användaren själv ska kunna skapa sig en egen uppfattning om ämnet.
Något som kan ge plats för användarens egen fantasi, och möjlighet att spegla
sina egna känslor i narrativet för att verka för känslohantering. Det
rekommenderas även att inkludera möjligheten att välja sin egen karaktär utifrån
flera tolkningsbara karaktärsval. Karaktärerna bör designas i syftet att låta
användarna spegla sig själv i dem, för att verka för relaterbarhet. Karaktärsval
bör även påverka svarsalternativ i spelets berättelse.
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Denna designriktlinje är baserad på de teoretiskt underbyggda designaspekterna
kring personalisering (Ciocarlan et al., 2017), relaterbarhet (Bopp et al., 2019;
Iacovides & Mekler, 2019), narrativ kring spelbar karaktär (Denisova et al., 2021;
Deshpande et al., 2020; Phillips et al., 2021), samt spelbar karaktär (Bopp et al.,
2019; Ciocarlan et al., 2017; Deshpande et al., 2020; Iacovides & Mekler, 2019;
Phillips et al., 2021). Designriktlinjen stöds även upp av den externa kritiken (se
kap. 4.4. Djupintervjuer) där informanter nämner samhörighet med den
tolkningsbara spelbara karaktären. Samt där informanterna relaterar till narrativet
men av olika anledningar, där narrativet tolkats i relation till deras egen situation.
Designriktlinje 3 - Visuellt och narrativt igenkännbart från studentlivet
I design av Seriösa spel för högskolestudenter i syftet att verka för minskad
ofrivillig ensamhet så rekommenderas att det visuella och det narrativa ska vara
igenkännbart för målgruppen. Där det för studenter bör finnas NPC:er, platser
och objekt som kan kännas igen från livet som student, för att skapa familjära och
relaterbara känslor. Där karaktärerna är engagerande och möjliggör för
meningsfulla interaktioner. NPC:erna bör även inkludera humoristiska inslag
relaterat till studenter för att skapa skratt och positiva känslor. Ämnen och
problematik kring de utmaningar som studenter kan möta bör även implementeras
för att skapa igenkänning hos målgruppen, men på ett sätt som inte tar över eller
blir alltför tungt.
Denna designriktlinje är baserad på de teoretiskt underbyggda designaspekterna
kring; identifikation (Bopp et al., 2019) relaterbarhet (Iacovides & Mekler, 2019),
trovärdighet (Bopp et al., 2019; Emmerich et al., 2018), NPC:er (Emmerich et al.,
2018; Iacovides & Mekler, 2019; Kleinman et al., 2021; Tong et al., 2021), humor
(Deshpande et al., 2020), narrativ (Denisova et al., 2021; Iacovides & Mekler,
2019), design av spel för studenter (Ciocarlan et al., 2017). Designriktlinjen stöds
även upp av den externa kritiken (se kap. 4.4. Djupintervjuer) där informanter
kunde relatera och känna igen såväl situationer, känslor, platser och karaktärer
från deras liv som studenter.
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5. Diskussion
5.1. Metoddiskussion
Vi valde att förhålla oss till metoden konceptdriven designforskning (Stolterman
& Wiberg, 2010), då vi utifrån litteraturgenomgången upplevt en brist på
sammanställningar av den teori som existerar. Vi hävdar även att konceptdriven
designforskning passade för syftet med att öka digitala designers kunskap kring
spel och hur den aktuella teorin kan appliceras. Detta av anledningen att den
aktuella forskningen kan sammanställas genom en prototyp som i sin tur kan
fungera som ett verktyg för att generera ny kunskap kring spel för mental hälsa
och mot ofrivillig ensamhet.
Ett alternativ hade varit att bedriva designforskning som Löwgren (2018) förklarar
handlar om att generera en artefakt, genom att testa olika designförslag mot
användare. Vi hävdar däremot att frågan kan besvaras mer fördelaktigt med
konceptdriven designforskning när konceptets teoretiska utkomst kan användas
som ett verktyg för designers, i syftet att verka kumulativt för designers kunskap.
Detta snarare än att genom forskning skapa en artefakt som kan verka som
lindring av de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet.
Ett annat alternativ hade varit att göra en metaanalys i syftet att framställa
designriktlinjer. Dessa skulle kunna ha samma verkning som konceptdriven
designforskning, men hade inte svarat på frågan hur, utan i stället svarat på vilket
sätt det skulle kunna göras.
Vi är medvetna om att den externa kritiken genomfördes på ett sätt som kan ha
påverkat resultatet, då det är en obekväm och pressande situation att spela ett spel
medan andra personer observerar en. Detta är något vi varit medvetna om och
därför försökt underlätta för informanterna så mycket som möjligt. Detta gjordes
bland annat genom att vi som observatörer hade avstängda kameror och
mikrofoner under hela testerna, samt att vi tydligt informerade om att vi inte
värderar deras prestationer utan endast prototypen.
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Vi fick problem med ljuddelning vid det första användartestet, något som kan ha
påverkat upplevelsen då användaren gick miste om de första ljuden. Vi fick även
upprepa instruktionerna om hur man kontrollerar spelet för en informant då vi
märkte att personen inte lyckades interagera med spelet. Ytterligare en informant
stötte på ett oväntat tekniskt problem som gjorde att vi fick avbryta tillfälligt för
att sedan återuppta testet. Vi kunde observera att testpersonerna upplevde
svårigheter med att gå ut genom dörrar i spelet. Detta upptäcktes vid första
testtillfället, och för att minska frustration för kommande testpersoner så valde vi
att innan nästa test informera om hur de kan gå ut genom dörrar i spelet. Vi ansåg
dock inte att det påverkar testresultatet då dörrarnas funktionalitet inte är relevant
för studien.
Frågan om närvaro i spelet (se bilaga 13) var något svår att förstå för
informanterna och de tolkade denna fråga olika. Därav kan inga trovärdiga
slutsatser dras utifrån detta. I djupintervjuer och användartester så deltog enbart en
man av totalt 6 informanter, och eventuellt skulle studien kunnat ge ett annat
resultat med en mer blandad grupp av informanter.
Vi valde att i djupintervjuerna ställa en fråga om informanternas välmående och
där alla uppgav stress som en faktor, vilket var förväntat av studenter som alla är i
slutet av en termin. Denna fråga ställdes för att vara transparenta med att studiens
resultat kan ha påverkats av informanternas eget välmående under testerna. Vi har
valt att i den empiriska studien inte rikta oss specifikt mot studenter som upplever
sig som ensamma även om detta är den tänkta målgruppen för prototypens
koncept. Detta val gjorde vi då vi undersökt designaspekter och hur de kan
gestaltas, kombineras och fungera i en prototyp, och inte för att mäta de teoretiskt
underbyggda designaspekternas verkningsgrad i syfte att praktiskt minska de
negativa effekterna av ensamhet.
Vi valde att ställa frågor under studien kring ensamhet i relation till artefakten för
att få svar kring hur andra designers skulle kunna uppfatta designen, då de
slutgiltiga designriktlinjerna är riktade till designers. I och med denna fråga
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framkom det att några av informanterna upplevde sig själva som ensamma och
isolerade, där informant Frida och Diana uppgav att de upplevde ensamhet i sitt
vardagliga liv vid tillfället för intervjuerna och användartesterna. Detta var inte
syftet med frågan men kan ha påverkat deras svar under intervjun. Det uppkom
inte under intervjuerna att andra informanter upplevde ensamhet i sitt vardagliga
liv (se kap. 4.4. Djupintervjuer).
5.1.1. Metodreflektion
Det finns en problematik kring att vi tagit ut designaspekter från tidigare studier,
för att sedan skapa en design genom att kombinatoriskt sätta samman dessa. Detta
kan ses som problematiskt då det gjorts utan att kunna motivera varför dessa
aspekter är applicerbara till problemområdet som identifierats kring studenter. Vi
kan efter studiens avslutande se att tillvägagångsättet för att studera dessa aspekter
saknar viktiga delar som hade kunnat skapa en mer trovärdig studie, så som att ta
hänsyn till användarnas kontext, prototypens komplexitet samt en förståelse för
hur man kan designa för användarnas problemområde.
De delar som utgör helheten kring studiens innehåll, såsom informanterna som är
högskolestudenter inom design, valet av narrativ som grundats i Alice i
underlandet, temat kring ofrivillig ensamhet samt designaspekterna, är inte
naturligt kopplade till varandra, utan är något som har sammanställts av oss själva.
Kombinationen av narrativet och designaspekterna har ingen direkt koppling till
studenter eller deras situation som ensamma. Detta blir problematiskt då studien
baseras på att dessa delar kan kombineras för att skapa en ny helhet för den
specifika målgruppen. Studiens externa värdering och informanternas delaktighet
är inte starkt förankrat i studien på så vis att det kan ge ett specifikt resultat som är
kopplat till en förståelse för målgruppens behov. Hur kombinationerna berättas in
i studien (kap. 4.2 konceptkontextualisering) är baserat på våra egna tolkningar av
designsituationen och hur tidigare forskning kan implementeras i en prototyp.
Kombinationen av de tre delarna narrativ, designaspekter och studenter har
därmed ingen direkt koppling till högskolestudenternas faktiska vardag och
verklighet vad gäller ensamhet.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

64 (90)

Narrativet är baserat på Alice i underlandet då det är ett hyllat litterärt verk som
berör ensamhet på så vis att protagonisten i verket är ensam i en ny och
främmande miljö och måste utforska denna värld samt kommunicera med olika
personer. Detta narrativ har valts då den gav utrymme för implementering av flera
av de designaspekter som vi funnit i teorin såsom utforskning, interaktion med
NPC:er samt att den kan tolkas in som en “bra” historia som inte berör svåra
ämnen. Narrativet i sig självt och dess innehåll är dock inte avgörande för studien
eller dess resultat, och andra litterära verk som kan klassas som “bra” narrativ
hade även kunnat användas som grund. Valet av narrativet kring Alice i
underlandet har ingen koppling till målgruppen eller problemområdet i större
utsträckning. Narrativet hade för syftet och helheten behövt kopplas till studenters
liv, deras upplevda ensamhet och narrativa intressen. Detta hade kunnat göras
genom insamling av empiri genom intervjuer med målgruppen. Vad för typ av
narrativ som uppskattas, är individuellt och svårdefinierat och hade inte kunnat
tillgodoses för hela målgruppen enligt oss, utan enbart för vissa individer. Därmed
hade en smalare målgrupp varit fördelaktigt för studiens narrativa val.
Resultatet vi fick från den externa värderingen med informanterna har på grund av
hur de utfördes resulterat i att vi gett studenterna en roll som experter. Utan att ta
vidare hänsyn till hur expertsituationen påverkats av att de ombetts ha åsikter om
prototypen och på sådant vis forcerat åsikter om redan fastställda designaspekter.
Urvalet av högskolestudenter säkerställer inte att den insamlande empirin blir
korrekt för målgruppen och deras behov. Vi anser att vi hade behövt ytterligare
stöd i forskning, observationer samt interjuver kring målgruppen för att generera
en bättre förståelse för målgruppen. Vi anser därmed inte att studiens
tillvägagångssätt gällande inkludering av informanter är tillräckligt för att förstå
designsituationen för studenter som lider av ofrivillig ensamhet och deras behov
gällande spel. Detta är något som av oss observerats efter studiens avslutande då
vi reflekterat utifrån studiens resultat.
I stället för att använda informanterna som experter att utvärdera den design som
gjorts, hade en mer fördelaktig metod varit att använda dem som målgrupp att
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skapa en lösning för utifrån empiri kring målgruppens behov, kontext, intressen
med mera. Detta genom att se närmare på vad som orsakat den ofrivilliga
ensamheten hos målgruppen och vilka spel de själva spelar för att på så sätt, med
hjälp av designaspekter, revidera redan existerande spel för att se hur spel med
dessa aspekter kan förbättra vardagssituationen hos målgruppen. Detta hade
kunnat genera ny kunskap till fältet genom designriktlinjer specifika för
målgruppen, målgruppens problematik och brukskontext.
De informanter vi inkluderade i studien var alla designstudenter och vi använde
oss inte av högskolestudenter från andra utbildningar. Detta är något som gör att
studiens resultat inte kan appliceras på andra grupper, då det endast testats med en
så pass smal målgrupp. Då det inte finns något stöd i att designstudenter är mer
ensamma än andra studenter kan vi se att urvalet blir problematiskt för att kunna
använda resultatet till kommande forskning. Urvalet baserades på att dessa
studenter skulle kunna ge oss en bättre insyn i hur designen skulle kunna
utvecklas och revideras, då de har en vana att ge kritik och har en förståelse för
hur konstruktiv kritik kan formuleras. Valet av att använda designstudenter kan
även ha påverkat studien på så vis att designers kan ha ett mer förlåtande
förhållande till prototyper, och därav påverkat resultatet. Här argumenterar vi för
att fördelarna inte överväger nackdelarna i studien, utan att extern kritik hade
kunnat genomföras tillsammans med designers för att förbättra designen. Däremot
bör empirin för att generera ny kunskap utföras tillsammans med
högskolestudenter från ett större urval av utbildningar för att få ett mer realistiskt
resultat för den tänkta målgruppen.
Det är för oss viktigt att pointera att det är problematiskt att plocka ut
designaspekter från komplexa spel för hälsa, välmående och ensamhet då spel
utgörs av en komplex helhet. Vi har i studien valt att plocka ut designaspekter från
en kombination av studier inom informatik som berör spel för hälsa, välmående
och ensamhet. Något som vi i efterhand ifrågasätter är huruvida man kan
sammanställa vitt skilda designaspekter i ett sammanhängande spel för att uppnå
samma syfte som aspekterna uppnått i sin kontext av ett specifikt spel. I denna
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studie har delarna behandlats utifrån våra egna antaganden kring att aspekterna
kan kombineras från flera spel för att skapa en ny kombinatorisk helhet som skall
kunna hjälpa användare.
Ytterligare så är spel komplexa, och den prototyp som tagits fram som stöd för
extern värdering som en väg för att generera ny kunskap, kan inte jämföras med
de professionellt utvecklade spel som den tidigare forskningen förankrat sig i. Då
prototypen saknar den komplexitet som krävs för att ge ett trovärdigt och
realistiskt resultat som kan jämföras med redan existerande spel som används för
att identifiera de designaspekter för hälsa, välmående och ensamhet som den
bygger på. Detta har resulterat i att de slutsatser som kan dras från studien blir
inget väsentligt nytt för fältet på grund av studiens utformande. Med detta i åtanke
ser vi att problemområdet och resultatet från litteraturstudien kan tillföra värden
för fältet för informatik, men vi ser däremot att hur denna studie utfört med
informanter hade behövts göras på ett annat sätt för att kunna ge mer relevant
kunskap till fältet.

5.2. Resultatdiskussion
Vi har i denna studie valt att inte testa designaspekternas påverkan på den
ofrivilliga ensamheten. Det studien i stället ämnade att göra var att se hur
teoretiskt underbyggda designaspekter kombinatoriskt skulle kunna appliceras i
ett Seriöst spel. Designaspekterna vi använde oss av påstås kunna minska de
negativa effekterna av ofrivillig ensamhet, och ur en designers perspektiv är det
intressant att se hur dessa kan appliceras i en design, och hur de upplevs när de
kombineras. Utifrån studiens resultat så har därför tre designriktlinjer utvecklats
som stöd för designers arbete inom informatik. Detta är därmed endast ett steg i
ledet från teori till faktiska appliceringar av designaspekterna för att minska de
negativa effekterna av ofrivillig ensamhet genom spel. Resultatet är på så vis ett
bidrag som är tänkt att byggas vidare på, och som endast ger en del av ett svar till
en komplex designfråga.
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Konceptet och prototypen skapades i syfte att se effekten av de teoretiska
designaspekterna när de kombineras i en faktisk design. En designaspekt som vi
funnit är att inte använda målinriktade uppgifter (Ji & Nishino, 2020). En annan är
att tydligt leda användaren framåt i ett fritt utforskande (Gómez-Maureira et al.,
2021). Dessa två aspekter kombinatoriskt kan eventuellt fungera i ett större spel
där spelaren kan använda spelet utifrån sina egna behov. Vi fann däremot i våra
användartester att i, mindre, Seriösa singel-spelar-spel så orsakar detta förvirring
hos användarna.
Ihärdighet och framgång utifrån misslyckanden är en designaspekt vi funnit i
studierna utförda av Phillips et al. (2021) och Kleinman et al. (2021). Detta är
något som skulle kunnat tolkas som att misslyckas med spel-orienterade uppgifter
där spelarens egen förmåga är det som brister, för att senare utveckla förmågan
och då lyckas med spelet. I vår prototyp så har det dock implementerats på så sätt
att användaren får spela igenom narrativa misslyckanden. Trots att tolkningen var
något fri så upplevde en informant att hon just genom ihärdighet hade lyckats
vända en NPC, i form av en lärare, till att tycka om henne och såg detta som en
belöning för hennes arbete i spelet. Ytterligare så kunde vi se utifrån
djupintervjuerna att interaktionen av att gå i spelet var något som genom
ihärdighet kunde bemästras av spelarna, där de blev bättre på detta över tid och
därmed såg detta som en personlig vinst. Detta kan tyda på att misslyckanden och
ihärdighet inte måste kopplas till mer klassiska spel-mekaniker så som att förlora,
få poäng, med mera. I stället så kan misslyckanden upplevas av enklare spelmekaniker såsom narrativ, utforskande och spelmotorik.
Utifrån våra observationer så kunde vi se att de spelare som valde att prata högt
medan de spelade fann upplevelsen mer engagerande än de som inte var verbala.
De upplevdes även av oss som att ha det roligare under upplevelsen, då de
skrattade högt, log och skapade egna narrativ kring berättelsen. Att prata högt var
inte något vi uppmuntrat till, men de som gjorde det beskrev det som något de
naturligt gjorde under spelupplevelsen. Under intervjuerna verkade alla
informanter uppleva det underhållande att prata om spelet. Flera skrattade när de
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beskrev karaktärer, och verkade uppleva reflekterandet över spelet som något
positivt. Detta är något som stöds av studien av Iacovides och Mekler (2019) där
de funnit att spelare kände tillhörighet inte bara av att spela spel men även att
prata om det eller till och med läsa vad andra skrivit om spel, något som är
kopplat till positiva känslor. Detta var något som vi inte aktivt tagit i åtanke när vi
designade studien men är något som i fortsatt arbete med studien hade kunnat
undersökas ytterligare.
Deshpande et al. (2020) fann i sin studie att skratt under spelupplevelsen kan ha
positiv inverkan på spelarens välmående och att humoristiskt innehåll kan
frambringa detta. Vi lyckades frambringa skratt hos fem av sex informanter
genom vår spelupplevelse utifrån observationsstudien, och den informant som inte
skrattade uppgav sig uppleva testförhållandena som något obekväma då hon blev
iakttagen. Alla informanter uppgav sig uppskatta inslagen av humor i upplevelsen
och vi ser därför detta som en viktig del för framtida designers att förhålla sig till
om de vill designa för ofrivilligt ensamma studenter. Vi upplevde även att
informanterna uppskattade den humoristiska tonen i dialoger, där vi skapat inslag
av överdrivet drama, ironi, sarkasm och absurditeter.
Vi valde att inkludera personalisering i prototypen av den spelbara karaktären
baserat på studien av Ciocarlan et al. (2017), då de rekommenderar detta för spel
för studenter. Vi inkluderade enbart en karaktär som valen för personalisering
kunde resultera i, för att simulera möjlighet till val. Karaktären upplevdes olika av
de olika informanterna beroende på huruvida de kunde relatera till den eller inte.
Informanter som kände igen sig i den spelbara karaktären upplevde den olika. En
informant ansåg att karaktären kändes lik henne då den var nyfiken och gick runt
och pratade med människor. En annan informant angav att karaktären var lik
henne själv på så sätt att den var ensam och i sin egen bubbla. Detta kan tyda på
att den karaktär som designats var tolkningsbar då användarna kunde spegla sig
själv i dess personlighet. Detta är något som är fördelaktigt med tanke på att
karaktärerna bör vara relaterbara i syftet att minska känslan av ensamhet enligt
Iacovides och Mekler (2019) samt Bopp et al. (2019). Det kan tolkas som
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motstridigt till det som Ciocarlan et al. (2017) säger, då det också kan tyda på att
den spelbara karaktären inte behöver personaliseras då personer projicerade sina
egna känslor och tankar på karaktären. I stället kan den designas för att uppmuntra
egen tolkning, och för möjlighet att kunna projicera sina egna känslor på den.
Oavsett hur de relaterade till karaktären så upplevde de informanter som
relaterade till den, en mer positiv upplevelse och mer igenkänning i jämförelse
med dem som inte kände igen sig i karaktären.
Något som även observerades under den externa kritiken var att informanterna
gärna projicerar sina egna känslor och erfarenheter i spelets narrativ och tema,
detta iakttogs även i studien utförd av Iacovides och Mekler (2019). Vi
observerade att personer som påstod sig må sämre tolkade temat mer personligt
kopplat till mental ohälsa och ensamhet medan de som uppgav sig må något bättre
såg temat som mer otydligt. Detta är en positiv effekt då vi hävdar att detta tyder
på igenkänning och relaterbarhet för den tänkta målgruppen, som pekats ut som
designaspekter enligt studierna utförda av Iacovides och Mekler (2019) samt
Bopp et al. (2019). Då detta var en mindre studie där informanterna inte valts
baserat på deras välmående kan inga slutsatser dras utifrån detta, men det kan
eventuellt tyda på att spelet kan ha potential för att verka för engagemang och
relaterbarhet för personer som upplever sig ha behov av spelets syfte.
I prototypen så valde vi att inkludera en NPC i form av en följeslagare då detta
visats kunna minska känslan av ensamhet enligt Emmerich et al. (2018). I den
externa kritiken så nämnde en informant att ingen direkt följeslagare upplevdes
finnas samtidigt som hon nämnde Bunny som en NPC som alltid finns där och
följer en. Detta tolkar vi som att följeslagaren trots att den inte alltid upplevdes
direkt som en följeslagare ändå verkade för samma syfte. Alla informanter
upplevde denna följeslagare som en vän, och som av de flesta kunde kännas igen
från verkligheten. Den upplevdes även som både underhållande och bidrog med
en känsla av att vara tänkt på. Vi upplever att detta resultat kan förankras i den
teori som Tong et al. (2021) presenterar i sin studie där de observerat att spelare
kan uppleva verkliga känslor för NPC:er och känna samhörighet med dem.
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Därmed argumenterar vi för att det indirekta sätt vi valt att implementera
följeslagaren på hade positiv effekt på användarnas upplevelse av spelet och
därmed inte behöver vara en direkt följeslagare i klassisk mening, som följer efter
en fysiskt i spelet.
Ett stort hinder vi är medvetna om kring spel för mental hälsa är stigmat och
uppfattningen kring att spel har negativa effekter på personers välmående. Detta
är något vi både funnit som ett hinder i tidigare studier och något som teori i fältet
har bemött flera gånger. De som spelar spel ses ofta utifrån som asociala och
ensamma trots att det ofta är motsatsen till detta, och där spel snarare kan hjälpa
användarna i ensamma stunder och svåra situationer enligt Depping et al. (2018).
Självklart finns det problematiskt spelande och detta är något vi är medvetna om
och funnit även inom teorin. Till exempel nämner Kleinman et al. (2021) en
osund eskapism där spelare väljer att fly sin verklighet in i spel för att inte ta tag i
sina mentala problem. Men om spelande hålls på en hälsosam nivå kan det istället
lindra de negativa effekterna och verka för personlig utveckling och förändring av
beteenden hos användarna, även utanför spelvärlden, enligt studierna utförda av
Phillips et al. (2021) och Iacovides och Mekler (2019). Men stigmat påverkar
fortfarande personers uppfattning om spel, och i studien utförd av Iacovides och
Mekler (2019) så fann de även att personer som upplever klara fördelar av att
spela spel trots detta ser tiden de spenderat på spelet som värdelös. Vi fann det
själva i våra djupintervjuer med intressenter där de inte förstod hur spelet skulle
kunna hjälpa. En informant ansåg till och med att denna typ av spel kunde leda till
mer ensamhet eller fysisk isolation.
Ett sätt som tidigare teori (Phillips et al., 2021) presenterat för att behandla detta
är att tydligt informera om spelet syfte, och peka ut vad upplevelsen är tänkt att
göra. Vi argumenterar här för att även inkludera en viss transparens för hur
upplevelsen kan hjälpa användaren, till exempel genom att berätta för användaren
om fördelarna med fri utforskning, belöningar och att få ta en paus från sina
problem och att arbeta sig igenom liknande problematik i en säker miljö utan
konsekvenser. Detta föreslår vi eftersom vi upplevt en viss skepsis i våra
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intervjuer, och där vi känner oss säkra på att en förklaring räckt långt för att få
personer mer öppna för upplevelsen.
5.2.1. Konceptrevidering
Utifrån användartester och intervjuer bör följande revideringar göras i konceptet;
Det bör inte vara möjligt att prata med karaktärer i fel ordning, i förhållande till
narrativet. Detta var något som blev tydligt under den externa kritiken då vissa
användare upplevde narrativet i fel ordning, något som skapade en försämrad
narrativ upplevelse. Åtgärder behöver göras för att förhindra förvirring i
spelupplevelsen, men samtidigt uppmana till fri utforskning, då detta är något som
Gómez-Maureira et al. (2021) funnit som en viktig aspekt i deras studie. För att
göra detta så skulle man kunna ge användarna stegvisa instruktioner på vad som
ska göras. Detta går däremot emot det som Ji och Nishino (2020) samt Tong et al.
(2021) nämner kring att undvika målinriktade och tvingande uppgifter i ett spel
för mental hälsa. Ett annat alternativ kan därför vara att använda tydliga symboler
för de karaktärer användarna bör interagera med för att ta del av narrativets
fortsättning, men på ett sätt som tydligt indikerar på att det inte är något som
måste göras.
En annan revidering som bör göras är att utveckla konversationerna med
NPC:erna ytterligare så att spelaren kan hålla fler och längre konversationer med
dem, och där de olika svarsalternativen ger konsekvenser i spelets fortsatta
narrativ. Detta var något som flera informanter, under den externa värderingen,
påstod att de saknade. Att skapa meningsfulla interaktioner samt agens i svar med
NPC:er är något som flera studier (Bopp et al., 2019; Iacovides & Mekler, 2019;
Kleinman et al., 2021; Tong et al., 2021) identifierade som viktigt, något som vi
försökt inkludera i prototypen, men som skulle behöva utvecklas.
En ytterligare revidering som bör göras är att inkludera flera unika spelbara
karaktärer och personbeskrivningar. Svarsalternativ i konversationer med NPC:er,
baserat på dessa karaktärer, skulle även behöva implementeras. Detta menar vi
utifrån studien av Ciocarlan et al. (2017) där de rekommenderar personalisering i

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

72 (90)

spel för studenter, för att inkludera spelare med olika personlighetstyper och för
att höja spelarnas närvaro i spelet, något som i den externa kritiken visades
påverkas av just detta. Vi har i prototypen begränsat oss till enbart en personlighet
i den spelbara karaktären, men med falska val som skapar en illusion av att den
spelbara karaktären är baserad på valen. Detta gjordes för att begränsa prototypens
omfång, men med tanken på att utveckla detta senare. Trots detta så upplevde
flera informanter att karaktären passade in på deras val, trots att de gjort helt olika
val i personaliseringen. Detta är något som kan tyda på att karaktären var
tolkningsbar och att informanterna speglade sig själva i den. Två informanter kom
däremot inte ihåg den spelbara karaktärens historia, och såg att en rikare
bakgrundsberättelse hade kunnat ge en mer minnesvärd karaktär. Detta är något
som bör revideras genom att göra det enklare för spelaren att skapa anknytning till
den spelbara karaktären, vilket är en av de designaspekter vi jobbat mot utifrån
studien utförd av Bopp et al. (2019).
5.2.2. Framtida forskning
Den studie som vi utfört bidrar endast med en liten del av den kunskap som
behövs för designers som vill undersöka hur spel kan utvecklas för att minska de
negativa effekterna av ofrivillig ensamhet. Därför finns det fortfarande en stor
kunskapslucka att fylla för att bättre förstå hur spel kan designas för detta syfte.
För framtida forskning behöver först de revideringar vi föreslagit implementeras
och testas tillsammans med informanter, för att utesluta att detta inte genererar
andra svar. Fortsatt föreslår vi att testa om studiens resultat kan användas för att
skapa en artefakt baserat på den teori vi presenterat och genom de designriktlinjer
vi tagit fram. Detta för att se om artefakten kan användas för att praktiskt minska
de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet hos högskolestudenter.
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6. Slutsats
Genom litteraturgenomgång, prototyputveckling, användartester och
djupintervjuer så har tre teoretiska designriktlinjer formulerats i syfte att stödja
designers arbete med att skapa seriösa spel med syftet att lindra de negativa
effekterna av ofrivillig ensamhet. Designriktlinjerna är följande:
●

Fritt utforskande med enkla tydligt utmärkta uppgifter - genom att
uppmuntra till utforskning i spelet men samtidigt ge enkla uppgifter som
markeras tydligt med vad de är och att de inte måste göras direkt.

●

Tolkningsbara narrativ och karaktärsval - genom att implementera
narrativ som kan tolkas fritt, samt val av spelbar karaktär som är öppen för
tolkning.

●

Visuellt och narrativt igenkännbart från studentlivet - genom att
implementera objekt, NPC:er och platser som är igenkännbara för
målgruppen, där NPC:er har inslag av humor, och med narrativa ämnen
som kan relateras till att vara student.
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8. Bilagor
Bilaga 1.
Länk till video på spelprototyp: https://youtu.be/Mr_6oh6dz5Y
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Bilaga 2.
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Bilaga 3.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

81 (90)

Bilaga 4.
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Bilaga 5.
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Bilaga 6.
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Bilaga 7.
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Bilaga 9.
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Bilaga 10.
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Bilaga 11.
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Bilaga 12.
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Bilaga 13.

Intervjufrågor:
•
•
•
•
•

Vilken könsidentitet har du?
Hur gammal är du?
vad upplever du ditt välbefinnande idag?
Vad är din spelvana?
Vad är din favorit-bakelse och varför?

Reflektionsfrågor:
•
•
•

Hur upplever du de känslor spelet får dig att känna, kan du beskriva dessa?
Hur upplever du din närvaro i spelvärlden?
kan du beskriva om spelet skulle kunna ha inverkan på upplevd ensamhet?
Visuellt
• Hur upplever du det gestaltade underlaget för spelet? så som former, färger, miljöer,
och känsla?
Ev. Följdfrågor:
• Hur upplever du färgerna i spelet? Anser du att de bidrar till upplevelsen på något
sätt?
• Hur upplever du spelets visuella stil?
Ljud
• Vad anser du om spelets musik och ljudeffekter?
Ev. Följdfrågor
• Hur upplever du ljudbilden?
• Vad upplever du för känslor?
Spelmekanik
• Kan du berätta om spelets uppgifter och det du gjorde under spelet?
Ev. Följdfrågor:
• Hur upplevde du dessa uppgifter?
• kan du beskriva dina uppgifter och vad du gjorde?
NPC:er
• Hur upplevde du karaktärerna i spelet (de du inte själv spelade)?
Ev. Följdfrågor:
• Hur upplevde du interaktionerna med personerna och föremålen i spelet?
• Hur skulle du beskriva karaktärerna?
Spelbar karaktär
• Kan du berätta lite om den karaktär som du spelade under spelet?
Ev. Följdfrågor:
• Hur upplevde du valet av karaktär?
• Vilka känslor väckte den spelbara karaktären hos dig?
Narrativ
• Hur upplever du spelets berättelse?
Ev. Följdfrågor:
• hur upplever du ämnet?
• Väcks några känslor?
• vad får berättelsen dig att göra?
Diverse
• Kan du berätta om introduktionen till spelet?
• Hur upplever du din närvaro i spelvärlden?
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