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Abstrakt 
Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” 

inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom 

prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från 

spelbranschen. Detta för att kunna definiera hur man kan skapa ett spel som får spelaren att tänka 

kring ett fåtal utvalda diskussionsämnen som baseras på i den digitala gestaltningen om vad som 

är GROW’em . Vår frågeställning är: “Hur kan man med hjälp av digitala spel inom VR förmedla 

diskussion samt tankar kring hortikultur?”, och vi har valt att gestalta detta genom att utveckla 

ett spel vid namn GROW’em . Nyfikenhet kring detta ämne väcktes inombords efter att vi 

undersökt närmare inom spelupplevelsen som GROW’em är baserad på. Men vad vi vet, efter att 

ha genomgått en lång sökhistorik, så finns det inte någon upplevelse som liknar den erfarenhet 

och område såsom hortikultur vilket vi vill komma åt. För att testa denna undersökning så gav vi 

diverse individer chansen att testspela igenom gestaltningens demo som varade mellan 10-15 

minuter, dessa individer fick sedan besvara på ett frågeformulär kring deras spelupplevelse.  

 

Undersökningen resulterade i ett digitalt spel i samband med den fysiska hårdvaran av VR. Med 

resultat som ger till följd av nya synvinklar på en framtida planering av projektet. Dessa resultat 

gav även en indikation på hur rimlig vår undersökning är i mån av frågeställningen som vi 

ställer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Virtuell verklighet (VR), Games for Change  , digitala spel, speldesign, hortikultur.  
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Abstract (English) 
With this bachelor thesis, we try and explore the possibilities of a "practice community" within 

Games for change  through digital games with the technology of virtual reality (VR). Through the 

work itself, this study tests itself with a strong analysis method from the gaming industry. This is 

to be able to define how one can create a game that causes the player to think about a few 

selected discussion topics based on the digital design of what GROW’em is. Our question is: 

"How can one with the help of VR convey discussions and thoughts about horticulture?", which 

we have chosen to create this by developing a game called GROW’em . Curiosity about this 

subject was brought onto us after we examined in more detail within the gaming experience of 

what GROW'em is based on. But what we know, after having gone through a long search history, 

is that there’s no immersion that resembles the experience and areas as a horticultural culture that 

we want to access. To test this study, we gave different individuals the chance to try a demo that 

lasted between 10-15 minutes. These individuals then had to answer a questionnaire about their 

experience. 

 

The investigation resulted in a digital game in conjunction with the physical hardware of VR. 

With results that puts things in a new perspective on a future planning of the project. These 

answers also provided an indication of how reasonable our inquiry is, to the extent of the framing 

of a question that we ask. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Virtual reality (VR), Games for Change , digital games, video game design, 

horticulture  
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Samskrivande 
Detta kandidatarbete är skrivet av två personer, Aziz Mehmedovic och Anes Sabanovic. 

Skrivandet har för det mesta varit uppdelad på viset att vi tillsammans går genom vad som 

behövs på varje kapitel och sen så skriver varje person en del i just detta stycke som de är mer 

insatta i. Likt genomförandet av metoden MoSCoW (”Design Method Toolkit MoSCoW”, u.å.) 

för gestaltningen i dess planering så fungerade vårt samskrivande på texten i liknande fall. 

Tillsammans läser vi igenom varje titel efter att texten blev tillskriven i detta dokument för att 

kunna utesluta avvikelser i texten. Texten har skrivits i Google Documents vilket har tillåtit oss 

att kommentera varandras inlägg smidigt för att komma fram med förslag kring omformuleringar 

och idéer. Detta för att enkelt kunna redigera under skrivandets gång, samt för att kunna bearbeta 

varandras texter under diverse tider. Till stor del var båda delaktiga i formen av att texten skrivs, 

samtidigt så finns specifika områden som varje person fick ta ansvar över. 

Under kapitlet 2. så delade vi upp ansvaret för vilka forskningsområden varje person skulle 

skriva om. Bitar inom 2. som blev uppdelade i mån av själva skrivandet var 2.2 och 2.4 var 

skrivna av Aziz, medan 2.1 samt 2.3 var skrivet av Anes. Resterande o-nämnda punkter har varit 

ett gemensamt arbete i mån av skrift, samt i form av diskussioner och kommentarer i det delade 

dokumentet på Google documents. 
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1. Bakgrund 
Då virtuell verklighet (VR) är en enormt växande industri som helhet, och detta inte enbart inom 

Sverige utan i hela världen (In-Hee Cho et al., 2018) så valde vi att tillämpa vårt projekt inom 

detta växande medie. Där vi med hjälp av praxisgemenskap och hur detta kan användas i form av 

Games for Change  (Games For Change, u.å.) som ett stöd för att upplysa idéer och diskussion 

inom ett utvalt ämne. Samtidigt som vi använder VR som teknologi så måste vi använda oss av 

en form av upplevelse där man får erfara området kring frågeställningen, vilket har lett till att vi 

valde att arbeta med just spelmediet med VR. Då även spelindustrin är en enorm 

underhållningsmedia som ständigt växer i den moderna tiden som vi lever i (Kroon, 2018), så 

blir detta ett bra sätt att projicera vår forskning genom. Spel i sig är en grundsten i bägge av våra 

liv samt varit en del av uppväxten, så har vi kommit att inse att vi har samma passion och idéer 

för vad som kan komma att bli en rolig erfarenhet. Denna forskning vi tar fram inom detta 

dokument skulle då kunna vara en del av utvecklingen inom VR-industrin och dess framtid. 

Förhoppningsvis så kan vår forskning även hjälpa till inom andra industrier eller undersökningar, 

vilket hade varit en enormt glädjande upplevelse för oss som studenter inom detta 

forskningsområde. Under våra första veckor med denna forskning och dess litteratur så kom vi 

fram till att det finns många spelupplevelser under termen “serious games” inom VR området. 

“Serious games” är alltså ett spel som är designat för ett annat syfte än endast ren underhållning 

(Colpani., Faria., 2017). Men vad vi vet, där vi genomgått en lång sökhistorik, så finns det inte 

någon upplevelse som liknar den erfarenhet och ämne såsom hortikultur vilket vi vill komma åt. 

Till vårt spel och teknologin som vi ska använda hade vi tänkt informera aktörer genom 

forskningen vi har tagit fram. Detta antyder på ett hypotetiskt sätt som vi upplyser aktörer vars 

tester speglar sig genom vårt forskningsområde. Vi vill kunna sätta in diverse spelintresserade i 

en virtuell miljö som vi kopplat till hortikultur samt ett virtuellt växthus. Frågor som skulle 

kunnas tillämpas till just denna undersökning kan vara exempelvis följande: 

 

“Hur kan denna spelupplevelse påverka denne individ för samhället hen lever i?” 
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Forskningen vi tar upp är menat att inspirera till frågor eller tankar för aktören kring hortikultur 

och spelmekaniken bakom det, samt ett hållbart samhälle i mån av hortikultur, och vad som idag 

ses som en stort hot för livet på jorden, växthuseffekten (Schneider., 1989). Genom valet av 

mediet VR och dess tillhörande hårdvara/mjukvara hoppas vi att vi kan nå ut till diverse 

individer i ett samhälle genom nya medel för just kunna upplysa diskussioner kring dessa 

specifika ämnen. Spelet i sig är inte tänkt att vara ett resultat av banbrytande biologiska 

framtagande inom hortikultur och utvecklingar, utan är endast ett tillvägagångssätt för vår 

forskning om den faktiska sociala händelsen för människan. Forskningen är tänkt att inleda 

konversation och kunskaper om den världen vi lever i som en individ eller för ett samhälle. Hur 

vi som personer kan göra det bättre genom diskussion och andra medier. 
 

 

1.1. Frågeställning 
Hur kan man med hjälp av digitala spel inom VR förmedla diskussion samt tankar kring 

hortikultur? 

 

 

1.2. Syfte med undersökningen 
Med detta kandidatarbete syftar vi till att undersöka Games for Change  inom det digitala rummet 

av VR i form av ett digitalt spel som verktyg för upplysande. Den omslutande VR teknologin 

skall vara en bas för forskningen och dess prövningar som vi tar fram, där dessa prövningar kan 

uppmana till reflektion. Med tillhörande gestaltningsprojekt GROW’em som är tänkt att 

möjliggöra en upplevelse (inom VR) till en aktör som då tar till en diskussion samt tankfull 

spelupplevelse, denna spelupplevelse skall då kunna upplysa en individ om exempelvis 

samhällsfrågor. Undersökningen ska då få pröva hur detta kan inleda någon form av diskussion 

kring metoden Games for Change  och hur denna metod kan användas för att inleda en social 

förändring med tillhörande forskning och teknologin som används. Det som gynnas ifrån denna 

forskning samt upplevelsen är en medieteknisk inriktning på vad som i helhet kan ses som 

hållbarhet och klimatfrågor, dock så är dessa termer stora och på så sätt har vi alltså valt att gå 

djupare in kring specifikt hortikultur. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 
I detta kapitel tar vi upp den bakgrundsforskning som denna undersökning bygger på. Denna 

undersökningen bygger på forskning från branschen men även från andra diverse artiklar från 

forskare med kunskap inom de diverse områdena som denna undersökningen riktar sig in på. 

Forskningen går även djupare in i vad som är “Games For Change” med tillhörande genrer. 

 

 

2.1 Introduktion 
Under denna titeln så tänker vi gå djupare in i diverse källor som inspirerat oss utifrån dess 

forskning samt en ny insynsvinkel. En av de forskningsområdena som vi använde oss till stor del 

av var, Immersive Virtual Reality Field Trips Facilitate learning about climate change (2018) 

och om hur en teknik som VR kan påverka användarens förståelse och kunskapsgivande faktorer 

till viss del inom forskningsområdet. Vi kommer även ta upp en del andra källor inom liknande 

forskningsområden där dessa källor testar VR tekniken som en form av uppvisning till förståelser 

angående allt från inlärningsfunktioner till möjliga framtida händelser uppvisade inom VR 

tekniken. 

 

 

2.2 Fördelar samt lärande i spel med VR 

Virtuella erfarenheter har en stor påverkan på hur vi som människor erfarar upplevelsen av VR 

rent psykologiskt. (Markowitz et al., 2018) Något forskarna även intygar på är om nyare 

forskningar baserade på aktiviteter inom VR och hur detta fungerar som en ram intill en 

psykologiskt samt social process. Då studien vi utforskar ska ta upp processen om en form av 

social förändring så baserar vi en del i våran forskning på vad forskarna Markowitz et al. (2018) 

tagit fram. Men innan man kan ta del av hela VR tekniken och vilka fördelar detta för med sig till 

den sociala och inlärningsförmågan så tar Markowitz et al. (2018) fram en tidigare forskning från 

Meredith Bricken (1991). Dessa diverse faktorer såsom kostnader för ett VR kit kan vara dyra, 

samtidigt som möjlig användbarhet inom tekniken skall finnas. Erfarenheterna ska också vara till 
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en viss del genomtänkta i mån av presentation och slutstadie. Det ska även möjligtvis 

förekomma en form av ren rädsla från VR upplevelsen, ett exempel på detta kan vara att bli 

neddragen till ett mörkt djup. (Bricken, 1991) tar alltså upp tre faktorer som kan påverka 

inlärningen av en upplevelse, vilket även kan påverka den möjliga sociala kontakten 

konsumenten upplever med kontakt av andra speltestare (konsumenter).  

 

I samband med spel till denna forskning kan man hitta i spelet Green Reality (2017). Där 

grunden för spelet bygger på VR teknik och hur detta kan påverka en persons livsstil inom 

digitala medier. En del av inspirationskällorna kommer från grundtankarna bakom forskningen, 

Green Reality och dess idéer om ett VR & teknikbaserad konstruktion av en gestaltning är värdig 

av att diskuteras i mån av flera diskussionsområden när det gäller förändring och sociala 

sammanhang. Spelet går ut på att städa upp världen på ett fartfyllt, roligt och lärorikt sätt, där 

realism nödvändigtvist inte är närvarande, detta för att skapa en rolig miljö med ett stort estetiskt 

intryck. Det är just denna kunskap från Green Reality vi vill ta upp, och där Markowitz et al., 

(2018) tar upp i sin artikel; 

 

“Situated action can facilitate knowledge gain because learning occurs in the 

environment of interest (e.g., learning about ocean acidification occurs while placed 

virtually underwater)” (sid.3) 

 

Detta Markowitz et al., nämner här, är en del av kunskapen vi vill kunna uppnå genom metoden 

vi tillämpar i vår forskning (Games for Change ). Där man använder kunskapen som en förståelse 

och riktar det utåt, i form av en social konversation och ställningstagande. Markowitz et al., 

(2018) forskning är då väl tillämpad då de försöker förstå och förtydliga den lösa termen 

“immersion ” då denna termen kan komma att påverka upplevelsen med VR teknik genom 

diverse ändamål, såsom kontextuella idéer/rörelser och hur dessa kan påverka lärandet med 

“immersion” med speciellt inriktade diskussionsområden.  
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Den undersökande gestaltningen är baserad på ett liknande koncept som vår forskning är tänkt att 

snarlika C.Pisithpunth, P.Petridis, P.Lameras, och I.Dunwell projekt i boken Virtual, Augmented 

and Mixed reality (R.Shumaker och S.Lackeys, 2014). Projekt går under namnet “The Growth” 

och är i grunden är deras undersökning baserat på ett icke hållbart samhälle, där den växande 

mänskliga populationen antyder om en starkt tryck på jordens tillgångar och den växtliga 

naturen. Samtidigt som de tar upp de miljöproblem som uppstår med en icke hållbar tillväxt av 

mänskligheten så nämner de även hur denna ohållbara delen påverkar mänsklighetens samhälle 

på ett negativt sätt. Gestaltningen till denna forskning är baserad inom flera faktorer och inte 

enbart den typiska “miljöpåverkan” för att vara ett spel baserat på miljö. De har alltså även lagt 

till ömsesidiga förhållanden med ekonomier, population och det mänskliga samhället. The 

Growth  använder sig alltså av ekonomiska utmaningar, hälsoförbättringar och rent allmänt den 

sociala eufori som grundpelare till deras budskap. Detta är för att kunna nå ut till en publik som 

exempelvis testar spelet och blir inlärda av en form av kunskap som de inte vanligtvis hade tänkt 

på, vilket i deras fall kan vara icke miljömässigt inriktade aktörer. Med Shumaker & Lackeys 

(2014) forskning samt resultat kan vi etablera en vinkel och arbeta utifrån dess resultat. Detta i 

sig kan hjälpa oss undersöka vår forskning tydligare och på så sätt få ett tydligare resultat. 

 

 

2.3 Games for Change 
I vår undersökning utgår vi från designperspektivet Games for Change , en rörelse dedikerad för 

att använda digitala spel för social förändring. Organisationen Games for Change främjar 

skapandet och distributionen av spel som fungerar som kritiska verktyg inom humanitära och det 

pedagogiska. I artikeln Balancing Play, Meaning and Reality: The Design Philosophy of LEVEE 

PATROLLER (Harteveld, Guimarães, Mayer & Bidarra, 2010) konstateras det att i stor 

omfattning saknas det forskning kring underhållning i spel med koppling till “serious games” 

(Figur 1). Genom paralleller till Levee Patrollers spelutveckling, en realistisk träningssimulation 

för hantering och förvaltning av skyddsvallar för översvämningar, presenteras svårigheterna av 

att balansera nöje med realism och budskap samt de olika typer av kompromisser som behöver 

genomgås för en sådan designprocess. 
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Chris Swain (2007) lyfter fram ett antal förslag som kan gynna designerns tankegång för att 

skapa med avsikten av Games for Change. I denna undersökning kommer vi ta stöd av de praxis 

summerade för att utforma ett spel med avsikt för social förändring: “Make it fun”, “Maintain 

journalistic integrity” och ”Define intended outcomes”. Swain (2007, s. 807) beskriver 

“Maintain journalistic integrity” som en form av journalistisk när han beskriver spelmediet.  

 

Det som både Swain (2007) och Harteveld et al. (2010) tar upp är förmågan om att vara avsiktlig 

med det man vill påverka eller förmedla genom design. Spel som strävar enbart för att 

underhålla kan fortfarande skapa en förändring och påverkan fast sällan på ett sätt en hade 

önskan om. Det finns helt klart flera komplikationer med att upprätthålla balansen i spel och 

framställa budskapet som en indirekt prioritering i en designprocess. För att kunna hantera denna 

utmaning av sköta balanseringen i spelet kommer många insikter utifrån Harteveld et al. (2010) 

till godo, som i en undersökning har summerat ett antal dilemman av balanseringen av detta 

multi-objektiva problemet. 

 

“To find these solutions, designers have to make trade-offs between these frequently 

conflicting objectives. Making these trade-offs is a difficult task, not only due to the 

conflicting objectives but also because it is necessary to take the constraint of harmony 

into account, an essential characteristic of good games according to game designer 

Brian Moriarty (Harteveld et al., 2010, s.323)” 

  



12 

 

(Harteveld et al. 2010, s. 325, fig. 1) 

 

Exempel på spel vi har tagit inspiration ifrån och som är relevanta för undersökningen är Tree 

(New Reality Co., 2017) och Dumb Ways to Die (Metro Trains Melbourne, 2013).  

 

Dumb Ways to Die var av intresse för dess humoristiska sätt att förmedla budskapet kring 

tragiska olycksfall. Spelet förmedlar säkerhet om tillfällen och händelser där vi alla inte tänker 

på så mycket som vi borde på ett roligt och relevant sätt. 
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I VR spelet Tree upplever spelaren en livscykel genom naturens lins, där spelaren tar formen av 

trädets kropp och perspektiv. Utifrån ett frö följer du med hela utvecklingen av trädets liv till 

dess högsta punkt innan trädet huggs ner av människor. Spelarens armar i spelet symboliserar 

trädets grenar och kroppen som trädstam, idéen är att förkroppsliga trädet som om det vore din 

egna kropp. Spelet talar ett universellt budskap utan användningen av språk för att förmedla 

diskussion kring klimatförändringar, berättande och innovativ teknik. 

Spelet är både intressant och relevant för vår forskning i den mån att diskussion kring 

klimatförändringar är framtagen genom samma teknik (VR) som möjliggör full inlevelse, som i 

detta exemplet är att förkroppsliga ett virtuellt träd. 

 

 

2.4 UPEQ Motivation 
Denna undersökning stöds av UPEQ (Ubisoft Perceived Experience Questionnaire) för att kunna 

ta reda på utvecklandet och utvärderingen av ett digitalt medium vilket i detta fallet blir spelet vi 

ämnar att skapa vilket är GROW’em . Detta för att kunna bedöma vilken form av ett 

grundläggande psykologisk behov som en spelare är nöjd med i det digitala spel (A.Azadvar., et 

al., 2018). En annan del som Azadvar och Canossa nämner i sin artikel är att spelare vill kunna 

bestämma hur deras karaktär i spelet skall växa, vilken typ av aktivitet de ska göra och vilket 

område som skall utforskas (A.Azadvar., et al., 2018).  

 

För att möjliggöra ett välutvecklat digitalt spel så finns det nästan ett krav på att speltesta i 

diverse stadier under spelets utveckling. På detta sätt hjälper metoden UPEQ att vara till en 

fördel för spelutvecklare i mån av gedigen feedback som inte bara är mål-orienterat kring spelets 

design och utveckling men även hur detta inte hindrar den fria kreativa processen som uppstår i 

vad som faktiskt är spelutveckling (A.Azadvar., et al., 2018). Liknande metoder kan man se i 

exempel “BrainHex” där det sker en gruppering av spelmoment som en spelare kan erfara i andra 

spel och som sannolikt blir en del av den konstanta bestående tanke/idén. Alternativt till detta 

kan vara spelmekanik för spelaren att leta efter i andra spel (Nacke, L., et al., 2014). Exempel på 

detta kan vara vilka är de logiska spelmekanikerna samt komponenterna i spelets utveckling och 
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hur kan man återanvända dessa för att kunna få spelaren att känna igen spelet rent mekaniskt 

utifrån deras tidigare kunskaper inom den digitala spelvärlden. 

 

De tre grupperade ämnena inom UPEQ i helhet är autonomi, kompetens och närhet. Men då vi 

inte riktigt har vissa aspekter i spelet för att kunna utvärdera dessa så blev frågor som exempelvis 

“other players are friendly towards me” (“är andra spelare trevliga tillmötes?”) uteslutna. 

Detta påverkar dock inte resultatet av att använda UPEQ då det fortfarande ger resultat på andra 

frågor som är tillämpade för just den forskning vi begriper kring det digitala spelet GROW’em 

och hur man kan se en påverkan på andra speltestare i detta fallet genom ren observation till en 

början.  

Ju fler observationer man gör desto bättre och tydligare svar kan man få genom att återanvända 

samma UPEQ formulär. På detta sättet så kan man utvärdera samma personer under olika 

tillfällen av utvecklingsstadiet. 

 

 

2.5 Sammanfattning 
För att kunna komma någonvart i denna undersökningen vad gäller vår frågeställning så blev det 

uppenbart att tidigare forskning inom Games for Change  samt digitala spelupplevelser som 

omnämner VR var ett måste, detta för att kunna inrikta oss på ett möjligt svar med utveckling 

inom den tidigare forskningen samt frågeställningen i sig. Med hjälp av den ovan skrivna 

bakgrundsforskning samt hjälpmedel från spelindustrin där den kvalitativa 

undersökningsmetoden UPEQ var en bidragande faktor till gestaltningen. Detta hjälpte oss att 

bearbeta processen av vad som kommer att bli en av de supportiva pelarna i denna 

undersökningen. 
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3. Metoder 
I detta kapitel så går vi in på de diverse metoder som stod till grund till undersökningen. Denna 

text kommer alltså gå djupare in på delar av projektet som underlättade gestaltningens 

skapande. De diverse metoderna motiveras till varför de är viktiga till denna undersökning och 

GROW’em och hur det fick oss att värdera varje metoder. 

 

 

Undersökningen bygger på diverse val av metoder för att kunna utforska vårt område inom 

hortikultur. Designmetoder som har spelat stor roll för projektet är MoSCoW och Brainstorm. 

Samtidigt som vi använt dessa designmetoder för idéer så har vi utvecklat själva gestaltningen 

inom spelmotorn Unreal Engine 4 genom att använda dess “Visual scripting” som 

programmeringsmetod. Med hjälp av arbetsmetoden roadmapping , så har vi fastställt de mest 

prioriterade delarna från design-metoderna och applicerat dessa till utvecklingen inom 

programmeringsmetoder inom Unreal Engine 4. Roadmapen har alltså varit 

implementationsfasen av alla filtrerade idéer, samt en vägledande guide för att kunna uppnå ett 

gestaltningsprojekt till denna forskningen. 

 

 

3.1 MoSCoW 
MoSCoW är en metod som gör det möjligt för laget att prioritera de olika funktionerna som de 

kommer att arbeta med. Funktioner kategoriseras sedan i "Måste ha", "Ska ha", "Kunde ha" eller 

"Vill ha men kommer inte att få". (”Design Method Toolkit MoSCoW”, u.å.) 

Vi har använt metoden i flera tidigare projekt och har sett goda resultat när det kommer till 

prioritering av uppgifter under utvecklingen av spelen. Detta är en av anledningarna till varför vi 

bestämt oss för att tillämpa denna metoden till vår undersökning. I gestaltningen, vid namn 

GROW’em  har vi arbetat i form av iterationer med MoSCoW. Första stadiet av MoSCoW till 

undersökningen blev en lyckad iteration, då gestaltningen fick tydliga inriktningar på vad som 

skulle kunna implementeras in i vår första iteration av spelet. Ämnet vi arbetar kring handlar om 

hortikultur, och hortikultur i sig kan innebära många fysiska objekt och ting, vilket var en av 
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anledningarna till en avgränsning med hjälp av MoSCoW. Detta gav oss en uppfattning på om 

hur vi skulle kunna ta oss vidare genom prioritering av de diverse målen vi satt som 

forskargrupp. Då MoSCoW-metoden är en agil metod för att kunna få en överblick av projektets 

gång samt prioriteringar kring projektet så lät denna metoden oss göra just detta, att prioritera 

rätt. Samtidigt som forskargruppen kan lägga till nya idéer så har vi fortfarande de mest 

prioriterade uppgifterna på listan att bearbeta, vilket är ett utmärkt inom MoSCoW då det är en 

enkel metod att använda som inte alls är svårbegriplig att förstå när det kommer till att tyda 

projektets planer och mål. Detta besparar oss tid, då tid är en grundläggande pelare till vad vi 

hinner att forska kring. Något Sarah Hatton (2008) nämner i artikeln Choosing the “Right” 

Prioritisation Method är: 

 

“Using a technique such as the MoSCoW method to prioritise would give the 

development team an excellent starting point to determine value. MoSCoW has been 

shown to take little time to do, and is easy to understand” (sid. 522) 

 

Detta kan man tydligt se i vår iteration av MoSCoW. Resultatet var att mindre tid blev spenderad 

på att göra en stor planering och för att istället ha en smidig planering med MoSCoW, för att 

kunna spara tid på andra områden av vår undersökning. 

 

 

3.2 Visual Scripting 
För att kunna utveckla en digital gestaltning i form av ett spel, så är det normalt att ha en 

mjukvara som är utformad för spelutvecklare där man kan skapa ett digitalt spel. Denna 

forskning bygger just på en sådan mjukvara, en spelmotor. GROW’em  är alltså byggt från 

grunden inom Unreal Engine 4 (Unreal Engine, 2019). För att kunna utveckla en del av vårt spel 

i denna spelmotorn så har vi fått använda oss av Unreal Engines Blueprints (docs.unreal engine, 

2019), vilket är en form av “Visual programming language”  (VPL). Detta är en 

programmeringsteknik som använder sig av grafiska element för att skapa samt manipulera de 

diverse koderna. Vad som urskiljer denna programmeringsteknik är just det visuella, den mer 
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traditionella formen av programmering brukar endast bestå av bokstäver och siffror, medan VPL 

är en variation av både visuella noder och pilar där de visuella noderna oftast brukar vara en 

form av enhet. Medan pilarna representerar en form av relation mellan noderna . Detta är en 

modern och aktiv programmeringsteknik inom spelbranschen, samtidigt som den är så pass stor 

så är den fortfarande smidig och lättförståelig. Detta är flera av anledningarna till varför vår 

undersökning bygger på just denna spelmotor samt programmeringsteknik. Då ingen av oss har 

mycket kunskaper inom just den traditionella typen av programmering så valde vi att testa en ny 

form av modern programmering vilket kallas Blueprints i just spelmotorn Unreal Engine 4.  

 

 

3.3 Roadmap 
En stor del av skapandet av gestaltningen har utarbetats utifrån en roadmap plan (Design Kit. 

(u.å.). Detta innebär att forskningsgruppen bearbetat information om vad som behövs göras till 

själva forskningen vi försöker forska kring. Vad detta innebär är att vi exempelvis har använt oss 

av en kalender av sorters. Detta kalendarium vilket i detta fallet är mjukvaran Dreamler 

(Dreamler. u.å.). I Dreamler ritar vi upp våra listor om idéer, tankar och mål som måste göras, 

samt information som kanske inte är krävande till själva forskningen men hade varit intressant att 

ha med till upplevelsen av det digitala spelet GROW’em . 

 

 

(Dreamler Roadmap, fig 2) 
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För att kunna förstå hur och vad vi behöver göra, så använder vi denna mjukvara för att lättare 

kunna förstå vart man är i utvecklingen av den digitala gestaltningen som visas i Figur 2. Detta 

mjukvaruprogrammet underlättar för oss alla, då man faktiskt kan se hur långt i utvecklingen 

man är kommen, ifall man ligger efter så ser resten av gruppen det med. 

För att kunna bespara tid samt förvirring kring utvecklandet av GROW’em  så var detta ett 

lämpligt val till ett sätt för oss som forskar kring vårt ämne. Man får en överblick av projektet 

samtidigt som man håller koll på ens milstolpar till forskningens gång. 

 

 

3.4 Kvalitativ metod: Speltest med UPEQ 
För att kunna förstå och få svar på om den riktningen vi har utformat samt skapat till GROW’em 

är användbart så är vi nästan tvungna till att analysera och värdera andra aktörer som inte är med 

i spelutvecklingen. Det är just i detta fallet UPEQ metoden (Azadvar & Canossa, 2018) kommer 

i hand, utvecklat av Alessandro Canossa & Ahmad Azadvar. För att kunna ta reda på ifall det vi 

har under ett test alternativt demo, är en indikation på vad speltestare kan uppfatta som logiskt i 

det digitala spelet GROW’em . UPEQ metoden kommer bra till hands för just den analytiska 

delen av frågor som indikerar på hur en aktör uppfattar spelet i mån av vad de upplever. För att 

kunna förstå logiken bakom varje mekanik i spelet och hur diverse individer från olika intressen 

av spelgenrer ställer sig mot dessa mekaniker. 

 

 

3.5 Sammanfattning 
Genom att använda dessa ovan nämnda metoder så har vi som en undersökningsgrupp fått fram 

en riktning på hur vi skulle kunna besvara den frågeställning som denna undersökning är baserad 

på. MoSCoW har hjälpt gestaltningsgruppen att arbeta sig framåt i mån av det VR spelet vi 

ämnar att få fram. Visual Scripting är en ny metod för oss alla inom programmering och även 

detta är en smidig metod för att kunna komma in i programmering som man kanske inte riktigt 

var van vid till en början. Detsamma gäller just UPEQ metoden, vilket är en helt ny metod för 

oss att få fram resultat ur ett kvalitativt undersökning i mån av speltest. 
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4. Designprocess 
I det här kapitlet beskriver och motiverar vi de valda metoder för gestaltningarbetet, samt går 

igenom gestaltningens bakgrund. Vi går igenom arbetets planeringsfas och konceptutveckling av 

gestaltningen, hur vår kvalitativ speltest gick till och vidareutvecklingen av spelet. 

 

 

4.1 Idé och koncept 
Den existerande gestaltningen GROW’em påbörjades av en gruppmedlem som ett personligt 

sidoprojekt som sedan blev grunden till att bilda spelstudion Okay Games. GROW’em gick 

igenom den första metoden i processen genom Lean Canvas (”1-Page Business Plan | 

LEANSTACK”, u.å.) under sommarkursen Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap. Idén 

om GROW’em väcktes fram när diskussionen kring växtodling och hur termen “gröna fingrar” 

skulle kunna digitaliseras i en VR miljö för att skapa en bredare tillgänglighet för att ta hand om 

sitt egna växthus men även inlärning av hortikultur. Anledningen till varför just VR valdes till 

denna gestaltning är på grund av dess fördjupad interaktion med den digitala världen och 

tillsammans med detta konceptet av hortikultur, en hobby där det förekommer aktiv fysiskt jobb 

med mycket jobb för händerna, så var VR ett bra medium mellan aktören och spelet. Tankar gick 

runt om att utesluta VR i denna gestaltning, men insåg snabbt att konceptet kring digitala “gröna 

fingrar”  gick miste om snabbt. Den fysiska känslan om att ta tag i en trädgårdsspade, plantera ett 

frö, vattna sina växter i den riktiga världen är något vi vill förmedla till spelaren genom att 

efterlikna verkligheten genom spelmekaniker och trovärdigheten om att kunna ta dessa tendenser 

från verkligheten till det digitala. 

 

I vår erfarenhet från att ha spelat många olika VR-spel tycker vi att de flesta VR-upplevelserna är 

mindre hållbara i form av spelvärde efter första genomgången, så att skapa en upplevelse inom 

VR för att sköta om sitt egna växthus med underhållande sysslor och utbildande element var 

tilltalande för att utveckla vidare på denna idén. Vi har sett glimtar av vad det otroligt lockande 

innehållet kan vara inom den digitala spelvärld av vad som är virtuella verklighet men inte 

tillräckligt för att lägga en större investering i tekniken. Spelet i sig har varit i aktiv utveckling 
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under spelstudion Okay Games i drygt 8 månader innan kandidaten och hade från start avsikten 

att fortsätta utveckling under kandidaten. 

 

 

 

(Lean Canvas. fig 3) 

 

Efter att vi gått igenom Lean Canvas som illustreras i Figur 3, har gruppens första brainstorm 

möte diskuterats kring spelets utkomst som blev tre specifika syften spelet omfattar som visas 

tydligt i Figur 4. Det första prioriterings-området var terapeutiskt, där omgivningen och estetiken 
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i spelet formar en avslappnande miljö vars syfte är att skapa en stressfri miljö för spelarna. Spelet 

tar plats i en skandinavisk trädgård mitt i sommaren där tanken är att skapa en trivsam skön miljö 

där spelaren vill spendera mycket tid i. Vi ser stor möjlighet för inlärning av riktig hortikultur 

som vi kan lära ut digitalt och kan implementeras i den riktiga världen. I spelet får spelaren 

möjligheten att ta hand om olika växter, grönsaker, blommor eller tom. mystisk flora, 

möjligheten att även lära sig mer om flora och kanske även bli inspirerad att ta hand om riktiga 

växter framöver. Att kunna lära ut tillräckliga kunskaper kring ämnet hos spelaren så att hen kan 

byta ut sin digitala växt till en riktig växt i hemmet ser vi som en angenäm utmaning. Som 

tidigare nämnts, har vi jobbat med “serious games” under vår utbildning (Colpani., Faria., 2017) 

och har tagit med det vi har lärt oss från den perioden vilket är vikten av underhållning i spelet, 

därför har vi prioriterat detta mer. Vi vill förse spelaren med engagerande uppgifter för ens 

växthus tillsammans med lekfulla VR interaktioner, men även möjligheten att påverka din 

omgivning och välja ditt egna estetiska uttryck. 

 

 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4  
Terapeutiskt 35 35 35 30 135 
Inlärning 20 20 20 20 80 
Underhållning 45 45 45 50 185 
 100 100 100 100  

(Prioriterat syfte, fig. 4) 

 

Samtidigt under denna tiden så gick vi till nästa fas av designprocessen som var att klargöra de 

lekfulla interaktioner vi ska ha med i spelet. Eftersom att spelet går ut på att vårda och plantera 

växter, likt verkligheten, behöver man eventuellt ta hand om dem som att bli av med bladlöss, 

fylla på med vatten, kontrollera syre i växthuset och vara uppmärksam om vissa växter behöver 

mer sol än andra. Spelarens motivation för att sköta om sina växter finner de genom den 

verksamhet de driver i spelet där dem kan sälja vidare dessa plantor för att införskaffa sig bättre 

verktyg, bättre kvalité av jord, nya exotiska plantor o.s.v. Genom spelets gång kommer spelaren 

att få in beställningar eller givande uppgifter med avsikt att sysselsätta spelaren för att nå ett stort 

återspelningsvärde samt inlärning av växtskötande. 
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4.2 Konceptutveckling 
En del av det ovannämnda tog upp brainstorming som en form av vidareutveckling i mån av 

relevans och intresse för spelaren men även för oss att undersöka design-perspektivet Games for 

Change. Under denna period så tog vi stöd av designmetoder som brainstorming och MoSCoW 

för att prioritera våra idéer. Vi diskuterade i grupp efter vår brainstorm och kom sedan fram till 

våra toppval. 

Gestaltningen har stått som grund för våran intended outcome, introducera hortikultur till 

spelaren på ett roligt och inspirerande sätt, tillsammans med ett starkt estetiskt intryck och en 

variation av vibranta växter att hantera tanklöst med. Budskapet avser att framföras med 

lekfullhet där realistisk kunskap kring växtskötande nödvändigtvis inte är vår högsta prioritet vid 

detta stadiet. Inledningsvis planerade vi vår designprocess för implementering av dessa idéer och 

var strukturerat i dessa fyra faser som illustreras i Figur 5: 

 

Design: Idégenerering, Planering, Trade-offs. 

Realisera: Research, Implementation inom spelmotor. 

Speltest: Testgrupp, Prototyp 

Utvärdering: Feedback, Datainsamling, Analys. 

 

(Konceptutveckling, fig. 5) 
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4.2 Forsknings-tillägg 
För att kunna ge oss an denna utveckling av ett digitalt spel med inslag av roliga element så 

krävs det nästan att man har input kretsande från ett en annan vinkel. Utöver detta vill vi även att 

den digitala gestaltningen skall vara ett givande spel i form av kunskap och diskussion-startande, 

där ämnet “hortikultur” innebörd är huvudpunkten. Med hjälp av denna huvudpunkt så använde 

sig undersökningen av vad som kallas för “Serious games” genren och designperspektivet Games 

for Change. Då en av grundstenarna till vad vi faktiskt vill göra med vår digital gestaltning är att 

det skall vara mer än bara en rolig upplevelse för aktören. Det skall kunna påverka aktören på 

fler sätt än bara som en rolig grej. Detta kan man se som ett exempel i mobilspelet Pokémon Go, 

där målet med applikationen är att fånga så många Pokémon karaktärer som möjligt (Pokémon 

Go, 2016). Själva idén är simpel, men vad som faktiskt ligger bakom detta enorma fenomenet av 

applikation med att fånga pokémon är mycket mer komplext än så, och innehar positiva 

hälsoaspekter där man som spelare måste gå flera verkliga kilometer för att kunna använda sina 

fångster av karaktärer. Rapporter har visat att spelet i sig kan vara en effektiv strategi för att öka 

mobilanvändares tid på att gå. Detta är ett resultat utöver vad ett digitalt spel kan vara i mån av 

“rolighetsfaktorn”. Azadvar och Canossa (2018) nämner i sin artikel;  

 

“In  order  to  appeal  to  a  growing  market,  game  developers  are offering a wide variety of 

activities.” (s. 1) 

 

Detta kan man se i flera spel, men även som omnämnt tidigare så är även Pokémon Go ett bra 

exempel för detta. För att kunna utarbeta termen “serious games” utifrån dessa grunder så fick vi 

analysera och faktiskt förstå vilka psykologiska behov varje aktivitet i vårt spel har i mån av 

spelmekaniker och hur detta kan gynna spelaren (Azadvar & Canossa, 2018). 

 

 

4.3 Vidareutveckling av gestaltningen 
För att kunna vidareutveckla det digitala spelet GROW’em till det vi har idag så har vi fortsatt att 

integrera med diverse metoder, samt inkluderat nya utvecklare som inte var med från början av 



24 

GROW’em och Okay Games skapande. För att kunna ta del av just den forskning denna studien 

ämnar att nå så fick projektet GROW’em  en ny sidovinkel att utvecklas utifrån. Som nämnt ovan 

fanns det endast tre specifika inriktningar till en början. Inriktningar så som teraputiska, 

inlärningsmetoder samt kunskap kring ämnet hortikultur och vad som berör detta ämne. Detta 

expanderades med nya idéer om tanken att kunna inspirera till att skapa diskussioner samt 

allmänna tankar på vad GROW’em är baserade på, vilket i denna undersökning är hortikultur. 

För att kunna ta del av denna nya vinkeln till projektet så valde spelutvecklarna som arbetat på 

GROW’em  att använda sig av metoden MoSCoW. Detta för att kunna strukturera upp vilka 

underlag som behövs för att kunna definiera hur en spelare skall kunna upplysas till tankar samt 

reflektioner om den digitala spelupplevelsen i vad som är GROW’em . Förutom att kunna 

strukturera upp de nya idéerna så är detta även en bra iteration för att kunna komma med nya 

tankar kring spelets utvecklingsfas, då GROW’em redan varit i produktion under åtta månader. 

Detta innebär dock inte att hela projektet ändrades, utan det finns fortfarande inriktningar av 

“serious games” som nämnt ovan, vad denna nya iterationen av utvecklingsarbete gav projektet i 

helhet var en form av facelift. 

 

 

4.4 Projektet - Big Leap 
Under projektets utveckling insåg gestaltningsgruppen att det saknas bitar i vår gestaltning för 

hur ett typiskt skandinavisk trädgård kan se ut. Detta var en del av vår eftersökning av 

referensmaterial till hur en trädgård kan se ut. Det var Figur 6 som fick oss att tänka till med 

frågor som, vad definierar ett typiskt skandinaviskt trädgård hos en privatperson? En 

privatperson i Sverige kan ha ett litet glashus med exotiska växter inuti, men har privatpersonen 

plats med ett sådant glashus så har denne individ antagligen mer tomt att ta hand om utöver 

växthuset. Vilket var en vändpunkt i hur vi skulle vidareutveckla gestaltningen. Denna tanken 

stärktes när vi tittade upp ännu fler referensmaterial till växthus. 
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(Referensmaterial till tomt. fig. 6) 

 

Vad denna gnistan av idé innebar för GROW’em  skulle inverka hela projektets slutmål, vilket i 

tidigare stadie innebar att spelaren bara skulle befinna sig innanför växthuset. Vi vill kunna ge 

spelaren en känsla av att detta faktiskt är mer än bara ett växthus med fyra väggar. Vilket är just 

det vi försöker hålla oss borta ifrån, en repeterande VR upplevelse som känns instängt och 

väldigt linjärt i utvecklandet av spelarens förståelse samt handlingar under spelets gång. 

Resultatet av att vi började med expandering av utomhusmiljön visade sig vara en del som något 

av våra speltestare skulle kunna vara intresserade av. Med resultaten från det kvalitativa testet så 

visade det sig detta var en bra vändning för projektets gång då spelare vill kunna göra mer i 

spelet. Exempel på detta skulle kunna vara att plantera i rabatter och röra runt på en skottkärra i 

sin egna virtuella bakgård. Tack vare UPEQ och speltestet fick vi alltså direkt input från 

speltestare om att detta skulle kunna vara en intressant design som skulle vara mer än bara kul. 

Möjligen att man får mer lärdom men även fler aspekter att utforska och att kunna diskutera om. 

Detta var något många av våra speltestare nämnde, utan att de visste om att planer för att 

expandera upplevelsen redan var i fas och utvecklades i stunden som speltestet pågick. 
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4.5 Kvalitativ speltest 
Efter att de testat och spelat genom vårt demo så kommer spelarna delta i ett strukturerat 

frågeformulär med inslag från UPEQ. Frågeformuläret består av ett antal frågor kring hur 

spelarna upplevde spelet men även om de fann att någon annan påverkade deras spelupplevelse. 

 

 

(UPEQ Chart, fig. 7) 

 

Med information av detta kvalitativa speltest så får vi en idé om vad vi behöver lägga fokus på 

när vi fortsätter utvecklandet av den digitala gestaltningen. Det vi kan se från UPEQ Chart 

(Figur 7) är det genomsnittliga resultatet av alla speltestare svar per fråga. Vad vi tydligt kunde 

få fram var att vi måste kunna utöka spelarnas alternativ till vad de kan göra i spelet. Detta var 

något vi sedan tidigare planerat efter att vi implementerade MoSCoW, men analysen visade på 

att det vi fokuserade på var något uppriktigt och definitivt en del av det digitala spelet som vi vill 

utveckla i GROW’em . Den andra grupperingen vid namn “Relatedness” (samband) vilket kan 

besvara vår frågeställning visar på att det krävs mer fokus på hur spelet påverkar andra aktörer. 

Endast ett fåtal av våra speltestare kände att andras spelerfarenhet av detta speltestet påverkade 

deras egna speluppfattning. Detta kan ha varit allt från observation av att andra spelar demot 

alternativt en form av kommunikation mellan de olika speltestare ifall de samtalade med någon 

annan innan eller efter deras egna test.  
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(UPEQ Group, fig. 8) 

 

Med hjälp av UPEQ har vi alltså lyckats få användbar feedback om hur vi ska vidareutveckla och 

fundera kring designen av spelet, samt hur spelet skall kunna påverka dessa individer på flera sätt 

och då kunna nå ut till en högre siffra på kategorin samband. Likt den tidigare bilden ovan så har 

Figur 8 fått fram tydligare indikation på det genomsnittliga svaret av varje kategori som UPEQ 

undersöker. 

 

 

4.6 Sammanfattning 
Vi har valt att skapa en digital gestaltning i form av ett spel för våran undersökning. Spelet vid 

namn GROW’em skapades med användning av en redan existerande spelmotor vid namn Unreal 

Engine 4 och utvecklades genom diverse metoder för olika delar i gestaltningen. Inspirationer 

från andra spel bl.a. Green Reality (Good Night Games, 2017)  & Tree (New Reality Co., 2017 

har gett oss en idé om hur man kan strukturera upp valet av design och hur detta skall estetiskt 

passa in. Spelet testades iterativt och med hjälp av ett sista speltest genomförd i Oasen på 

Blekinge Tekniska Högskola så fick vi våra speltestare att svara på ett frågeformulär som är 

baserat på UPEQ. I dessa svaren fick vi en klargörelse över frågor som gruppen redan funderat 

på tidigare men även ny information som vi inte tänkte på alls.  
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5. Resultat av undersökningen 
I detta kapitlet presenterar vi resultatet av undersökningen och går igenom hur de trade-offs i 

Hartevelds Balancing Play, Meaning and Reality har format konceptet genom våra prioriteter. 

 

 

 

(GROW’em, fig 9) 

 

Den slutgiltiga prototypen består av ett VR-spel som går ut på att plantera och ta hand om en 

variation av växter i sitt personliga växthus, spelaren kan gräva upp jord för att fylla på en kruka, 

plantera ett frö av de sju olika växter, vattna dem och se dem växa (Figur 9). Gestaltningen visar 

inte konceptet av givande uppgifter för spelaren, dessa ska gynna en för att sedan kunna köpa 

nya verktyg, växter eller införskaffa ny teknik för att hjälpa dig i din växtskötning. Flera idéer 

och koncept fanns som inte hann implementeras i gestaltningen men är planerade att 

implementeras innan EXIT. Spelet är tänkt att låta spelaren plantera sitt första frö till att hantera 
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mer krävande växter med avancerade tekniker. De kan behöva en viss mängd vatten, skydd mot 

bladlöss eller mer exponering av solen. Det är spelarens uppgift att spela fritt i miljön och pröva 

sig fram hur spelets varierande flora fungerar. 

 

Gestaltningen antyder tydligt våra försök att skapa ett spel genom Games for change, hur väl 

spelaren lär sig om hortikultur eller hur underhållande spelet är mäts inte i undersökningen. 

Genom att observera våra kvalitativa speltest och dokumenterade trade-offs får vi en klarare 

insikt i hur designprocessen har format konceptet genom våra prioriteter. 

Under gestaltningens gång har vi har haft ett flertal speltester som har varit stöd för 

undersökningen och dess design, vi tror på att pröva vårt koncept iterativt och låta speltestare 

visa styrkor och svagheter inom konceptet. Majoriteten av de som spelade tyckte om 

spel-konceptet och dess potential att tjäna som ett alternativ till att lära sig om växter, en 

uppskattning av den lekfulla miljön tillsammans med den stiliserade grafikstil vi har valt gav 

spelet en skön stämning som spelarna drogs till. Samtliga spelare visade även intresse av att vilja 

lära sig mer om hortikultur samt trädgårdar efter deras genomspelning och kommenterade att de 

skulle kunna tänka sig växtskötande som en ny hobby. 

 

 

5.1 Trade-offs  
Utifrån vårt syfte att bevara balansen av nöje, realism och budskap stötte vi ofta på 

problematiseringar under våra tidigaste speltester vilket tvingade oss att återvända till vår initiala 

design för att finna nya lösningar. Dessa iterationer visade sig vara tidskrävande och hindrade 

oss i tidigare stadier av konceptet men gav underlag för vår undersökning. 

 

Även om vi inte fick med de olika spelmekaniker vi hade planerat inför detta speltest så fick vi 

mycket av den senaste och slutliga speltest, den gav oss många insikter på vad som behövs 

förbättras men även tilläggas i våran design. En känsla av prestation saknades hos spelarna där 

de inte fick en tillräcklig tillfredsställande känsla i hur man planterar växter i spelet. Spelets 

lekfulla estetik är presenterad för spelaren på ett sätt där dessa förväntningar av animationer och 
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känsla när plantor växer är förväntade. Vår användning av stiliserad grafik är att ge ett unikt 

roligt humör till miljön som du spelar i. Vi har gått med det här stiliserade utseendet på grund av 

vår ambition att presentera en visuellt tilltalande, nästan drömlik värld för spelaren. Tillsammans 

med en rik palett med livfulla färger ger det GROW'em  ett vackert rent och spännande utseende. 

Det var en uppenbar synpunkt hos alla som spel-testade och tyckte det gav en rolig och lekfull 

känsla till växtskötande. Vi efterliknar inte verkliga trädgårds-metoder i sådan grad att det blir en 

simulering. Vi förenklar detta genom att designa det på ett sätt som efterliknar den design funnen 

i arkadspel, enkla element att lära ut om trädgårdsarbete som inspirerar spelaren. Vårt främsta 

fokus har varit på lekfullhet inom växt-kulturen som du hittar i GROW'em. 

 

“Juice” eller “juiciness” är ett populärt begrepp inom spelutveckling som omfattar känslan av 

spelet. Mekanikerna kan vara väl-programmerade, folk kan förstå hur man spelar, men på något 

sätt känns inte spelet helt rätt. Denna anpassning av spel är ofta kallad för spelets “juiciness”. En 

brist på denna design speltestare saknade i gestaltningen, visst man kan plantera växter och se 

dem växa, men känslan av att utföra det känns inte tillfredsställande nog. 

Under spelets gång frågade folk som spelade om man kan göra något mer, eller “har jag gjort allt 

nu?”. Detta är en design brist på hur vi har väglett spelaren och inte visar när hen har utfört de 

olika mål som finns inom spelet. Samtidigt som detta visar en brist, så är det också en positiv 

aspekt då det visar intresse för individen som speltestar att denne persons strävan om att utforska 

samt intresset om att vilja lära sig mer om spelet och möjligtvis hortikultur i sig. I detta stadiet av 

utvecklingen vill vi fokusera på de grund mekanikerna i spelet som spelaren kommer tillbringa 

mest tid på, vilket är, hur man fyller på jord i en kruka, odlar frön, vattnar och hur växterna ska 

växa samt hur lång tid det ska ta. Dessa ovan nämnda aspekter kan påverka spelarens perspektiva 

syn på hortikultur, men även andra aspekter vilket inkluderar en högre ambitionsnivå inom den 

frågeställning vi ställer och om huruvida individen i sig får mer att tankar inom ämnet. 
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Ett par av våra dokumenterade trade-offs var följande. 

Ingående mekaniker: 

Vi valde att lägga tid på att utveckla mer ingående mekaniker som efterliknar verkliga 

trädgårds-metoder, vissa av dessa metoder var: 

 

● Trimning av växter 

Likt verkligheten så behöver man trimma sina växter för att behålla form eller nå ett 

estetiskt utseende. Denna funktionen tillbringades mycket tid på och visade sig vara 

betydelselös i vårt kontext då det var för detaljinriktad för en design där gestaltningen är 

av ett VR-spel. Det blev obekvämt och jobbigt att hantera dessa små detaljer i VR, därför 

prioriterade vi inte vidareutvecklingen av denna spelmekanik. 

 

● Plantering av frön 

Efter att spelaren har strött frö i krukan ska man kunna trycka ner den i jorden, många 

spelare förstod inte detta och det var inte tydligt att den processen fanns. Majoriteten 

hade svårt att se fröet i krukan och tyckte att denna funktionen var för ingående för ett 

VR-spel.  

 

Dessa mekaniker efterliknade trädgårds-metoder till en högre grad men var för invecklade för 

konceptet och tappade nöjes faktorn av spelandet. Mycket av vår design kring GROW’em  har 

ägnats till att omvandla ordinär spel-mekaniker till något man skulle fysisk kunna göra i en 

VR-miljö, till skillnad från att utveckla ett “vanligt” spel där den fysiska aspekten inte krockar 

med dess design. 

 

Belöningssystem: 

Marknaden i spelet är där spelaren skulle kunna köpa nya frön, jord, mer effektiva 

trädgårdsredskap, ny teknik som självbevattningssystem och så vidare. Spelaren ska belönas 

varje vecka inom spelet med ett paket som innehåller slumpmässiga bonusar, verktyg eller till 

och med mystiska frön som kan vara av en "legendarisk" art. 
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Dessa två exempel är en bra representation på de återkommande problem och utmaningar som 

uppstod av balanseringen för att faställa ett fungerade spelkoncept, i motsats till att utveckla ett 

koncept för enbart nöjes skull 

 

 

5.2 Sammanfattning 
Vår undersökning kom fram till att balanseringen mellan nöje, realism och budskap genom 

Hartevelds Balancing Play, Meaning and Reality och designperspektivet Games for change har 

stora fördelar för att vidareutveckla ett spelkoncept som är både underhållande och lärorikt. Vi 

har prioriterat spelets syfte baserat på tidigare arbeten genom designperspektivet Games for 

change, och har då prioriterat underhållning högre än inlärning. Då mätningen av inlärning 

genom gestaltningen inte står till grund för vår frågeställning. Istället för detta så har vi 

undersökt ifall diskussionen kring ämnet hortikultur och om de individer fick en tydlig idé om 

vad de skulle kunna diskutera kring ämnet i sig. Detta visades vara gestaltningens starka sida då 

spelarna fann ett nytt intresse inom hortikultur samt kom med nya idéer till både gestaltningen 

men även då dessa individer som testade vårt spel visade engagemang till ämnet. 

 

 

6. Diskussion 
I detta kapitlet kommer vi reflektera och analysera över våra resultat samt ta upp tankar som har 

lyfts upp kring det. Diskussion om hur vidareutvecklingen av gestaltningen ska se ut inför 

examensutställningen lyfts fram och vad det innebär, men även hur vår gestaltning påverkades 

av att redan ha påbörjats innan kandidaten och hur undersökningen kanske kan ha utförts på ett 

annorlunda sätt. 

 

 

Under vår studie inom detta ämne så har vi som en grupp på två, fått arbeta med ytterligare en till 

grupp när det kommer till den gestaltande undersökningen. Vilket har lett till att man som grupp 

får ta egna beslut inom det forskningsområde vi har, men samtidigt så har bägge grupperna fått 
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arbeta tillsammans och ha en form av samarbete när det kommer till skapandet av den 

gestaltande undersökningen som vid namn heter GROW’em . 

 

För att kunna undersöka Games for Change  inom VR i form av ett verktyg av upplysande inom 

digitala spel, så har vi med bägge grupper tillsammans lyckats ta fram ett demo av ett digitalt 

spel, vars mening i vårt fall med hela spelet är att uppmana till reflektion inom det område som 

en individ ger sig in i när den spelar. För att då kunna kvalificera vårt gestaltande projekt som ett 

“Serious game” med inriktning på Games for Change  så var vi tvungna först att ta reda på vad 

termen faktiskt innebär och hur vi skulle kunna applicera detta till vår digitala skapelse. Med 

förslag från Chris Swain (2007) så utvecklade vi det som vi har idag och på så sätt få en 

inspiration till hur vi skulle kunna utveckla spelet vi hade från början, till det vi har idag. Med 

hjälp av den kvalitativa (UPEQ) undersökningen fick vi även svar på om det digitala spelet har 

ett spår i rätt riktning då planerna är att fortsätta att utveckla det demot som gruppen har 

utvecklats fram tills nu. Dock så är termen “serious game” fortfarande ett vagt använt term inom 

spelindustrin då det inte riktigt finns något som definierar vad detta faktiskt betyder i generella 

sätt, det blir lite av en gråzon. Detta kan leda till att varje val vi har gjort kan bli lite partiska till 

både erfarenheter som forskats fram, men även en oenighet i form av resultat, beroende på vem 

som läser om denna undersökning.  

 

Men för att kunna lyckas få fart på någon form av utveckling av denna undersökning, samt att 

försök på att få en stabil gång under arbetsprocessen så valde undersökningsgruppen som prövar 

denna frågeställning att arbeta med diverse metoder. Detta för att göra processen av det digitala 

skapandet av GROW’em  så smidigt som möjligt. Vårt val landade i MoSCoW vilket är en väl 

beprövad metod för att trycka på designfrihet men samtidigt få en tydlig överblick och en 

gemensam prioriteringssystem för att veta vart alla ligger i projektets gång (Coleyconsulting, 

u.å.). Det som var bra med just vår MoSCoW-metod är att den var väldigt agil i mån av 

möjligheter, som snabbt kan uppdateras under utvecklingen. Detta fick gruppen känna av när 

man tog vara på att implementera nya idéer såsom att försöka få spelaren att gå utanför växthuset 

och in i sin egna lilla “tomt”. Under kort tid lyckades hela gestaltningsgruppen vända på 



34 

projektets riktning utan att skada tidsramen. Denna vändning var för att kunna inkludera nya 

aspekter samt spelmekaniker till en vid den tidpunkten, rätt så liten digital yta att leka i. 

 

 

I takt med att gestaltningen redan hade påbörjats ett antal månader innan undersökningen var 

etablerad, upptäckte vi bristen av dokumenterade designmetoder kring våra koncept och idéer 

som var utförda under den tiden. Vilket problematiserade när vi skulle introducera två nya 

människor (Aziz och Niklas) in i gestaltningen då dessa inte har varit delaktiga under 

utvecklingen av GROW’em och visste inte mycket av spelet.. Under denna period hade vi inte 

heller skrivit ett designdokument (Game Design Dokument) om GROW’em. Ett designdokument 

riktad mot spel är ett dokument där spelets design beskrivs grundligt, beskrivningar från 

estetiken till vilka kontroller som gör vad i spelet, syftet är att nya människor som kommer in i 

ett redan påbörjat projekt ska kunna läsa igenom detta och få en djup förståelse om vad spelet är 

för något. Aziz och Niklas anpassade sig relativt snabbt i projektet och alla var på rätt vana inom 

en vecka. 

Att få nya ögon på gestaltningen tillsammans med två separata undersökningar har varit givande 

för båda parter, att kunna få fram nya idéer, koncept och arbetskraft är något vi alla är nöjda 

med. GROW’em hade alltid avsikten av att bli ett kandidatarbete från början på grund av intresse 

av att undersöka VR tekniken genom något designperspektiv men var osäkra, att få två 

undersökningar kring edutainment och Games for Change  som relaterar till varandra så väl har 

varit mycket givande. 

 

 

Något som var uppenbart när gestaltningsarbetet påbörjades var brist på en ledarprogrammerare 

då ingen av oss var inriktad eller kunnig nog att ta den positionen i laget. Majoriteten ville jobba 

med grafik eller med spelets design, specifikt leveldesign. Niklas och Tony har i tidigare projekt 

programmerat och kände sig utmanande att sköta programmeringen, båda har dock lite 

erfarenhet inom Unreal Engine 4 som använder sig av “Blueprints”, ett grafiskt 

programmeringsspråk. Till skillnad från andra spelmotorer, t.ex Unity som använder sig av C# 
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som ett av programmeringsspråken, finner vi att det är lättare att komma in i “Blueprints” om 

bakgrund i programmering är bristande. På så sätt var tyngden av programmeringen uppdelade 

på fyra, istället att en person programmerar grafik, mekaniker, ljud och så vidare. Utan den 

bekväma användningen av “Blueprints” skulle en flaskhals finnas hos en person, istället så 

kunde vi dela upp programmeringen baserat på vad folk jobbar med. Programmeringsspråket var 

fortfarande relativt nytt för oss alla och en stagnation inom programmeringen förekom igenom 

gestaltningsarbetet, vilket var den största faktorn till varför spelmekanikerna som planerades inte 

implementerades i god tid. 

 

Vi håller fortfarande på att testa nya idéer och konkretisera hur spelarna ska spela igenom spelet. 

I detta stadiet kan spelarna gå från frö till blomma, registrera dem på "Flower index", och 

upprepa. Från de olika speltester vi har gjort visade spelarna intresse för kärnmekanikeren att ta 

hand om växter i denna lugnande miljö men tyckte att det saknades tillräckligt stort spelvärde de 

skulle investera sin tid i. Nästa steg kommer vara att gå från blomma till trädgård, skapa en 

övertygande upplevelse och bilda något i ett större arrangemang medan du fortfarande måste ta 

hand om det. När spelet fortskrider och ditt växthus går upp i skala, alternativ för automatisering 

som sprinklersystem för vattning öppnar nya möjligheter och utmaningar. Något vi har hört klart 

och tydligt ifrån speltestare är att bearbeta hur växterna samverkar med spelaren och miljön. Vi 

vill att plantorna ska nästan ha en egen personlighet, där de kan svaja när du plockar upp dem, ha 

levnads fulla animationer när de blommar samt när de dör. Växterna är huvudfokuset i spelet, 

därför är det naturligt att vill vi överdriva “juiciness” och egenskaper hos växterna, något vi har 

värderat för lågt inför vår gestaltning. Vi har en lång lista över hur vi vill behålla upplevelsen 

färsk under hela spelet. Bland annat hur nya förutsättningar skapas för ditt växthus, varierande 

utmaningar för att ta hand om dina växter eller idéer för dem som vill pröva fram nya saker, som 

att experimentera med nya växter genom korspollinering för att kunna skapa egna unika växter. 

Fram tills examensutställningen som inträffar den 4, Juni 2019 kommer vi fortsätta med 

utvecklingen av gestaltningen för att få in ett bättre flyt i spelet och anpassa vårt demo för 

utställning. Programmering, grafik och annan design som hade påbörjats under denna period ska 

bearbetas från de svaren vi samlade under våra speltester 
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Sammanfattning 
Under utvecklingen av spelet har vi stött på svårigheter inom gestaltnings-arbetet bl.a. 

programmering och det faktum att spelmotorn vi använde var helt nytt för några i 

gestaltningsgruppen. Det fanns ett antal väsentliga spelmekaniker som var planerade att bli 

implementerade inför vårt sista speltest, då dessa var antingen ofullständiga eller hade problem i 

dess design, fick vi nöja oss med det vi fick med i gestaltningen. Största faktorn på att detta 

skedde var bristen av en ledarprogrammerare och tiden för att slutföra dem innan nästa uppgift 

var aktuell. Eftersom vi hade tidsestimat vad varje uppgift skulle ta, höll vi oss inom dessa 

ramarna för att inte spendera för mycket tid på en uppgift. 

Gestaltningsgruppen fortsätter utvecklingen och planerar att lägga fokus på Creative Coast 

Festival 2019  och examensutställningen för utställning. 
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Ordlista 
 

Blueprints: Unreal Engines visuella programmeringsspråk 

 

Facelift: Ett förfarande för att förbättra utseendet på något. 

 

Hortikultur: Läran om trädgårdsskötsel och odling, innefattar även trädgårdar och fritidsodling 

för privatpersoner. 

 

Immersion:  Något som uppslukar 

 

Juice/juiciness: Juice (eller juiciness) är ett brett begrepp inom spelindustrin, vanligtvis när 

någon talar kring begreppet talar de om om att lägga till ett element av tillfredsställelse till ett 

redan fungerande spel för att förbättra spelkänslan. Detta kan vara dramatiska kamerarörelser när 

en karaktär tar skada eller över dramatiska animationer när man har uppnått något i spelet. 

 

Noder: Inom visuell programmering används begreppet noder för att beskriva en 

sammankoppling från en funktion till en annan, dessa är kallade för dataelement. 

 

Praxisgemenskap: Begreppet omfattar förhållandet i den kunskap som ska läras in i sociala 

gemenskaper där denna kunskap synliggörs för nybörjare. 

 

VPL: Visuellt programmeringsspråk 

 

VR:  Förkortning av virtuell verklighet  
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Övriga bilagor 
 

Frågeformulär 
Översiktlig bild av svaren på formuläret 

 

1. The game allowed me to play the way I wanted to 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

2. I had important decisions to make when playing 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

3. My actions had an impact on the game 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

4. I was paying attention to other players' actions 

- Completely agree 

-Somewhat agree 

-Partly disagree 

-Completely disagree 

-Neither nor’ 

 

5. I had to adapt my actions to other players actions 

- Completely agree 

-Somewhat agree 

-Partly disagree 

-Completely disagree 

-Neither nor’ 

 

 

https://imgur.com/Zw0CD7P
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6. What other players did in their game had an impact on my actions 

- Completely agree 

-Somewhat agree 

-Partly disagree 

-Completely disagree 

-Neither nor’ 

 

7. VR lets you interact with the virtual world using your body. Do you feel that this 

interaction has advantages over other games? 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

8. Can a further developed version of GROW'em serve as an alternative to learning 

about plants? 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

9. Did the game feel rewarding? 

- På en skala från 1 till 5 (där 1 innebär Completely disagree och 5 Completely agree) 

 

10. What is it you like the most about our prototype? 

-Fri text 

 

11. Which changes would improve our prototype most? 

-Fri text 


