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The playful therapy  
Rebecka Carrasco Henriksson 

 
Abstract 
Games are a natural part of many people's everyday lives and have gone from being a divergent 

interest to become Sweden's biggest cultural export. As a result from this expansion, digital tools 

had to be further developed and through this progress these tools have reached new areas of usage, 

which has created new challenges for game developers. The games that offers a higher purpose than 

pure entertainment goes under the genre serious games. Serious games are used in various 

application areas such as; in the military, health care, education, business, and psychology, which is 

the framework of this thesis. By combining and unifying previous research grounded in psychology 

and game science I want to answer the questions: How can games be used as a therapeutic tool in a 

child’s grieving process? and, Which features should such a game focus on? These questions are 

answered through the information gathered from two interviews conducted with respondents that 

have different expertise within the area of this study, this to reach a broader perspective. 

A child’s grieving process can manifest itself in various ways depending on the individual's level of 

sensitivity. It is therefore difficult to draw any general conclusions on how such a game should be 

designed. All games have the opportunity to motivate and engage, but this is not unique to a serious 

game and therefore a measurement function is essential in a digital rehabilitation tool to provide the 

therapist with valuable information about the patient. 

The figurative language makes it possible for the child to communicate where the spoken language 

sometimes has limits. For older children social support can be important as it creates opportunities 

to meet others in similar situations and together work towards improvement.  

Grief is a non-linear process and can present itself in many different ways and it is therefore 

important that the game should offer various turn-outs to make it adaptable for the individual.  
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En läkande lek  
Rebecka Carrasco Henriksson 

 
Sammanfattning  
Spel är en naturlig del i många människors vardag och har gått från att vara ett mer avvikande 

intresse till att bli Sveriges största kulturexport. Expanderingen har även lett till att dessa digitala 

verktyg har fått utvecklats och hitta nya användningsformer som därmed skapar nya utmaningar för 

spelutvecklare.  

Spel som har ett högre syfte än den rena underhållningen hamnar under genren serious games och 

används inom olika användningsområden såsom försvaret, sjukvården, utbildning, affärsrörelser och 

psykologi vilket är ämnet för denna uppsats. 

Genom att kombinera och sammanföra tidigare forskning som bottnar sig i psykologin samt 

spelvetenskapen vill jag besvara frågorna: Hur kan spel användas som ett terapeutiskt verktyg i ett 

barn sorgeprocess? och Vilka egenskaper bör ett sådant spel fokusera på? Dessa besvaras genom 

granskning av tidigare forskning samt empiriskt insamlat material från två intervjuer med personer 

med olika specialistkunskaper för att få ett bredare perspektiv.   

Barns sorgeprocesser kan te sig väldigt olika beroende på individen och därför är det mycket svårt 

att dra några generella slutsatser för hur ett sådant spel ska designas. Spel har som möjlighet att 

motivera och engagera och detta är inget unikt för ett serious game, därför blir en mätningsfunktion 

avgörande i ett digitalt rehabiliteringsverktyg och ett sätt att förse terapeuten med information om 

patienten. 

 Det bildliga språket gör det också möjligt för barnet att enklare förmedla sina känslor eftersom det 

talade språket kan vara en begränsning. För de äldre barnen så kan socialt stöd genom spelet vara 

viktigt för att kunna träffa andra i samma situation och tillsammans bearbeta sorgen.  

Sorgen är ingen linjär process och kan visa sig på olika sätt och därför bör spelet erbjuda olika tillägg 

för att kunna anpassas till den enskilda individen.  
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Förord 
 

Jag vill förmedla ett stort tack till de personer som på olika sätt hjälpt mig med intervjuer, 

mailkonversationer och annat stöd jag fått genom denna process. Utan era bidrag hade inte 

uppsatsen varit möjlig att genomföra. 

Jag vill även rikta att stort tack till min handledare Ilona Heldal som väglett mig genom hela 

processen och gett mig kloka insikter och svar på mina funderingar.  

 
-Rebecka Carrasco Henriksson 
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1 Inledning 
 
Utvecklingen av digitala spel är under ständig frammarsch och forskningen hittar nya former 

för användandet inom flera olika verksamheter (Chang, et al. 2009).  

När digitala spel skapas för ett annat syfte än den rena underhållningen kategoriseras dessa 

under genren serious games. Genren skiljer sig från många andra spel då fokus ligger i att 

utveckla olika färdigheter hos spelaren. Detta betyder dock inte att serious games inte kan 

vara underhållande men spelets ändamål ska inte fokusera på nöjet (Michael & Chen, 2006).  

Den moderna medicinen, både den biologiska och den psykologiska har börjat genomgå en 

djupare granskning om hur spel kan användas (Michael & Chen, 2006). Serious games kan 

användas i ett pedagogiskt syfte, exempelvis som hjälpmedel i olika läroprocesser men kan 

också användas som rehabiliteringsverktyg i en sjukvårdsbehandling (Susi, Johannesson & 

Backlund, 2007). 

Att använda spel för terapeutiska behandlingar är inget nytt vetenskapligt forskningsområde 

men dagens forskning fokuserar främst på mer avancerade artefakter till specifika tillstånd, 

exempelvis hur man kan använda virtual reality (virtuell verklighet) för att bota 

posttraumatiska stressyndrom (Susi, Johannesson & Backlund, 2007). Flera av dessa verktyg 

riktar sig mot en äldre målgrupp och det finns forskning som bevisar att denna typ av 

rehabilitering har flertalet positiva effekter (Michael & Chen, 2006).  

 

Jag upplever att det finns en del kunskapsluckor inom forskningen särskilt när det handlar 

om hur spel kan användas för att främja ett barns psykologiska hälsa. Jag vill med denna 

studie kunna bidra till att göra terapin mer trivsam för barnet och förse psykologen med 

värdefull information om patienten där det muntliga språket inte alltid kan vara till hjälp då 

barn har svårare än vuxna att sätta ord på sina känslor. 

Jag vill ta reda på om spel som fenomen har potential att göra rehabiliteringen under en 

sorgeprocess mer effektiv och vilka spelelement som är avgörande för att kunna hjälpa 

barnet genom förloppet.  
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1.2 Frågeställning/Problemställning  
 
Ett barn i sorg är alltså det valda tillståndet för denna studie och med sorg menar jag ett 

barn som har upplevt ett naturligt dödsfall i en nära relation. Avgränsningen är betydande 

eftersom det är  viktigt att skilja mellan följder som beror på traumatiska dödsfall och 

dödsfall som skett av mer naturliga orsaker. Studien kommer därmed utesluta traumatiska 

reaktioner eftersom omständigheterna oftast är alltför komplexa och individuella vilket 

leder till att det blir svårt att göra några generella bedömningar.  

 

Frågeställningar: 

Hur kan spel användas som ett terapeutiskt verktyg i ett barn sorgeprocess? 

Vilka egenskaper bör ett sådant spel fokusera på? 

 

1.3 Syfte/Mål 
 
Mitt syfte med denna studie är att sammanställa teorier och hitta riktlinjer för stöd under 

sorgeprocessen samt hur dessa element kan överföras till effektiv spelmekanik och direktiv    

till skapandeprocessen för att kunna underlätta behandlingen. 

Målet är att kunna presentera anvisningar för spelutvecklare som vill skapa spel som kan 

användas som ett komplement under ett barns terapi som ett verktyg för en mer lockande 

behandling för barnet och ett datainsamlingsverktyg för terapeuten.  
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2 Teori och tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning inom barns sorgeprocesser, serious 

games och annan litteratur förankrad inom spelvetenskapen och psykologin. 

2.1 Barn i sorg 
 
En sorgeprocess går det flesta igenom någon gång i sitt liv och om en svår sådan drabbar ett 

barn utan att sorgen hanteras kan detta resultera i konsekvenser senare i livet (Gyllenswärd, 

1997). 

Sorgereaktioner kan förefalla sig mycket olika beroende på dödsfallets förlopp och det är 

även stora skillnader från olika barn. Atle Dyregov (2008) beskriver följande tillstånd som de 

direkta reaktionerna: 

 

● chock och tvivel 

● fruktan och protest 

● apati och ett förlamande tillstånd  

● man fortsätter med det man håller på med 

 

Chock och tvivel kan te sig genom att barnet visar misstro, särskilt hos äldre barn (Dyregrov, 

2007). Förnekan kan medföra kommentarer som “det kan inte vara sant” eller “du har fel” 

och barnet kan också hålla hårt på sin uppfattning för att på så sätt undvika smärtan.  

Det apatiska tillståndet kan medföra att personer runtomkring uppfattar det som om att 

barnet inte sörjer och kan därmed bli förundrade över att barnet inte får starkare reaktioner 

(Dyregrov, 2007).  Det är inte heller ovanligt att de barn som hamnar i detta tillstånd direkt 

kan gå och leka. Detta är särskilt vanligt med barn under fem år som inte kan förstå döden 

som ett permanent tillstånd utan kan gärna använda ordet “död” när det leker utan att 

förstå dess fullständiga innebörd (Dyregrov, 2007). 

Vidare beskriver Dyregrov (2008) de vanligaste reaktioner som följer efter de direkta 

reaktionerna i sorgeprocessen: 

● ångest 

● starka minnen  

● sömnrubbningar  
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● ledsenhet, längtan och saknad 

● vrede och beteende som kräver uppmärksamhet 

● skuld, självförebråelser och skam 

● skolsvårigheter 

● kroppsliga smärtor 

 

Saknaden kan också visa sig på följande sätt, man:  

 

● letar efter den döde 

● uppehåller sig vid minnen  

● upplever den döde som “närvarande” 

● identifierar sig med den döde 

 

Det finns alltså många faktorer som kan leda till stress hos barnet och det kan medföra 

problem både vid tiden för dödsfallet, strax efter men också senare i livet (Gyllenswärd, 

1997). Det kan förhålla sig på ett annat detta vis då reaktionerna varierar mycket. Förutsatt 

att det som möter sorgen kan dela upplevelsen med andra människor de litar så kan barn 

och ungdomar visa en anmärkningsvärd styrka när det möter stora tragedier likt ett dödsfall. 

Det är viktigt att de kan ge ett fritt uttryck åt sina känslor samt att handla på eget initiativ 

(Gyllenswärd, 1997).  

Barn kan ibland behöva hjälp med olika hinder som är kopplade till dödsfallet. Ett första steg 

mot återhämtning att för barnet att faktiskt förstå att ett dödsfall har inträffat och senare i 

processen acceptera verkligheten för att känslomässigt hantera det som inträffat och kunna 

gå vidare och fortsätta sin egen utveckling (Bergman & Hansson, 2014). Eftersom barn har 

svårt att förstå att döden som slutgiltig är det viktigt att ge saklig information och förklara 

att den döde inte kommer komma tillbaka för att undvika förvirring. Man ska alltså undvika 

abstrakta förklaringar och inte prata om döden som en “resa” eller “sömn” utan öppet och 

ärligt (Dyregrov et al, 1995). 
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2.2 Serious Games 
 

Användningen av spel för olika ändamål brukar ses som ett nytt fenomen men har i själva 

verket en lång historia som går mer är 4000 år tillbaka i tiden när det kinesiska brädspelet 

Go användes för att lära sig strategiskt tänkande (Jin & Low, 2011). 

När vi spelar spel väljer vi att aktivt konfronteras av onödiga hinder. Trots att spelet inte 

innefattar ett seriöst inriktat syfte kan spelet komma att bli av extremt stor betydelse och 

tas på största allvar av dess spelare (Mitgutsch & Alvarado, 2012). De allra flesta spel har 

gemensamt att underhålla, engagera och tillfredsställa (Mitgutsch & Alvarado, 2012) och 

det som kallas serious games handlar om att utnyttja denna styrka för att fängsla och 

engagera användaren för ett visst ändamål såsom att utveckla nya kunskaper och 

färdigheter (Corti, 2006). Utvecklingen kan ske av det sociala och intellektuella men även 

förbättra fysiska färdigheter.   

Bakom begreppet döljer det sig lite olika tankesätt men de olika modellerna har gemensamt 

att de skall göra undervisningen mer lustfylld, skapa engagemang och stärka motivationen, 

exempelvis hos elever under skolundervisningen och på så sätt göra inlärningen mer effektiv 

(Linder, 2015).  

Den traditionella undervisningsformen är centrerad kring undervisning av vissa regler för 

matematik, samhällskunskap, språk, och så vidare. Repetitioner används för att se till att 

eleverna lär sig medan nöjet sällan inkluderas i processen. Serious games är gjorda för ett 

högre syfte än ren underhållning men behöver för den sakens skull inte göra dem mindre 

roliga än andra spel (Michael & Chen, 2006).  

Serious games kan tillämpas till ett brett spektrum av användningsområden exempelvis 

inom försvaret, sjukvården, utbildningar, affärsrörelser och även statliga verk. Termen är 

något omtvistad och har skapat kontroverser forskare emellan just för att ordet game för 

tanken till något lekfullt, alltså motsatsen till seriös (Susi, Johannesson & Backlund., 2007).   

Spelutvecklaren bär ett betydande ansvar då jämvikten mellan de olika egenskaperna kan 

vara svåra balansera. Om spelet fokuserar för mycket på underhållning kanske spelets 

huvudsakliga syfte gå förlorad medan ett för allvarligt spel kan sänka motivationen hos 

spelaren (Mitgutsch & Alvarado, 2012). 
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2.3 Spel och fysisk hälsa  
Tv och dator-spel har under en lång tid fått negativ publicitet på grund av att det visat sig 

finnas samband mellan intensivt spelande och aggressivt beteende, misslyckande i skolan 

och övervikt (Brezinka, 2008) men det finns flera gånger då spel kan användas för att 

förbättra ett tillstånd (Prensky, 2001).  

Ett förslag på detta är när spel används inom sjukvården exempelvis när ett barn genomgår 

procedursmärta. I detta sammanhang kan spel användas för att  avleda tankarna för att 

kunna ha möjlighet att minska smärta eller ångest (Nilsson, 2010). Procedursmärta är den 

upplevelse som barn kan känna under en sjukvårdsprocedur när det upplever något som 

skrämmande eller obehagligt eftersom ett barn inte kan förstå att smärtan från exempelvis 

ett blodprov är ofarligt (Nilsson, 2010) . 

Vidare beskriver Stefan Nilsson (2010) i sin doktorsavhandling om barn som står inför längre 

sjukhusvistelser och hur de procedurer som ska genomföras, riskerar att utveckla stress och 

rädsla hos barnet. För att undvika detta menar Nilsson att man måste hitta strategier för att 

kunna hantera dessa situationer och resultatet pekar på två interventioner som skulle kunna 

hjälpa till att hantera detta. Den ena som studien fokuserar på är musikmedicin och den 

andra lösningen är serious games. Den terapi som ett digitalt spel kan tänkas erbjuda är att 

tillfälligt flytta fokus till något annat och därmed sluta tänka på problemet.  

Det som Nilssons avhandling också visar är att barn i svåra kriser själva måste välja när de 

vill avleda sin uppmärksamhet från krisen och fokusera på något annat. När barnen kan vara 

en del av detta beslutsfattande ger de barnet en känsla av kontroll som gör att de blir mer 

villiga att engagera sig. Resultatet visar att spelen kunde minska den kroppsliga smärtan, 

men bara hos de barnen som gillade spelen. I artikeln “Serious Games- an overview” 

beskriver författarna Susi, Johannesson & Backlund (2007)  om denna typ av vård och kallar 

denna metod för distraktionsterapi (distraction therapy). 

Behandling av stress och oro kan även vara viktig innan ett ingrepp ska utföras. Många 

människor kan drabbas av de som kallas för “anticipatory anxiety”, alltså att man känner 

ångest och oro inför ett ingrepp innan det har skett. Barn har en tendens att känna den oro 

som kan uppstå starkare än vuxna till den grad att de blir tvingade att hållas stilla för att 

kunna genomföra ett simpelt ingrepp (Michael & Chen, 2006).  
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Spel kan även vara viktiga vid återhämtning och rehabilitering efter en skada. Målet för 

spelandet kan då vara en ökad motorik (Sietsema et al., 1993) och är då beroende av hur 

man styr spelet, och då kan en passande metod vara virtual reality (hädanefter VR) (Michael 

& Chen, 2006) där patienten kan agera i en datorgenererad skenvärld.  

2.4 Spel och mental hälsa 

En viktig uppgift inom sjukvården är att skapa en trygg miljö där vårdtagaren kan känna sig 

trygg och säker och där hen kan kämpa med sina problem och besvär. Patienter kan ofta 

uttrycka oro och rädsla inför att hantera sina fysiska problem och likaså när det handlar om 

psykiska besvär. En spelvärld kan då erbjuda en säker miljö där felaktiga beslut får tas utan 

att få konsekvenser i verkliga livet (Deen et al., red. 2014).  

 

Tidigare forskning har bevisat att människor reagerar på samma sätt när de spelar ett spel 

som i verkliga händelser. Man känner rädsla i skrämmande situationer, spänning under ett 

racingspel, och så vidare. Spel kan alltså hjälpa människor att lära sig möta olika situationer 

som kan ligga till grund för att ha möjlighet att handskas med problemet för att kunna möta 

och konfrontera situationen även i verkliga livet (Michael & Chen, 2006). Genom att 

inkludera terapeutiska koncept i ett spel kan barnen erbjudas möjligheten att repetera de 

övningar även hemma, såvida spelets funktioner presenteras på ett sådant sätt att ett barn 

lätt kan förstå dem (Brezinka, 2008). 

Integrationen av spel och teknik med VR-baserade metoder för bedömning, behandling och 

rehabilitering erbjuder kraftfulla alternativ som skulle kunna revolutionera vedertagen 

praxis inom psykologin (Rizzo & Kim, 2005). Albert “Skip” Rizzo, en amerikansk forskare har 

specialiserat sig på just detta och beskriver hur dessa spel erbjuder ingredienser som är väl 

anpassade till behoven för att kunna nå rehabiliteringsmålen hos de som lider av psykisk 

ohälsa. Det fyra följande delarna beskriver dessa egenskaper. 

2.5 Exponering 
Genom exponeringsterapi kan patienten utsättas för en viss situation utan att behöva 

exponeras för problemet i den verkliga världen men kan på så sätt bearbeta situationen i en 
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säker miljö. Denna form av behandling passar sig exempelvis när en patient ska lära sig att 

handskas med fobier men är även användbart för att behandla PTSD.  

Den traditionella metoden för att behandla likartade tillstånd är kognitiv beteendeterapi 

(KBT) där patienten får uppleva sin rädsla på imaginära sätt återupprepade gånger för att 

desensibilisera patienten.  

Rizzos har beskrivit att vissa patienter har svårt att föreställa sig dessa situationer och särkilt 

hos de patienter som utvecklas PTSD och föreslår att VR-teknik kan hjälpa till inom detta 

område. En sådan virtuell miljö gör det även möjligt för läkaren att systematiskt styra 

behandlingen för att optimera terapin (Rizzo, 2009). 

2.6 Distraktion 
Distraktionsterapi baseras på det faktum att hjärnan endast kan registrera en begränsad 

mängd information och att man då genom spel kan överbelasta patientens hjärna så att det 

helt enkelt inte finns utrymme för smärtan (DeMaria, 2007). Även om smärtan inte 

försvinner så kan spel användas som en aktiv distraktion för att avleda patientens 

uppmärksamhet från smärtan eller annat obehag som kan uppstå under medicinska eller 

terapeutiska procedurer (Rizzo, 2006). Forskningsresultat har visat att i händelse av extrem 

smärta kunde inte uppmärksamheten avledas från smärtan utan metoden visade sig endast 

vara effektiv när lidandet var något mildare (Gold et al., 2005). 

2.7 Motivation 
Motivationen beskriver en patients villighet att engagera sig i en aktivitet och är väsentlig 

för behandlingens effektivitet. Egenskapen har är en mycket viktig funktion för att lyckas 

med en framgångsrik och resultatrik behandling (Deen et al,. 2014) som förutom att 

motivera gör rehabiliteringsprocessen roligare (Rizzo, 2006). Om patienten lyckats bli 

motiverad genom spelet ger detta utlopp för andra positiva känslor som exempelvis 

förnöjelse. Denna förstärkning leder till ökat engagemang för att klara av utmaningarna som 

spelaren står inför (Rizzo, 2006). För att spelaren ska hålla motivationen uppe måste denne 

se feedback på sin ansträngning. På kort sikt vill man gradvis avancera för att på lång sikt 

kunna nå och klara av spelets slutgiltiga mål (Linders, 2010). 
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2.8 Mätning 
Ett bedömningsverktyg kan införas i spelet och bli ett värdefullt sätt som möjliggör för 

mätning av patienten som kan underlätta vid rapportering och utvärdering (Rizzo, 2006). 

Mätningen kan även vara betydande vid självreflektion för att konkretisera patientens egna 

hälsovärden. Implementationen i spelet kan se annorlunda ut beroende på 

datainsamlingens motiv och kan innefattas av ett slags övervakningsläge (Michael & Chen, 

2006) där patienten är omedveten om observationen som sker eller också kan den visas 

mycket tydlig exempelvis genom att patienten besvarar olika frågor i spelet (Orji., et al, 

2013). 

2.9 Speldesign 
En viktig aspekt som utgör en av grundpelarna för ett lyckat serious game ligger i dess 

design. Eftersom spelet ska motivera barnet i dess terapeutiska process räcker det inte med 

en behandlingsmall på en skärm för att skapa något lustfullt och motiverande för patienten. 

Genom att inkludera barnet i behandlingen så gör man de möjligt för patienten att vilja 

upprepa och repetera det som de lärt sig under terapisessionen. Det kan då handla om 

enklare övningar eller bekanta sig med begrepp som gör att patienten för mer förståelse för 

behandlingen (Brezinka, 2008). 

Det är extremt viktigt att utvecklarna till ett seriöst spel ser till att det utformas på rätt sätt 

genom att ha relevant forskning och specialisters expertis som utgångspunkt. Spelet skulle 

annars kunna förvärra en situation eller skapa nya problem. Spelutvecklare som är villiga att 

arbeta tillsammans med sjukvårdspersonal har möjlighet att skapa något meningsfullt med 

positiva effekter (Michael & Chen, 2006).  

Prensky (2001) hävdar att digitala spel, oavsett genre, potentiellt är det mest engagerande 

tidsfördriv i människans historia och detta beror främst på 12 nedanstående anledningar: 

 

1. Spel är roliga vilket ger spelaren en känsla av välbehag och glädje. 

2. Spel är en form av lek vilket gör oss intensivt engagerade.  

3. Spel har regler som ger spelaren struktur. 

4. Spel har mål som ger spelaren motivation.  

5. Spel är interaktiva och ger spelaren olika utvägar.  
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6. Spel är adaptiva som skapar flöde och möjligheten att vara flexibel. 

7. Spel visar resultat och ger spelaren återkoppling vilket har lärande kvalitéter. 

8. Spel ger oss möjligheten att vinna vilket ger spelaren en förhöjd självkänsla.  

9. Spel innehåller konflikter/rivalitet/utmaningar/motstånd vilket kan ge spelaren en 

adrenalinkick. 

10. Spel innehåller problemlösningar då spelaren uppmuntras till kreativitet.  

11. Spel innehåller lagarbete vilket leder till socialisering. 

12. Spel innehåller berättande som ger oss känslor. 

 

Ett spel har möjligheten att erbjuda många fängslande potentialer men för att 

ett spel ska kunna lyckas hjälpa terapeuten eller läkaren och på så sätt underlätta 

behandlingen krävs enligt Michael & Chen (2006) även följande funktioner: 

 

● Ett övervakningsläge 

● Coaching-alternativ 

● Paus/play för att snabbt kunna avbryta/återuppta spelet 

● Enkelt att skapa särskilda nivåer/uppdrag utformade för en specifik patient med 

varierande utfall. 

 

Sista punkten är viktig i alla former av serious games då användaren inte ska kunna 

memorera uppdragens mönster. Handlingarna ska inte baseras på minnet utan de ska leda 

till nya och personliga erfarenheter (Michael & Chen, 2006). 

Ett spel kan aldrig fullkomligt ersätta en pedagog eller en terapeut (Alklind-Taylor, 2014) 

men spelen kan däremot förena många av de funktioner som krävs för att kunna ge rätt 

utbildning eller behandling under terapisessionen (Brezinka, 2008).  

Det finns även finansiella behov för att öka effektiviteten genom nya innovationer för att 

göra behandlingen mera hållbar inom flera olika områden. Nedskärningar i budgeten är 

vanligt inom den psykiatriska vården men digitala lösningar har möjligheten att tillgodose 

patientens personliga välbefinnande och som ett resultat blir patienterna mer självgående i 

rehabiliteringen (Deen et al., 2014). Rizzo & Kim (2005) presenterar tre nyckelpunkter som 

krävs för att den framtida utvecklingen av virtuell rehabilitering går mot en lyckad och 

resultatrik riktning vilket innefattar följande: 
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● Utveckling av tekniken med minskade hårdvarukostnader 

● Ökade marknadskrafter i tillgång och efterfrågan 

● Fortsatt forskning som kan fastställa trovärdighet, validitet och nytta 

 

Förutom att spelutvecklare och läkare ska ingå i skaparprocessen kan även barn bidra med 

värdefulla aspekter under förloppet. Det är alltså viktigt att förstå vad som fungerar i den 

riktiga världen innan man kan översätta funktionerna till spelmekanik. Barns idéer och 

feedback har möjlighet att styra utvecklingen av spelets utseende, funktionalitet och 

användbarheten (Nousiainen, 2009). Samma studie visar även att utvecklare som får arbeta 

med barn vid sin sida blir mer motiverade till att göra ett bättre spel eftersom det inte vill 

göra dem besvikna.  
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3 Metod 

3.1 Planerat angreppssätt 
 
Det finns flera sätt för att samla värdefull data till studiens frågeställning men med tanke på 

projektets storlek har jag valt att två forskningsintervjuer ska genomföras som tillsammans 

med teoretiska avsnittet utgör grunden för denna kvalitativa forskning.  

Ett småskaligt forskningsprojekt likt detta har en mycket begränsad budget och 

webbaserade intervjuer kan eliminera många av dessa kostnader men när man använder 

intervjuer med direktkontakt är det viktigt att överväga om intervjun är genomförbar 

(Denscombe, 2014).   Den ena respondenten befann sig i Stockholm och den andra i 

Kalifornien och med tanke på tidsåtgången samt resekostnader blev personen i Stockholm 

den enda realiserbara att möta ansikte mot ansikte. Jag tog i båda fallen kontakt med de 

svarande via mail och blev erbjuden internetbaserad kommunikation i båda fallen. Eftersom 

direktkontakt är att föredra i intervjusammanhang, i synnerhet när det handlar om 

komplexa frågor som kräver viss expertis, beslutade jag mig för att ta mig till Stockholm för 

att genomföra intervjun. 

Det som också övervägdes vid avgörandet av metod var att reflektera kring vilken typ av 

data som forskningsprojektet krävde och om intervju var den mest passande metod för att 

samla betydelsefull information. Denna studie behandlar delvis området psykologi där 

uppsatsfrågan kräver expertis från sakkunniga personer med gedigen erfarenhet som gärna 

har god förståelse för spelvetenskap. För att uppnå dessa kriterier kommer jag genomföra 

intervjuer som jag tror kommer att ge bäst utdelning.  Mycket av förarbetet till studien gick 

därmed åt till att hitta passande personer som stämmer överens med denna beskrivning. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer ske genom en semi-strukturerad djupintervju med en 

psykiatriker/spelutvecklare och därefter kommer en intervju ske med en psykolog/forskare 

för att stärka informationens validitet.  
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3.2.1 Teoretiskt ramverk 
Tidigare forskning granskades metodiskt och kritiskt utifrån ett vetenskapligt syfte som 

avhandlingar och artiklar ifrån vetenskapliga tidskrifter och det är då viktigt att validera och 

säkerställa forskningens kvalité på ett bra sätt. För att kunna göra detta på bästa sätt 

användes databaserna primo, diva portal, scholar, worldcat för att få en tydlig inblick i 

tidigare forskning. 

Sökorden som användes var en kombination utav: psychology, games, serios games, game 

design, games for health, rehabilitation, grief, grieving process, parental loss, children och 

jag anser att det tillsammans har lyckats fånga essensen av uppsatsens valda ämne.  

Som en del av förarbetet under ämnesfördjupningen kom jag även i kontakt med några 

professorer vid några av Sveriges universitet för att få tips om välkända artiklar, 

konferensföredrag och namn på ansedda forskare inom serious games-forskningen.  

Bedömningen av litteraturens kvalitét gjordes främst genom att kontrollera hur ofta den 

vetenskapliga skriften blivit citerad samt genom att göra en sökning på dess författare.  

 

3.2.2 Intervju 
En semistrukturerad djupintervju genomfördes med en psykiatriker som komplement till 

teoristudien. Barnpsykiatrikern Ruslan Savitskij som även kan kalla sig spelutvecklare ställde 

upp på intervjun och han lämpade sig bra som respondent då han är både läkare, 

spelutvecklare och har även använt sig av spel i sina behandlingar. Syftet med intervjun var 

att få en djupare förståelse särskilt inom ramarna för psykiatri och hälsoaspekter. Frågorna 

berörde hans egna upplevelser och insikter om hur han använt sig av spel i sin terapi och vi 

diskuterade även det han ansåg vara de väsentligaste egenskaperna av motivering, 

exponering, distraktion och mätning, och diskuterade framförallt de två sistnämnda.  

Intervjun som pågick under två timmar spelades in genom ljudupptagning för att sedan 

kunna genomföra en transkribering eftersom det mänskliga minnet är ett ganska opålitligt 

sätt att fånga upp diskussionen under en intervju som sker ansikte mot ansikte (Denscombe, 

2014). Ljudinspelningen underlättade även analysen genom att förbättra minnet till några 

av det tankar som respondenten förmedlade visuellt.  

Eftersom studien endast innefattar en djupintervju blev en semistrukturerad sådan en bra 

utförandeform för datainsamling då jag inte behövt anpassa frågorna för flera deltagare 
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vilket annars kan vara önskvärt för att underlätta transkriberingen och genomgång av 

insamlat material. Genom att transkribera materialet kommer man närmare samtalet och 

får en tydligare uppfattning för vad som egentligen har sagts (Denscombe, 2014). Under 

själva intervjun finns det många känslor som kan avleda uppmärksamheten under vissa 

stunder och då var genomgången av materialet samt transkriberingen till stor hjälp.  Även 

ett anteckningsblock användes för att kunna notera de viktigaste punkterna om ljudkvalitén 

under inspelningen i efterhand skulle visa sig vara bristfällig.  

Intervjun har utgått ifrån en intervjuguide med det frågor och ämnen som behandlades men 

guiden var väldigt flexibel för att låta den intervjuade utveckla sina tankar, idéer och 

upplevelser. Samtliga svar kommer vara öppna med vissa planerade följdfrågor beroende på 

svar. Betoningen under intervjun låg på att den intervjuade utvecklade sina tankar om 

ämnet för att kunna nå ett djupare resonemang. 

Med transkriberingen som grund valdes några frågor ut för att sedan översättas till engelska 

för att kunna besvaras amerikanen Albert “Skip” Rizzo, en psykolog som bedriver forskning 

om designen och utvecklingen av VR och hur detta kan vara användbart vid behandling hos 

krigsveteraner som lider av posttraumatiskt stressyndrom. Rizzo blev respondent för en 

kortare mailntervju med några av det frågor som var de mest väsentliga från den 

föregående intervjun.  

3.3 Metoddiskussion 
Det teoretiska ramverket som skapades för denna studie gav en bred bild av 

uppsatsämnena för att därefter kunna skapa lämpligt underlag för en vidare granskning. 

Målet är att vara opartisk och neutral genom studien och inte låta egna tolkningar och 

värderingar påverka det insamlade materialet vilket ofta kan vara en utmaning i kvalitativa 

forskningar som denna. Kvalitativ forskning handlar om att fånga den komplexa verkligheten 

och urskilja mönster, möjligheterna att gripa teorier “ur luften” är därför små (Denscombe, 

2014).  

Jag har använt mig av två olika typer av intervjuer till denna studie, den ena mer omfattande 

och djupgående än den andra som hölls via en mailkonversation. Djupintervjun kommer 

alltså vara den som väger tyngst vid diskussions och resultatsdelen av denna uppsats.  
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Mailintervjun med Albert “Skip” Rizzo som respondent som genomfördes genom en 

mailkonversation hade sina begränsningar där jag uppfattat det som det förekom en del 

missförstånd. Effekten av att göra mailintervjuer är att respondenten är mer “avlägsen”, då 

även i psykisk bemärkelse (Denscombe, 2014), vilket kan få en del konsekvenser som i detta 

fall. Den främsta anledningen till komplikationer uppstod var språkliga missförstånd i det 

skriftliga språket.  

Båda intervjuerna har försett studien med privilegierad information där möjligheten att tala 

med nyckelpersoner på fältet har gett uppsatsen värdefulla insikter och kunskaper baserat 

på respondenternas olika erfarenhet.  

Det hade dock varit önskvärt att göra två likartade intervjuer för att jämföra svaren för att 

kunna göra en bättre analys av datan för att validera informationen och därmed förstärka 

kvalitéten.  

Det hade kunnat vara mycket intressant att genomföra studien med att observera den 

tänkta målgruppen och göra en slags fältstudie, men eftersom det handlar om ett känsligt 

tillstånd och en svår målgrupp ansåg jag detta bli svårt att genomföra med tanke på 

projektets storlek. Denna metod kan dock komma att bli intressant att genomföra om en 

mer omfattande studie görs. När frågeställningen behandlar en känslig fråga som denna till 

en problematisk målgrupp måste forskaren även ansvara för de etiska principerna vilket 

kräver en mer omsorgsfull planering. 
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4 Resultat & Diskussion 
 
I detta avsnitt presenterar jag forskningsintervjuernas insamlade data som genomfördes för 

att besvara studiens frågeställningar och återkopplar till studiens teoretiska avsnitt och för en 

kontinuerlig diskussion.  

4.1 Barns mentala hälsa 
 

 
                                                    Figur 1. Intervju med Ruslan Savitskij  

 
Båda respondenterna för intervjuerna var noga med att påpeka att alla människor är mycket 

olika och detta kan bero på flera varierande orsaker, exempelvis ålder. Den svarande för den 

djupgående intervjun återkom ständigt till en figur (se ovan) när han besvarade det olika 

frågorna och att personens tillstånd beror främst vart på denna linje en människa befinner 

sig. Han beskrev de totalt ca 20% av jordens befolkning (10% på vardera sida) som 

“känslomässigt handikappande” och om man tillhörde skaran av de 10% mest sensitiva så 

kommer man med stor säkerhet plågas av psykiska problem genom livet. Om ett dödsfall av 

någon närstående drabbar de allra mest sensitiva personerna så är det mer komplicerat för 

dem att rehabiliteras genom sorgen och processen kommer dessutom ta längre tid.  

Savitskij poängterar att det är särskilt viktigt för barn att behandlingen sker i tid då barnet 

riskerar att drabbas av psykiska problem som vuxna.    
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Många människor lever idag med ångest och depression till den grad att det påverkar deras 

partnerval, karriärsval och livstilsval, ja alla livets val. Då tänkte jag att, ja då börjar vi före något 

händer och blåser upp och lär dom ledarskap. 
-Ruslan Savitskij  

 
Genom att agera snabbt och konstruktivt kan detta leda till att barnet bygger upp den 

mentala hälsan för att enklare klara av tillstånd som exempelvis sorg, vidare talar han om 

vikten av att lära även friska barn ledarskap som ett sätt för att kunna förebygga detta, helst 

innan barnet genomgår puberteten då hormonerna flödar. Här återkopplar han till olika 

spelvärldar och menar att det är precis detta man får lära sig genom digitala spel och han 

tror också detta är en av anledningarna till att varför spel är så populära bland barn.   

 
Du bestämmer, det är din värld! Du erövrar länder, fiender och dödar drakar, du får utöva ledarskap. 

Det är en stor grej. 
-Ruslan Savitskij  

 
Savitskij är övertygad om att spel är rätt väg att gå för att möta barnen, kommunicera med 

dem och lära dom psykologins grunder för att kunna bygga upp en mer hållbar fasad.  

 
Barn är  väldigt receptiva och det bästa sättet att möta dom är ju genom spel för det är ju deras grej, 

då är dom hemma, dom fattar, det är deras bakgård. 
-Ruslan Savitskij  

 

4.2 Barn i sorg  
 

...människan är komplex och varje människa har en massa dimensioner. Om vi någon gång ska 

kunna lista ut vad sorg är så kan vi börja med att förenkla det väldigt mycket genom att titta på djur 

och hur dom reagerar. Det är mycket enklare eftersom det är färre spakar som styr.   
-Ruslan Savitskij  

 

Savitskij talar om djurförsök på råttor där man har separerat mamman från barnet för att 

utföra ett experiment. Den första reaktionen som då uppstår är att ungen först blev väldigt 

aggressiv men ganska kort därefter så lugnande den sig och blev nästintill apatisk och helt 

tyst. Detta skedde oupphörligt då de avlägsnade mamman från barnet och det som uppstår 

är en adaptiv reaktion, alltså en överlevnadsinstinkt.  
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Vi säger att detta hade skett i skogen. Mamman och ungen kommer bort från varandra och ungen far 

runt och gör en massa väsen för att mamman kanske ska kunna hitta tillbaka. Efter ett litet tag så 

inser ungen att detta är fel taktik eftersom mamma kanske inte kommer och då vet man inte heller när 

maten kommer. Då är det alltså bättre att ta det lugnt och inte kuta omkring och bränna energi.  
-Ruslan Savitskij  

  
 
Savitskij summerar genom att förklara att vi blir först slagna av den akuta fasen och paniken 

som infinner sig, därefter en enorm längtan att återfå den förlorade. Många barn kan även 

tro att det är dom som har gjort något fel för att dom inte förstår hur det kan göra så ont i 

själen.  

 

Rizzo lyfter även fram vikten av kommunikation för att möta ett barn i sorg och vara tydlig 

med det man säger så att barnet inte ska beskyller sig självt. Han talar även om betydelsen 

av patientens kunskap om sitt egna tillstånd för självreflektion och hur detta kan leda barnet 

till en större medvetenhet om sitt tillstånd och förklarar att detta kan vara något ett spel 

kan hjälpa till med.  

4.3 Design och egenskaper för terapuetiska spel 
 

“I always start with the question, what works in the real world?” 

-Albert “Skip” Rizzo  

 

När Rizzo utvecklar sina artefakter ställer han alltid frågan ovan för att kunna sätta en 

utgångspunkt för att lösa problemet. Det är alltså viktigt att ha en vision när man skapar ett 

seriöst spel och att spelet har ett tydligt syfte med vad det ska kunna tänkas uppnå för att 

lyckas åstadkomma spelets ändamål.  
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Många som skapar spel är supernaiva. Dom är entusiastiska och dom har massa kunskaper om hur 

man skapar spel men dom vet inte hur en människa fungerar. Då blir det naivt och dom får kämpa 

mot evidenser.  
-Ruslan Savitskij 

 

 

 Simply using VR because it is cool or available is not the answer…. 
-Albert “Skip” Rizzo 

 

Att skapa spel för terapin handlar inte bara om att tänka utanför boxen utan det måste 

tillföra positiva effekter till både patienten och läkaren för att kunna ge någon slags 

genomslagskraft. 

När Savitskij började designa spel för att använda dem under sin terapi blev han chockad 

hur de båda designprocessernas påminde mycket om varandra.  

 
“Jag upptänkte intressant nog att det typ till 80% är identiskt med hur man designar psykoterapi, det 

var väldigt kul och intressant att se.” 
-Ruslan Savitskij 

 

Det var framför allt kostnaderna för att skapa spelen som hindrade barnpsykiatrikern att 

inte använda mer spel i sin terapi men kämpar trots detta med de resurserna han har och 

tydliggör att det är så man kan fånga barnens uppmärksamhet för att genomgå terapi.  

 

“Barn gillar inte att sitta och prata med tanter på BUP och dom gillar inte piller,  barn gillar ju däremot 

spel och det var så jag började fundera på det här.” 
-Ruslan Savitskij 

 

Han förklarar också att en av anledningarna till att det inte skapas flera psykologiska spel är 

att många är inom vården är skeptiska inför dataspelsterapi och att han har haft problem att 

bedriva forskning inom detta i Sverige. Han har dock problem att begripa detta när KBT 

(kognitiv beteendeterapi) lyckats få sådan genomslagskraft.  
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“Den största skillnaden mellan KBT och spel är att  KBT-terapin talar om vad du ska göra och i 

spelvärlden får du utforska på egen hand. När man då lyckats nå målet efter allt slit så ger det en stor 

känsla av tillfredsställelse. Vi säger att du ska springa 400m, det är ju en tävling, efter starten kan du 

ta bakvägen och komma först i mål men det finns ju ingen tillfredsställelse i det,  
målet är inte att ta sig i mål, målet är att vinna!” 

-Ruslan Savitskij 

Det är alltså viktigt att inte ge spelaren för många direktiv, spelaren vill klara av problemen 

och motståndet på egen hand och det är också då spelen blir som mest effektiva för annars 

tappar man intresset och förlorar motivationen.  

4.3.1 Motivation 

Motivationen som egenskap har möjligheten att göra terapin mer lustfylld för patienten och 

även ge ett ökat engagemang för att minska bortfall från terapin. Ett spel kan ge känslan av 

kontroll över rehabiliteringsprocessen och ge patienten förståelse för deras problem genom 

att tala med ett bildligt språk som barnet kan begripa sig på så att inte barnet beskyller sig 

självt genom sorgen.  

 
“To make that known process for treatment fun and engaging is a plus for motivating adherence” 

-Albert “Skip” Rizzo 
 

Att bibehålla patienten i terapin är viktigt för att kunna övervinna problemet och här spelar 

patientens motivation en betydande roll. Det har även bevisats att när en patient fokuserar 

på spelet istället för behandlingen gör det terapin roligare och därför också mer 

motiverande (Lange et al., 2009). Hur motivationsdelen designas på bästa sätt bör lämnas åt 

speldesignern eftersom deras primära fokus är motivation (Prensky, 2002) och det vet 

bättre än en läkare hur man håller personer engagerade för att kunna genomföra hela 

spelet. Läkaren bör istället fokusera på de egenskaper som kan förse dem med värdefull 

information om patienten.  
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4.3.2 Mätning  
 

“Vill man göra spel för att främja hälsan så måste man mäta, man måste åtminstone bevisa att det  

inte blir sämre. Datan som kommer ut är ju väldigt användbar i terapin. Detta är en av dom viktigaste 

komponenterna och i en spelvariant blir det också den viktigaste egenskapen.” 
-Ruslan Savitskij 

 

En mätningsfunktion har möjligheten att skapa en värdefull relation mellan patienten och 

läkare genom att den förser läkaren med information om hur patienten mår eller 

interagerar. Mätning enligt Savitskij är en viktig beståndsdel inom terapin och den viktigaste 

funktionen för terapeuten i ett spelbart verktyg som kan hjälpa läkaren för bedömning av 

patienten och utformning av hens terapi.  

Mätning genom spelet är även av värde då verktyget kan ha möjligheten att bidra till att 

upptäcka förändringar och även försämringar hos patienten.  

4.3.3 Distraktion  

Distraktionen genom spel kan dock komma till pass när barnet ser terapin som något 

obehagligt och kan på så sätt göra terapin mer tilltalande.  

Sorgen kan ibland framträda genom kroppsliga lidanden och här kan ett spel vara 

distraherande sätt för att avleda smärtan från medicinska procedurer (Rizzo, 2006). 

Metoden är dock endast effektiv om smärtan inte är extrem (Gold et al., 2005). 

 
“Den senaste forskningen säger att distraktion är mest effektiv för sorg om man väljer mellan 

distraktion och exponering. Exempelvis debriefing, det har ju bevisats att det egentligen gör mer 

skada, ingenting blir bättre. Låt dom glömma problemen istället.” 
-Ruslan Savitskij 

 

Debriefing är en form av gruppterapi där patienter som har gått igenom liknande 

upplevelser får träffas och bearbeta sitt tillstånd. Metoden har fått utstå en del kritik just för 

att metoden överbehandlar (Wessely & Deahl, 2003). 

Barnet ska förstås inte distraheras från själva sorgeprocessen utan det är också viktigt att 

bearbeta sorgen genom stöd från kamrater och andra nära relationer. Det som Savitskij 

poängterar med citatet ovan är att vissa människor kämpar med sorgen aningens för länge. 
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“Som psykiatriker träffar jag mycket människor som sitter och ältar saker som skedde för 25 år sedan. 

Dom kan inte gå vidare, dom klarar det inte. När vi befinner oss i ett sådant intensivt lidande så får vi 

hjärnskador, nervcellerna stryker med.” 
-Ruslan Savitskij 

 

Savitskij förklarar att människan är en självreglerande varelse och att vi är ganska bra på att 

själva utrota det onda men ibland kan man behöva hjälp. Han betonar att det är viktigt att 

göra normala saker för att läka ihop och lyfter fram spel som en hjälp på traven.  

 
“Gör roliga saker! Rör på dig genom ett wii-spel, kommunicera med folk över hela världen, det är en 

stark positiv faktor och lär dig ledarskap. Om du kan ledarskap kan du bota dig själv från depression 

och ångest.“ 
-Ruslan Savitskij 

4.4 Självreflektion och socialt stöd 

 
“If the “game” helped a child to be able to talk about what they are feeling, it could be useful as a 

stimulus for self reflection.” 
-Albert “Skip” Rizzo  

 
Forskaren Rizzo tydliggör att sorgeprocessen är en svår process att ta sig igenom och det 

finns egentligen inga genvägar men om ett spel hade kunnat hjälpa barnet att tala om vad 

de känner så skulle detta kunna vara mycket användbart som en stimulans för patientens 

självreflektion. Återigen poängteras åldern av Rizzo som en avgörande faktor för att få 

denna metod att fungera. Psykopedagogiken är den riktade information till en patient eller 

närstående som är en hjälp för att man ska kunna tala om problemet. Om denna 

information istället kan förmedlas genom ett spel och öka viljan att tala om problemet kan 

detta bli en viktig punkt för att använda spel inom terapin för sorgehantering. Önskvärt är 

alltså om denna information hade kunnat implementeras så att patienten hade kunnat få 

denna lärdom genom spelet och att detta även hade lett till en ökad självreflektion. 

 

Även Savitskij talar om kamratstödet som sociala digitala artefakter kan erbjuda. Man kan 

då möta andra i samma situation och tillsammans bearbeta sorgen.  
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Även i litteraturstudien konstaterades vikten av socialt stöd främst för att skapa förståelse 

och acceptans för den förändrade verkligheten för att patienten ska kunna gå vidare i livet.  

 
“Barn är oförberedda på sorg, alltså dom förstår ingenting.” 

-Ruslan Savitskij  
 

Eftersom ett barn inte har samma erfarenhet av att möta sorg så kan barnet lära sig detta 

genom att se hur andra personer i omgivningen sörjer. Det är viktigt att som närstående vuxen 

inte dölja sin sorg.  Vuxna kan många gånger tro att det skyddar barnet genom att inte tala 

om och bearbeta dödsfallet tillsammans medan det i själva verket kan få motsatt effekt 

(Dyregrov, 2007).  

4.5 Avatarer  
 

“Vi har en kolossal förmåga att utveckla starka band till imaginära saker.” 
-Ruslan Savitskij 

 
Att använda sig av avatarer i spelsammanhang härstammar från bordsrollspel där målet var 

att utföra äventyrsfyllda uppdrag och genom erfarenheterna av dessa uppdatera sina 

karaktärers skicklighet och status (Quintana Andersson, 2011). Avataren i dagens digitala 

spel har samma uppgift genom att återge antingen en alternativ spegling av sig själv eller en 

annan betydande relation som på något sätt fungerar som ett verktyg för att kunna 

genomföra spelet. Spelaren bestämmer avatarens uppförande och bestämmer hur hen ska 

reagera på de företeelser som omringar karaktären. 

 
“Man utvecklar väldigt starka band till spelet och särskilt om du lyckat besjäla dem med något 

mänskligt, den makten skulle jag säga är inte tillräckligt utnyttjad inom spel” 
-Ruslan Savitskij  

 
Savitskij talar om den inflytelserika effekt som en avatar kan erbjuda som stöd eller 

identifiering för barnet och berättar om en del tester som har gjorts på djur där en apas 

mamma ersatts med ett obetydligt föremål. Trots detta visar apungen en enorm bindning 

till objektet och förklarar detta med ett barns anknytningsteori. Det är den psykologiska 

term som berör hur människan förhåller sig till närhet, omsorg och barnets egna upptäckter 

(Broberg, 2008) 
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Om avataren fungerar som en avspegling av spelarens identitet så kan stöd från en partner 

(sidekick) i spelet fungera som stöd genom beskydd för att klara av spelets olika hinder 

(Quintana Andersson, 2011). Denna partner kan förslagsvis vara valbar vid olika banor för 

att enkelt kunna hantera spelets svårighetsgrader och därmed anpassa spelet för ett 

bredare spektrum av individer. Detta kan vara ett utav sätten för att kunna designa spelet 

som icke-linjärt för att ha spelarnas olika kognitiva förmågor i åtanke som kan bero på både 

ålder och graden av lidande.  

4.5 Avslutande diskussion 

Digitala spel bjuder in spelare att använda avancerad datorkraft genom olika enheter och 

konsoler. Spelaren hamnar i uppslukade miljöer och världen runtomkring känns ibland 

väldigt avlägsen. Att utforma denna miljö och lyckas skapa en lustfylld upplevelse är nog den 

största utmaningen för ett serious game särskilt då begreppet "motiverande" är svårt att få 

grepp om. Även om utvecklare lyckats utforma ett roligt spel så kämpar det mot en mycket 

hård konkurrens särskilt för att kunna upprätthålla ett engagemang för sin publik. 

Motivationen är viktig för att få spelet att spelas på patientens eget bevåg. Ett serious game 

har sällan frivilliga deltagare (Alklind-Taylor, 2014) utan spelaren blir tilldelad spelet 

beroende på syftet vilket skiljer sig mycket från underhållningsspelen där utövaren gör ett 

aktivt val. 

 

Egenskaperna distraktion och motivation är båda väsentliga drag och ibland även avgörande 

för att kunna göra behandlingen lönsam för patienten. Dessa egenskaper är emellertid inte 

unika för ett serious game utan dessa attribut kan även finnas i ett kommersiellt spel 

skapade främst för att underhålla och därför är mätningsverktyget det som framförallt 

skiljer dem åt och blir därför den viktigaste spelmekaniken i ett serious game för ett 

terapeutiskt syfte.  

 

Förutom de 12 egenskaperna som Prensky (2001) talar om som tillsammans utgör spelens 

kraft  är att de virtuella världarna erbjuder en miljö där många barn känner sig säkra och 

därmed har lättare att uttrycka sig på. Detta medför en plattform där vuxna har möjlighet att 

möta barn i en omgivning där barnen känner sig hemma och därför är det viktigt att personer 

som på olika sätt arbetar med barn har en förståelse för detta fenomen.   

24 
 



6 Slutsats 
Denna studie svarar på frågorna Hur kan spel användas som ett terapeutiskt verktyg i ett 

barn sorgeprocess? och Vilka funktioner och egenskaper bör ett sådant spel fokusera på? 

 

Studien visar att digitala spel kan användas som rehabiliteringsverktyg i ett barn 

sorgeprocess eftersom det erbjuds en mer tilltalande och lustfylld behandling för barnet än 

vad de traditionella metoderna gör.  

 

Spel kan användas som ett hjälpmedel under själva terapin som en motiverande faktor för 

att minska bortfall tillika som ett mätningsinstrument för läkaren. Ett spel kan också vara 

användbart utanför terapin som ett redskap för självhjälp som både kan erbjuda patienten 

kunskap om psykologin och den process hen går igenom eller socialisering med andra 

människor.  

 

Resultatet från både respondenter och litteraturen slår fast  att det finns många olika 

infallsvinklar att ta hänsyn till i skapandet av ett serious game för att hjälpa ett barn i sorg. 

Den mest komplicerade är att definiera hur en sorgeprocess faktiskt ser ut och hur detta ska 

kunna presenteras i ett spel. En sorgeprocess ser mycket olika ut beroende på individ såväl 

som ålder och är särskilt komplicerat ur ett barns ögon då döden för dem kan vara svår att 

begripa sig på. Leken kan för vissa komma direkt efter en tragedi medan andra barn går in i 

en depression där individens sensitivitet spelar en avgörande roll.  

 

Sorgen är ingen linjär process och ett spel bör därför inte heller vara det för att istället 

kunna anpassas efter den enskilda individen och dennes utvecklingsgång. Spelet bör därför 

erbjuda olika typer av utförandeformer för att kunna beakta barnets bearbetning och 

reaktioner men även processens förlopp. Att förse patienten med psykopedagogik kan ge en 

känsla av kontroll över sin behandling och om detta kan implementeras i ett spel förmedlas 

det även på ett sätt som en yngre människa har lättare att förstå och detta kan leda till att 

patienten blir mer motiverad till terapin.  

 
Av de presenterade spelmekaniska egenskaperna är mätning den mest nödvändiga 

funktionen och är också det attribut som innebär den största skillnaden mellan ett serious 
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game och ett spel gjort för att underhålla. Det allra flesta spel har som mål att motivera och 

engagera och kan då skapa distraktion för en patient som vill avleda smärtan från sorgen 

och är därför inte unikt för ett serious game. För att lyckas med mätningen krävs dock en 

lustfylld spelupplevelse som uppnås genom att spelaren motiveras av spelet.  

Mätningen är kanske också en särskilt viktig del när det är små barn som spelet är anpassat 

för då språkliga kommunikationsformer kan ha sina brister. Barn kan ha svårt för att 

uttrycka sina känslor och det bildliga språket som spelet kan utnyttja blir det nya sättet att 

översätta barnets känslor till läkaren. 
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7 Utveckling och fortsatt forskning  
Det finns ett behov av förnyelse inom samhällets många riktningar där jag anser att serious 

games kan vara till stor hjälp. Hjälpen som utformas bör dock vara förankrad i verkliga 

upplevelser och man bör innan ställa sig frågan vad som fungerar i den existerande 

verkligheten och utifrån dessa svar skapa innovativa lösningar och metoder.  

Vårt ständigt uppkopplade samhälle har förändrat människan i stor omfattning. Därav krävs 

en uppdatering och förändring inom flera områden och spel är en form som kan vara en av 

möjligheterna för att konstruera nya tankegångar och skapa hållbara lösningar. Det är dock 

ingen lätt uppgift att skapa dessa och ännu svårare när det handlar om de angelägenheter 

som inkluderar psykologiska avseenden då reaktionerna kring sorgen kan te sig på nästintill 

oändligt olika vis. En väg för att komma i rätt riktning är att spelutvecklare samarbetar med 

läkare och forskare med relevant och gällande forskning samt att spelet utformas med hjälp 

av den tänkta målgruppen.  

 

Eftersom studiens målgrupp aldrig tillkallades för att komma fram till studiens resultat bör 

slutsatserna ses med en viss försiktighet. För att kunna  höja uppsatsens validens skulle 

en liknande undersökning kunnat genomföras men med en annan metod, förslagsvis 

observation eller någon annan typ av empiriskt datainsamling för att kunna möta 

målgruppen. En sådan studie skulle dock behöva vara mer omfattande och kräva mer 

forskning samt tidsåtgång.  

En rekommendation för en småskalig studie hade kunnat vara att studera ett specifikt 

element och svara på om dess effekter på sorgeprocessen. Även här hade observation som 

metod varit önskvärd men eftersom endast ett element hade studerats hade det kunnat bli 

genomförbart  även för en mindre studie. Genom observationerna hade barnets reaktioner, 

interaktioner och kanske även resultat kunnat granskas för att efteråt avslutas med ett 

samtal med målgruppen för att det ska kunna få en chans att förklara deras synpunkter. 

Detta skulle ge än mer djupare kunskap om vad det är som göra ett spel bra eller dåligt ur 

ett barns ögon för att kunna utveckla ett användbart serious game. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för Ruslan Savitskij 
 
 
Presentation 
 
Vem är du? Vad har du arbetat med? 
Vad är din spontana tanke kring att använda spel som ett terapeutiskt verktyg under ett 
barns sorgeprocess? 
 
Sorgeprocessen 
 
Hur ser ett barn sorgeprocess ut? Hur skiljer sig sorgeprocessen mellan barn och vuxna? 
Består en sorgeprocess av olika stadier? 
om ja——Kommer stadierna i en viss ordning? Bör spelet ta till vara på detta? 
Finns det någon del av processen som är mer lämpad för spel och lek?  
Kan risken finnas att patienten uppfattar spelet som en pekpinne? Hur kan man isf undvika 
detta? Är pekpinnen negativ? 
Bör barnet vara medveten om att hen befinner sig i en process? 
Kan kognitiva förmågor hos barnet försämras under sorgeprocessen?  
om ja—— vilka? Hur kan ett spel ta hänsyn till dessa. 
Kan spel och lek försvåra sorgeprocessen? 
 
Spel i terapin  
 
Har du själv använt dig av spel i dina terapisessioner? Vilka och varför? 
om ja——Upplevde du en större motivation hos dina patienter till självterapi? Upplevde du 
något negativt? 
Fungerade vissa funktioner bättre än andra? Vilka isf och hur.  
Var det något som överraskade dig som kanske fungerade annorlunda än vad du hade 
förväntat dig? 
Bör insamling av data ingå i spelet? Är det viktigt att stämma av med patienten? Förklara 
gärna hur du tänkte i när du skapade Angelhour. 
Är det viktigt att ge barnet feedback? Ex. kunna se sin egen utveckling och förbättring i 
processen.  
 
Andra spelelement 
 
Fördelar/nackdelar med: Social interaktion genom community vs en avatar som man kan 
identifiera sig med.  
Finns det vanliga spelfunktioner som inte bör finnas med?  
Finns det några funktioner som du anser måste vara med, varför?  
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Diskussionsfrågor: 
 
Albert “Skip” Rizzo 
Allmänt, hur tänker du kring dessa fyra egenskaperna och kan/hur kan det användas i 
ett spel som används för behandling av sorg? 
 
Exponering/Exposure  
 
Distraktion/Distraktion  
 
Motivation/Motivation 
 
Mätning/Measurement 
 
Något som du själv vill tillägga som du tycker är viktigt? 
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