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SAMMANFATTNING 
Detta projekt har gått ut på att förstå det psykologiska 

begreppet Flow teoretiskt för att sedan praktiskt 

implementera det i ett spel, vars utveckling med spelmotorn 

Unity också hör till detta projekt. Flow kallas det optimala 

tillstånd som en människa kan komma in i när den utför en 

aktivitet och blir helt försjunken i aktiviteten att den 

glömmer bort viktiga saker som till exempel att gå på 

toalett. Tanken är att låta en aktivitets utmaning vara 

balanserad med personens skicklighet. Genom att ta fram 

några förslag på förbättringar, av ett redan existerande 

bowlingspel har dessa sedan implementerats. Spelet har 

sedan testats av några deltagare och utvärderats med ett 

formulär och genom observation om huruvida deltagarna 

uppnådde en flowupplevelse eller inte. Resultatet visade sig 

vara något positivare än vad det borde vara, men ändå 

värdefullt och användbart. Syftet med projektet uppfylldes 

och frågeställningarna blev besvarade. 

 

 

INLEDNING 
Nedan följer en inledning till projektrapporten. Först 

presenteras motiveringen till varför man ska fortsätta läsa, 

följt av syftet med hela projektet, frågeställningen som till 

slut skall besvaras i slutsatskapitlet och slutligen den 

avgränsning som fick göras. 

 

Motivering 
Som människor vill vi nog ofta söka oss till någon form av 

underhållning och att vilja befinna oss i bra tillstånd, bra 

miljö och välmående. 

 

Ett av de alternativen idag är genom digital underhållning, 

mer specifikt genom spel hos smarta mobiltelefoner, 

surfplattor samt dator- och konsolspel. Det är till och med 

så att bland alla interaktiva produkter så erbjuder digitala 

spel några av de mest intensiva och engagerande 

upplevelserna [1]. Dock accepteras inte vilka spel som 

helst, så hur kan man ta reda på vad det är folk tycker om 

inom spel? 

 

Eftersom syftet med spel är att underhålla och om ett spel 

inte lyckas underhålla någon, då är det ett misslyckat spel 

[5, s.57-58]. Varför slösa tid och resurser på att göra 

misslyckade spel? Hur kan vi se till att göra spel roligare? 

 

Syfte 
Detta projekt syftar till att studera teori om Flow och om 

hur människor upplever spelande. Målet är inte att skapa ett 

detaljerat och fullskaligt spel utan snarare att se vad det är 

som spelare tycker om när de spelar och hur man kan uppnå 

Flow. Lär man sig det kan man därefter designa och bygga 

mer underhållande spel och även få en bättre vinst om man 

gör det kommersiellt. 

 

Frågeställningar 
Frågeställningarna för detta projekt kommer vara följande: 

 

 Hur kan man designa ett bowlingspel för att uppnå 

Flow effekt? 

 Hur kan man mäta Flow effekten? 

 Är det optimalt att använda exponentialfunktion 

till implementation av ett bowlingklots skruv? 

 

Avgränsning 
Slutmålgruppen för detta projekt, på längre sikt, är 

egentligen strokepatienter som gillar att spela bowlingspel 

på Wii. Interaktionen med spelet ska då ske via en 

webbkamera där man styr med kroppen. Däremot fanns det 

inte plats för att implementera det inom den tidsram jag 

hade. Därför begränsades interaktionen till att styra med 

tangentbord. På grund av det kommer inte heller 

samhälleliga och etiska aspekter tas upp i detta arbete. 

 

 

TEORI 
Detta kapitel beskriver teorin bakom beståndsdelarna av 

projektet. Huvudämnet är Flow, men vad är Flow för något 

och hur anpassas det inom speldesign? 

 

Flow 
Flow är ett psykologiskt begrepp som kännetecknar en 

persons mentala tillstånd som optimalt [1, 3]. När en person 

får en flowupplevelse i en aktivitet har denne alltså blivit 

helt försjunken i aktiviteten och därmed förlorat 

uppmärksamheten för sin omgivning. Personen är då som 

gladast och tiden flyger iväg utan att uppmärksammas då 

man är så pass fokuserad på aktiviteten man utför. 

Flowupplevelsen gör så att man inte vill sluta med det man 

håller på med. Många får också olika känslor under en 
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flowupplevelse såsom glädje, styrka, kreativitet, frihet, 

upphetsning etc. och att självförtroendet ökar [9]. 

 

Vidare är det skillnad på Flow och vanlig spelglädje. Då 

Flow kräver utmaning och skicklighet finns det spel som 

inte kräver det, men som ändå kan vara njutbara [1]. 

 

Tilläggas kan att Flow ofta förknippas med den kände 

ungerske professorn i psykologi, Mihaly Csíkszentmihályi 

[2, 4], som tog upp begreppet i sin första [2] publikation 

”Beyond Boredom and Anxiety” från 1975. 

Csíkszentmihályi påpekar att Flow kan uppnås i flera olika 

typer av aktiviteter, såsom i spel, konst, dans, ritualer och så 

vidare [6], varvid vissa aktiviteter nästan enbart är 

designade till att uppnå Flow [2]. Om en individ får 

flowupplevelse i en viss aktivitet fungerar denne med full 

kapacitet [7]. Det Csíkszentmihályi fann via sin forskning 

var bland annat att känslan av Flow är densamma hos 

människor från hela världen oberoende av status i samhälle, 

ålder, nationalitet, kön eller till och med själva aktiviteten 

[5, 15]. 

 

En annan viktig pjäs inom Flow-psykologin är Owen 

Schaffer. Han har både studerat och arbetat tillsammans 

med Csíkszentmihályi [9]. 

 

Upplevelser och villkor för att uppnå Flow  
Det finns olika upplevelser och villkor som är avgörande 

för om Flow kan uppnås eller inte. Flera källor säger 

samma sak om vilka upplevelser och villkor som krävs för 

Flow. Nedan följer en sammanfattning av de villkor som 

bland annat Csíkszentmihályi presenterat i sina 

publikationer [6, 8], men som också Schaffer är överens om 

[9]. 

 

1. Fullt fokus och koncentration på vad man gör i 

nuet [7, 9, 10] 

2. Sammansmälta handling och medvetenhet [7, 9, 

10] 

3. Förlorat medvetenheten om sig själv som en social 

aktör. Bristande medvetenhet om kroppsliga behov 

såsom hunger och toalettbesök [7, 9] 

4. Känna att man har personlig kontroll över vad som 

pågår då man är medveten om hur man ska agera i 

kommande hinder [7, 9] 

5. Förvrängd tidsuppfattning. Att man känner att 

tiden har gått snabbare än normalt  

6. Direkt och omedelbar feedback där både 

framgångar och misslyckanden ska vara synliga så 

att beteendet kan justeras utifrån behovet [10] 

7. Känna att aktiviteten man utför är givande [7, 9, 

10] 

8. En balans mellan den upplevda utmaningen och 

den upplevda skickligheten (så att aktiviteten 

varken är för lätt eller för svår) [8, 10] 

9. Tydliga mål: vad som bör göras ska vara tydligt 

och man ska även få en återkoppling på hur väl 

man utför handlingen [7, 8, 10] 

 

Det skall nämnas att alla upplevelser och villkor inte 

behöver vara uppfyllda samtidigt för att uppnå Flow. 

 

 

Figur 2: Visar en mer detaljerad graf (ursprungligen av 

Csíkszentmihályi, 1997). [17] 
 

 

Som Figur 1 visar ser man att det krävs lika mycket 

skicklighet som svårighetsgrad på utmaningen och gärna att 

båda är av hög nivå för att vara som gladast (Flow) i 

aktiviteten man utför. I Figur 2 syns åtta olika upplevelser 

och man kan säga att hälften, det vill säga från grön färg till 

orange färg är positiva. Dessa upplevelser är upphetsning, 

Flow, kontroll och avkoppling. Den andra halvan, då från 

turkos färg till röd färg, representerar de negativa 

upplevelserna: tråkighet, slöhet, oro och iver/bekymmer. 

 

Är utmaningen för lätt samtidigt som man innehar hög 

skicklighet kan det bli för tråkigt. Likaså om utmaningen är 

för svår samtidigt som man inte alls innehar hög 

skicklighet, kan det då istället resultera i ångest. Då kan 

man, för att åter komma tillbaka till Flow öka eller minska 

på det som saknas genom att antingen träna upp sina 

färdigheter eller minska på svårighetsgraden [11]. 

 

Elisa D. Mekler med flera kom i deras studie [1] fram till 

ett liknande resultat. Här är några relevanta punkter:  

 Att vinna är viktigt för spelnjutning. 

 Bra styrning/kontroller är viktigt. 

 Utmaning är viktigt för spelnjutning men att det 

även krävs lika mycket skicklighet för att få 

optimal spelnjutning. 
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 Att våld kunde orsaka skuldkänslor, speciellt mot 

människor. Dock gäller detta inte folk som är vana 

med våld i spel. 

 

Vidare har Schaffer också tagit fram några punkter [9] som 

han sedan har gjort en modell för. Han kallar den för Flow-

loopar. 

 

1. Utmaningar uppfattade som höga 

2. Skickligheter uppfattade som höga 

3. Veta vad man ska göra 

4. Veta hur man ska göra 

5. Veta vart man ska (ifall det handlar om 

navigering) 

6. Fri från distraktioner 

7. Veta hur pass bra man gör ifrån sig 

 

Utmaningen man har framför sig får varken vara för lätt 

eller för svår. Det handlar istället om att man får chansen att 

ändra på indata eller controller samtidigt som man direkt får 

se sina ändringar [9].  

Schaffer har delat in sina punkter i tre olika tillstånd. Dessa 

punkter behöver man känna till före, under och efter utförd 

aktivitet. Före aktiviteten handlar det om att känna till 

grundläggande information för att överhuvud taget påbörja 

aktiviteten. Under aktiviteten får man inte känna att det är 

för lätt eller för svårt. Man bör också vara fri från 

distraktioner och i efterhand få kännedom om sin 

prestation. Genom att börja om på första tillståndet igen har 

man bildat en loop [9]. 

 

Speldesign och Flow 
Spel är egentligen hinder som folk frivilligt tar sig an 

eftersom det leder till spelnjutning och eventuellt Flow, om 

man lyckas ta sig förbi. Det som gör spel roliga är att spel 

får folk att hamna i Flow [9]. Därför vill vi se hur man 

applicerar Flow inom spel. Penelope Sweester och Peta 

Wyeth tog år 2005 fram en modell [16] som de kallar för 

GameFlow. Modellen består av åtta delar där varje del har 

kriterier. Givetvis krävs det först och främst att spelet man 

har framför sig ska vara genomförbart och inte omöjligt. 

Nedan beskrivs de åtta delarna där varje del relateras 

tillbaka till Csíkszentmihályis villkor för Flow som 

beskrevs på föregående sida: 

 

Koncentration 
För att ett spel ska vara underhållande måste det kräva 

förmåga att koncentrera sig på spelet av spelaren. Ju mer ett 

spel kräver koncentration i form av uppmärksamhet och 

arbetsmängd, desto mer absorberande kommer spelet att 

vara vilket är ett av målen man vill uppnå. 

 

Genom att försöka utnyttja hela spelarens kapacitet, när det 

gäller skicklighet för att klara av utmaningen blir personens 

uppmärksamhet helt absorberad av spelet och personen har 

ingen energi kvar till annat. Vidare bör spelet hålla kvar 

personens uppmärksamhet genom hela spelandet. Ett 

exempel på att fånga spelarens koncentration kan vara 

genom att förse spelet med detaljrik miljö och spelvärld 

[15]. 

 

Utmaning 
Inom speldesign spelar utmatning en stor roll. När man 

skapar ett spel med Flow i åtanke måste spelet generera rätt 

mängd utmaning, det vill säga att svårighetsgraden måste 

matcha spelarens skicklighet. Som tidigare beskrivits, 

kommer spel att vara för tråkiga om spelaren är riktigt 

skicklig och spelets svårighetsgrad är för låg. Likaså 

kommer personen känna sig ängslig om denne inte är 

skicklig nog medan spelet däremot har för hög 

svårighetsgrad. Därför måste spel designas med detta i 

åtanke så att dessa blir balanserade. Vidare bör man även 

variera svårighetsgraden i ett spel för att omfatta flera olika 

spelare med olika skicklighet [15]. 

 

Utmaning är en av faktorerna som skapar underhållning, 

ofta genom att tänja på gränserna hos spelarens minne och 

prestanda. Spelnjutning hos spel är ofta ett resultat av att 

spelaren lyckats klara av svåra uppgifter och hinder. Detta 

leder till en bra spelupplevelse och kommer ge spelaren lust 

att fortsätta spela [15]. 

 

Skicklighet 
En annan viktig faktor för att ett spel ska vara 

underhållande är att spelaren själv är skicklig. För att 

personen ska bli skicklig måste denne givetvis träna. Detta 

kräver då att spelet har en god förmåga att låta spelaren 

utveckla sin spelskicklighet. 

 

Av spelet krävs också att det på ett enkelt och lärorikt sätt 

kan lära spelaren hur denne ska spela i tidigt skede för att 

spelaren till fullo ska kunna njuta av spelet. Detta kan göras 

genom så kallade “tutorials” eller handledningar som också 

ska vara absorberande. Ett annat sätt är att under spelets 

tidiga gång, visa spelaren vad och hur denne ska göra. 

Direkt feedback och belöningar är en viktig beståndsdel i 

lärandet och måste finnas med [15]. 

 

Kontroll 
Spelet måste tillåta spelaren känna att denne har kontroll 

eftersom det är viktigt för att uppnå Flow. Spelaren bör 

således kunna översätta sina intentioner till spelbeteende 

som till exempel kunna att känna kontroll över en karaktärs 

rörelser och effektivt kunna utforska sin omgivning. 

 

Vidare bör spelaren även känna kontroll över spelets 

interface och kontrollinställningar. Kontrollerandet av 

spelet bör vara enkelt så att man snabbt kan komma igång 

med att styra. Om spelaren inte tycker om 

standarduppsättningen av kontrollinställningarna bör denne 

kunna ändra dessa [15]. 
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Tydliga mål 
Det är viktigt att spel sätter upp mål vid lämpliga tillfällen. 

För att uppnå Flow krävs det att målen är tydliga. Det är 

passande att ett spel presenterar tydliga mål redan från 

början, till exempel genom introduktionsscener så att 

spelaren vet vad den har för uppgift. Varje bana bör 

dessutom ha flera mål uppsatta [15].  

 

Feedback 
Som det beskrevs under “Tydlig mål” är det även här 

viktigt att spelet ger spelaren en återkoppling på sin 

prestation vid lämpliga tillfällen. Detta för att spelaren ska 

veta hur bra eller dåligt det går ifall denne behöver justera 

om sitt spelande. Poäng och status bör alltid finnas 

tillgängliga för spelaren. Detta kan framföras via spelets 

interface och ljud [15]. 

 

Försjunkenhet 
Spelare bör kunna låta sig försjunka i och känna delaktighet 

i spelet utan att anstränga sig för mycket för att uppnå Flow. 

Så pass att man tappar känsla för tid, för sig själv och för 

sin omgivning. Det har rapporterats av många spelare att de 

suttit en eller flera nätter utan att vara medvetna om det. 

Hos spelare skapas ofta en stor känslomässig relation till 

spelet på grund av den tid, ansträngning och 

uppmärksamhet de lagt ner på spelet. Det gör att spelet i sig 

tar upp störst del av spelarens uppmärksamhet samtidigt 

som spelarens känslor blir direkt påverkade av spelet. 

 

Det har även visat sig att folk spelar spel för att komma bort 

från sina dagliga bekymmer. Man ser spelandet som ett sätt 

att varva ner och ta det lugnt. Vidare har det även visat sig 

att man spelar spel för att göra saker som man annars inte 

kan, har resurserna till eller får göra. Spel bör få spelaren att 

nästan känna sig bortförd till en annan värld och miljö 

genom att bland annat ta bort känslan av att man använder 

en inmatningskälla (kontroller) för att spela [15]. 

 

Social interaktion 
Den sista delen som handlar om social interaktion är den 

som skiljer sig åt från tidigare delar. Social interaktion 

räknas nämligen inte som en del av Flow utan kan till och 

med motverka Flow på grund av att andra sociala aktörer, 

det vill säga att verkliga människor skapar en länk till 

verkligheten som då kan störa spelarens försjunkenhet i 

spelet. Dock är social interaktion ändå viktigt för 

spelnjutningen eftersom det finns folk som spelar spel 

mestadels för det, även om de vanligtvis inte tycker om 

spelande eller om de inte tycker om spelet i fråga. 

 

Det har visat sig att folk gillar att interagera med andra 

människor, umgås med vänner, se på när andra spelar, se 

andras reaktioner och uttryck, chatta och prata om spelet, 

reta sina vänner och känna sig stolta vid vinst. Mycket 

handlar därför om att man ska kunna spela både med 

varandra och mot varandra i tävlingssammanhang. Spel bör 

implementera detta. 

 

Vad är kul med bowling? 
Eftersom denna studie använder sig av ett bowlingspel för 

att komma fram till resultatet är det intressant att lyssna på 

vad folk som gillar bowling har att säga om vad som är kul 

med bowling. 

 

Enligt “Go Bowling!” [16] är bowling bra för att bygga 

sociala relationer mellan till exempel en arbetsgrupp för att 

på så sätt förbättra den sociala situationen på arbetsplatsen. 

Nedan följer några anledningar till att spela bowling: 

 

 Att bowling är tävlingsinriktat, men inte på ett 

överdrivet sätt 

 Att bowling är socialt 

 Att bowling är roligt 

 Att bowling är prisvärt 

 Att vem som helst kan bowla 

 

Andra källor menar att: 

 Att man kan ta en öl när man bowlar 

 Att bowling är en bra familjeaktivitet 

 Att bowling är en träningsaktivitet där man kan 

bränna kalorier och öka viss muskelmassa 

 Att bowling skapar spänning för varje nytt kast 

 

 

METOD 
Metodkapitlet beskriver hur projektet genomförts. Ingen 

djupare förstudie har gjorts om vilket verktyg som skulle 

användas till själva spelbygget då jag redan fick ett bra 

alternativ, i Unity1, rekommenderat av min handledare. Jag 

genomförde inte projektet med en partner utan på egen 

hand. 

 

Spelet 
Tanken var att hitta ett enkelt och redan färdigt bowlingspel 

där grundstenarna skulle finnas på plats för att sedan 

byggas vidare på. Jag fick några alternativ av min 

handledare och valde den enklaste av dem. Anledningen var 

att den var lättast att hantera, men också för att den gav 

handledning på hur man ska göra vilket passade mig 

eftersom jag tidigare inte arbetat i Unitys utvecklingsmiljö. 

Syftet var dels att komma igång med Unity, dels att ganska 

snabbt få något att arbeta med för att börja komma framåt i 

arbetsprocessen. 

 

Val av spelfunktioner 
Jag och min handledare hade ett möte varje vecka där vi 

bland annat synkroniserade arbetet med varandra så att han 

visste hur det gick och att jag även fick hjälp.  

 

Genom mötena med min handledare och med faktorerna 

från delkapitlet Speldesign och Flow i åtanke, kom jag 

                                                           
1 http://unity3d.com/unity 
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slutligen fram till att spelet ska innehålla följande 

funktioner: 

 

 Att kunna välja position på klotet 

 Att kunna välja riktning på kastet 

 Att införa skruv på klotet där skruvstyrka ska 

kunna väljas för varje nytt kast 

 Att räkna antal kast 

 Att lägga till en stapel för styrkan på kastet. 

Styrkan på kastet ska kunna väljas i förväg 

 Att lägga till lämplig bakgrundsmusik 

 Att lägga till ljud för rullning och strike 

 Att lägga till ett extrapoängsobjekt på banan som 

man ska försöka pricka på vägen 

 Att belöna spelaren 

 

Det är även värt att nämna att det är viktigare att fler 

funktioner finns med än att de är få och optimerade. 

 

Spelet utvecklades med Unity, version 5.1.1f1, eftersom det 

är tänkt att det ska vara webbaserat och således spelas i 

webbläsare vilket Unity stödjer. Skriptspråket jag använde 

var C# vilket också var det språk jag önskade då jag läst en 

C#-kurs2 tidigare och känner mig bekväm med det. 

 

Implementation 
Det finns olika metoder för att genomföra 

programutveckling såsom vattenfallsmetoden och agila 

metoder. Själv har jag inte valt att följa någon av de kända 

metoderna i mitt projekt dels då jag inte hade något krav på 

mig att göra det och dels för att jag bygger vidare på ett 

redan färdigt spel. 

 

Implementationsprocessen har istället varit ganska 

dynamisk och experimentell där jag inte slutfört varje 

problem jag angripit innan jag påbörjat med ett nytt. Det 

blev ibland så att jag under processens gång prioriterade att 

hoppa över till ett annat skript för att lösa ett problem och 

sedan hoppa tillbaka och fortsätta där jag var. Vid sidan av 

skrev jag anteckningar så att jag visste vad som skulle göras 

och vart. Jag skrev även ned förklaringar på vissa begrepp 

som jag inte förstod, samtliga buggar som identifierats, 

frågor jag hade och behövde hjälp med och slutligen även 

sådant som jag fick komma på själv. 

 

När jag fastnade fann jag hjälp mestadels på Internet i 

diverse tekniska forum, Unitys dokumentation och på olika 

webbsidor. 

 

Utvärdering 
Syftet med utvärdering är att i efterhand kunna göra en 

bedömning på resultatet, om det var bra eller inte och 

varför. I detta delkapitel kommer jag även redogöra för 

                                                           
2 https://www.ida.liu.se/~TDDD49/ 

vilka metoder jag valt att använda mig av för att mäta 

spelnjutningen. 

 

Deltagare och testning 
Resultatet, som presenteras senare i Resultatkapitlet, är 

baserat på ett test där fem personer deltagit. I testet fick var 

och en spela spelet i cirka 5 minuter samtidigt som jag 

observerade och skrev ner kommentarer om deras beteende. 

Testet utfördes hemma i mitt rum, ibland med en eller två 

personer extra som vistades i rummet och som kan ha lett 

till viss störning.  

 

Ett kast i spelet tar inte mer än några sekunder. Därför hann 

varje deltagare kasta flera kast för att förbättra deras 

upplevelse och för att göra en bättre bedömning. Vidare 

fick deltagarna, till en början, inte några instruktioner på 

hur de skall spela. Dock fanns det några som sett och/eller 

testat spelet sedan tidigare (se Tabell 1).  

 

För att undvika risken med spridning valde jag att inte 

skicka spelet till flera okända eller bekanta, även om det är 

bättre med fler än färre deltagare. Istället rekryterade jag 

personer i min krets som var nära och lättillgängliga för att 

inte spendera mycket tid på att leta efter deltagare. Detta 

blev jag nöjd med då jag fick observera i verkligheten än 

via andra lösningar som till exempel webbkamera. 

Deltagarna kommer från olika bakgrunder och presenteras i 

tabellen nedan: 

 

Person 1: 

Man, 21 år, studerar till elektronikingenjör i 

Tyskland. Hade sett och testat spelet mycket 

kort sedan tidigare. 

Person 2: 

Man, 25 år, studerar till systemvetare i 

Högskolan i Borås. Hade sett spelet tidigare 

men inte testat. 

Person 3: 
Kvinna, 18 år, tog studenten i år (2015). Hade 

varken sett eller testat spelet tidigare. 

Person 4: 

Man, 28 år, studerar till högskoleingenjör i 

elektronik vid Linköpings Universitet. Hade 

sett spelet tidigare men inte testat. 

Person 5: 

Man, 22 år, okänt om personen studerar 

någonting. Hade varken sett eller testat spelet 

tidigare. 

Tabell 1: En kort beskrivning av varje deltagare. 
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Flow formulär 
Jag använde mig av ett färdigt formulär framtaget av 

Schaffer [9]. Anledningen till att jag valde hans formulär 

och inte formulerade egna frågor är för att han är en av de 

ledande forskarna (och även samarbetat med bland annat 

Csíkszentmihályi) i området. Det har påverkat mitt arbete 

positivt då jag fått bättre kvalitet på resultaten än om jag 

hade gjort det själv. Dessutom har jag fått spara tid på det.  

 

Resultaten är överskådligt presenterade i form av klassiska 

stapeldiagram där medelvärdet för alla deltagarnas svar 

visas. Frågorna i Flow formuläret är direkt baserade på 

Schaffers sju punkter som togs upp i teorikapitlet under 

rubriken ”Upplevelser och villkor för att uppnå Flow”. För 

varje fråga kunde man ange ett värde från 1 till 5 som 

representerar hur mycket man håller med.  För att kunna 

tolka diagrammet (se Figur 9) är frågorna numrerade och 

lyder enligt följande: 

 

Hur mycket av tiden visste du … 

1. … vad du skulle göra härnäst? 

2. … hur du skulle göra det du gjorde? 

3. … hur bra du presterade? 

4. … vart du skulle härnäst? 

 

Svarens betydelse för frågorna 1-4: 

Värde 1 betyder ”Aldrig” 

Värde 3 betyder ”Ungefär halva tiden” 

Värde 5 betyder ”Hela tiden” 

 

5. Hur utmanade kändes denna aktivitet? 

6. Hur mycket kände du att du kunde övervinna de 

utmaningar du stod inför? 

7. Hur pass distraherad blev du under tiden du utförde 

aktiviteten? 

 

Svarens betydelse för frågorna 5-7: 

Värde 1 betyder ”Inte alls” 

Värde 5 betyder ”Jättemycket” 

 

Utöver Flow formuläret frågade jag även deltagarna hur 

pass verklig de kände att klotets skruvfunktion var. 

Återigen kunde man ange ett värde mellan 1 till 5 för att ge 

sin bedömning, men den här gången är inte diagrammet 

baserat på ett medelvärde utan unika värden. 

 

Observationer 
Eftersom jag har utvecklat spelet vet jag hur spelet är avsett 

att spelas [14]. Genom att observera personer som spelar 

mitt spel har jag kunnat tolka deras beteende. 

 

Hur definierar man något som är roligt? Är något som är 

roligt ekvivalent med Flow? Att titta på en komiker och 

skratta är roligt. Att sitta och spela ett skräckspel ensam kan 

också vara roligt även om man inte skrattar. Om deltagarna 

skrattar kommer jag tolka det som att de har roligt, men att 

de inte nödvändigtvis upplever Flow. Tvärtom tror jag att 

skratt kan avbryta koncentrationen på uppgiften och därmed 

också tillfälligt avbryta Flow. Om jag ser att de är 

koncentrerade och inte skrattar för mycket, då tolkar jag det 

som att det finns potential för en flowupplevelse. 

 

 

IMPLEMENTATION 
Nedan följer en presentation där jag ganska utförligt 

beskriver hur jag genomförde de relevanta steg jag tagit i 

implementationsprocessen. Stegen är sorterade i 

kronologisk ordning. 

 

Stegen 
 

1 Informationssamling 
Eftersom jag tidigare inte arbetat med Unity krävdes det, 

som i allt annat, att man stannar upp och samlar 

grundläggande information. Detta gjorde jag genom diverse 

YouTube-videor genom att söka på termer såsom “Unity 

basics tutorial”. Syftet här var att få en snabb introduktion 

till grunden och en överblicksbild över Unitys 

utvecklingsmiljö. 

 

Därefter läste jag i manualen som finns på Unitys hemsida. 

Det är, en av de många uppskattande saker med Unity, att 

det finns gott om dokumentation för både deras 

utvecklingsmiljö, men också för kodning. De båda 

dokumentationerna kallas mer specifikt för “Manual” och 

“Scripting API”. Det jag fick läsa på i början var kapitlet 

Manual > Unity overvew > Unity Basics > Learning the 

Interface. Där beskrev de tydligt och pedagogiskt alla 

delarna i Unitys utvecklingsmiljös gränssnitt, vilket består 

av Toolbar, Scene, Hierarchy, Project och Inspector. 

 

Ett ord som ofta förekom i dokumentationen och nämndes 

ofta i YouTube-klippen, var “Assets”. Jag visste inte vad 

det betyder så jag slog upp det och såg att det betyder 

tillgångar, vilket lät rimligt. Då läste jag också på om just 

“Assets” i Manual > Unity overvew > Unity Basics > Asset 

Workflow för att förstå hur man får tag på tillgångar och 

hur de används. 

 

Ganska snabbt blev det också viktigt att läsa på om 

“Prefabs”, som är en av de uppskattande funktionerna i 

Unity. Jag fick slå upp ordet “prefab” också och insåg att 

det betyder ungefär prefabricering eller monteringsfärdig, 

alltså att något redan har sina pusselbitar på plats och är 

redo för att monteras. Det hela handlar om att underlätta 

arbetet när man ska göra många identiska objekt. Man 

slipper repetitiva operationer (såsom att bygga varje objekt 

för sig). 

 

Informationssamling har behövts under hela 

utvecklingsprocessen där jag ofta besökt dokumentationen, 

mest Scripting API delen, på deras hemsida, speciellt när 

jag fastnat i kodningen. 
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2 Val av bowlingspel och start 
Som tidigare nämnts var det en fördel med detta projekt att 

jag kunde utgå från från ett redan existerande bowlingsspel. 

De alternativ som fanns var de som min handledare 

föreslog, nämligen Bowling starter kit3, Fugu Bow4l och 

Exercize 1: Bowling game5. Jag valde Exercize 1: Bowling 

game som grundspel. 

 

Den handledning med beskrivning som fanns på deras sida 

gick igenom varje steg. Jag följde den och pusslade ihop 

deras färdiga delar. När allting var på plats gick jag igenom 

deras olika script för att få en överblick om hur de kopplat 

ihop saker och ting för att veta vart jag skulle börja. 

 

3 Ändringarna 
Eftersom grundspelet såg för enkelt och tråkigt valde jag ut 

[12] att göra lite ändringar i scenen. För läsflödets skull gör 

jag en punktlista: 

 

 Jag gjorde banan bredare och längre för att göra 

mer plats flera olika skruvbanor 

 

 Jag ville att man skulle kunna se banan framför sig 

och ändrade därför huvudkamerans (Main Camera) 

position till att vara bakom banan och riktad mot 

banan så att kastet ska ske framåt 

 

 Eftersom banan blev större behövdes också en 

ökad kaststyrka (TrowForce). Jag ändrade den och 

anpassade den till banan 

 

 Klotets ursprungliga textur var för dålig. Jag 

ändrade den till att metallisk yta som även 

speglade omgivningen dynamiskt (det vill säga i 

realtid så att även käglornas rörelse syntes i 

spegelbilden) 

 

4 Tilläggen 
Vid det här laget fanns dels en scen bättre lämpad för mitt 

ändamål, dels förmågan att kasta klotet framåt och käglorna 

hade sin fysik klar. Det blev dags att lägga till de delar som 

var relevanta med GameFlow faktorerna i åtanke: 

  

 Jag gjorde scenen mer livlig genom att lägga till 

ljuskällor (Spotlight, Point Light), terräng 

(Terrain) med textur, vägg (Cube) med textur, 

lampor, TV skärm (Cube + Texture), musik 

(AudioSource), ljud (AudioSource) och skybox. 

Syftet var att få ett nattligt tema. Därför valde jag 

en skybox med natt-textur. 

 

                                                           
3 https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/19163 
4 https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/3308 
5 http://www.tryscribble.com/wikis/intro-to-

unity3d/pages/excersize-1-bowling-game 

 Jag lade till en pil (Arrow) som ska indikera 

klotets kastriktning. Den fungerade inte till en 

början då rotationspunkten var centrerad vilket 

gjorde att roteringen skedde i mitten. Jag ville att 

roteringen skulle ske längst ned på pilen, det vill 

säga där klotet stod. Rotationspunkten gick inte att 

flytta. Det löste jag genom att skapa ett nytt tomt 

GameObject, som jag kallade för ArrowPivot. 

Därefter ändrade jag rotationspunkten från mitten 

till botten. Slutligen gjorde jag ArrowPivot 

förälder till Arrow så att Arrow ska ärva position, 

rotering och skalning, dvs. “transformation” från 

ArrowPivot.  

 

I skriptet för klotet (BallThrower.cs) skapade jag 

regler för hur pilen ska styras. Jag gjorde så att om 

man trycker på eller håller ned vänsterpil roteras 

pilen i Y-led till vänster och motsvarande för höger 

rotering. Koden placerade jag i en separat 

IEnumerable-funktion som anropas i Update() 

eftersom Update() anropas för varje bildruta. 

 

 Som tidigare nämnts lade jag till en TV skärm i 

scenen. TVs funktion är att den ska visa käglorna i 

realtid (dynamiskt) på närmare avstånd för att 

tydligare se hur resultatet blir när klotet passerar. 

För detta följde jag en guide från Unity 

Documentation 6 . Jag skapade en ny Render 

Texture och ytterligare en till [sekundär] kamera 

som filmar käglorna uppifrån. Därefter tilldelade 

jag den Render Texture jag skapade till Target 

Texture hos den nya kameran. Slutligen drog jag 

Render Texture och släppte den på TV skärmen 

(Cube) som jag skapade tidigare och så kunde jag 

observera i Play Mode att det fungerade. 

 

 Jag lade till extrapoängsobjektet, RedChrystal, 

som ökar poängen med 20 om man lyckas ta den. 

RedChrystal är ett Cube GameObject som jag 

tilldelade röd färg och som jag aktiverade som en 

utlösare (IsTrigger) i Inspector. Detta kunde jag 

sedan utnyttja i koden genom att använda den 

inbyggda funktionen OnTriggerEnter(Collider 

other) som då kan känna igen om något kommer 

emot en Collider. För att ange att Collider ska vara 

RedChrystal tilldelade jag RedChrystal en Tag 

“PickUp” i Inspector. Detta kunde jag sedan 

komma åt i koden genom: 

  if (other.gameObject.tag == "PickUp"). 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://docs.unity3d.com/Manual/class-RenderTexture.html 
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 Efter överenskommelse med min handledare 

skapade jag ett specifikt sätt att genomföra ett kast 

på. Det fungerar på så vis att man stegvis väljer 

position, riktning, skruvstyrka och slutligen 

kaststyrka för varje kast. För varje val man gör 

måste man trycka på Retur (Enter) för att bekräfta 

valet. 

 

Slutligen lade jag även till UI (användargränssnitt) element 

för att underlätta interaktion mellan spelaren och spelet.  

När spelet startas kommer två rutor/fönster upp där det ena 

är ovanpå det andra. Det övre talar om vad spelet går ut på 

och det undre talar om hur man spelar spelet, det vill säga 

vilka tangenter man styr med. Syftet här var att försöka 

uppfylla Csíkszentmihályis punkt 4 och Schaffers punkt 4 

från respektive punktlista som togs upp i teorikapitlet där 

båda kräver att spelaren ska veta hur man spelar. 

 

Val av miljö och tema 
Eftersom jag själv har assyriskt ursprung från Mellanöstern 

valde jag att skapa ett tema som någorlunda representerar 

just detta område. Jag ville att tidsperioden skulle vara natt 

med lite ljus och valde därför en skybox med nattlig 

bakgrund. Här ville jag efterlikna lite sagolik ”arabian 

night” stil så som i till exempel Alladin 7 . 

Bakgrundsmusiken, som också är arabisk, består endast av 

instrumental melodi, det vill säga utan sångröst vilket är 

mer passande till spel. 

 

Bowlingbanor har ofta någon form av vägg i slutet på banan 

samt ett slags hål där käglorna åker ner i. Därför försökte 

även jag efterlikna denna arkitektur genom att skapa en 

vägg, som dock inte är så hög så att man kan se lite av 

bakgrunden, men som horisontellt täcker hela spelvyn 

(MainCamera). Texturen som finns på väggen kommer från 

den kända Ishtarportens väggar från Babylon. Idag finns de 

i Pergamonmuseet i Berlin8. Egentligen finns det fler djur 

illustrerade på väggen, men jag klippte endast ut lejonet och 

redigerade en textur i Photoshop så att den blev repeterbar.  

 

Hålet där käglorna åker ner prioriterade jag inte så mycket 

på grund av tid och blev därför endast ett rektangulärt hål i 

väggen. 

 

Marken som finns utanför spelbanan lade jag inte heller 

mycket energi på för att den också var lågt prioriterad. 

Därför blev det en textur som påminner om mörk asfalt. 

 

                                                           
7 http://3.bp.blogspot.com/-s9MyxlWrCzc/UQxWrG-

ykII/AAAAAAAAJmo/9WwpGpcF634/s1600/Rodel_Gonzalez__Jasmine

_Aladdin_e_Gênio_em_Agrabah.jpg 
 
8 https://abdmasoud.files.wordpress.com/2013/02/abd_a_masoud_

berlin_1.jpg 
 

Spelbanan lät jag vara orörd från grundspelet. Klotet gav 

jag en mörk, men dynamiskt reflekterande yta som 

påminner om en spegel. 

 

När det kommer till ljus valde jag att ha en lägre styrka på 

huvudsakliga ljuskällan (det vill säga solen) och istället 

lägga till mindre ljuskällor. Jag valde två spotlights, inte för 

att det har något unikt med mellanöstern att göra, utan 

endast på grund av att jag gillar det och har sett mycket av 

det på senare tid. Sedan lade jag en så kallad ”Point Light” 

som är en ljuskälla som sänder ut likadana strålar i alla 

riktningar. Den valde jag att placera ungefär över käglorna 

och vid TV skärmen eftersom det är det som är det 

fokuserade området och som bör vara bra belyst. Därefter 

lade jag till en bloom-effekt för att få en glamorös och 

elegant scen. 

 

 

Figur 7: Mitt spel med få UI element och spelvy 

 

 

Figur 8: Mitt spel med samtliga UI element 
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RESULTAT 
 

Flow formulär 
Hur mycket av tiden visste du … 

1. … vad du skulle göra härnäst? 

2. … hur du skulle göra det du gjorde? 

3. … hur bra du presterade? 

4. … vart du skulle härnäst? 

 

5. Hur utmanade kändes denna aktivitet? 

6. Hur mycket kände du att du kunde övervinna de 

utmaningar du stod inför? 

7. Hur pass distraherad blev du under tiden du utförde 

aktiviteten? 

 

 

Figur 9: Medelvärdet för utvärderingen av Flow Condition 

Questionnaire 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Observationer 
För varje deltagare skrev jag ner några korta kommentarer 

som är baserade på min tolkning av deras beteende. Detta är 

vad jag skrev ned för respektive person: 

 

Person 1: 

- Han läste instruktionerna 

- Han verkade, till en början, förstå spelet 

ganska snabbt 

- Han såg koncentrerad ut 

- Han missade att trycka på Retur för att 

bekräfta sin skruv (sista steget innan kast) 

- Han verkar inne i spelet 

- Han insåg senare på egen hand att måste 

trycka på Retur för att bekräfta skruven 

- Skrattade ibland 

Person 2: 

- Han verkade läsa instruktionerna men 

verkade inte heller förstå 

- Han insåg sen att det var hans egna fel att 

han inte förstod och inte spelets  

- Jag hade tidigare förklarat för honom vad 

Flow innebär. När jag sedan frågade om 

han fick en flowupplevelse svarade han ja, 

men att den inte var lika stark som till 

exempel när han spelar World of Warcraft 

- Han sa även att om man missar käglorna 

cirka 5 ggr så vill man sedan gärna få ner 

de 

Person 3: 

- Jag var tvungen att förklara trots att hon 

fick instruktionerna framför sig 

- Hon var någorlunda koncentrerad 

- Hon verkade inte visa mycket intresse 

- Skrattade ibland 

Person 4: 

- Han läste instruktionerna men inte noga 

- Missförstod syftet med spelet trots att det 

stod tydligt (i ett UI fönster) vad spelet 

gick ut på innan spelet började 

- Han lyckades förstå att man måste trycka 

Retur mellan varje val 

- Han såg koncentrerad och intresserad ut 

- Jag hade tidigare förklarat för honom 

också vad Flow innebär. När jag sedan 

frågade honom om han fick en 

flowupplevelse svarade han delvis ja 

- Han lyckades få en komplett ”strike” 

- Buggarna såg till att Flow avbröts 

tillfälligt (läs mer om detta i det 

kommande diskussionskapitlet) 

Person 5: 

- Han läste instruktionerna 

- Han gillade musiken 

- Han lyckades välja riktning 

- Det tog c. 3 försök för att förstå 

kontrollerna helt 
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- Han gav en bra kommentar om den extra 

TV skärm som fanns i scenen 

- Han glömde att trycka Retur på sista valet 

några gånger 

- Han skrattade och verkade tycka om det 

- Han skrattade åt buggen 

- Han lyckades få kompletta ”strikes” 

- Han gav ytterligare kommentarer: ”Det är 

kul att man kan tänja lite på gränserna och 

göra grova skruvar”, ”Det är fint 

programmerat” och ”Man får kläm på det 

direkt” 

- Han blev hyfsat duktig på det ganska 

snabbt 

 

 

DISKUSSION 
 

Resultat 
Det visade sig att samtliga deltagare svarade ganska lika på, 

i princip, varje fråga. Samtidigt verkade de ge ett bättre 

eller snällare, svar än vad som egentligen är realistiskt. Om 

man exempelvis tar första och andra frågan, ”Hur mycket av 

tiden visste du vad du skulle göra härnäst?” och ”Hur 

mycket av tiden visste du hur du skulle göra det du gjorde”, 

ser man att medelvärdena är ganska höga, nämligen 4 av 5 

och cirka 4,7 av 5. Om man ger ett sådant högt värde bör 

det betyda att man läste instruktionerna väl och ska nästan 

ha förstått allting. I testet visade sig detta inte vara fallet när 

man jämför Flow formulärets resultat med mina 

observationer. Det var ingen deltagare som läste 

instruktionerna och spelade efter de på första försöket. 

Istället kunde jag se att de slarvade och svaren blir därmed 

något motsägelsefulla när de säger att de förstod och 

samtidigt gjorde grundläggande fel. 

 

Då blir frågan; var ligger felet? Är det kanske så att jag inte 

varit helt tydlig eller är det deltagarna som slarvat? I 

implementationskapitlet, under rubrik nummer 4 i sista 

punkten som handlar om UI, förklarar jag om de två fönster 

som visas när spelet startas. Fönstren kan även ses i Figur 8. 

Där tycker jag att jag varit tydlig med att framföra spelets 

syfte och styrning på ett enkelt sätt. Dessutom erkände 

deltagare Person 2 att det var hans egna fel att han 

missförstod, snarare än spelets fel. Därför anser jag att 

deltagarna slarvade med att ta åt sig informationen i början. 

Jag tror även att de gav, något för bra eller snälla svar just 

för att vara snälla mot mig då vi känner varandra. Att svara 

på utvärderingar är inte det roligaste och därför kanske de 

bara ville bli klara med allt så snabbt som möjligt. 

 

I övrigt, om man tittar på resultatet från FCQ, kan man tro 

att det fanns en stor chans för deltagarna att få en 

flowupplevelse då medelvärdena är ganska höga och 

positiva. Personligen tror jag att chansen för flowupplevelse 

definitivt finns, men att den inte är så stor som 

stapeldiagrammet visar. Jag tror att man nästan kan sänka 

medelvärdet med -2 på fråga 1 och 2. Fråga 3 tror jag inte 

de förstod på samma sätt som Schaffer förstod den, 

nämligen att man får feedback i form av till exempel poäng 

för att se hur bra man presterar. Fråga 7 tror jag de var 

snälla med. Detta på grund av att det faktiskt blev lite 

störning när det ibland satt fler personer i rummet och 

eventuellt skrattade samt när buggarna visade sig. 

 

Vidare tycker jag personligen att de funktioner som 

nämndes i metodkapitlet, under rubriken “Spelet”, har totalt 

sätt öppnat en mycket större väg till en flowupplevelse än 

vad grundspelet hade. De var totalt 9 punkter och jag skulle 

säga att 7 av dem kräver koncentration och skicklighet. 

Beträffande bakgrundsmusik och ljud för rullning och strike 

exempelvis var det deltagare som gärna ville ha dessa då 

vissa såg spelet när dessa var frånvarande. Deltagarna 

kommenterade även musiken och ljudet positivt. Därför 

anser jag att de funktionerna är ganska avgörande och gav 

önskat resultat i den bemärkelsen. 

 

Slutligen kommer vi till frågan om hur verklig skruven är i 

spelet. Här ville jag ha ett separat stapeldiagram där varje 

deltagare skulle få svara unikt för att få en tydligare 

överblicksbild av deras tycke för just den frågan. Det visade 

sig att deltagarna var mycket nöjda med skruven där tre av 

fem deltagare gav 5 av 5 medan två gav 4 av 5. En av 

deltagarna fick dessutom se på ett videoklipp från YouTube 

där ett proffs får skruva bollen och röstade därefter på 5 av 

5. Detta var kul att se och jag blev glad över svaren för jag 

själv har likaså sett skruvar på YouTube och tycker också 

att den är ganska verklig. Personligen skulle jag ge den 3,5 

av 5. 

 

Metod 
Ju fler bra metoder man har för att testa och utvärdera om 

resultatet är bra, desto mer ökar validiteten för studiens 

resultat. I mitt fall hade jag endast en pålitlig metod för att 

samla in och testa data och det var via Flow formuläret som 

är framtaget av en namnkunnig forskare inom området. Min 

andra metod som är via observationer har inte lika hög 

validitet då jag inte är lika kapabel till att tolka och bedöma 

resultatet rätt. Därför skulle jag vilja ha fler pålitliga 

metoder att använda för att samla in och testa data om jag 

skulle göra om studien. 

 

En tanke som kom upp, efter att projektet blev klart, var att 

jag kunde låtit deltagarna först få testa grundspelet och 

sedan mitt spel för att vad de tycker om skillnaden. Om den 

var stor eller liten. Om skillnaden vore liten skulle även 

chansen för en flowupplevelse ökat lite. Om skillnaden 

däremot vore stor skulle chansen för en flowupplevelse ökat 

mycket mer. 

 

Beträffande källor vill jag nämna att jag fick många källor 

av min handledare. Många hittade jag även själv på 

Internet. Givetvis använde jag inte alla utan försökte välja 



 15 

ut de källor vars författare hade bra rykte. Jag hann dock 

inte göra det med alla mina källor och det är något jag 

skulle vilja förbättra. 

 

Under implementationen uppstod flera problem. Lösningar 

till sådana problem behandlas oftast inte specifikt av 

vetenskapliga litteraturer eller böcker. Därför sökte jag efter 

lösningar i tekniska forum på Internet där folk råkat ut för 

samma eller liknande kompileringsfel. 

 

Av metod- och implementationskapitlen att döma bör en 

person som följer stegen lyckas, i rimlig mån uppnå samma 

resultat som jag har, åtminstone till funktionalitet och 

utseende. 

 

Slutligen vill jag lyfta fram testningen. För ett optimalt 

resultat är det förmodligen bäst att låta deltagare med 

erfarenhet från spel, som är villiga att delta i en utvärdering 

och som är icke-partiska få testa spelet istället för folk man 

känner eller bekanta. Det visade sig vara viktigt nu i 

efterhand. 

 

Identifierade buggar 
Under implementationen uppstod en del buggar som jag 

inte lyckades laga under den tidsram jag hade. Därför fanns 

de kvar även under deltagarnas testning. Dessa är alla 

buggar som jag lyckades märka av: 

 

1. Ibland måste man trycka på Space flera gånger tills 

klotet kastas. Dock är det första gången som man 

håller in Space som kaststyrkan registreras. 

2. Ibland kastas inte klotet efter de egenskaper man 

valt (dvs. position, riktning, skruv och styrka), 

utan rullar endast ut från kanten. 

3. Ibland åker inte alla käglor ner till utlösaren 

(Trigger) utan de faller och är kvar på banan och 

spelet startas inte om. Man måste då kasta klotet 

utanför banan med flit för att få spelet att startas 

om. 

4. Ibland går inte klotet exakt i riktning med pilen 

utan lite, antingen åt höger eller åt vänster om 

pilen. 

 

Av dessa buggar har jag märkt att bugg 1, 3 och bugg 4 

också uppstått i grundspelet när jag tog det, men att de inte 

uppstår lika ofta som i mitt spel. Jag lyckades fixa bugg 4 

genom att ta bort den relativa kraften helt och hållet: 

 
ballForce.relativeForce = 
gameObject.GetComponent<ConstantForce>().force * 
0.1f; 

 

och istället endast behålla den vanliga kraften: 

 
ballForce.force = power * 2f * 
arrowPivot.transform.TransformDirection(Vector3.
forward); 

 

Bugg 1, 2 och 3 lyckades jag inte fixa inom min tidsram. 

Därför fanns de kvar under testningen och påverkade 

resultatet. 

 

 

SLUTSATSER 
En teoretisk studie om Flow har gjorts. Den har även satts i 

praktik genom att ta fram ett spel och låtit folk få spela. 

Deras upplevelse har även studerats och därmed är syftet 

med projektet uppfyllt. Som i princip alla studier har det 

varit mycket givande att först förstå vad Flow innebär och 

hur det anpassas till spel och människor innan det 

praktiseras. Resultatet har varit mycket lättare att tolka och 

förstå.  

 

Beträffande projektets generaliserbarhet vill jag påminna 

om att personerna som deltog i testningen inte hör till den 

huvudmålgrupp som togs upp i Avgränsningar, nämligen 

strokepatienter. Om spelet ska vidareutvecklas till att 

använda en kamera som känner igen kroppens rörelser, bör 

spelet åter testas men denna gång av huvudmålgruppen för 

ett mer optimalt resultat. 

 

Frågeställningarna är även de besvarade. Genom att först ta 

fram förslag på funktionaliteter, likt de som togs upp i 

metodkapitlet under “Spelet”, som är baserade på Flow 

principer och sedan implementera de i bowlingspelet har 

man ökat möjligheten för spelare att uppnå Flow. 

 

Som jag beskrivit i metodkapitlet använde jag mig utav två 

metoder för att mäta Flow, dels genom Schaffers 

utvärderingsformulär, dels genom observation. Dessa två 

har visat sig vara tillräckliga för att få fram användbara 

resultat. Givetvis kan man ändra och lägga till frågor, likt 

hur jag gjorde med skruvfrågan, för att få en mer specifik 

riktning på resultatet. Man kan även rikta utvärderingen till 

mer huvudmålgruppen. 

 

Slutligen kom jag fram till att det faktiskt gick bra att 

använda exponentialfunktion till implementation av 

skruvfunktionen. Deltagarna tyckte om det och jag tyckte 

även att den var nära verklig då jag såg verkliga skruvar på 

YouTube. Den är inte perfekt, men går tillräckligt bra för 

att användas i spel. 

 

 

TACK TILL 
Jag vill rikta ett stort tack till Erik Berglund som på ett 

pedagogiskt sätt bidragit med bra handledning till mitt 

projekt, i form av referenser, bolla tankar och diskussioner, 

vilket gav mig dels en bättre start och dels peppning i min 

arbetsgång. 

 

Vidare vill jag även tacka alla deltagare som ställde upp i 

test och feedback. 
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