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Sammanfattning  
 
 
Kan barn leka sig till en miljövänligare livsstil? 
 
Svaret är ja, om du frågar Patricia Rawecka, vd på företaget Gro Play AB. Hon har själv 
designat och utvecklat tre pussel för barn i åldrarna 3-5 år som både är miljövänliga och 
miljöutbildande. Med tanke på dagens extrema konsumtionskultur ville hon med god design, 
pedagogik och via barns lek motivera nästkommande generation till en mer hållbar livsstil. 
Visionen för hennes företag och även för detta examensarbete har varit att ge barn en chans 
att genom lek skapa sig en grund för en mer hållbar livsstil. En breddning av sortimentet till 
åldrarna 6-8 år var i sammanhanget intressant för företaget. Utifrån detta skrevs 
examensprojektets problemformulering; 
 

o Hur bör ett spel eller en leksak som innehar ett lekvärde för barn mellan 6-8 år samt 
är miljöutbildande, miljövänligt med ett högt lekvärde utvecklas? 

 
Tio veckors arbete resulterade slutligen i spelet ”Miljöhjältar”. Projektet genomfördes i faser 
där det initialt skapades en referensram utifrån teorier, intervjuer och information från 
Patricia. Detta låg sedan som grund för resterande faser i produktutvecklingsprocessen. 
 
Spelet ”Miljöhjältar” består av 2 spelytor och ett tredimensionellt inslag i form av utvikande 
väggar varpå spelets avatarer kan klättra. Spelet går ut på att snabbast få ihop fönster med 
”bra scenarier” på nedre spelplan för att sedan ersätta pågående icke-miljövänliga scenarier 
på övre spelplan. Efter användning sluts spelet smidigt ihop till ett platt paket och samtliga 
spelmarker, avatarer och delar trycks likt pusselbitar fast i de platta spelytorna. I och med 
detta är spelet enkelt att bära med sig. Materialet består av FSC- kartong som täcks med 
PP-folie som likt befintliga produkter i sortimentet lackats. Detta gör att spelet dessutom är 
enkelt att återvinna. 
 
”Miljöhjältar” är dock ännu inte en färdig produkt. Konstruktion går att tillverka då den håller 
sig inom konstruktionsramarna, men det finns fortfarande förbättringsmöjligheter. Fler tester 
med olika sammansättningar av målgrupp och en prototyp i rätt material skulle exempelvis 
vara fördelaktigt. 
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Abstract  
 
 
Can children play their way to a more eco-friendly lifestyle? 
 
The answer is yes, if you ask Patricia Rawecka, CEO of the company Gro Play AB. She has 
designed and developed three puzzles for children aged 3-5 years that are both eco-friendly 
and eco-educational. Given today's extreme consumer culture, she believes that with good 
design, pedagogy and children's play she can motivate the next generation to a more 
sustainable lifestyle. Both the vision for her company and also the starting point of this 
graduation project is to give children a chance to through their play create a foundation for a 
sustainable lifestyle. A broadening of the range for ages 6-8 years were in the context of 
interest to the company. On these grounds this projects problem formulation was written; 
 

o How should a game or a toy that holds a play value for children aged 6-8 years and is 
eco-educational, eco-friendly with a high play value be developed? 
 

Ten weeks of work finally resulted in the game "Environmental Heroes". The project was 
implemented in phases when it initially created a framework based on theories, interviews 
and information from Patricia. This then formed the basis for the remaining phases of the 
product development process. 
 
The game "Environmental Heroes" consists of two playing surfaces and a three-dimensional 
element in the form of fold-out walls on which the game's avatars can climb. The game is to 
quickly collect window with "good scenarios" on the lower playfield and then replace the 
current non-environmental scenarios on the upper playfield. After use, the game is easily 
folded into a flat package and all of the chips, avatars and parts are printed like puzzle pieces 
into the playfields. In doing so, the game is easy to carry. The material of the game consists 
of FSC cardboard covered with PP-foil who like the existing products in the range is and 
varnished. This also makes the game easy to recycle. 
 
The construction is possible to manufacture as it stays within the limits of construction. But 
there are still opportunities for improvement and there for 'Environmental Heroes' is not yet a 
finished product. More tests with different combinations of the target group and a prototype in 
the right material would be beneficial. 
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Förord  
 
 
Detta examensarbete i samarbete med Gro Play AB har minst sagt varit en lärorikt, 
intressant och utmanande resa som inte varit möjlig utan mina handledare. Jag vill därför ta 
tillfället i akt och rikta ett stort tack till mina handledare, Magnus Fredriksson vid högskolan 
på Gotland som kontinuerligt hållit mig uppdaterad om examensarbetets praktiska 
frågeställningar och som tidigt gav mig goda råd kring examensprojektets upplägg och 
avgränsningar.  
 
Jag vill också rikta ett stort tack till min externa handledare Patricia Rawecka, VD på Gro 
Play AB, som samarbetat med mig genom processen och nyfiket följt projektets utveckling. 
Patricia har agerat som ett utmärkt bollplank för mina idéer och förslag. Hennes många 
gånger positiva feedback varit också varit en sporre för att kämpa vidare i stunder då det 
känts motigt. Ett tack också till samtliga som ställt upp i intervjuer och som testpersoner. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

 

Negar Mirzai Langroodi 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Svenska i barn har idag i snitt har 600 leksaker medan dagens pensionärer i samma ålder 
hade 300, och antalet leksaker ökar med stigande ålder 1. Färska siffror från företaget ”Gfk” 
(Growth from Knowledge) påvisar också att leksaksmarknaden ökade med dryga två procent 
år 20102. Samtidigt rapporterar den årliga, globala leksaksmässan ”Toy Fair” i februari 2010 
att intresset för gröna leksaker ökat markant. Klas Elm, ansvarig för säkerhetsfrågor inom 
föreningen ”Leksaksbranschen”, tror att denna efterfrågan kan förväntas öka i takt med att 
leksakshandlare i branschen i allt större utsträckning börjar inrikta sig på att erbjuda såväl 
säkra och miljövänliga som etiskt producerade leksaker.3  
 
Den ökade mängden miljövänliga leksaker uppskattats sannolikt av medvetna föräldrar men 
dessvärre går ofta miljövärde barnen förbi eftersom barn inte utvärderar en leksak efter 
tillverkningsland eller material utan hur rolig den är att leka med.4 Företagen kan reducera 
förpackningar, använda ekologiska material och handa bättre återvinningsrutiner men det 
som skulle ha störst inverkan på miljö och hållbarhet är en förändring i människors mentalitet 
och livsstil.5  
 
Varje gång en ny generation barn föds får vi en chans att lära dessa barn hur de kan vara 
mer miljömedvetna människor än oss. Det barn lär sig som barn, tar de sedan för givet som 
vuxna. Studier har visat att barn lär sig genom lek och frågan är om detta kan användas för 
att bidra till en fördelaktig förändring inom detta område?6 Det är sällan någon frågar ifall 
användaren som leker med produkten blir ekovänlig. Leksakens negativa inverkan på miljön 
kan som nämnt reduceras på manga sätt men störst effekt kan åstadkommas genom en 
förändring av barnets nuvarande och långsiktiga livsstil. Kan vi kombinera eko-vänlighet med 
leksaker som gör personen mer ekovänlig maximeras effekten.7 
 
Det är just i detta ovanstående gränsland som det svenska företaget Gro Play AB:s affärsidé 
och samhällsvision har sin utgångspunkt. Företaget är relativt nystartat och har inriktat sig på 
att designa, tillverka och sälja miljöutbildande spel och leksaker för barn i åldrarna 3-12 år. 
Visionen är att ”Ge barn chansen att genom lek lägga grunden för en hållbar livsstil, som 
gynnar dem, omvärlden och eftervärlden”. 8 I dagsläget består dock sortimentet enbart av 
produkter för åldersgruppen 3-5 år. I och med detta finns ett behov och intresse hos 
företaget att bredda sortimentet med produkter till äldre barn i målgruppen. Detta fick bli 
utgångspunkten för examensarbetet och dess problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering  
 

 Hur bör en leksak som innehar ett lekvärde för barn mellan 6-8 år samt är 
miljöutbildande, miljövänligt med ett högt lekvärde se ut och utvecklas? 

 
 
 
________________________ 
1 Bo Löfgren, föreläsning om hållbarutveckling, 2011 
2 Rawecka, P, The report, 2009 
3 Dagens Nyheter, Monica Hedlund, 2011-04-02, s 51 Sektion: Ekonomi  
4 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s3 
5 Smith, P; Pellegrini, A, Learning through play, 2008  

6 Smith, P; Pellegrini, A, Learning through play, 2008 
7 Rawecka, P, The report, 2009 
8 www.groleksaker.se 

http://www.groleksaker.se/
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1.3 Examensprojektets syfte och mål  

Detta examensprojekt sträcker sig över en period på cirka 10 veckor.  Under denna period 
ska ett nytt produktkoncept och en prototyp skall utvecklas för företaget Gro Play AB. Syftet 
är att besvara problemformuleringen och att därigenom ge förslag på ett produktkoncept som 
kan bredda Gro Play´s befintliga sortiment av miljöutbildande produkter till åldrarna 6-8 år. 
Mitt arbete består i att utveckla och presentera ett produktkoncept innefattande spelidén, 
produktens konstruktion och funktion, grafik (med utgångspunkt befintliga karaktärer, 
formspråk och färgsättning) och förpackning. Slutprodukten ska möta uppdragsgivarens 
kravspecifikation i den mån möjligt och målsättningen är att konceptet ska falla ut i form av 
en prototyp som senare kan tillverkas och säljas via företaget. 

1.4 Lösningsmetod 

Valet av lösningsmetod gjordes utifrån att jag som författare ville ha en tydlig linje att gå på i 
min designprocess och att metoden skulle passa in på det tänkta projektet. Boken 
”Projekthandboken” 9 blev min utgångspunkt vari en modell för produktutveckling finns 
beskriven. En avvikelse från bokens fem produktutvecklingsfaser” är att jag slagit ihop 
faserna till tre för att anpassa metoden till projektets tidsram och natur. 
 

Fas 1 – Projektplanering, faktainsamling och analys 

 

Inledningsvis har en projektplanering bestående av problemdefinition, målformulering, 
kravspecifikation, projektavgränsning, tidsplanering, val av lösningsmetod m.m. skrivits ihop 
med Gro Play’s VD Patricia Rawecka (hädanefter kallad Patricia). Syftet har varit att 
fastställa projektets upplägg och förutsättningar. Detta inledande arbete har följts upp med 
en fakta- och informationsinsamlingsfas om bland annat företagets bakgrund, konkurrenter 
m.m. Här gjordes även en teoretisk djupdykning i den specifika målgruppen vilket upplevdes 
som viktigt för att sätt sig in i sambandet mellan lek och inlärning, hur barn leker i den 
specifika åldern och hur de vill att leksaker/spel ser ut. En uppdelning av information kan 
göras i primär- och sekundärdata där primärdata är det empiriska material författaren själv 
samlat in via t.ex. intervjuer, observation, tester och marknadsanalys. Sekundärdata hämtats 
från bl.a. litteratur, artiklar, avhandlingar, hemsidor m.fl.10I projektet har båda typer tillämpats. 
  
För att konkretisera informationen och stämma av teorierna utfördes även en kvalitativ 
studie. Denna genomfördes i form av en semistrukturerad intervju och ett antal 
observationstimmar med 7-årige Johannes som åldersmässigt passade in på den tänka 
målgruppen. Inför mötet sammanställdes ett kortare frågeformulär grundat på 
informationsinsamlingen i fas 1. Valet av en semistrukturerad intervju gjordes utifrån att en 
låg grad av formalisering håller studien öppen för nya infallsvinklar och större flexibilitet i 
kommunikationen.11 Intervjuer och diskussioner med Patricia pågick under hela projekttiden 
främst via mail, telefon och via webbkamera.  
 
Fas 2 – Idégenerering och skissarbete 

 

I fas två låg fokus på idégenerering och skissarbete. Inför detta beslutades även att 
produkten skulle bli ett spel. Beslutet baserades på både slutanalysen i fas 1 men också 
Patricias krav- och önskemålsspecifikation. Idégenerering genomfördes med hjälp av två 
kända metoder. Den första kallas ”Brainstorming” och går ut på att hålla taket högt och 
frångår alla logiska begränsningar. Man låter kreativiteten flöda fritt en kortare stund och tar 
sedan en paus och fortsätter igen.12 Den andra metoden kallas för ”Osborns idé sporrar” 
____________________ 
9   Löfgren & Eriksson; Projekthandboken, 2007 
10 Björklund & Paulsson, Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera, 2003 
11 Holme & Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991 
12 Östlin, Kenneth, ”Design i fokus”, 2010, s51 
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Och är en bra metod för att få nya infallsvinklar. Här tänker i banor som t.ex. förstora, 
förminska, separera, kombinera, omplacera osv.13 Utifrån detta utarbetades och 
presenterades ett antal olika spelkoncept med hjälp av grova skisser på grafik, funktion och 
utformning. 
 
Med hjälp av en muntlig diskussion kring spelidéerna samt 2 utvärderingsmatriser (se punkt 
3.3.1 och 3.3.2) gjordes sedan ett urval. Kriterierna i den första matrisen hade sin 
utgångspunkt i slutanalysen i fas 1. Kriterierna i den andra matrisen hade sin utgångspunkt i 
Patricias kravspecifikation. Tanken var att på ett strukturerat sätt låta både perspektiven ha 
en inverkan på det slutliga valet för att uppnå bästa resultat. Poängsammanställningen och 
den muntliga diskussionen resulterade i ett slutgiltigt konceptbeslut som sedan 
vidareutvecklades i genomförandefasen. 
 

Fas 3 – Genomförande, resultat och slutsatser 
 

I den sista fasen bearbetas och utvecklas det valda spelkonceptet till en första prototyp av 
spelet. Utvecklingen av produktens utformning, grafik, färgsättning, konstruktion och funktion 
skedde stegvis och i omgångar. De verktyg som nyttjades i denna fas var bland annat 
handskisser, digitala skisser i dataprogrammet Adobe Illustrator, mock-ups samt prototyper i 
papp och kapaskiva. Enligt önskemål från uppdragsgivaren testas även prototypen på den 
tänkta målgruppen. Det slutliga resultatet presenteras närmare i form av beskrivningar av 
material, fotografier och skisser från Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Slutligen 
analyserades resultatet, slutsatser drogs (se punkt 5.2) och rekommendationer för 
vidareutveckling skrevs (se punkt 6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
13  Östlin, Kenneth, ”Design i fokus”, 2010, s52 
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1.5 Uppdragsgivarens kravspecifikation 
 

1. Produkten ska tillverkas i stansad hårdkartong eller papp med grafiskt tryckt. 
 
2. Produkten ska vara en leksak eller ett spel för barn mellan 6- 8 år och fungera i hem- 

eller skolmiljö. 
 
3. Grafiken på spelet skall motsvara det befintliga sortimentet i sitt uttryck, former, färger 

och återanvända karaktärerna.  

 
 

Ytterligare önskemål – Likvärdig prioritering 
 

 Ett högt lekvärde hos produkten och att den är nytänkande. 
 

 Produkten är miljöutbildande och lär ut något om miljö/ hållbar utveckling. Miljötemat 
får inte beröra källsortering och nerskräpning. 

 

 Produkten skall möjliggöra lek på ett integrerande sätt dvs. gärna i grupp. 
 

 Produkten ska förpackas som ett platt paket och vara smart i sin utformning för att 
bl.a. minimera fraktkostnader, maximalt exponeringsyta för info och instruktioner samt 
vara enkel att packa ner och ta med sig. 

 

 Produkten ska tillhöra steg 2 dvs. förutom att beskriva händelser och beteenden i 
barnens omgivning som är skadliga resp. gynnsamma för miljön (nivå 1) även förklara 
hur orsak och verkan hänger ihop (se punkt 2.2). 

 
 

Vidare ska en enklare produktprototyp testas på målgruppen inom examensarbetets tidsram 
och produkten ska dessutom delges ett namn. 
 

 

1.6 Avgränsningar 

För att inte examensarbetet skall bli för stort i förhållande till projekttiden har vissa 
avgränsningar gjorts.  
 
 

 Examensprojektet begränsas till en tidig prototyp i slutet av detta examensarbete.  
 

 Konstruktionslösningen begränsas till ett förslag i form av en prototyp, inte färdiga 

ritningar och mått. 

 

 Efter samråd med intern handledare kommer en eventuell tillverkning av produkt 

uteslutas ur examensprojektet då det inte är sannolikt att det kommer kunna rymmas 

inom tidsramen. Den faktiska tillverkningen och mer detaljerat underlag med 

måttskisser och kostnadskalkyl kring tillverkning kommer därmed inte beräknas utan 

får tas fram senare i samråd med företaget.  
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2 Faktainsamling  
2.1 Om Gro Play AB  
 
Som nämnt i punkt 1.1 är Gro Play AB ett relativt nystartat svenskt enmansbolag. Bolaget 
bildades så sent som våren 2010 och är än så länge endast verksamma i Sverige. Idén 
föddes ur en frustration gentemot dagens extrema konsumtionskultur. Vd:n och vid tiden 
designstuderande ingenjörsstudenten Patricia Rawecka upplevde att miljödebatten i Sverige 
hade gått barnen förbi. Hon ville därför med enkla medel som god design, pedagogik och 
barns lek motivera nästkommande generation till en mer hållbar livsstil. Idén blev verklighet 
när affärsidén 2010 blev pristagare i en satsning från Kinnevik och Hugo Stenbecks Stiftelse 
vid namn ”Playing for Change”. Idag marknadsförs företaget under benämningen ”Gro” och 
varumärket ägs av Gro Play & Design AB 14.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Företagets affärsidé är att erbjuda leksaker och spel med ett i första hand högt lekvärde som 
dessutom är närproducerade, miljövänliga och miljöutbildande för barnen. Utöver detta skall 
produkterna även bidra till en mer långsiktig och hållbar effekt i barnens livsstil genom att 
tillåta barnen bli en del i miljöengagemanget.14 Företagets samhällsvision är att; ”Att ge barn 
chansen att genom lek lägga grunden för en hållbar livsstil, som gynnar dem, omvärlden och 
eftervärlden”.15 Företagets vision är däremot att Gro Play skall bli ett globalt varumärke för 
både fysiska och digitala leksaker och spel, med tydligt miljöpedagogiskt fokus.16 
 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
14 http://www.groleksaker.se/cms.php?id_cms=9, 11-04-16 
15 Ibid 
16 http://www.groleksaker.se/cms.php?id_cms=8, 11-04-16  

http://www.hsstiftelse.se/
http://www.groleksaker.se/cms.php?id_cms=9
http://www.groleksaker.se/cms.php?id_cms=8
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2.2 Gro Play´s produkter och sortiment 

Sortimentet består i nuläget av totalt fem produkter som Patricia designat. Produkterna 
består av fyra pussel varav ett utvecklats speciellt för stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Utöver 
detta finns även ett memo som introducerats under våren 2011 i både fysisk och digital 
version. Det nuvarande sortimentet vänder sig till barn i åldersgruppen 3-5 år. Företaget 
siktar dock mot att sakta men säkert utöka och bredda sitt sortiment till att täcka in hela 
målgruppen 3-12 år. 

 
 

 
 
                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
De tre första pusslen representerar tre olika utemiljöer och teman; ”Skog och mark”, ”Hav 
och sjö” samt ”Stad och trafik”. Spelidén är att låta användaren, det vill säga barnet, hjälpa till 
att ”städa upp” miljön som utspelar sig när pusselbitarna är utplockade. Här utsätts både 
miljön och dess invånare för nedskräpning och föroreningar. Genom att täcka över dessa 
scenarier med ”bra pusselbitar” lär sig barnet om miljöproblemet, lösningen och att bidra till 
en förbättrad miljö samtidigt som hon/han leker och har kul. Bakom varje pusselbit finns även 
en ramsa som ger en ledtråd till vart pusselbiten ska ligga. Inte alla men många karaktärer 
återkommer i samtliga pussel. 

 

 
 
                                                               
 
 
 
                                                          
 

 
 
 
 
 
Det senaste tillskottet i sortimentet är ”Ekorren Elins Memo” introducerats dels i form av en 
fysisk produkt och även en digital version som går att spela på företagets hemsida. Den finns 
även i form av en iphone applikation. Tanken bakom de olika formaten är att försöka hålla 
varumärket ”Gro Play” modernt och se till att det utvecklas i takt med målgruppens lek- och 
spelvanor. Allt fler undersökningar visar att barn i allt större utsträckning använder sig av 
internet, datorer och mobiltelefoner i sin dagliga lek.17 I och med detta vill företaget applicera 
dessa olika format på sitt sortiment och även dra fördel av dess snabba spridningsförmåga.18 

 

 

 

________________________ 

17 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s7 
18 ibid, s4 
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Utöver detta innehåller sortimentet som nämnt även ett fjärde pussel. Denna bygger på 
samma princip som de övriga pusslen men syftar till att göra de årliga skräpplockardagarna 
hos skolor runt om i landet till en längre och större upplevelse än enbart en dagsaktivitet. I 
samarbete med stiftelsen ”Håll Sverige Rent” distribuerades sammanlagt 12 000 exemplar till 
förskolor runt om i landet.19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa bild; ”Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011-03-01” 

 

2.2.1 Pedagogik och miljöutbildande 
 
Den i första hand viktigaste egenskapen hos Gro Play AB:s produkter är lekvärdet dvs. att de 
uppmuntrar till barns egna initiativ, fysisk aktivitet och historieberättande för att tidigt lägga 
grunden till en hållbar livsstil. Men det finns även en särskild röd tråd genom hela 
sortimentet, en s.k. ”metod”. Metoden innebär att produkterna ska bestå av ”schysst” 
material och vara tillverkade inom Europa. Vidare ska de vara ”miljöutbildande” vilket innebär 
att de måste motsvara en av totalt tre utbildningssteg. Varje steg tar successivt upp skilda 
miljöproblem och aspekter på ett logiskt sätt. Utformningen möjliggör att även vuxna som 
själva inte är särskilt insatta i miljörelaterade frågor, kan bidra till att lägga grunden för en 
hållbar livsstil hos barnen.20 

 

 

 

________________________ 

19 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s4 
20 www.groleksaker.se 
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På företagets hemsida (www.groleksaker.se) beskrivs steg enligt nedan;  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Samtliga produkter liknar ett ”vanligt” pussel men den bakomliggande idén och valet av 
utformningen liknar ingen annan. För att tydliggöra detta har korta animationer producerats 
som komplement till produkterna i de webbshoppar där pusslen säljs.21 Till det pussel som 
delas ut i samband med skolors skräpplockardagar medföljer också en lärarhandledning. 
Denna innehåller förslag på aktiviteter och inspiration för hur pedagogerna kan beröra ämnet 
på andra sätt och ge barnen en djupare inlärning för mer långsiktig effekt.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 

21 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s 20 
22 ibid, s16 

I detta steg beskrivs händelser och beteenden i barnens 
omgivning som är skadliga resp. gynnsamma för miljön. 
Exempel: Källsortering gynnar, medan skräp i naturen 
skadar. 

Här förklaras hur orsak och verkan hänger ihop. Svåra 
problem som t ex växthuseffekt och försurning, tas upp 
på ett roligt och enkelt sätt. 

I sista steget lönar sig en hållbar livsstil i leken! Här 
smälter lekvärlden, verkliga världen och virtuella världen 
samman till ett enda spännande rum. 

 

 



16 
 

2.3 Gro Play´s marknadsföring och försäljning 

 
Företagets marknadsföring och försäljning sköts mestadels via företagets hemsida som 
dessutom är en utvecklad webbutik där kunder direkt kan lägga order och betala. 
Produkterna marknadsförs här bl.a. med kortare beskrivningar av tillverkning och material, 
pusslens grundidé samt videoklipp som demonstrerar hur barn leker med produkterna. Det 
finns även utrymme för kundinlägg på företagets blogg och på facebook. Pusslen säljs idag 
via ca 18st butiksåterförsäljare och utöver detta finns flertalet återförsäljare som säljer via 
nätet. Till butiksåterförsäljarna hör bland annat leksakskedjan ”Krabat & Co”, bokkedjan 
”Bokia” och vetenskapscentrumet ”Universeum”. Till de mindre lokala butikerna hör företagen 
”Boink”, ”Bokkapet”, ”ecool”. Varukedjan ”Åhléns” står för ytterligare 60 butiker runt om i 
Sverige. Till webbutikerna hör bl.a. ”Ekokul”, ”Gemenskap grön”, ”Allt för föräldrar” och 
”AdisGalais” m.fl.23 
  
Enligt Patricia har majoriteten av återförsäljarna själva tagit initiativ till ett samarbete medan 
företagets fokus legat på att marknadsföra sina produkter och etablera varumärket.24 Än så 
länge ligger de dock inte i nivå med de mer etablerade varumärkena; ”Mamma Mu” och 
”Pippi” vilka har en mycket högre igenkänningsfaktor och därmed förekommer mer frekvent i 
press, Tv och media.25 I och med detta planeras större satsningar på att marknadsföra sig 
via press och digitalisera versioner av produkterna. Då webbspelen för barn i regel är gratis 
förväntas den digitala delen inte dra in direkta intäkter utan fungera mer som ett sätt att 
sprida och utveckla intresset för varumärket, karaktärerna och deras story.26 Företagets 
exponering i press och medier har hittills innefattat bl.a. deltagande i; ”Tv4 nyhetsmorgon”, 
”SVT Ur” och tidningsartiklar hos bl.a. Dagens industri”, ”Kupé” m.fl.  
 
Gjorda undersökningar placerar internetsajten Bolibompa.se som det överlägset populäraste 
tv-programmet bland barn 2-9 år. 58 % av alla internetanvändande barn i Sverige besöker 
deras hemsida.27 I och med detta är Bolibompa.se en viktig marknadsföringskanal för Gro 
Play’s karaktärer att synas på. Samtidigt ökar även vuxnas medieanvändning via facebook, 
bloggar, webbhandel m.m. stadigt vilket gör också gör detta till intressanta 
marknadsföringskanaler. Vidare har samarbeten med större organisationer visat sig vara ett 
kraftfullt marknads- och försäljningsverktyg. Det genererar både bra marknadsföring, intäkter 
och kan ge ”spin-off”-effekt på försäljningen.28 PR-arbete har också visat sig givande då det 
ökat varumärkets igenkänningsfaktor och man siktar nu på att försöka nå ut även till resten 
av landet.29  

 

Den totala försäljningen har från inkubationsårets början 2010 till inkubationsårets slut gått 
från 150 pussel till ca 16 000 och samarbetet med ”Håll Sverige Rent” har haft stor betydelse 
för uppgången.30 För att mäta hur väl målen uppnåtts följs försäljningsstatistik och 
marknadsundersökningar bland föräldrar och förskolor upp kontinuerligt.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

23 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s16 
24 ibid, s21 
25 ibid, s41 
26 ibid, s24 
27 www.mediebarn.se, 2011-04-25 
28 Rawecka Patricia, Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret, 2011, s24 

29 ibid 
30 ibid, s6 
31 ibid, s5 

http://www.bolibompa.se/
http://www.mediebarn.se/
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2.4 Varumärkesidentitet och formanalys 

 
Varumärkesidentiteten skapar inte bara samhörighet mellan produkter i ett företags sortiment 
utan ökar även igenkänningsfaktorn. Denna skapar igenkänning hos kunder när de möter 
produkterna i olika situationer. Igenkännlighet är viktig för att få en köpstark kundkrets.32 

 
2.4.1 Grafik, formanalys och förpackning 

 

Varumärkesidentiteten hos Gro Play´s sortiment ligger till 
stor del i idén att sortimentet tillverkas miljömedvetet, är 
miljöutbildande och har ett högt lekvärde. Till detta kan 
dock tilläggas Patricia medvetet i sin design låtit 
varumärkesidentitet komma till uttryck i produkternas 
utformning, färgsättning och grafik för att differentiera 
pusslen från andra och öka på igenkänningsfaktorn. 
Redan på sättet pusslen är konstruerade och den 
sparsamma förpackningen ska det synas att de inte säljer 
”ännu en leksak” utan att den erbjuder ett mervärde till 
kunden. Ser vi på de fyra befintliga pusslen i sortimentet 
finns också medvetet tillförda detaljer som framhäver att 
produkten i fråga är likaväl smart i sin utformning som 
miljövänlig och pedagogiskt. Enkelhet och ett tydligt 
formspråk och grafik är ledord i designen hos Gro Play´s 
sortiment och kommunikation med användaren. 
 
Exempel på tillförda utformningsdetaljer är de rundade hörnen på pusslen so är tänkta att 
skydda barnen från att skada sig. Det har även tillförts halvcirkelformade utstansade 
utrymmen i ramen som ska underlätta att plocka ut pusselbitarna. Detta gör spelet mer 
hållbart och användarvänligt. Pusslens utformning och förpackning är också noggrant 
uttänkta och inspirationen är bl.a. inhämtad från IKEA:s ”platta-paket”-koncept där man 
strävar efter att minimera materialåtgången och samtidigt som man sparar in på frakt- och 
transportkostnader då större volymer får plats. En ytterligare fördel med den platta 
utformningen är att det ger en maximal exponeringsyta för information till kund som redan vi 
första anblick kan ta del av spelets innehåll, varumärkesinformation och koncept. Med andra 
ord fungerar produkten i sig som en slags reklamskylt och förpackningslösning.  
 
En ytterligare positiv bieffekt av pusslens utformning har enligt Patricia varit att kunder 
upplever att pusslen varit enkla att packa ner och ta med på resor och utomhus tack vare sin 
platta form och att alla delar är integrerade i en yta. Sammantaget kommunicerar 
produkterna i deras helhet att de är ”smarta”. Den enkla färgsättningen och formspråket i 
produkternas grafik är också uttänkta moment. Patricia har medvetet använt sig av 
kontraster för att framhäva skillnaden mellan vad som är ”miljödåligt” och ”miljöbra” t.ex. ljusa 
klara färger för den yttre pusselytan och mörkare, dystrare färger för den underliggande ytan.  
 
Utöver detta har hon även skapat sina karaktärer utifrån en och samma grundmall vilka 
sedan återkommande kommuniceras i pusslen och via produkternas ”story”. De mest 
frekvent förekommande karaktärerna är Filip, Jakob, Julia och Klara och det senast tillskottet 
”Ekorren Elin”. 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
32 Sundell Ida, Dragleksak för Samplay AB, 2010, s12 
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Patricia påpekar att hon även gett sina karaktärer olika attribut för att så många barn som 
möjligt skall kunna identifiera sig med dessa oavsett kön eller nationalitet.   
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2.5 Produktion, tillverkning och miljömedvetenhet 

 

Produkterna i Gro Play´s sortiment tillverkas i ekologiskt återvunnet papper s.k. FSC-
certifierad kartong från Holland. Förkortningen står för ”Forest Stewardship Council” som 
är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljömässigt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. De utfärdar regler 
och rekommendationer för skogsägare runt om i världen vilka frivilligt kan välja att 
anpassa sig till dessa och därigenom certifiera sitt skogsbruk och sina produkter. 
Organisationen arbetar även med att begränsa handeln med illegalt avverkad skog 
vilket inte får förekomma i FSC märkta produkter.33 Vad gäller plasten berättar Patricia att 
de använder det mer miljövänliga PP-folie för omslaget och vattenbaserat lim och lack.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att Gro valt att tillverkar sina produkter i FSC-märkt material och PP-folie innebär att 
både företaget och deras kunder ges chansen att stötta en mer ansvarstagande 
förbrukning av jordens resurser. Detta går helt i linje med företagets affärsidé och 
varumärkesidentitet. Att denna anpassning varit möjlig beror självklart också på att 
sortimentet än så länge är relativt litet med ett fåtal produkter som uteslutande tillverkats 
i kartong. Den faktiska tillverkningen av pusslen sker enligt Patricia i en fabrik i Polen. Hon 
väljer detta, även om tillverkning i Europa är dyrt, eftersom det är mer miljövänligt och 
flexibelt än att ha tillverkningen på andra sidan jorden. En ytterligare orsak till valet är att 
tryckeriet/fabriken är familjeägt. Detta medför kostnadsfördelar såsom bra inköps- och 
tillverkningspriser, enkel kommunikation och nära relation leverantören. För att ytterligare 
hålla ner kostnaderna tillverkas produkterna i standardiserade storlekar och tjocklekar.  
 
Själva tillverkningsprocessen påbörjas med att Patricia skickar ner ungefärliga ritningar i 
Adobe Illustrator till grafiker som sitter på fabriken i Polen. Dessa skapar i sin tur ett mer 
”korrekta” tillverkningsunderlag och ritningar som mailas till Patricia för godkännande. 
Därefter skickar grafikerna underlaget och uppgifter om antalet beställda produkter till 
tillverkningsavdelningen.  Dessa trycker upp bilderna och skickar vidare dessa ihop med 
kartongen till en extern fabrik som stansar och limmar ihop delarna. Därefter stansas pusslet 
och den färdiga produkten skickas tillbaka till första fabriken. Här förpackas och läggs allt och 
läggs i ordning för att skickas till Sverige. Ibland skickas det direkt till kund men oftast till ett 
mindre lager hos Patricia i Stockholm. Tillverkningen och direktleverans till kund sker främst 
när det rör sig om större partier. Är det en helt ny produkt tillverkas ett mindre antal som 
används vid marknadsföring.  
 
 
 
 
_______________________________ 

33 http://www.fsc-sverige.org/om-fsc  
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2.6 Marknadsanalys och konkurrenter 
 
 

I syfte att få en inblick i hur marknaden för miljövänliga, miljöutbildande och pedagogiska 
leksaker ser ut i dagsläget gjordes en marknadsundersökning. Denna visar på att Gro Play 
AB faktiskt innehar en relativt unik position inom sin nisch. Söker man t.ex. på internet dyker 
enbart Gro Play´s sortiment upp i samtliga träffar. Det finns dock ett antal webbutiker som 
säljer importerade leksaker och spel främst från USA och Kanada vilka benämns som 
miljöutbildande för användaren. Dessa berör bl.a. naturresursers förbrukning, miljö, 
alternativa energikällor m.m. Dessvärre vänder sig dessa produkter främst till äldre barn över 
8 år. De är inte heller särskilt enkla i sin design och har oftast instruktioner på engelska. 
Gemensamt är att samtliga är tillverkade i miljövänliga material.  
 

 

 

 

 

 
 
Två företag som kommer relativt nära i sin produktidé är företagen ”Elenco Inc” och ”Thames 
& Kosmo”.  Elenco inc. erbjuder miljöutbildande leksaker i form leksaksdjur och fordon som 
rör sig med hjälp av solenergi. Till skillnad från Gro Play’s sortiment finns dock ingen särskild 
produktlinje med återkommande karaktärer utan det rör sig enbart om enskilda leksaker. 
Företaget Thames & Kosmos som bildades 2001 och har specialiserar sig på att utveckla 
olika slags ”utbildande set”. Några av dessa set syftar till att introducera användaren till 
alternativa energikällor och miljövetenskap genom att användaren får bygga modeller med 
riktiga redskap och läsa in information om materialen. Dessvärre är de riktade till äldre barn 
över tio år. Det absolut närmaste man kan komma Gro Play´s sortiment är ett enstaka 
miljöutbildande spel som introducerats på den svenska marknaden under namnet 
”Miljöbovar”. Detta vänder sig till barn från fyra år och uppåt. I Patricias egen analys34 av 
spelet gjordes bedömningen att även om spelet har ett miljöprofilerat tema så är 
pedagogiken och lärandet mycket tunt. Och liknar mer aktiviteter vid skräpplockardagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kategori miljövänliga leksaker finns en hel uppsjö med produkter likt tuggleksaker, 
mjukisdjur och miljövänliga jättepussel, främst för de yngre barnen. De dominerande 
materialen är trä, miljövänligt bomull och återvunnet plast. ”Lekolar AB” är ett svenskt företag 
som knoppat av från leksaksjätten ”Brio” med en nischad verksamhet på tillverkning och 
försäljning av produkter för lek och lärande till förskolor och skolor. Visserligen är utbudet 
brett, pedagogiskt och miljövänligt men ändå erbjuder de inte dimensionen miljöutbildande 

 
_______________________________ 
34 Rawecka, P, The report, 2009 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brio
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lek
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskola
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produkter. Fler företag med liknande position på svenska marknaden är bl.a. ”Läraleka”, 
”EkoLeko”. En utstickare värt att nämnas är det utländska företaget ”Green Toys Inc” med 
lokal tillverkning i USA. De formger klassiska leksaker i bl.a. återvunnen plast och med ett 
tilltalande och tydligt formspråk. Det finns dock ingen ”story” eller återkommande karaktärer i 
produkterna som dessutom är tekniskt avancerade. Produkterna finns heller inte i digitala 
versioner. Något som blir tydligt i sammanhanget är att Gro Play´s val att fokuserat på 
tillverkningsmaterialet kartong i kombination med en tydlig formgivning, produktlinje och 
digitala versioner av spelen bidrar till en stor konkurrensfördel som differentierar de från den 
stora mängden ”miljövänliga leksaker”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns dock fler kategorier konkurrenter t.ex. de större, etablerade leksakshandlarna och 
tillverkarna i Sverige? BRIO är en av de största och äldsta aktörerna. Hos dom ligger dock 
fokus snarare på att vara en miljövänlig organisation än att erbjuda miljöutbildande spel och 
leksaker. Detta är igenkännligt hos de flesta stora aktörerna inklusive marknadsledande ”Top 
Toy” som äger både ”BR Leksaker” och ”Toy´s R Us”. Ett annan välkänt spel- och 
leksaksvarumärke är ”Egmont Kärna AB” som är marknadsledande inom barn- och 
ungdomsmedia, spel och pussel. De arbetar med såväl internationella som svenska 
karaktärer, egna och andras varumärken. Tyvärr är frånvaron av miljöutbildande, miljövänliga 
spel och leksaker med högt lekvärde tydlig. En webbsida som Patricia själv benämner som 
en bra inspirationskälla är EcoKids.ca35. Detta är ett slags gratis, interaktivt 
miljöutbildningsprogram som erbjuder läroplansbaserat material och aktiviteter för barn i 
grundskolor, familjer och pedagoger i Kanada. De har dock inga fysiska produkter som säljs 
och variationen i inlärningsmetoder är dessutom små och det rör dig främst om frågesporter. 
 
En viktig slutsats av denna undersökning är insikten om styrkorna hos Gro Play´s sortiment. 
De har ett relativt unikt produktkoncept tack vare kombinationen av egenskaper; miljövänlig, 
miljöutbildande, högt lekvärde samt digitalisering och materialval. Andra företag tangerar på 
de olika egenskaperna men erbjuder inte helheten. Patricia menar i sin 
sammanställningsrapport att hon tror den största utmaningen är att nå samma igenkänning 
som etablerade leksaksvarumärken med licenserade karaktärer likt ”Pippi Långstrump”, 
”Musse Pigg”, ”Mamma Mu” etc. som ofta köps av föräldrar av ren nostalgi.36 Jag håller med 
o detta men ser också att styrkan ligger i mer än bara karaktärerna. Det är viktigt att nå ut 
med kombinationen av egenskaper som varumärket och sortimentet står för när varumärket 
etableras. På så sätt tappar man inte de kärnvärden som differentierar företaget från andra 
”vanliga” leksaker och spel. Att snabbt bredda sortiment för att nå ut med karaktärerna till 
hela målgruppen är dock viktigt eftersom tanken att erbjuda miljövänliga leksaker och 
miljöutbildande inte ligger långt från varandra. I takt med att karaktärerna ska exponeras allt 
mer sker i media, press och tv kommer fler få upp ögonen affärsidén och vilja ta sig in på 
marknaden. En framgång visserligen då man lyckats väcka folks medvetenhet kring ämnet 
men samtidigt en nackdel då det förvårar för Gro Play´s att behålla marknadsandelar. 
Utsikterna för att introducera ett sortiment riktat till äldre barn i målgruppen är goda då 
bristen på liknande produkter här är tydlig. Vidare är material valet en viktig 
differentieringsfaktor i kategorin miljöutbildande leksaker vilket man bör stå fast vid. Att 
fortsätta prioritera ett högt lekvärde är en ytterligare faktor att stå fast vid för att kunna 
konkurrera med ”vanliga” spel och leksaker. 
________________________________ 
35 Rawecka Patricia, ”Gro Play utvecklingsrapport - första inkubationsåret”, 2011, s20 
36 Ibid 
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2.7 Målgrupp- och kundanalys 
 
Målgruppsanalysen har delats in i användare och köpare, då det i detta fall kan antas vara 
olika personer. Analysen kändes viktig att göra för att få en klarare bild av vad som vilka 
element som tilltalar målgruppen och som sedan kan appliceras på produkten. Med hjälp av 
Patricia och andra undersökningar sammanställdes också en bild av den potentiella köparen. 
 

 
2.7.1 Vem är kunden/köpare? 

 
”Growth from knowledge” är ett av världens största undersökningsföretag som i över tio år 
följt spel- och leksaksmarknaden i Sverige. Enligt dessa är den senaste trenden är att köpa 
färre men istället dyrare leksaker med högt lekvärde och bättre kvalitet.37 Deras 
undersökningar visar också på att de som köper ”hållbara” leksaker i synnerhet består av 
kvinnor eller personer med avslutad gymnasieutbildning medan män och andra högutbildade 
lägger mindre åtanke i detta kriterie. Att fler kvinnor män väljer hållbara leksaker hänger 
sannolikt ihop med att fler kvinnor än män tror på att ”hållbara” leksaker har en positiv effekt 
på långsikt.38 Utifrån observationer från den internationella leksak- och spelmässan ”Toy 
Fair” fastslås det dessutom att fler föräldrar till följd av allt större oro för miljön köper 
ekologiska leksaker till sina barn.39 Vidare blir det allt vanligare att de nyblivna pensionärerna 
dvs. mormor, morfar, farmor och farfar ”slantar upp” i leksaksbutikerna.40 
 
Då Gro Play är relativt nystartat finns inga djupare, statistiska analyser om hur 
genomsnittskunden ser ut. Däremot finns en mer erfarenhetsbaserad uppfattning hos 
Patricia. Hon menar att Gro Play´s sortiment både vänder sig till de föräldrar som är 
intresserade av miljöfrågor och de som kanske inte är detta men som vill ge sina barn roliga 
och populära leksaker eller spel.41 

 

Företaget har även en målgrupp av köpare som de kallar ”De gröna” vilka har gemensamt att 
de är mer engagerade i miljö och hållbarhet än genomsnittet. Det kan vara föräldrar, 
morföräldrar, släktingar eller andra som tycker sig se nyttan i att barnen tidigt får lära sig om 
miljö och använder produkterna som ett komplement till sin egen miljöundervisning. Som 
konsumenter är de kritiska och miljömedvetna och ger i regel bara bort presenter med rejäl 
eftertanke. 
 
Skolor är en annan målgrupp som är tänkta att köpa in och använda Gro Play´s leksaker och 
spel. De ser på produkten utifrån ett utbildningsperspektiv och tilltalas av dess enkla, smarta 
och pedagogiska lösning. De söker sig hit med anledning av att det idag saknas ett brett 
utbud av pedagogiska verktyg för miljökunskap. Det finns två typer av skolkunder menar 
Patricia; de som redan etablerat ett miljöarbete och de som inte arbetar med miljö alls. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
37 Faktauppgifter från marknadsundersökningsföretaget Gfk, 2009, 
38 On the Road to Success with Sustainable Toys, 2011-04-18 
39 Kavilanz, P.B, Toymakers vs. the Wii, 2008 
40 Sydsvenska Dagbladet del 1, s 23, Leksakshandlarna vill ha vinter - Småbutikerna försvinner, 2010-06-25  
41 Rawecka, Patricia VD Gro Play AB  
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2.7.2 Vem är användaren?  
 

2.7.2.1 Barns lek i förhållande till inlärning 
 

Författarna Peter K Smith och Anthony Pellegrini står för uppfattningen att barn investerar 
både tid och energi i att lära sig saker i sin lek.42 I leken kan barn prova saker de inte vågar, 
kan eller vill göra i verkligheten.43 Enligt professor Emeritus Seymour Paperts teorier sker det 
mest effektiva lärandet när man får gör något samtidigt som man lär sig.44 Ett bra exempel på 
detta är LEGO, att rita och att skriva på en dator. Det man lär sig på detta sätt lägger sig 
mycket djupare i minnet än andra metoder.45 
 
Den välkände författaren och pedagogen Lev Vygotskij menar i sin tur att imitation är källan 
till lek och därmed barns utveckling. Han menade därför att barn lär sig både bättre och mer 
tillsammans eftersom de kan kommunicera och imitera varandra och därmed ta del av 
alternativa tankesätt.46 De upptäckter och erfarenheter som barn gör vidareutvecklas av de 
andra barnen som fungera som hjälppedagoger eftersom barn förstår varandra lättare än 
barn och vuxna gör. För att ytterligare höja lekens nivå bör både pojkar och flickor involveras 
så de kan lära av varandra.47 När barn på ett integrerande sätt får ta del av att andra 
uttrycker sina tankar inser de att samma problem kan lösas på olika sätt och kan jämföra 
olika perspektiv. Samtidigt upplever de att det är spännande att komma på fler lösningar.48 
 
Vill man ge barn en djupare förståelse för ett tema är det första steget att ha ett tydligt syfte 
och ett mål, dvs. klargöra poängen med inlärningen. Utgångspunkten ska vara helheten i 
temat dvs. att man förklarar ”vad trafik är” innan man problematiserar. Barn bör också ges tid 
för reflektion över sådant de är engagerade i genom att t.ex. bygga och experimentera och 
se vad som händer om t.ex. vissa regler inte följs.49 För mycket intryck på för kort tid får 
systemet att rasa samman och slumpen avgör då om något fastnar.50 

 
Kunskapsutvecklingen är också beroende av individens samspel med den omgivande miljön 
i och utanför skolan, men även föräldrar och hemmets kultur utgör en central faktor, liksom 
samhälle och natur.51 För att barn ska uppleva och förstå att de lär sig om verkligheten 
måste olika aspekter av vardagen problematiseras i vardagssituationer och lek. Då 
engageras barnen och blir aktiva i inlärningen.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
42 Smith, P; Pellegrini, A, Learning through play, 2008  

43 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, 2000, s21 

44 Professor Seymoure Papert www.papert.org 

45 http://aboutus.lego.com/en-us/lifelongplay/education.aspx, 2011-04-18 

46 Banér, Anne, Barns skapande lek – centrum för barnkultur forskning, 1999, s118 

47 Trageton, Arno, Lek med material, 2009, s21 

48 Pramling, Ingrid, Barn och inlärning, 1986, s88 

49 ibid, s97 

50 Smith, Sultan, Toy and Culture, 1986, s76 

51 Nobel, Agnes, Hur får kunskap liv?, 2001, s41 

52 Pramling, Ingrid, Barn och inlärning, 1986, s97 

http://www.papert.org/
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2.7.2.2 Användarens lek 6-8 år 

 
Sexåringen leker gärna i grupp men har också behov av att växla över till ensam lek eller lek 
med bästa kompisen.53 De göra gärna saker upprepade gånger för att befästa det de lärt sig. 
I 6-7 års ålder börjar också förbilder bli viktiga och barnet jämför sig gärna med andra.54 Vid 
7år börjar de även integrera med vuxna vilket gör att de kan både göra och förstå mer och 
svårare saker än vad de annars skulle klara av.55 De gillar särskilt att dela med sig av saker 
och jämföra sig mot föräldrarna. De har nämligen upptäckt att vuxna och barn tänker olika, 
likaså barn och barn.56 De kan också se logiska samband allt tydligare t.ex. att; mamma är 
utanför vid bilen för hon ska handla.57  

 
I och med detta blir även intresset för rollspel och regellekar stort och fantasin blomstrar. De 
vill gärna sätta upp teatrar, skriva poesi och läsa vilket de nyligen lärt sig, gärna i form av ett 
samarbetsprojekt med föräldrarna. Barnen har blivit mer ”vi-orienterade” och kan nu 
diskutera sakligt sinsemellan, en förutsättning för gemensam lek.58 Kanske är det också 
därför som barn mellan just 6-8 år är experter på lekar i större grupper. De kan bygga stora 
komplexa system där alla har olika roller och uppgifter. Ett kännetecken är att de ofta startar 
leken med att redan i förväg komma överens om vad leken ska handla om.59 
 
Efter 7 år ökar behovet av hemlisar, egna små gömmor och privata saker och därmed blir 
detaljer viktigare.60 Tillhörighet blir överlag viktigt och barnen ser likt 6-åringen gärna upp till 
idoler och hjältar de vill identifiera sig med och hittar alltid en bästa vän att hålla sig till. Ju 
närmare 8 års ålder barnet kommer desto mer rationell, etnisk är deras tankegång men 
fortfarande konkret. Verkligheten består mestadels av det du kan se, höra, röra och känna. 
Detta hjälper barnet att argumentera och resonera sig fram till lösningar bakom saker. De 
gillar att lösa problem som kan lösas med kreativa, smarta lösningar utan några rätta eller 
felaktiga svar. Deras angreppssätt är mer experimentellt och tekniken hos lösningen får 
variera beroende på plats och situation.61 Nu blir också fysiska utmaningar intressant såsom 
simning, fotboll likaväl som mentala utmaningar i form av komplexa pussel och 
mönsterjämförelser, bräd- och dataspel.62 De gillar även strukturerade former av symboliska 
lekar t.ex. att bygga och spela videospel där de ständigt kan förbättra sig allteftersom 
svårigheten och komplexiteten i spelet ökar. Samtidigt lockas de fortfarande av sin önskan 
att leka regelbaserat.63 Det äldre barnet är också mindre själviskt och fokuserar på 
välmående i stort sannolikt pga. ökad kunskap. Deras drömmar är t.ex. att uppfinna en 
miljövänlig bil eller något som minskar fattigdomen. Detta kan ställas i kontrast med yngre 
barn som ville bli bäst i fotboll.64 

 

Generellt kan barn mellan 7-9 års ålder leka lekar som varar i timmar och/eller dagar.65 

Färska siffror visar också att hela 92 % av barnen mellan 5-9 år spelar spel på datorn. Hela 
28 % av alla barn 2–9 år använder mobiltelefon först och främst till att ringa och ta emot 
samtal, tätt följt av att ta bilder och spela spel.66 

 

 

______________________________  
53 Ljungström, Viveka, ”Lek & äventyr”, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s22 

54 ibid, s 39 

55 Banér, Anne, Barns skapande lek – centrum för barnkultur forskning, 1999, s129 

56 Ibid 

57 Nobel, Agnes, Hur får kunskap liv?,2001 
58 Trageton, Arne, Lek med material, 2009, s41 
59 Ljungström, Viveka, ”Lek & äventyr”, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s22 

60 Ibid, s21  

61 Ibid 

62 Ljungström, Viveka, ”Lek & äventyr”, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, 21 

63 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s21 

64 Rawecka, P, The report, 2009, s27 
65 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s68 
66 Medierådet, Småungar & Medier - fakta om små barns användning av medier, 2010 
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2.7.2.3 Vuxnas roll i barnens lek 
 

Den vuxnes uppgift är att försöka koncentrera leken på barnens tankar om leken genom att 
samtala kring detta. Om innehållet i leken inspireras av den lokala uppväxtmiljön förstärks 
och utvecklas kunskaperna om samhälle, kultur och natur.67 De vuxna behövs för att hjälpa 
barnet att sätta världen och det som sker i ett sammanhang. De behöver hjälp för att se och 
förstå hur allt hänger samman eftersom deras egen värld är isolerad från de vuxnas.68 

 
2.7.2.4 Användarens leksaker och spel, hur ska de se ut? 

 
Det finns 3 egenskaper hos leksaker som enligt Gro Play´s egna undersökningar 
återkommande visat sig viktigt oavsett barnets ålder; att leksaken är utbildande, ekovänlig 
och kommer i en serie som gör att barnet kan få tillbehör, uppdateringar eller leksaker inom 
samma produktkoncept.69 Forskning visar också på att leksaker som bara har en lösning 
upplevs som tråkigare än de med många eftersom barn gillar att kunna variera sig.70 

 
Från 6 år uppåt blir detaljer i form av små tillbehör viktigt. Sakerna ska helst också kunna 
användas på riktigt. Nu blir lekstugan ett hem och därför är dockskåpet möblering viktigt och 
Actionman´s tillbehör mer intressanta än att leka med honom.71 Även intresset för klassiska 
lekar, kulspel, twist ökar i takt med att tävlingsinstinkten(…)72. I denna ålder klarar man också 
av att bygga efter enklare beskrivningar.73 Närmare 7 år blir barnet angelägen om att lösa 
problem och då önskas saker som förstoringsglas eller mikroskop, dockor som ser ut som 
vuxna eller som gulliga bebisar, pennor, rörelseredskap, böcker, modellbyggen, tillbehör, 
småsaker att pyssla och pynta med, elektriska leksaker, avancerad lego m.fl.74 Formmässigt 
ska det också vara större samstämmighet med den verkliga produkten med fler färger.75 Runt 
7 år börjar man också gilla att samla på saker utan något egentligt mål, de lockas mer av att 
se samlingen växa.76  
 
När barnet närmar sig 7-8 års ålder höjs kravet på formmässig likhet ytterligare och barnen 
vill ha sina första arbetsredskap, riktiga prylar och inga dåliga kopior. Nu har barnen också 
ett större behov av hemligheter, egna gömmor (…).77 Överlag är de viktigaste egenskaperna 
de abstrakta medan de mer konkreta egenskaper som mjukhet, rörlighet och ljud är mindre 
viktiga.78 Det enda konkreta som är någorlunda viktigt för alla åldrar är att det ska vara 
färgglatt.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________  
67 Trageton, Arne, Lek med material, 2009, s20 
68 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s24 
69 Rawecka, P, ”The report”, 2009, s24 
70 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s28 

71 ibid, s81 
72 ibid, s59 
73 ibid, s39 
74 Nobel, Agnes, Hur får kunskap liv?, 2001 
75 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000, s63 
76 ibid 
77 Ackermann, E; Singer, D; Falbel, A, The Whole Child Development Guide, (Lego Learning Institute, 2004, s24 
78 Ljungström, Viveka, Lek & äventyr, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2000 
79 Rawecka, P, ”The report”, 2009 
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2.9 Analys av intervju och observation med målgrupp 
 
För att få en mer konkret bild av målgruppen och jämföra den inhämtade teorin kring 
användaren och målgruppen intervjuades Johannes 7 år i sitt hem den 23/4-11 en hel 
eftermiddag. I stora drag framkom följande under intervjun; 
 
Den absoluta favoritleksaken i nuläget var hans färgglada kulbana eftersom den gick bygga 
som han själv ville ha den. Han kunde återkommande experimentera fram nya varianter. 
– Det är spännande”, sa han. Johannes berättar också att han gillar den eftersom han både 
kan leka med den själv och med kompisar. Det är ofta han tar med sig leksaker och spel till 
sina vänner i en stor plastpåse. På frågan om vad mer de gillar att leka svarar han att hans 
yngre kompis Teo gärna leker med bilbanan. Den tycker han också om eftersom du själv kan 
bygga upp banan. I skolan leker klassen gärna ”mini-zombie-jage” som är en variant på 
klassisk jage med skillnaden att alla imiterar zombies. Blir man tagen får man hjälpa till att 
jaga in fler zombies. Kurragömma inte lika kul eftersom han inte orkar vara stilla så länge. 
 
Det finns också vissa spel som Johannes gillar t.ex. ”Fia med knuff” för det är spännande att 
se vem som blir klar först och man kan hindra varandra från att vinna. Det brukar han spela 
när de några stycken och när t.ex. mamma vill vara med. Super Mario på ”Wii” är också en 
favorit eftersom han blir utmanad att klara av olika banor och kan vinna extra saker. Ofta 
föreställer sig Johannes att han är Super Mario själv när han spelar berättar han. Den 
tråkigaste leksaken Johannes vet är lätta pussel som han snabbt löser. Skulle han få göra en 
egen leksak skulle han göra en ”puttare” som kunde putta en bil han sitter i ner för en backe 
så han kunde åka som i kulbanan. 
 
Under de totalt 6 timmar jag var på besök observerade jag Johannes lek i och utanför 
hemmet. Direkt när jag klev in i hans rum ville han leka med kulbanan men eftersom det var 
fint väder och hans äldre var bror på besök spelade de fotboll istället. Johannes tyckte det 
var jättekul, särskilt när jag hoppade in i leken och vi tillsammans hittade på nya egna regler 
istället för de vanliga. Vi lekte t.ex. att träden var med och spelade fotboll, likaså buskarna 
och kommenterade spelet kontinuerligt med roliga kommentarer. Johannes avskydde då vi 
var tvungna att bryta för att äta eller vila och väntade ivrigt på att köra igång igen. Inomhus 
spelades det någon timme Super Mario på sitt Wii där han gärna visade upp alla banor han 
klarat av. Självklart blev de någon timme med kulbanan också.  
 
Denna analys upplever jag bidrar till att förstärka förtroendet för den insamlade teorin 
eftersom den ur flera aspekter överensstämmer med målgruppens lekbeteende i 
verkligheten. Ett urval av de kopplingar som kan är att t.ex. att han tycker om byggmomentet 
i leksaker, att han vill kunna hitta nya lösningar på samma problem, att han gärna tar sig an 
lekar där man hela tiden kan förbättra sin prestation – det är ett spänningsmoment. Vidare är 
det tydligt hur han ser upp till och lever sig in i karaktärerna i olika lekar. Även intresset för 
klassiska lekar verkar finnas kvar likt jage och fia med knuff.  
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2.10 Slutsats faktainsamlingsfasen 
 
Gro Play´s sortiment har en relativt unik position på marknaden tack vare sin kombination av 
miljövänliga, miljöutbildande produkter, ett högt lekvärde, smart materialval och digitalisering. 
Eftersom Gro Play AB ännu är ett litet företag och varumärket relativt okänt är det viktigt att 
samtliga produkterna kommunicerar ut en enhetlig varumärkesidentitet för att öka 
igenkänningsfaktorn och etablera karaktärerna hos föräldrar och barn. Samtidigt måste 
utrymme lämnas för varumärket och karaktärerna att förändras i takt med målgruppen för att 
sortimentet ska kunna breddas.   
 
Viktiga hos sortimentet och dess utformning är att det i alla aspekter skall ge upplevelsen av 
att vara ”smart”. Ett högt lekvärde är också viktigt för att kunna konkurrera med etablerade 
spel- och leksaksvarumärken. Produkten skall tillverkas i form av tryck på stansad papp eller 
hård kartong. Med hänsyn till hur barn lär sig bäst bör produkten möjliggöra inlärning via lek, 
interaktion med andra – i grupp samt att användaren får utöva något medan de lär sig. 
 
Målgruppen 6-8 år skulle jag sammanfattat säga befinner sig i på en ”upptäcktsresa” där 
man ivrigt söker efter både sin egen roll och identitet men samtidigt också andras. Man vill 
förstå och lära sig mer av världen runt om sig genom att experimentera sig fram. Nedan 
sammanfattas önskvärda egenskaper hos en leksak eller ett spel utifrån faktainsamlingen; 
 

 

o Det skall finnas ett byggmoment eller ett sätt att utforma produkten efter eget smak 

och tycke.  

 

o Produkten kan lekas med flera gånger och under längre tid dvs. leken/spelet behöver 

inte nödvändigtvis ta slut. Produkten får gärna finnas i digital version. 

 

o Det skall vara enkelt men erbjuda olika lösningsmöjligheter/tillvägagångssätt för att 

lösa uppgiften. Det får gärna gå att avancera och erbjuda användaren möjlighet att 

hela tiden förbättra sin prestation genom att tänka ut nya lösningar. 

 

o Verklighetsförankring till miljöer och saker i barnets lokala omgivning – 

problematiserar vardagssituationer. 

o Gärna att möjliggöra för fler att delta, vuxna som barn, pojkar som flickor för att ge 
maximal inlärning och möjliggöra interaktion. 
 

o Vara färggrann, detaljrik och någorlunda verklighetstrogen.  
 
o Spelet skall erbjuda inlärning via imitation eller att användaren på något sätt kan 

identifiera sig med karaktärer vilka men kan se upp till. 
 

o Neutral grafik vad gäller kön och nationalitet. 
 
o Spänningsfaktorn är viktig och kan ökas på genom att produkten erbjuder fler 

lösningsmöjligheter, att låta användarna tävla mot/med varandra och bevara 
hemligheter m.m. 
 

  



28 
 

3 Idégenerering 
 
3.1 Skissfasen 
 

Inför denna fas togs även beslutet att den tänkta produkten skulle vara ett spel eftersom 
projektet skulle få ett bättre fokus och det passade bra till det befintliga sortimentet. Fokus 
låg under idé-genereringen därmed på att generera en passande spelidé för den tänkta 
målgruppen med utgångspunkt i slutanalysen av faktainsamlingen och kravspecifikationen. 
Samtidigt var det viktigt att hela tiden ha ramarna för tillverkning, förpackning och material i 
åtanke för att det slutresultatet faktiskt skulle kunna tillverkas. Min avsikt var ta fram ett 
igenkännligt men samtidigt nytänkande och roligt spelkoncept som passar in i det befintliga 
sortimentet. Med min slutsats från faktainsamlingsfasen och inspiration från det nuvarande 
sortimentet valde jag att vidga vyerna med hjälp av en mindre inspirationsresearch via 
sökmotorn www.google.se varifrån nedanstående bilder kommer. Dessutom arbetade jag 
med ”brainstorming” och ”Osborns idé sporrar”. Därefter skissades och testades idéerna 
med hjälp handskisser och skissmodeller i papp (se appendix 8.1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.google.se/
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3.2 Sju spelkoncept  
 

Nedan kan läsa om de sju spelkoncept som detta kreativa arbete gav upphov till. 

 
   

 

”Kulspelet” 

 
”Detta första koncept inspirerades av idén att frångå det 
klassiska brädspelet och anpassa det till barns 
nuvarande spelvanor genom att i större mån efterlikna 
tv- och datorspels tredimensionella spelmiljö. Spelet 
skall fungera som ett ”Pop up-vykort” där spelplanen 
viks upp för att sedan vikas ihop till ett platt-paket. 
Spelidén är att varje spelare har en ”trappa” att ta sig 
upp för. Varje gång man svarar rätt på en miljöfråga får 
man ta ett steg upp. Den som först når öppningen vinner 
och får då ”rulla” ner i en kulbana som vinst.” 

 
 
”Tegelhuset” 

 
”En kombination mellan det klassiska brädspelet och en 
ytterligare spelyta för att få in den tre dimensionell 
spelyta. Spelet är konstruerat för att bli platt genom att 
ytorna viks ihop. Samtliga delar skall kunna integreras i 
förpackningen. Spelidén är att varje spelare har tre 
gubbar på nedre spelplan och en på väggen. Dessa 
skall samarbeta för att bidra till att tegelbyggnaden och 
dess invånare blir mer miljövänliga i sin vardag. Tanken 
är att framhäva hur enkla förändringar i den vardagliga 
inomhusmiljön som kan bidra till miljöförbättringar”. 
 

 
 
”Nivå” 

 
”Ett frågespel där deltagarna påbörjar sin resa på nivå 
1 där globala miljöfrågor berörs. På nästa nivå berörs 
miljöfrågor som i Sverige och slutligen når spelarna 
högsta nivån som berör lokala miljöfrågor t.ex. om våra 
hushåll.  Återigen handlar det här om ett spel som kan 
plattas ner och öppnas upp till en spelplan i nivåer. 
Grundtanken är att barnen skall förstå miljöproblem 
och lösningar på olika nivåer och identifiera 
förhållandet mellan den lokala närmiljön och 
miljöproblemen på globalnivå” 

 
 
”Cirkelpussel” 
 
”Pussel som bygger på samma grundtanke som Gro 
Play nuvarande koncept men med i en mer 
avancerad form för att utmana även äldre barn. Här 
skall pusselbitarna bilda en cirkel i slutändan och 
”täcka över” det sämre scenarierna. 
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”Miljöbluff” 

”Ett teaterspel där deltagarna tar på sig någon form av 
”glasögon” i kartong som bidrar till ett särskilt 
ansiktsuttryck och förvårar att se det verkliga 
ansiktsuttrycket. Spelet går sedan ut på att en person 
varje omgång ska bluffa om ett påstående om miljön 
och de övriga skall lista ut vem som bluffar. 
Grundtanken är att barn skall lärar sig vara kritiska till 
vad som påstås om miljön samtidigt som de har kul 
och lär sig om miljön.” 

 
 
”Miljöplankan”  

 
”Ett frågespel med frågor om miljö där deltagarna har 
var sin ”planka” med en spelare på. För varje felaktigt 
svar drar man ut ett steg på plankan. Den som sist är 
kvar vinner.” 

 
 
”Väggnätet”  

 
Ett spel som monteras på väggen och där varje ruta 
representerar ett rum. Ett lag byter först ut olika 
objekt i rummen till mer/mindre miljövänliga saker 
och därefter får ett annat lag gissa på vad som 
förändrats och om det varit till det bättre eller sämre 
ur miljösynpunkt. I och med att rummen ökar blir det 
allt svårare. Rätt svar ger poäng. Grundtanken är att 
få barnen att diskutera kring miljö och samtidigt lära 
sig om bra miljöalternativ i hemmet. Rummen kan 
inredas efter smak och tycke och fler objekt kan 
inhämtas t.ex. via hemsidan eller köpas till.  

 

 
3.3 Utvärdering av koncepten 
 
För att utvärdera koncepten och få ett bra beslutsunderlag skapades två 
utvärderingsmatriser vari kriterierna för den första matrisen hade sin utgångspunkt i 
faktainsamlingsfasen och analysen av denna. Den andra matrisen hade sin utgångspunkt i 
Patricias kravspecifikation och önskemål. Tanken var att på ett strukturerat sätt komma fram 
till vilken som var den mest lämpade spelidén att arbeta vidare med. 
Poängsammanställningen ihop med diskussionen med handledare resulterade slutligen i ett 
konceptbeslut som sedan vidareutvecklades i genomförandefasen. 
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3.3.1 Utvärdering av koncepten utifrån Gro Play´s kravspecifikation 
 

          

          Kriterier 
        
   
 
 Koncept 

 
Upplevs 
ha högt 
lekvärde 

 
Nytänkande 

 
Miljö-

utbildande 
 

 
Möjliggöra lek 

på ett 
integrerande 

sätt dvs. fler än 
en person 

 
 

 
Förklarar 

sambandet 
mellan orsak 
och verkan – 
nivå 2 spel 

 

 
Upplevs 
kunna 

användas i 
hemma - eller 

i skolmiljö 

 
Produkten 

kan 
förpackas 
platt är en 
”Smart” 
lösning  

 
 
Poäng 

 
”Kulspelet” 

4 3 4 5 1 1 4     22 

 
”Tegelhuset” 

5 4 5 5 4 4 4     31 

 
”Nivå” 

3 4 4 5 4 4 3     27 

 
”Cirkelpusse
l” 

2 2 3 2 3 3 5     20 

 
”Miljöbluff” 

4 2 2 4 2 5 5     24 

 
”Miljöplanka
n” 

4 3 4 4 3 4 4     26 

 
”Väggnätet” 

2 2 4 5 2 5 5     26 

 
3.3.2 Utvärdering av koncepten utifrån teori om barn 6-8 år 
 

        
         Kriterier 
        
     
 
Koncept 

 

Bygg- eller 
utformnings
-moment för 
användaren 

 

Kan 
återskapas 

i digital 
version 

 
Kan 

lekas/spelas 
med 

upprepade 
gånger utan 

att bli 
förutsägbart 

 

 
Anknytning och 

problematisering 
av miljö/ saker i 
barnets lokala 

omgivning  
 

 
Möjligt 

för både 
barn och 
vuxna att 

delta 

 
Erbjuder 
fler än en 
lösning 

dvs. barn 
kan tänka 
strategiskt 

 
Inlärning 

via 
imitation 

eller 
rollspel 

 
 
 

Poäng 

 
”Kulspelet” 

x x  x x   4 

 
”Tegelbygget
” 

x x x x x x  7 

 
”Nivå” 

x x  x x   4 

 
”Cirkelpusse
l” 

x x  x x   4 

 
”Miljöbluff” 

x   x x  x 4 

 
”Miljöplanka
n” 

x x  x x   4 

 
”Väggnätet” 

x x x x x x  6 

 
 
”Tegelbygget” 

 
”Väggnätet” 

 
”Nivå” 

 
”Miljöplankan” 

 
”Miljöbluff” 

 
”Kulspelet” 

 
”Cirkelpussel” 

38 32 31 30 28 26 24 
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3.4 Konceptbeslut 

Utöver de ovanstående utvärderingsmatriserna, vari konceptet ”Tegelbygget” utmärkte sig 
tydligt från de övriga koncepten, fördes också en längre muntlig diskussion med Patricia om 
de olika konceptförslagen. Här utmärkte sig återigen konceptet ”Tegelbygget” som det mest 
tilltalande då det sammanförde de olika element som hon ansåg viktiga på ett bra sätt. Dock 
föll även andra koncept Patricia i smaken, däribland ”Nivå” och ”Miljöbluff”. Med hänsyn till 
hennes erfarenheter av spelutveckling för barn, processer vid tillverkning och projektets 
tidsramar, kom vi dock fram till att dessa koncept gjorde sig bäst som inspirationskällor för 
framtida spelkoncept. ”Tegelbygget” utmärkte sig utöver kriterierna i utvärderingen mycket 
tack vare sitt nytänkande med 2 spelytor samtidigt som det på ett tydligt sätt skulle bära 
varumärkesidentiteten i sin utformning m.m. Dessutom hade den en nostalgikänsla som 
Patricia ansåg viktig. För mig fanns det också en utmaning i att integrera allt i ett platt paket.  
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4 Genomförande 
4.1 Spelidé och regler 
 

Spelet är tänkt att börja på nedre spelplan även kallad 
”trädgården” där spelarna måste slå en sexa eller etta på 
tärningen för att ta ut sina spelmarker från hörnen. Väl ute i 
“trädgården” slår spelarna tärning och tar steg i alla riktningar 
som de svarta linjerna tillåter. Uppdraget är att vända på 
stenmarkerna och finna de med sin egen färg på baksidan. 
Dessa kan man sedan bytas mot det fönster som texten på 
undersidan stenen avslöjar. Om färgen är fel placerar du ut 
stenen igen på valfri plats på spelplanen. Du vill helst undvika 
att avslöja vilken färg du hittat. Under spelets gång måste 
man akta sig för att inte bli knuffad tillbaks ut till sitt hörn av 
övriga spelare. När du hittar en sten med i din färg på och bytt 
denna mot ett fönster kan du i nästa slag välja att börja klättra 
upp för väggen med din avatar som står vid “Start”. Den som 
med sin spelikon snabbast klättrar och ersätter alla fönster 
där ”sämre” miljöscenarios pågår vinner och får titeln miljöhjälte! Men se upp, även på 
väggen finns det faror t.ex. andra spelare knuffa ner dig till “Start” eller så kan du hamna i en 
vattenvirvel som spolar ner dig en våning. (Se appendix 8.2 för tidiga spelskisser) 
 
Mycket tanke gick in i detta stadie för att väva ihop spelet med den information som kommit 
fram i slutanalysen i förgående avsnitt. Det var viktigt att ta hänsyn till de parametrar som 
framkommit och försöka plocka in dessa i spelet för att nå ett högt lekvärde som tilltalar 
målgruppen. En viktig del låg i att försöka bygga in spänningsmoment i spelet. Detta gjordes 
genom att skapa ett tävlingsmoment- att bli klar snabbat och interaktionsmöjligheter genom 
att det händer något om spelarna går på varandra. 
 
Med tanke på att målgruppen är sådan som gärna själv vill kunna upptäcka nya vägar att 
lösa problem, ha hemligheter m.fl. blev det också viktigt att lämna utrymme för att själv 
kunna göra strategiska val. Detta återfinns bl.a. i form av det kontinuerliga valet att flytta 
spelaren på övre eller nedre spelplan för att snabbast bli klar. Ett annat är att försöka se 
fördelar i hinder – t.ex. att medvetet försöka hamna på en virvel för snabbt ta sig ner till ett 
fönster. Hindren möjliggör spänning i och med att spelet plötsligt kan vända och någon 
annan hamnar i ledningen. Vidare kan placera stenarna långt ifrån övriga spelare som letar 
efter just den färgen du funnit. Spelet går också att spela i lag t.ex. två mot två. Vidare finns 
också möjlighet att själv anpassa svårighetsgraden, t.ex. kan man i början välja att spela på 
en spelplan i taget och sedan båda parallellt. 
 

4.2 Utveckling av valt koncept 
 

Det valda konceptet döptes om till ”Miljöhjältar”, ett namn som passade bättre in på 
varumärket och har en mer positiv klang. Idén var att avatarerna och vinnaren ska vara 
någon barnen kan ser upp till och vilja efterlikna- en hjälte.  
 
Bearbetningen av spelkonceptet skedde stegvis och i omgångar eftersom det innehöll 
många olika delar som behövde utvecklas parallellt. För att samla tankarna och idéerna kring 
konceptet började jag med att skissa fram grundformerna i Adobe Illustrator. Funderingar 
och idéer om formspråk, grafik, konstruktion och hur delarna skulle integreras platt i ett och 
samma material pågick kontinuerligt. Svårigheten låg främst i att en ändring ofta skapade en 
kedjereaktion och påverkade andra delar i spelet. Att jag arbetade metodiskt och 
återkommande till varje del resulterade i en gradvis och förbättring av spelet vilket visade sig 
vara en bra metod. Tester genomfördes med hjälp av skissmodeller i papp, kartong och 
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kapaskiva samt utskrivna skisser från datorprogrammet Adobe Illustrator. Att mycket av 
skissarbetet skedde i Adobe Illustrator grundade sig på tanken att det senare skulle 
underlätta processen med att skriva ut grafiken till en prototyp. För att testa spelet som 
helhet och konstruktionen på målgruppen ritades flertalet måttade ritningar i papp och 
kaparskiva. Utskrifter av grafiken gjordes på A4 papper som sedan fick limmas ihop på 
kapaskiva för få fram spelplanerna då en A3 skrivare inte fanns tillgänglig.  

 

4.3 Spelets grundformer och scenarier 
 

Att spelets grundform skulle bestå av 2 spelytor och utfällbara ”väggar” var redan bestämt. 
Fokus låg nu på att utveckla grundformerna och skapa ett igenkännligt formspråk för att 
produkten för att reflektera varumärkesidentiteten. Med hjälp av den gjorda formanalysen (se 
avsnitt 2.4.1) ritades och applicerades nya drag till de rektangulära, platta spelytorna i form 
av rundade kanter. Logotypen placerades som en utstickande del i hörnet, integrerad ramen 
vilket var ett viktigt kännetecken hos Gro Play´s produkter och därmed ett viktigt inslag i 
grundformen. 
 
De scenarios som skulle utspela sig ritades upp efter att research om enkla 
miljöanpassningar i och utanför hemmet gjorts. I tidigare diskussioner med Patricia och i 
teorin framkom vikten av att i spelet beskriva en närliggande och igenkännlig miljö. I och med 
att fokus hos de nuvarande produkterna låg på utomhus miljön var det viktigt att i detta spel 
istället lyfta miljöfrågan i beteenden inomhus. Fyra scenarios med enkla vardagsbeteenden i 
närmiljö valdes. Samtliga representerades negativa respektive positiva effekter på miljön. 
Antalet scenarios hölls nere för inte ge för många intryck på en och samma gång.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilderna visar de första grovskisserna på scenarierna och 
spelet gjort i Adobe Illustrator samt hur resultatet från 
formanalysen applicerats på spelets grundformer. 
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4.4 Tillplattningsfunktion 

Tillplattningsfunktionen ska som det låter möjliggöra att plattas till spelet i enlighet med 
”platta paket”- konceptet. Kanterna ska enkel kunna fällas ut och ihop och vara tåliga för 
barns hantering. I den första bilden visas hur man med handflatan kan dra över ytan för att 
fälla ut kanterna och förbereder spelytan för spel.  De övriga bilderna visar möjligheten till att 
fälla ihop spelet genom att stryka med handflatan över ytan och pressa ihop spelytorna.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     
   

 
 

4.5 Ståfunktion 
 

Den vertikala spelytans ståfunktion var en omdiskuterad del eftersom Patricia tidigt utifrån de 
skisser hon sett uttryckte en oro för att ytan skulle falla framåt. Flertalet varianter testades 
(se appendix punkt 8.3) och tejpades fast på skissmodeller i kaparskiva. Dessutom tejpades 
de fast på ett av Patricias pussel för att försäkra sig om att konstruktionen skulle klara det 
”verkliga” materialet tyngd. Den vinnande lösningen valdes främst utifrån kriterierna stabilitet 
och hållbarhet men även för att den smälte in grundformen på ett bra sätt. Utöver detta gav 
lösningen gott om utrymme för information på spelets baksida. 
 

  

Bilden visar hur 
kanterna fälls ner 

Bilden visar hur kanterna 
fälls ihop genom att 

spelytorna trycks ihop 

De tre stegen visar möjlighet 
att fälla ihop spelet genom 

handstrykning  

Bilderna visar hur 
stödet i hopfällt och 

utfällt läge 

Bilderna visar hur 
stödet i hopfällt 
och utfällt läge 
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4.6  Spelmarkörer och avatarer 
 

Konstruktionen av spelmarkörer och ikoner var en utmaning i sig. Det var tänkt att det skulle 
finnas 2 olika sorter, tre som rörde sig på nedre spelytan (spelmarkörer) och en på den övre 
spelytan (avatarer). Den första idén om hur de tre spelmarkörerna skulle konstrueras utgick 
från den klassiska formen på spelmarkörer med undantaget att den skulle vara i kartong och 
skulle byggas ihop av spelaren själv (se appendix punkt 8.4). I samband med tester med 
skissmodeller visades det sig att konstruktionen blev alldeles för ömtåligt och mängden 
smådelar för många. Istället valdes en enkel rund form på spelmarkerna vilket också 
passade bättre in i formspråket, var mer tåligt och minskade antalet delar. Övriga spelmarker 
i form av ”stenmarker” tilldelades också denna runda form fast i ett större format för att följa 
samma röda tråd. Avatarerna på den övre spelytan testades flertalet varianter (se appendix 
8.4) och bedömdes sedan utifrån kriterierna om avatarerna gick att enkelt flytta upp och ner 
för väggen samt hur stabilt de stod på de utfällda kanterna. Det slutliga valet blev en variant 
med ett ”handtag” att ta tag i och flytta avataren med. 
  
 

 

 

 

 

 

 

4.7 Att integrera spelets delar i spelytorna   
 

Med tanke på att Gro leksakers sortiment mestadels bestod av pussel, kändes det som en 
naturlig följd att låta detta inspirera lösningen för hur spelets delar skulle integreras i till ett 
platt paket. Precis som pusselbitarna skulle fönstren och övriga delar kunna plockas ut och 
tryckas fast i spelet när det avslutats. Detta skulle också innebära ett roligt byggmoment för 
barnen i och med att de förberedde spelet. Ett attraktivt inslag som enligt teorin tilltalar den 
tänkta målgruppen. Att ha alla delar integrerades i spelet innebär också att spelet kan 
tillverkas i ett och samma material och underlätta den senare återvinningen. Dessutom 
minskar mängden onödig förpackning. Utöver detta blev spelet lätt att packa ner och ha med 
sig på resa eller till vänner. En viktig del i detta moment var att också ta hänsyn hur delarna 
skulle plocks ut. För detta lämnades utstansade utrymmen runt spelmarkörer, avatarer och 
fönstren. Tanken var att göra spelet mer användarvänligt och därigenom mer hållbart på 
långsikt. När skissmodeller gjordes i storlek 1:1 visade det sig snart att det tänkta behovet av 
yta för alla dessa delar hade överskattats i skisserna. Detta var en positivt upptäckt som 
innebar mer utrymme för info på spelets baksida och en att den nedre spelytans storlek 
kunde reduceras.   
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4.8 Grafik, färgsättning och karaktärer 
 
Arbetet med färgsättning och grafik inleddes tidigt men skissades till en början enbart i grova 
drag för att antyda dess betydelse för spelkonceptet i helhet. Stegvis, i takt med att spelets 
konstruktion utvecklades, bearbetades den allt mer för att anta Gro Play´s befintliga 
formspråk. Grafiken är en viktig del i kommunikationen med användaren och som nämnt i 
avsnitt 2.4.1 använde Patricia bl.a. av starka färger, konstraster och ett enkelt formspråk. 
Utifrån Patricias egna önskemål återanvändes det befintliga sortimentets färgpalett Detta 
stärkte förbindelsen till det nuvarande sortimentet och varumärkesidentiteten. För att få in 
känslan av enkelhet i grafiken uteslöts toningar som ett verktyg för att framhäva olika 
material. Istället användes enfärgade former för till att framhäva t.ex. rörens glansiga yta. 
 
Vidare var en återkommande tanke att försöka utstråla en viss barnslighet i grafiken för att 
undvika att spelets uttryck blev för stelt och tråkigt. Detaljer lades till för att göra spelplanen 
mer intressant och verklighetstrogen. Jag arbetade med att försöka få den övre spelytan att 
efterlikna en byggnad och den nedre en trädgård. Även detaljer i fönstren lades till likt 
pennor, nallebjörn osv. Detta förstärkte också associationen till barnens närmiljö, inomhus 
och utomhus. Ett enkelt tegeltak ritades till på byggnaden, tegelväggens mönster gjordes 
oregelbunden och detaljer så som vattendroppar, blommor, grässtrån och stenar ritades dit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I omarbetningen av scenarierna i fönstren återanvändes, i enlighet med Patricia önskemål, 
samma grundmall som karaktärerna i befintliga produkter. En skillnad som gjordes var dock 
att karaktärerna tilldelades accessoarer såsom huvudbonader, väska m.m. för att ge 
intrycket av att de nu var lite äldre likt målgruppen. Tanken var att skapa en större 
igenkänning hos användarna då personliga ikoner kan agera som ”idoler” och blir mer 
intressanta än standardikoner. Vad gällde färgsättningen av kläder och utseendet lades en 
tanke i att neutralisera något mellan flicka och pojke. Tjejerna kläddes i blått och grönt, killar 
kläddes i rött och lila. Vidare antyddes också olika nationaliteter. Även konstruktionen av 
spelikonen möjliggör för spelarna själv att välja vilken färg man vill representera utifrån egna 
preferenser istället för att detta skulle vara förutbestämt. 
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4.9 Mock-ups, testprototyp och speltester  
 

Flertalet skissmodeller och mock-ups skapades under bearbetningen av spelets olika delar 
(se appendix 8.5). Ju närmare slutet desto intensivare blev arbetet med att väva ihop 
delarna. Ett antal prototyper senare var första riktiga testprototypen, med en någorlunda 
fungerande konstruktion, klar. En av svårigheten i att få fram en prototyp var dels bristande 
tillgång till resurser i form av t.ex. stansning vilket gjorde att alla skars ut för hand. Ett annat 
exempel var att den övre spelplanens grafik, trots mycket förarbete, visade sig innehålla 
fönster, stegar och gå-pluppar i fel skala och avstånd. Nya mock-ups gjordes flertalet gånger 
i papp och måttades varefter grafiken sedan fick omarbetas i Adobe Illustrator.  I och med 
prototypbygget fick också vissa detaljer rationaliseras bort likt utstansade vattenvirvlar i de 
utfällda kanterna. Dels innebar det svårigheter att tillverka i massproduktion och dessutom 
var konstruktionen alldeles för ömtåliga för den tänkta målgruppen. Som nämnt tidigare 
reducerades även storleken på den nedre spelplanen vilket gjorde att utbuktningen för 
logotypen i hörnet på den nedre spelplanen plockades bort då det inte längre passade in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under detta arbete har kontakten med den senare testgruppen funnits kontinuerligt i form av 
enklare samtal och diskussioner, i synnerhet med Johannes. När den första fungerande 
prototypen stod klar i skala 1:1 testades spelet i sin helhet på målgruppen med hjälp av 
Johannes 7 år och hans vänner Elsa 7år och Sofie 6 år i en vuxens sällskap av 
förskoleläraren och mamman Kristina 49år. Testet var mycket givande och bidrog till 
användbar feedback. Jag kunde också observera hur spelet blev mottaget, hur 
konstruktionen klarade av användargruppens hantering och uppmärksammade flertalet 
oupptäckta problem i formspråket och konstruktionen. Överlag var reaktionerna positiva men 
spelarna upplevde att det var svårt att se vart man flyttade sin avatar. Placeringen av 
stegmarkeringarna justerades därför i efterhand från kanternas ovansida till dess framsida. 
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Barnen nämnde också att det var roligt men lite svårt att läsa texten vilket gjorde att Kristina 
fick hjälpa till. Detta justerades i viss mån efteråt då t.ex. texten ”Byt till energisnål lampa” 
ändrades till "Använd energisnål lampa” med tanken att ett och samma återkommande ord 
förenklar läsningen. En kul observation var att barnen tidigt började associera till saker 
omkring sig och berätta hur de gör hemma i synnerhet när Kristina började frågade om vad 
som skedde i scenarierna. För mig tyder det på att de började förstå och kunde resonera 
kring varför dessa vanor var viktiga. Förbättringsmöjligheterna var många men kunde inte 
rymmas inom examensprojektets tidsram och har därför noterats i nästa avsnitt som 
rekommendationer för vidareutveckling. 

 
4.10. Prototypens konstruktion 
 
Den nuvarande prototypen är konstruerat likt nedanstående bild. De skikten som ritats med 
svarta linjer motsvarar delar i kartong vilka är spelets 3 grundpelare. Härifrån är det tänkt att 
spelmarkörer, fönstren, karaktärer ska stansas ut. De blåa skikten är pappersskikt med tryckt 
grafik och information om spelet vilka klistras på kartongen. En verklig prototyp i det tänkta 
materialet kan komma att bli aktuell att bygga i skala 1:1 först efter den här rapportens slut 
och efter att fler tester med målgrupp gjorts t.ex. utan vuxet sällskap och i olika miljöer.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

4.11 Material och tillverkning 

 

Konstruktionen ska gå att tillverka då det håller sig inom angivna tillverkningsramar. Som jag 
nämnt tidigare har hänsyn till tillverkningsmetod tagits genomgående utformningen. Med 
tanke på miljötemat är spelet, likt de befintliga pusslen, tänkt att konstrueras helt i FSC-
certifierat hård kartong. För att spelet skall vara slitstarkt, i synnerhet de utvikande väggarna, 
är det tänkt att samtliga ytor och de utstansade delar skall täckas med PP-folie och lack. 
 
I det långa perspektivet, ifall det blir aktuellt att producera spelet på fabriken i Polen, måste 
det även godkännas som ett spel som följer EU:s miljö- och säkerhetskrav likt pusslen. Det 
nämnda materialvalet möjliggör även enkel resthantering av spelet när den är utsliten då den 
enkelt kan kasta den i hushållsavfallet (då kommer den brännas och bli värmeenergi), eller 
lämnas i kartongåtervinningen. 
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5 Resultat 
 

5.1 Resultat 
 
Resultatet och lösningsförslaget av den inledande problemformuleringen; Att utveckla en 
leksak som var innehar ett lekvärde för barn mellan 6-8 år samt är miljöutbildande, 
miljövänligt med högt lekvärde”, är spelet ”Miljöhjältar”. Även om spelet i nuläget inte är inte 
är helt färdigt så har examensprojektet mynnat ut i en fungerande prototyp som uppfyller 
ställda krav. Miljöhjältar är en bra representerar och förslag på ett spelkoncept som kan 
bredda Gro Play´s sortiment till åldrarna 6-8 år.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelet fälls enkelt ihop till ett platt paket som försluts med ett enkelt gummiband likt 
nedanstående bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Alla spelets delar, förutom fönstren, är integrerade i undersidan av den nedre spelytan. 
Dessa plockas enkelt ut inför en spelomgång och trycks tillbaka när spelet plockas ihop. 
Vidare ges även kortar introduktion om Gro Play AB:s sortiments- och affärsidé samt idén 

bakom spelet till kunderna på framsidan.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönstren plockas ut från den övre spelytan vari de placeras när spelet skall plockas ihop.   
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De utstickande kanterna fälls enkelt upp genom att man med handflatan stryker över dessa 
uppåt när man förbereder för en spelomgång och eller neråt när man vill packa ihop spelet. 
Spelet sluts enkelt ihop genom att de två spelytorna läggs ihop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På baksidan av spelets den övre spelytan fälls stället enkelt ut för att väggen skall kunna stå. 
Denna viks sedan ihop när spelet avslutats. På denna yta har även information om spelets 
regler, tillverkning, återvinningsmöjligheter, affärsidé m.m. placerats likt övriga produkter i 
sortimentet. Utformningen av stödet smälter väl in med spelets grundform och ger ett bra 
stöd. Texten har placerats horisontellt för att underlätta läsning under spelets gång och 
logotypen motsvarar samma placering som på framsidan av övre spelytan.  
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Spelytorna och karaktärernas grafik anpassades och inspirerades till viss del, i enlighet med 
Patricias önskemål, av det befintliga sortimentet. Grafiken spelar en viktig roll i spelets 
kommunikation med användarna och är ännu inte helt fulländad då justeringar gjordes sent 
vad gäller stegmarkeringarna på de utfällda kanterna. Som nämnt väljer spelarna själva 
vilken färg och karaktär de vill ha och monterar ihop detta i samband med att spelets ställs 
upp. Idén om utstansade vattenvirvlar resulterade slutligen i enbart en enkel markering.   
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Spelet i sin helhet ser ut på följande vis i utfällt spelläge. (Se appendix 8.4 för fler bilder)  
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5.2  Analys och slutsatser 

I nuläget upplever jag att spelet fångar Gro Play´s identitet och formspråk på ett bra sätt. 
Spelet har i nuläget en fungerande kärna som anknyter till den inledande 
problemformuleringen på så sätt att de är ett spel för barn i åldern 6-8 år, är miljövänligt, 
miljöutbildande och ha ett högt lekvärde. Utöver detta håller sig konceptet inom ramen för 
uppdragsgivarens krav och önskemål vad gäller tillverkning, konstruktion och grafisk 
utformning. ”Miljöhjältar” är också något mer utmanande och avancerad i sin spelidé än de 
nuvarande produkterna Dessutom sticker den ut med sin smarta utformning som enligt min 
åsikt höjer den nuvarande nivån ett snäpp. Samtidigt finns starka anknytningar till det 
nuvarande sortimentet och varumärket genom bl.a. material, färgsättning, karaktärer och 
formspråk vilket gör att det smälter in bra. 
 
För att utvärdera gjordes en liten avstämning mot tidigare ställda krav och önskemål;  
 

 Tillverkas i stansad hårdkartong/Papp med grafiskt tryckt. 
 
 En leksak eller ett spel för barn mellan 6- 8 år och fungera i hem- eller skolmiljö. 

 
 Grafiken på spelet motsvara det befintliga sortimentet i sitt uttryck, former, färger och 

återanvänder karaktärer.  
 
 Nytänkande produkt och ett högt lekvärde 

 
 Miljöutbildande utan att miljötemat berör källsortering och nerskräpning. 
 
 Möjliggör lek på ett integrerande sätt dvs. gärna i grupp eller samarbete i lag 

 
 Produkten ska förpackas ”smart” och som ett platt paket för att bl.a. minimera 

kostnader, ge maximalt exponeringsyta för info och instruktioner samt vara enkel att 
packa ner och ta med sig.  
 

 

Förutom detta innehåller många andra viktiga inslag i enlighet med analysen av målgruppen 

6-8 år. Några exempel är bland annat; 

 Spelarna har möjlighet att ha hemligheter under spelets gång 

 Det finns ett byggmoment i och med att spelets sätts upp och plockas ihop 

 Spelet är färgglatt och erbjuder möjligheten att själv tänka ut nya strategier och 
lösningar för att vinna spelet och lösa problemet 
 

 Informationen som ges är begränsad till få scenarios för att undvika att det blir för 
mycket att ta in på en gång 

 
 Spelet anknyter till inomhusmiljö och lokal omgivning 

 Grafiken är detaljrik för att göra den verklighetstroget samtidigt som den är kul och 
ger ett barnsligt intryck 
 

 Interaktionsmöjligheter och tävlingsmoment finns vilka ska öka på spänningen 

 Spelet är inte förutsägbart, hindren möjliggör att spelet plötsligt kan vända  

 Svårighetgraden kan anpassas 
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Att gå från en bred och öppen problemformulering av projektets slutmål till att formge ett 
spel, med mycket specifika och begränsande ramar för formgivning, material och 
tillverkningsmetod, var minst sagt en utmaning. Processen har utvidgat och nyanserat min 
bild av de utmaningar en industridesigner ställs inför i varje delmoment och behöver hantera. 
I första hand har jag fått en lärorik praktisk erfarenhet och som bidragit till en ökad förståelse 
för yrket. En ytterligare lärdom är att verktyget kreativitet är ett verktyg som inte bara är 
avsett för den kreativa fasen utan snarare skall fungera som en röd tråd genom processen.  
 
Att hela tiden behöva ha tillverkningsaspekten i åtanke var också en stor utmaning och en 
orsak till flertalet idéer och lösningar fick tänkas om. En stor utmaning låg också i det faktum 
att uppdraget inte enbart syftade till att utveckla konkreta egenskaper hos produkten som 
tillförde ett värde till spelet. En minst lika viktig del har varit att arbeta fram och applicera mer 
abstrakta egenskaperna på spelet. Exempel på mer konkret egenskap är t.ex. spelets 
tillplattningsfunktion osv. medan de mer abstrakt egenskaperna t.ex. varit ett miljöutbildande 
och ett högt lekvärde. I sammanhanget har möjligheten att anknyt till ett befintligt sortiment 
varit en bitterljuv historia. Fördelen var att det fungerat bra som riktlinjer för den nya 
produkten. Nackdelen var att det stundtals upplevts som en begränsande dimension att ta 
hänsyn till. Jag har också insett vikten av att kombinera olika verktyg likt skisser, modeller, 
tester och diskussioner för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.  
 
Utmaningen har som nämnt varit stor då slutmålet var åtråvärt fanns viljan att driva arbetet 
framåt alltid där. Att vara lyhörd för åsikter från uppdragsgivaren i mitt arbete har också varit 
mycket hjälpsamt. Vd:n Patricia Rawecka slutkommentar till resultatet blev;  
 

- Negar! Vad jätte-jättefint det blev! Och smidigt! Du har verkligen lyckats förmedla 
Gro-känslan (även i formen) och hållit dig inom produktionsramarna. Jag är jättenöjd 
och det ska du med vara! 

 
Lika mycket som jag upptäckt hur jag kan arbeta, har jag också fått en gedigen erfarenhet 
utav hur jag inte ska gå till väga. Det är lätt men också viktigt att vara efterklok för att senare 
kunna förbättra processen och sina metoder.  
 
Avslutningsvis vill jag påpeka att detta examensarbete också medfört en positiv påverkan på 
mina egna miljö- och energiförbrukningsvanor. Därmed känner jag redan nu att produkten 
varit till nytta. Min allra största drivkraft har varit just vetskapen om att det jag arbetat med 
kan bidra till en bättre värld för alla – dvs. ett större mål än produkten i sig. Idag är jag en 
stolt ägare till ett antal nya, miljövänliga vardagsrutiner som att jag t.ex. alltid släcker lampan 
när jag går ifrån ett rum, stänger av vattnet medan jag borstar tänderna och använder 
strömbrytare i hemmet.  
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6 Rekommendationer   
Som nämndes under rubriken avgränsningar kommer spelet inte vara helt färdigt vid 
examensarbetets slut. Under arbetets gång har flertalet förbättringsmöjligheter och behov av 
justeringar blivit tydliga bl.a. i samband med att spelets prototyp testats på målgruppen. 
Vissa förändringar har genomförts medan andra inte kunde rymmas inom den tänkta 
tidsramen och behöver bearbetas i efterhand. Nedan redogörs möjligheter till 
vidareutveckling av spelet.  
 
 

o Fler tester av spelet i olika kombinationer av målgruppen samt i förskole- och 
hemmamiljö är nödvändigt för att kunna dra slutsatser om dess lekvärde och 
miljöutbildande effekter. 

 
o Det finns ett behov av att justera spelets och de olika delarnas skala inför en 

eventuell produktion av en ny prototyp. Ett exempel på detta är avatarernas storlek 
som bör minskas så att de inte täcker upp fönstren bakom sig. 
 

o Möjligheter finns att minska den nedre spelplanen ytterligare för denna inte skall 
täcka över fönstren när spelet viks ihop. Det skulle också innebära att det 
formmässigt ser bättre ut än i nuläget. 
 

o En idé är att använda ledande rim under ”stenmarkerna” istället för enbart text vilket 
skulle kunna höja lekvärdet ytterligare och anknyta till nuvarande sortiment. 
 

o Bakgrunderna på både övre och nedre spelyta bör arbetas vidare med.  Dessa 
upplevdes de starka färgerna upplevdes som ett störande moment mer än vad det 
tillförde i kommunikationen. I och med att justeringar gjordes stegmarkeringarna blev 
detaljerna för många vilket blir ett stökigt intryck och behöver justeras. Testomgångar 
med en justerad bakgrund är behövligt för att hitta rätt balans. 

 
o Även om testgruppen inte påpekade det så upplevde jag att barnen blev otåliga 

under tiden de väntade på sin tur. En enkel lösning är som nämnt tidigare att justera 
reglerna till att spela på en spelyta i taget för att minimerar tiden varje spelare 
behöver funderar på sitt drag. I efter hand kan man spela med både ytor när man lärt 
sig knepen och det går snabbare.  En annan möjlighet är att minska antalet scenarier 
i en ny prototyp. 
 

o Kontrasten scenarierna kan tydliggöras genom mer tydliga bildspråk och uttryck.  
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8 Appendix   
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8.2 Tidiga grovskisser i Adobe Illustrator   
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8.3 Ståfunktion 

 

 

 

 

 

 

 
8.4 Spelmarkörer och avatarerna 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Mock-ups, testprototyp och speltester  
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8.6 Bilder på färdigt resultat 


