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Sammanfattning
Sociala digitala spel har ökat i popularitet sedan genren etablerades år 2007. Sociala spel
är en vardag för många människor och återfinns på- eller runtomkring sociala nätverk,
exempelvis Facebook. För att skapa kvalitativa sociala spel kan tydliga direktiv användas
för hur design och utvärdering ska genomföras. En brist uppmärksammades av denna
typ av direktiv i form av färdigutvecklade heuristiker för att designa och utvärdera
sociala spel. För att undersöka hur sociala spel kan designas och utvärderas användes
initiala heuristiker som kompletterades via en litteraturstudie. Dessa kompletterade
heuristiker undersöktes sedan kvalitativt med hjälp av spelutvecklare och spelare.
Denna studie resulterade i utvecklade heuristiker för design och utvärdering av sociala
spel med spelbarhet och sociabilitet i fokus.
Nyckelord: sociala spel, heuristiker, sociabilitet, spelbarhet

Abstract
Social digital games have grown in popularity since the genre was established in 2007.
Social games are an everyday reality for many people and can be found on- or around
social networks such as Facebook. In order to create as qualitative social games as
possible, clear directives can be used to know how these games should be designed and
evaluated. This study highlights a lack of this type of directives in the form of fully
developed heuristics for designing and evaluating social games. To examine how social
games can be designed and evaluated initial heuristics were used and then
supplemented by a literature review. These complementary heuristics were then
examined qualitatively with help of game developers and players. This study resulted in
developed heuristics for design and evaluation of social games with playability and
sociability in focus.
Keywords: social games, heuristics, sociability, playability
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1 Inledning
Orden ”spel” och ”spelare” ingår i de flesta människors dagliga vokabulär
(Mcgonigal, 2011). Förutom kultur- och språkomformningar bygger spel starkare
band samt mer aktiva sociala nätverk mellan människor (Mcgonigal, 2011). Ge nom
social aktivitet skapas positiva effekter på människors psykiska hälsa (Haslam,
Haslam, Jetten & Postmes 2009). Pennington & Knight (2008) skriver att när
människor känner social samhörighet associerar det till en känsla av tillhörighet och
förbättrade känslor av välmående.
Sedan genren ”Sociala Spel” (Social games) uppkom år 2007 har fenomenet ökat i
popularitet (Kirman, 2010) och experter inom området förutser att sociala spel
möjligtvis kommer ta över stora delar av marknaden för vanliga spel (Paavilainen,
2010). Sociala Spel definieras ofta som digitala spel vilket spelas på eller
runtomkring sociala nätverk, exempelvis Facebook och Steam (Kirman, 2010;
Mäyrä, Paavilainen & Stenros 2009; Paavilainen., 2010). Sociala spel innebär att
samspelande är möjligt och att spelare kan dela resultat och spelföremål till sociala
nätverk samt kontakter inom det sociala nätverket. Bejeweled Blitz är ett socialt
spel som kan spelas genom Facebook men är även ett fristående spel med social
anknytning i form av ”topplistor” som kan delas med andra spelare. Bejeweled Blitz
har dagligen 3,2 miljoner användare på Facebook och fortsätter att öka [2]. På
Steam som är ett socialt nätverk med stark anknytning till spel, finns över 1100 spel
tillgängliga för nedladdning som kan spelas med vänner. Spel som Worms och
Bejeweled Blitz kan spelas genom Steam, dessa anses vara Sociala spel då de spelas
på och runt omkring ett socialt nätverk samt erbjuder sociala funktioner [3]. I denna
studie ses sociala spel som ett digitalt spel som stödjer social interaktion. Det sociala
stödet kan vara funktionalitet så som chatt-funktioner, mail-funktioner och
topplistor, eller andra funktioner som främjar och möjliggör sociala interaktioner.
Inom speldesign finns kvalitetsbegreppet “Spelbarhet” (playability) (Korhonen,
2011; Febretti & Garzotto, 2009; Gutierrez, Sanchez & Zea 2009a; Paavilainen,
2010). Begreppet handlar om hur lätt en spelare kan spela ett spel utan att bli
avbruten i sitt spelande av händelser i spelet, att spelet är lätt att förstå, tillräckligt
utmanande och engagerande (Korhonen, 2011). Anledningen till att spelbarhet
används är för att det har påvisats att användbarhet (usability) inte räcker för att få
spelare att fortsätta sitt spelande (Febretti & Garzotto, 2009).
Vid design för sociala interaktioner i Informations- och kommunikationsteknologi
(IKT) kan kvalitetsbegreppet ”Sociabilitet” (sociability) användas. Sociabilitet
innebär människa-människa interaktion med stöd av teknik och fokuserar på
sociala interaktioner (Preece, 2000). Brinkman, Kanis & Macredie (2006) skriver att
om IKT ska erbjuda chanser till ökad social interaktion kan sociabilitet bli lika
viktigt som användbarhet. Det har även argumenterats för att spelbarhet borde
använda sig av sociala element vid utvärdering av spelkvalitet (Korhone n, 2011).
Genom detta ser vi en koppling mellan spelbarhet och sociabilitet. I denna studie
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används kvalitetsbegreppen spelbarhet och sociabilitet parallellt för att skapa
heuristiker som stöder design och utvärdering av sociala spel.
Heuristiker för att öka spelbarhet i olika typer av spel (mobila spel, PC-spel,
konsollspel, etc.) har presenterats sedan 1980-talet (Malone, 1980). En
designheuristik kan jämföras med- och ses som en princip eller riktlinje som följs
vid utvärdering av design (Benyon, 2010; Sharp, Rogers & Preece 2007). En
heuristik kan enligt Paavilainen (2010) användas för både utvärdering och design
eftersom de båda har samma mål som ska uppfyllas. Däremot finns det brist på
färdigutvecklade heuristiker för att utveckla och utvärdera sociala spel (Paavilainen,
2010).
Paavilainen (2010) har presenterat initiala heuristiker för design och utvärdering av
sociala spel. Dessa heuristiker är enligt honom själv endast initiala och behöver
utvecklas samt testas för att bli färdigutvecklade och användbara heuristiker.
Författarens presenterade heuristiker är skapade för att designa och utvärdera
spelbarheten samt sociabiliteten i sociala spel.
I denna studie undersöks Paavilainens (2010) initiala heuristiker för design och
utvärdering av sociala spel med det övergripande syftet att utforska och
vidareutveckla dem.
Vår frågeställning lyder: Hur kan sociala spel designas och utvärderas för att öka
kvaliteten på sociabilitet och spelbarhet med hjälp av heuristiker?
Syftet med denna studie är att:
 Jämföra relaterad litteratur mot Paavilainens (2010) heuristiker med syftet att
komplettera dessa.
 Intervjua spelutvecklare för att undersöka heuristikernas användning i praktiken
vid design och utvärdering av sociala spel.
 Observera och intervjua spelare för att undersöka upplevelsen av heuristikerna i
sociala spel.
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2 Relaterad litteratur
Under detta avsnitt presenteras relaterade definitioner av använda begrepp; spel,
sociala spel, heuristisk utvärdering, spelbarhet och sociabilitet. Under denna sektion
presenteras även de heuristiker som behandlas i denna studie.

2.1 Spel
”Ett spel är en problemlösande aktivitet, utförd med en lekfull attityd”
– Schell (2008, s. 37)
Det finns många sätt att bryta ner ett spel i huvudelement; Schell (2008) har valt att
dela in ett spels huvudelement i fyra delar. Dessa fyra element är beroende av
varandra och är precis lika viktiga i uppbyggnaden av ett spel. Alla elementen har
relationer till varandra och utgör grunden för vad ett spel består av (Schell, 2008).
De fyra elementen är (Se figur 1):
Mekanik
Mekaniken i ett spel är de procedurer och regler som finns. Målet med spelet och
dess innehåll beskrivs med hjälp av mekaniken. När ett spel utgörs av ett antal
mekaniker behövs en teknologi som kan stödja dem, estetik som kan förmedla
känslorna och en historia som göra att mekaniken förstås av spelarna.
Historia
Spelets historia är de händelser som händer i ditt spel. När en historia ska berättas
genom ett spel behövs mekaniken för att stärka historien och låta den växa,
estetiken hjälper till att förstärka historien och teknologin väljs för att på bästa sätt
stödja spelet.
Estetik
Detta element representerar hur spelet ser ut,
låter, luktar, smakar och känns. Att ge spelaren en
upplevelse utöver det vanliga är en mycket viktig
del inom spel. Genom att ta del av teknologin kan
dessa upplevelser förstärkas, mekaniken bidrar till
att spelet upplevs i den kontext som estetiken har
definierat.
Teknik
Tekniken gör ett spel möjligt; teknik gör det möjligt
att utföra saker i spelet och hindrar det från att
göra vissa saker. Tekniken är mediet där estetiken
tar plats, mekaniken kommer uppstå och genom
detta berättas historien.

Figur 1 - De fyra spelelementen
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2.1.1 Sociala Spel och socialt spelande
Begreppet sociala spel är relativt nytt och har funnits sedan 2007 och ökar ständigt i
popularitet tillsammans med sociala nätverk (Kirman, 2010). Sociala spel definieras
som digitala spel som spelas på, eller runtomkring, sociala nätverk såsom Facebook
och Steam (Kirman, 2010; Mäyrä et al., 2009; Paavilainen., 2010). Sociala spel kan
ses som digitala spel som är skapade för att uppmana till social interaktion genom
att erbjuda funktionalitet för samspelande. Exempel på ett framgångsrikt socialt
spel är det omtalade Farmville, som lockar runt 6 miljoner användare dagligen och
cirka 30 miljoner användare per månad [2]. Målet med Farmville är att sköta om ett
virtuellt lantbruk genom att skörda åkrar, sköta om djur och skapa din egen gård.
Genom Farmville kan du även sedan besöka dina vänners gårdar för att hjälpa till
med sysslor och tjäna extra spelpengar som du kan spendera på grödor, djur, etc.
Socialt spelande är en direkt output som spelaren får av att spela, dvs. en social
upplevelse med hjälp av spel (Gibbs, Mueller & Vetere, 2009). Enligt Gibbs et al.
(2009) kan socialt spelande inte designas för att skapa social interaktion, detta är
istället ett indirekt resultat av en spelares upplevelse av ett spel, med andra ord är
socialt spelande ett verb.
Stenros, Paavilainen & Mäyrä (2011) definierar socialt spelande som den
interaktion som uppstår när människor spelar med varandra. Med andra ord
interaktionen mellan spelare A och spelare B (Se figur 2). Denna studie fokuserar på
kvalitetsbegrepp för att utforska och vidareutveckla Paavilainens (2010) heuristiker
för sociala spel.

Figur 2 - Socialt spel

I figur 2 illustreras de olika aktörer som gemensamt kan skapa ett socialt spel,
notera att det kan röra sig om fler spelare än två. Genom att spelare interagerar i ett
spel finns det möjligheter att dela med sig av resultat och spelföremål till det sociala
nätverket. Människorna i det sociala nätverket kan i sin tur påverka spelet och
spelarnas upplevelse av spelet genom att diskutera och interagera på olika sätt med
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varandra. Ett exempel på detta är om spelare A och spelare B (se figur 2) spelar
schack via en applikation som är sammankopplad med Facebook. Antalet drag i
spelet räknas, och när spelet nått sitt slut delar spelare A med sig av antalet drag
som gjorts i spelet till det sociala nätverket. Det digitala spelet har med andra ord en
koppling till ett socialt nätverk och är därmed ett socialt spel enligt ovanstående
definition.

2.2 Heuristisk utvärdering
En designheuristik kan jämföras och ses som en princip eller riktlinje som följs vid
utvärdering av design (Benyon, 2010; Sharp, Rogers & Preece 2007). En heuristik
kan enligt Paavilainen (2010) användas för både utvärdering och design eftersom
de båda har samma mål som ska uppfyllas. De första originella
användbarhetsheuristikerna utvecklades av Jakob Nielsen 1994, dessa användes för
att utvärdera användbarheten i gränssnitt (Sharp et al., 2007). Heuristiker för olika
sorters spel har utvecklats sedan 1980-talet (Malone, 1980; Malone, 1981). De
heuristiker som är framtagna av Malone är riktade sig till spel med utbildningssyfte.
En heuristisk utvärdering bör utföras av en person med kunskap inom HCI och
interaktionsdesign, denna person undersöker en tänkt lösning gentemot
heuristikerna som satts upp (Benyon, 2010; Sharp et al., 2007). Vid en heuristisk
utvärdering behöver därför inga användare närvara. De heuristiker som behandlas i
denna studie riktar sig till spel och innehåller heuristiker för både spelbarhet och
sociabilitet. Heuristikerna är menade att användas för både utvärdering och design
av sociala spel.

2.3 Initiala heuristiker för sociala spel
De heuristiker som presenterats av Paavilainen (2010) är baserade på en
litteraturstudie över andra sorters digitala spel för att skapa initiala heuristiker för
sociala spel. Paavilainen skriver att artikeln är:
”[…] a critical comparative review on four different video game evaluation heuristic
models” (Paavliainen, 2010, s. 57).
I samma artikel skrivs det även:
“These heuristics can be considered as a starting hypothesis, or as a springboard for
further research and discussions.” (Paavilainen, 2010, s. 62).
Dessa heuristiker är med andra ord inte på något sätt färdigutvecklade utan är
endast ett ”utkast” eller förslag på heuristiker för sociala spel. Syftet med denna
studie är att utforska och vid behov vidareutveckla dessa heuristiker. Heuristikerna
presenteras nedan med samma beskrivning som Paavilainen (2010) ger, samt ett
exempel på hur vi som författare tolkar varje heuristik.
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Spontanitet
Tillhandahåll snabb och enkel tillgång till spelet. Använd familjära teman från
populära kulturer som kan förstås lätt av alla användare. Spelet ska genom familjära
teman kunna användas av människor med olika kulturella bakgrunder, spelet ska
även vara snabbtillgängligt.
Avbrytbarhet
Använd spelmekanik som stöder spel i korta sessioner. Använd avbrott som fördel i
spelet. Ett exempel på att använda avbrott i spelet kan ses genom att spelarens
resurser i spelet ökar även när spelaren inte är aktiv i spelet.
Kontinuitet
Ge användaren en ihållande spelvärld som resulterar i framgång och som
tillhandahåller belöningar. Genom att prestera bra i ett spel, exempelvis att få en bra
tid på en viss aktivitet bör belönas i form av troféer eller liknande som resulterar i
att spelaren återvänder till spelet.
Upptäckande
Erbjud spelare nytt och utvecklande innehåll samt erbjud en framväxande spelvärld.
Erbjud bedrifter (eng. Achievements) och troféer för spelare att få. Berättelsen i
spelet ska utvecklas och erbjuda en intressant spelvärld genom troféer och bedrifter
för spelare att samla.
Spridningscykel
Ge bonusar som uppmuntrar spelare att skicka förfrågningar och gåvor som
fungerar som länkar för nya spelare att starta spelet. Ett exempel på detta kan vara
att genom Facebook länka sitt resultat, länken fungerar som ett sätt för andra
människor att starta en utmaning mot den spelaren som länkade sitt resultat.
Spelaren får i sin tur en belöning för att ha fått andra spelare in i spelet.
Narrativitet
Använd berättelser för att beskriva spelets händelser och gör det möjligt att skicka
dessa berättelser för att framkalla nyfikenhet bland andra. Genom att ta korta
sessioner från storyn i spelet och dela med andra kan detta öka nyfikenhet hos
andra på det sociala nätverket och potentiellt resultera i att andra människor börjar
spela.
Delning
Erbjud funktioner för att dela information och spelresurser. Gör det möjligt för
spelare att dela information om spelet. Det ska även vara möjligt för spelare att byta
spelresurser med varandra.
Uttryckning
Tillåt spelare att uttrycka sig själva i spelvärlden. Tillåt spelare att ta screen-shots
och videoinspelning för att uttrycka sig själva. Genom att exempelvis kunna göra
symboler eller visa spelarens status på för att symbolisera hur saker upplevs i
spelet.
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Sociabilitet
Använd sociala kontakter som fördelar i spelet och gör dem till en del av spe lets
mekanik. Stöd gruppformeringar och erbjud en bonus för kommunikation och
samspelande med kontakter. Exempelvis genom att bjuda in vänner till spelet eller
hjälpa varandra.
Rankning
Erbjud highscore listor för att tävla med vänner och möjligheter för att ge tips om
hur spelaren kan avancera. Genom att erbjuda highscore listor kan andra spelare
engageras till att spela.

2.4 Spelbarhet
Spelbarhet är ett begrepp som har diskuterats i olika typer av spel och en gemensam
definition med relevans inom akademisk forskning har inte arbetats fram
(Paavilainen, 2010). För att bestämma hur lyckat ett spel blivit är spelbarhet en
viktig faktor (Korhonen, 2011). Eftersom spelbarhet är härlett från användbarhet
förklarar Gutierrez et al. (2009a) att spelbarhet är ett kvalitetsbegrepp som används
för att bestämma eller mäta kvaliteten på spel. Spelbarheten på ett spel
representerar hur en specifik speldeltagare kan uppnå mål med effektivitet och
speciell tillfredställelse i en spelbar och rolig kontext. Eftersom en akademiskt
vedertagen definition inte finns används den definition Gutierrez et al. (2009a)
presenterar i denna studie. Begreppet kan enligt Gutierrez et al (2009a) delas in i
olika egenskaper som kan utgöra bra spelbarhet, dessa är följande;
Egenskap

Beskrivning

Tillfredställelse
(Satisfaction)

Denna egenskap handlar om tillfredsställelsen som upplevs av att spela igenom ett
spel.

Lärbarhet
(Learnability)

Denna egenskap handlar om hur speldeltagarna förstår och behandlar spelet och
dess mekanik (regler, syften, etc.)

Effektivitet
(Effectiveness)

Denna egenskap handlar om hur mycket tid och resurser som krävs för att uppleva
spelet som roligt och underhållande

Fördjupning
(Immersion)

Denna egenskap handlar om hur djupt speldeltagarna känner sig personligen
involverade i spelet.

Motivation
(Motivation)

Denna egenskap handlar om hur motiverande spelet är för speldeltagarens
fortsatta spelande

Känslor
(Emotion)

Denna egenskap handlar om speldeltagarnas personliga känslor till spelet.
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Socialisering
(Socialization)

Denna egenskap handlar om hur social speldeltagaren känner sig gentemot andra
karaktärer och motspelare i gruppsammanhang.

Tabell 1 – Generella kvalitéer för spelbarhet.

2.5 Sociabilitet
Mäyrä et al, (2009) skriver att sociabilitet kan kopplas till sociala spel eftersom de
består av sociala moment, därför används detta begrepp i förhållande till sociala
spel och hur de kan designas. Sociabilitet är nära relaterat till användbarhet och kan
ses som en genre av detta, men begreppen har också betydande skillnader.
Användbarhet handlar om hur en användare interagerar enskilt med IKT
(Människa-dator-interaktion) medan begreppet sociabilitet handlar om hur
människor interagerar med varandra via IKT (människa-människa-interaktion)
(Preece, 2000; Lu et al., 2011). Inom sociala spel skriver Stenros et al. (2011) att
sociabilitet endast är den kommunikation som sker runt omkring ett socialt spel,
exempelvis när spelaren chattar eller delar med sig av spelresultat på ett socialt
nätverk.
Preece (2000) argumenterar för att det inte går att designa denna typ av IKT enbart
för användbarhet, utan vi måste även förstå hur IKT kan stödja sociala interaktioner
genom att designa för Sociabilitet. Sociabilitet är att utveckla mjukvara, policys och
praktiker för att stödja social interaktion mellan människor online. Bra sociabilitet
är uppbyggt av följande (Preece, 2000):
Syfte
Att ett tydligt syfte etableras är av stor vikt då det är en av de största anledningarn a
som lockar människor till att delta. Genom att ha ett tydligt syfte influeras de
inblandades interaktioner med varandra samt interaktionen till IKT, i vårt fall ett
Socialt spel. Interaktionen mellan spelet och människan påverkas mycket av syftet,
eftersom ett tydligt syfte kan resultera i ökad förståelse för spelets innehåll och kan
då tidigt uppmärksammas av deltagarna.
Människor
Människorna som deltar har olika individuella, sociala och organisatoriska behov.
Detta leder till att användarna kan ta olika roller, exempelvis Ledare. Genom de
olika roller som formas kan systemets upplevelse ändras.
Policys
Sociala miljöer behöver policys för att guida användarens sociala interaktioner.
Regler som språk och protokoll för att guida användarnas interaktioner och skapa
sociala normer är viktigt för systemets utformning. Exempel på detta kan vara
filtrering av svordomar i chatt-funktioner.
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2.6 Spelbarhet och Sociabilitet i sociala spel
Denna sektion sammanfattar studiens bild av sociala spels uppbyggnad och hur
spelbarhet och sociabilitet relaterar till varandra för att tillsammans utgöra ett socialt
spel.
Eftersom sociala spel utgår från plattformar där en människa kan vara social kräver
detta att både spelbarhet och sociabilitet används för att utveckla ett sådant spel. De
sociala delar som finns inom spelbarhet kan därmed delas med andra människor
genom sociabiliteten i ett socialt spel. Exempelvis om en spelare har gjo rt en bedrift
i spelet och vill dela med sig av detta relateras detta till:
(1) spelbarhet; genom spelmomenten där bedriften i fråga gjordes, och
(2) sociabilitet; genom momentet där bedriften delas med andra
spelare/medlemmar på det sociala nätverket.
I denna studie kommer spelbarhet användas parallellt med sociabilitet, för att ge
förslag på hur sociala spela kan designas och utvärderas för ökad kvalitét på sociala
spel. Preece (2001) skriver att sociabilitet handlar om att utveckla mjukvara, policys
och praktiker för att stödja social interaktion online, med andra ord kan detta
appliceras på sociala spel eftersom de är sammankopplade med sociala nätverk.
Preece (2000) har etablerat ett ramverk för hur användbarhet kan designas för att
stödja sociabilitet. Detta ramverk har studien arbetat utifrån och ersatt
användbarhetens roll med spelbarhet (se figur 3). Detta ramverk är till för att skapa
en målsättning för hur sociabilitet och spelbarhet kan inkorporeras i utvärdering
och design av sociala spel. Vid skapandet av heuristiker för sociala spel bör det även
noteras att andra kvalitéer som exempelvis användbarhet kan vara av stor vikt, i
denna studie fokuseras det dock enbart på spelbarhet och sociabilitet.

Figur 3 - Spelbarhet & Sociabilitet

Som tidigare nämnt ses socialt spelande enligt Stenros et al (2011) som
interaktionen mellan speldeltagare A och B (Se figur 2) medan sociabilitet ses som
den kommunikationen som sker runtomkring ett spel mellan spelare A och B till det
sociala nätverket. Heuristikerna kommer landa i båda dessa fält och kommer
kategorieras under sociabilitet, då spelet använder sig av funktionalitet för att stödja
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sociala interaktioner online (Preece, 2000). Denna studie går efter Preeces (2000)
definition av sociabilitet som innebär människa-människa interaktion med stöd av
teknik, med andra ord alla former av sociala interaktioner online mellan människor.

2.7 Litteratursammanställning
2.7.1 Komplettering av heuristiker
Vid jämförelser av Paavilainens (2010) initiala heuristiker med studiens definitioner
av spelbarhet och sociabilitet framgår det att fullt stöd för kvalitetsbegreppen inte
uppnås av heuristikerna. I denna studie har därför hänsyn till tre extra begrepp
tagits vid empiriinsamling för att ge stöd och underlag för vidareutveckling av
heuristikerna. Fördjupning och uttryck har kompletterats med varandra med
namnet fördjupning under kategorin sociabilitet. Policys och sociabilitet har
kompletterats med varandra med namnet sociabilitet, under kategorin sociabilitet.
Det sista stödet som lagts till är lärbarhet och har blivit en ny heuristik eftersom
stödet inte kan kategoriseras efter någon existerande initial heuristik. Anledningen
till att dessa tre läggs till är att de inte stöds fullt ut i heuristikerna trots att de ses
som viktiga delar i vardera kvalitetsbegrepp. För redogörelse om spelbarhet och
sociabilitet se sektion 2.4 och 2.5. De kompletterade heuristikerna följer:
Fördjupning
I heuristikerna nämns inte spelarens fördjupning i ett socialt spel. Däremot kan
uttryckning ses som en typ av personlig involvering. Anledningen till detta är att
uttryckning handlar om att uttrycka sig personligen i spelet och därmed skapa en
personlig sociokulturell närhet som i sin tur är en del av fördjupning (Gutierrez,
Sanchés, Zea, 2009b). I denna studie används därför fördjupning som en egen
heuristik, eftersom uttryck kan ses som en del av fördjupning. Den kompletterade
heuristikens initiala förklaring följer:
”Tillåt spelare att fördjupa sig själva i spelvärlden och uttrycka känslor, exempelvis
genom att göra symboler eller visa spelarens status för att symbolisera hur saker
upplevs i spelet.”
Sociabilitet
Preece (2000) skriver att policys är en viktig del i sociabilitet, men i Paavilainens
(2010) heuristiker nämns inte policys. Det kan därför anses vara viktigt att ta
policys till hänsyn i denna heuristik. Den kompletterade heuristikens förklaring
följer:
”Använd sociala kontakter som fördelar i spelet och gör dem till en del av spelets
mekanik, och moderera innehållet som spelarna skapar i spelet. Stöd
gruppformeringar och erbjud en bonus för kommunikation och samspelande med
kontakter. Exempelvis genom att bjuda in vänner till spelet eller hjälpa varandra,
och moderera stötande ord i exempelvis en chatt.”
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Lärbarhet
Lärbarhet handlar om hur lätt spelaren förstår och behandlar spelets mekanik.
Paavilainens (2010) heuristiker nämner inte lärbarhet. Eftersom lärbarhet ses som
en egenskap i spelbarhet (Gutierrez et al., 2009a) anses det som relevant för studien
och heuristikernas utveckling. Denna heuristiks förklaring är:
”Gör det enkelt för spelarna att förstå och använda spelets mekanik (regler, syften,
etc.).”
Nedan presenteras de heuristiker som undersöks i denna studie där de heuristiker
som undersöks utöver Paavilainens (2010) är markerade med fetstilt text. Som
figuren visar är uttryck en del av fördjupning och policys en del av sociabilitet. De
heuristiker som presenteras utan fetstilt text är oförändrade versioner av
Paavilainens (2010) initiala heuristiker.

Figur 4 - Uppdelade heuristiker

I denna studie klassas spelbarhetsheuristiker som heuristiker som endast påverkar
spelet i sig eller endast en spelare, och sociabilitetsheuristikerna som presenteras
innehåller någon form av mål för att vara social. I figur 4 presenteras upp delningen
av samtliga heuristiker som studien behandlar. Dessa heuristiker är det som
undersöks i denna studie.
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3 Metod
I detta avsnitt presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts för att
genomföra studien. Urval och olika förutsättningar för att utföra undersökningen som
gjorts presenteras för att ge en bild över metodansatsen och dess innehåll.

3.1 Forskningsansats
Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera hur sociala spel kan
designas och utvärderas, med fokus på sociabilitet och spelbarhet. Med hjälp av
utforskning av litteratur kunde en brist av heuristiker för sociala spel upptäckas.
Paavilainen (2010) poängterar detta och ger ett bidrag i form av heuristiker som
han själv kallar en ”språngbräda” för fortsatt utforskande. De initiala heuristiker
som presenteras av Paavilainen (2010) är grundade i en litteraturstudie med sex
olika studier som innehåller heuristiker för olika typer av digitala spel. Intervjuer
med spelutvecklare utfördes för att undersöka heuristikernas använd ning i
praktiken vid design och utvärdering av sociala spel. Dessa intervjuer var relevanta
för studiens slutresultat eftersom heuristikernas användning i praktiken sågs som
viktigt för att skapa ett praktiskt bidrag. Intervjuerna uppföljdes sedan med
observationer och gruppintervjuer med spelare för att undersöka hur spelare
upplever heuristikerna i sociala spel. Detta gjordes för att heuristikerna även skulle
spegla spelarnas uppfattning av dem. Detta har även föreslagits av Paavilainen
(2010):
”[…] the new heuristics need to be evaluated against other methods like playtesting to
increase their validity […] Interviewing game designers and active gamers can be used
as supplementary research in the process” (Paavilainen, 2010 s. 60).
Denna studie utformades som explorativ eftersom det finns begränsad kunskap om
det studerade ämnet. Studien har en kvalitativ ansats för att öka kunskapen inom
det studerade ämnet (Jarbro, 2000). Intervjuer genomfördes för att
respondenternas egna idéer och tolkningar skulle lyftas fram (Denscombe, 2009).
Spelobservationer gjordes för att undersöka direkta händelser som kanske inte
annars lyfts fram vid intervjuer, observationerna gjordes även för att ge spelarna
diskussionsunderlag inför gruppintervjun.
Denna studie använde sig av olika informationskällor som jämfördes med varandra
för att hitta skillnader och likheter emellan dem. De olika informationskällorna var
spelutvecklare och spelare. Spelutvecklarna kunde ge input på hur heuristiker kan
användas vid design och utvärdering av sociala spel medan spelarna kunde ge input
på hur de upplevs i en spelkontext.

3.2 Forskningsprocess
Nedan presenteras den forskningsprocess som användes, med inspiration från
Backmans (2008) kvalitativa forskningsprocess (Se bilaga 3). Figur 5 presenterar de
olika delmomenten i forskningsprocessen. Studien började med en litteraturstudie
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kring det valda ämnet som resulterade i en frågeställning. Utifrån litteraturstudien
kunde en intervjuguide skapas till empiriinsamlingen, denna presenteras i mer
detalj nedan.

Figur 5 - Forskningsprocess

Processen för empiriinsamlingen var komplex och av framväxande art, därför
presenteras empiriinsamlingen som en enskild process för att förtydliga detta. I
figur 6 presenteras de delmoment som utfördes i empiriprocessen;
Litteraturstudien (A) utfördes och resulterade i en första intervjuguide so m
användes till intervju med spelutvecklare (se bilaga 1). I litteraturstudien jämfördes
Paavilainens (2010) heuristiker med spelbarhet och sociabilitet för att identifiera
ytterligare stöd till heuristikerna. Efter intervju med spelutvecklarna (B) tolkade s
och analyserades svaren. En spelobservation (C) hölls med spelare och dessa
intervjuades sedan i form av en gruppintervju direkt efter observationen (C).
Frågorna som ställdes i gruppintervjun var härledd från den första intervjuguiden,
dock hade frågorna formulerats om för att lämpa sig till undersökning av spelarnas
upplevelse (se bilaga 7). Intervjuguiderna var både baserade på Paavilainens (2010)
heuristiker samt deras kompletteringar. De kompletterande stöd som lades till i
heuristikerna undersöktes separat. Resultatet av detta återkopplades sedan mot
litteraturstudien som sedan tolkades och analyserade enligt forskningsprocessen
(Se figur 5).

Figur 6 - Empiriprocess
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3.3 Litteraturstudie
Denna studie påbörjades med litteratursökning med sökord som; Playability,
Sociability, heuristics, social, samt games. Sökningarna efter vetenskapligt material
påbörjades med användning av databaserna ACM, IEEE, Google scholar, ProQuest
och även Högskolan i Halmstads biblioteksutbud vad gäller vetenskaplig litteratur.
Vid sökningarna användes sökorden i kombination med varandra för att precisera
sökresultaten. Utifrån den litteratur och vetenskapliga artiklar som hittats
granskades de noggrant och gav en förståelse om tidigare forskning samt
begreppens innebörd. De artiklar som används i denna studie sammanställdes i en
tabell (se bilaga 6). För att säkerställa det insamlade materialets relevans och
tillförlitlighet granskades referenslistorna för att finna annat relevant material som
kunde appliceras. De begrepp som granskades sammanställdes sedan i studiens
definition av sociala spels uppbyggnad för att ge en bild över begreppen och dess
relationer till varandra (Se figur 3). Utifrån litteraturstudien granskades
Paavilainens (2010) heuristiker för sociala spel. Genom litteraturstudien kunde
även begrepp för studiens definition av spelbarhet och sociabilitet som inte stöds av
heuristikerna presenteras (se sektion 2.7).

3.4 Empiriinsamling
3.4.1 Express2Connect (E2C)
Denna studie sker inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid namn
E2C som har en inriktning mot sociala spel. E2C syftar till att utveckla, testa och
etablera en webb-service för seniorer som stimulerar och underlättar personligt
berättande [4]. Dessa spel ska även ge möjlighet för seniorer med samma intresse
att kommunicera med varandra. Projektet fokuserar på att minska riskerna för den
sociala isolation som kan uppstå hos seniorer [4]. Spelen som utvecklas är
designade på Apples tablet “iPad” och är sammankopplat med Facebook. Denn a typ
av spel går därför under kategorin sociala spel enligt vår definition av sociala spel
(som tidigare etablerats är spel som på något sätt är sammankopplade med sociala
nätverk). E2C är ett internationellt samarbete mellan olika projektteam i Sverige,
Finland, Danmark och Nederländerna där Halmstad Living Lab och Högskolan i
Halmstad representerar Sverige [5]. I denna studie intervjuas personal från E2Cprojektet i insamling av det empiriska materialet.

3.4.2 Urval

E2C-personal
Som start i empiriinsamlingen gjordes en intervju med spelutvecklare.
Spelutvecklarna var från E2C-projektet och utvecklar i skrivande stund sociala spel
som ovan nämnt. De spelutvecklare som intervjuades var fyra stycken varav en var
kvinna och tre var män. Två av spelutvecklarna arbetade som konceptutvecklare
och de andra två som mjukvaruutvecklare inom bland annat sociala spel. Samtliga
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spelutvecklare hade erfarenheter från andra spelutvecklingsprojekt och inte bara
E2C. Spelutvecklarna hade följande egenskaper:
 Förståelse av vad en heuristisk utvärdering innebär.
 Erfarenheter av social spelutveckling, även utanför E2C-projektet.
Insamlad data från intervjuer med spelutvecklare användes för att få en förståelse
för heuristikerna användning i praktiken vid design och utvärdering av sociala spel.

Respondenter till observation och gruppintervju
I kvalitativa studier vill forskare oftast få en så stor variation som möjligt på urvalet
av respondenter (Trost, 2005). De spelare som deltog hade följande egenskaper:
 Minimum medel-erfarenhet av sociala nätverk och spel som spelas runtomkring
dessa
 Erfarenhet av andra sorters digitala spel
För att undvika upplärningstid på spelen var respondenterna erfarna inom sociala
spel och digitala spel. Totalt observerades sex stycken spelare som delades in i två
grupper med tre personer i varje grupp. Samtliga personer i vardera grupp var
sammankopplade på Facebook och var därför mer eller mindre bekanta med
varandra. Utav de sex personer som intervjuades och observerades var två kvinnor
och fyra var män. Samtliga var i åldrarna 20-30 år. Samtliga spelare var studenter
inom tekniska områden.

Val av spel
Följande spel som används har testats innan observationen för att säkerställa att
alla heuristiker stöds i spelet. Detta var det enda kravet som sattes när spel till
observationen valdes eftersom heuristikerna skulle undersökas.
Angry birds ingår i kategorin pusselspel och släpptes den 11:e december 2009 i USA
[7]. Spelet går ut på att skjuta fåglar som har olika egenskaper med en slangbella
mot grisar som har stulit fåglarnas ägg, grisarna skyddar sig i sin tur med hjälp av
stenblock, träblock och glasblock (se bilaga 4). När alla grisar blivit träffade är
banan avklarad. Angry birds är tillgängligt på Facebook och erbjuder
funktionaliteter för samspelande i form av bland annat highscorelistor och
presentfunktioner, spelarna kan även dela sina bedrifter på sin Facebook-vägg.
Draw my thing liknar spelet Pictionary som går ut på att en speldeltagare blir
tilldelad ett ord som denne ska måla upp och andra speldeltagare ska gissa vad
ordet är (se bilaga 5). Beroende på hur snabbt ordet blir gissat desto mer poäng får
spelaren [9]. Spelet kan spelas i grupp med upp till sju personer på Facebook. Draw
my thing är utvecklat av OMGPOP och har varje månad ca 2,9 miljoner användare på
Facebook [8]. När ett spel startas kan spelaren även välja att spela med vänner eller
med främmande och nya människor som spelaren inte har i sin kontaktlista. Spelet
väljer då ut sex stycken personer slumpmässigt som blir deltagare i spele t.
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3.4.3 Intervju med E2C-personal
För att undersöka om heuristikerna är tillämpbara i praktiken intervjuades
spelutvecklare inom spelindustrin. Syftet var att utforska praktisk tillämpbarhet på
de heuristiker som presenterats. Inför intervjun skapades en inter vjuguide som
grundades i de heuristiker som tidigare nämnts i sektion 2.3 och 2.7. Frågorna
ställdes på ett övergripande plan angående hur spelutvecklarna arbetar med varje
heuristik. Efter den övergripande frågan ställdes även följdfrågor som var baserade
på texten av varje heuristik (se bilaga 1). De intervjuade personerna var bosatta i
Nederländerna och talade därmed inte svenska, intervjun hölls därför på engelska
vilket medförde att även det transkriberade materialet är skrivet på engelska.
Frågorna formulerades med avsikt att få respondenterna att berätta hur de arbetar
med vardera heuristik. Till följd av detta användes några underfrågor på varje
heuristik som skulle vara besvarat för att få en så tydlig bild som möjligt (se bilaga
1). Innan intervjun skickades information ut om alla heuristiker som skulle
diskuteras samt information om studien för att underlätta för respondenterna (se
bilaga 2). Innan intervjun startades redogjordes det för de etiska överväganden som
tagits i studien (se sektion 3.4.6 och bilaga 2). Intervjun fortsatte sedan med frågor
som berörde respondenterna i största allmänhet, exempelvis arbetsuppgifter och
dagliga rutiner. Detta medförde att bakgrundsinformation om respondenterna
kunde samlas in. Intervjun med E2C-personalen spelades in med en programvaran
Audacity [6] och hölls via Skype där observatören antecknade medan intervjuaren
ställde frågor, eftersom anteckningar kan ge författarna en permanent
dokumentation av eventuella tolkningar (Denscombe, 2009). Vid intervjun
användes webbkamera, detta gjorde det möjligt att anteckna och uppfatta
gestikuleringar som respondenterna gjorde under intervjun. Frågorna och intervjun
som hölls var semistrukturerad, det var lämpligt eftersom respondenternas egna
idéer och tolkningar skulle lyftas fram (Denscombe, 2009; Rubin & Rubin, 1995).
Vid slutet av varje diskussionsämne ställdes frågan ”Is there anything else you find
important in this manner?” för att öka chansen att insamlad data speglade
respondenternas egna idéer och tolkningar (Denscombe, 2009). Den första
intervjun som gjordes hölls med två respondenter samtidigt eftersom de båda
personerna arbetade nära varandra och kunde därmed fylla i varandras luckor,
vilket tydligt märktes under intervjun. Det var även ett önskemål från dessa två
respondenter att bli intervjuade tillsammans, vilket medförde att de kände sig
tryggare att svara på frågorna som ställdes. När intervjuer med E2C personalen
gjordes bör det noteras att frågorna som ställdes var riktade till respondenternas
personliga erfarenheter kring utveckling av andra sociala spel och nödvändigtvis
inte till de spel som utvecklas just nu.

3.4.4 Spelobservation

Laborationsmiljö
För att ge en förklaring av våra observationer är det viktigt att beskriva i vilken
miljö observationerna gjordes. Eftersom studien riktar sig till sociala spel användes
Facebook som socialt nätverk, och de spel som testades är sammankopplat med
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detta sociala nätverk. Spelarna satt vid datorn och spelade samtidigt och
tillsammans med de resterande i gruppen. Spelarna satt i olika rum för att använda
geografiskt olika platser där ansikte-mot-ansikte interaktion inte är möjlig. Syftet
med detta var att simulera en verklighet där spelaren sitter hemma vid sin dator och
spelar för sig själv för att kunna interagera med sina vänner. Det har med andra ord
försökts återskapa en hem-miljö för spelaren.

Genomförande
Syftet med detta undersökningsmoment var att undersöka upplevelsen av
heuristikernas roll i sociala spel. Detta gjorde att användandet av en observation
som datainsamlingsmetod lämpade sig då insamlad data kan fokuseras på spelarnas
upplevelse av spelinteraktionen Denna metod valdes eftersom det kan vara skillnad
på vad en respondent säger att han/hon gör och vad han/hon faktiskt gör
(Denscombe, 2009). För att ha möjlighet att prata med samtliga spelare och göra det
tillgängligt för alla personer att tillsammans bestämma tid och datum för
spelobservationen och gruppintervju startades ett Facebook-evenemang.
Evenemanget användes även för att skicka ut information om hur
datainsamlingstillfället var planerat (se bilaga 8). Den observation som gjordes på
speltillfällena innebar att respondenten filmades med video - och ljudinspelning.
Observationsgrupperna bestod av tre personer och skiljde sig inte ifrån varandra
förutom att de bestod av olika personer. Gray & Salzman (1998) rekommenderar att
antalet personer i grupperna inte ska variera för att öka validiteten, därav
fördelades grupperna i jämna antal. Observationen gjordes på Facebook som socialt
nätverk där spelarna spelade spelen Angry birds och Draw my thing. Varje
spelobservation var ca 30 minuter lång och samtliga spelare filmades med en
kamera som fokuserades på spelarnas ansikten då upplevelsen av spelet skulle
observeras. Personen i fråga blev även informerad om varför han/hon blev filmad
innan att personen i fråga lämnat medgivande att bli filmad. När observationen
genomfördes ombads spelarna att tänka högt, och artikulera funderingar de fick
under spelets gång för att lättare veta vad personen tänkte (Sharp et al., 2007).
Spelarnas artikuleringar antecknades och användes senare till intervjun efter
spelobservationen. Det inspelade materialet användes som komplement till
anteckningarna som gjordes vid observationen när analys av materialet gjordes, det
inspelade videomaterialet användes även för att analysera gestikuleringar. Syftet
med observationen var att undersöka hur spelarna uppfattar heuristikerna i sociala
spel, samt att ge spelarna diskussionsunderlag inför gruppintervjun. Eftersom
gruppintervjuerna delvis var baserade på den spelsession som utfördes vid
observationen kunde spelarna diskutera sina upplevelser om spelandet, men de
kunde även relatera till tidigare erfarenheter utanför den spelsessionen.

3.4.5 Gruppintervju
Efter observationen slutförts fick samtliga spelare genomgå en gruppintervju i
samma grupper som observerades. Anledningen till att samma grupper som
observerades också intervjuades tillsammans var för att få in feedback om spelarnas
upplevelse och specifika händelser från just den spelsessionen. Gruppintervjuerna
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var ca 60 minuter lång där författarna utgick från en intervjuguide som var baserad
på intervjuguiden från intervjun med E2C-personalen. Frågorna formulerades om
till att fokusera på spelarnas upplevelse av heuristikerna dvs. inte nödvändigtvis
upplevelsen från föregående observation (se bilaga 7). Anteckningar fördes och
intervjuerna ljudinspelades för att generera en permanent dokumentation av vad
som sades under intervjun (Denscombe, 2009). Anledningen till att gruppintervju
valdes var på grund av den tydliga interaktion som sker mellan respondenterna,
vilket resulterar i att de enskilda respondenternas åsikter förtydligas (Trost, 2005).
Gruppintervju passade även denna undersökning då metoden drar fram
erfarenheter och skapar nya idéer bland respondenterna (Trost, 2005). Detta
medförde att insamlad data kunde användas för att bidra till vidare utforskning av
de heuristiker som undersöks. Valet att använda gruppintervjuer gjordes även för
att det ofta resulterar i bredare spektrum av respondenternas erfarenheter och
åsikter i undersökningen (Denscombe, 2009).

3.4.6 Etiska överväganden
Forskare förväntas vara etiska eftersom i vissa sammanhang kan insamlad data
skada organisationer, myndigheter eller privatpersoner som kan resultera i negativa
följder (Denscombe, 2009). För att vara försäkrade om att det material som samlas
in inte skadar någon har studien fokuserat på att förebygga dessa händelser. Det
informerades till samtliga inblandade personer om målet och syftet med
undersökningen. Det gavs tydliga instruktioner till respondenterna om vad som
förväntades av dem i samband med undersökningen samt vilken roll deras
deltagande innebar (Denscombe, 2009). Respondenternas frivilliga medverkan och
rätt till att avbryta studien lyftes fram för samtliga respondenter för att förhindra
missförstånd. Genom denna information kan förtroendet gentemot författarna höjas
(Denscombe, 2009).
Vid varje datainsamling tillhandahölls ett samtycke från varje enskild respondent
för att vara försäkrade om att informationen som samlas in inte görs mot någons
vilja [1].
Den information som samlats in från respondenter, exempelvis personuppgifter och
namn förvarades på ett ansvarsfullt sätt som inte resulterade i någon form av
spridning av informationen. Denna information användes heller inte för andra
ändamål än till forskningen och kommer inte heller överlåtas till någon annan, med
reservation för examination [1] och eventuellt till E2C-projektet.
Vid studiens slut gavs möjlighet för samtliga respondenter att ta del av etiskt
känsliga avsnitt och olika tolkningar innan de publicerades i uppsatsen. För de som
hade intresse för forskningsresultatet gavs möjlighet för redovisning i form av en
sammanfattande rapport [1]. Vid transkribering av det insamlade materialet
ändrades även samtliga namn till koder för att ta hänsyn till allas anonymitet.
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3.5 Analysmetod
I det transkriberade materialet gjordes kommentarer om gester, yttre störningar,
tystnader eller andra känslor som kunde förstärka det som sades under intervjun,
baserat på egna minnen och kommentarer. Detta användes för att förtydliga vad
respondenten sade. Respondenternas namn fick även personliga förkortningar
baserat på deras namn för att underlätta transkriberingen. När tolkning och analys
av det insamlade materialet gjordes förhölls det till studiens frågeställning och
syften genomgående för att lättare möta och besvara dem (Denscombe, 2009).
För att skapa en förtrogenhet med insamlad data granskades materialet flera
gånger. Detta resulterade i att förståelsen av den insamlade data blev mer
djupgående (Denscombe, 2009).
Genom att skapa koder och kategorisera dessa i teman (utefter heuristikerna) för
insamlad data kunde författarna börja se återkommande svar. Anledningen till
denna indelning var för att hitta relevant information inom varje tema och även för
att underlätta översikt av vad som sagts om vardera tema. De återkommande svaren
utvecklades i sin tur till begrepp och generella uttalanden som sedan kunde vara
material att utgå ifrån vid vidare utforskning av heuristiker. Anteckningar fördes
kontinuerligt under analysen eftersom nya saker och tolkningar kan visa sig vara
relevanta (Denscombe, 2009).
De tolkningar som utfördes gjordes också med båda författarnas samtycke som
sedan skickades till vardera respondent för respondentvalidering. Författarna var
överens om samtliga uttalanden som användes till studien innan
respondentvalideringen genomfördes med samtliga respondenter för att fastställa
trovärdigheten på data som samlats in (Denscombe, 2009). Detta gjordes genom
telefonsamtal eller mail med samtliga respondenter där tolkningar och uttalanden
redovisades.
Vid intervjuerna med personal från E2C och spelarna var syftet att undersöka
heuristikerna (se sektion 2.3 & 2.7). Analysen genomfördes genom att gå igenom det
transkriberade materialet från intervjuerna för varje enskild intervju. För varje
respondent gjordes en lista med sammanfattande punkter för varje heuristik.
Samtliga svar från alla intervjuer sammanställdes sedan under varje heuristik i ett
dokument för att hitta likheter och skillnader för att få ut hur heuristikerna används
i praktiken vid design och utvärdering av sociala spel. Samma metod användes vid
analys av spelarnas uttalanden för att få ut hur heuristikerna upplevdes. Vid arbete
med den sammanfattande punktlistan användes både anteckningar och
ljudinspelningsmaterialet iterativt för att säkerställa att någon form av data inte
gick förlorad. Det videoinspelade material som kom ifrån spelobservationen
analyserades för att hitta likheter och skillnader emot vad respondenterna sa att de
gjorde. Däremot fanns inga skillnader i detta material gentemot vad spelarna sa
under gruppintervjun.
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3.6 Metoddiskussion och självkritik
Gruppintervjuer kan ha negativa effekter på respondenterna i form av att de kan
utsättas för grupptryck och göra vissa uttalanden de egentligen inte vill göra
(Denscombe, 2009). För att tackla detta potentiellt etiska problem genomfördes en
respondentvalidering för att redovisa tolkningar, uttalanden och etiskt känsliga
avsnitt för respondenterna, och genom denna process kunde eventuella
feltolkningar förhindras.
Vid intervju med spelutvecklare användes endast personer från E2C-projektet.
Vilket kan tyckas vara ensidigt eftersom att input från olika spelutvecklare från olika
företag vore bättre för att undvika att resultatet endast speglar E2C-projektets sätt
att arbeta. För att tackla detta klargjordes det vid intervjuerna att spelutvecklarnas
personliga åsikter och erfarenheter både från E2C, men även från utveckling av
andra sociala spel skulle speglas i intervjuerna. Till studien gjordes även
observationer och gruppintervjuer med spelare som var till för att belysa problemet
från en annan synvinkel och därigenom fylla de luckor som eventuellt uppstår.
Vid kvalitativa studier blir resultat lätt format efter undersökarnas egna
erfarenheter och värderingar. Vid tolkningar och analys av det empiriska materialet
lades stort fokus på att hålla ett öppet sinne för att inte analysen eller resultatet
skulle formas av egna erfarenheter och värderingar. De tolkningar som gjordes var
samförstådda av båda författarna samt tolkningar kring vardera respondents
uttalanden.
Under observationerna och gruppintervjuerna hade samtliga respondenter teknisk
bakgrund i form av utbildning. Eftersom respondenterna var bekanta med varandra
och hade liknande bakgrund kan det ha resulterat i att deras kunskap speglade
deras uttalanden. Hade respondenterna haft mer varierande bakgrund kunde
resultatet se annorlunda ut. Det positiva med de respondenter som användes var att
de öppnade upp sig gentemot varandra och intervjuarna. Med deras tekniska
bakgrund kunde även tekniska termer användas, vilket förenklade
kommunikationen mellan respondent och intervjuare.
Det kan ses som att denna studie tar för mycket avstamp i Paavilianens (2010)
arbete. Det bör dock förtydligas att de heuristiker som Paavilainen (2010)
presenterar är baserade på sex andra studier inom speldesign samt ett projekt som
kallas ”SoPlay” som handlar om social spelbarhet [10]. Vi anser därför att dessa
heuristiker är väl grundade och lämpliga att utgå ifrån.
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4 Resultat & Analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av empiriinsamlingen. Resultatet är uppdelat
utefter intervjuerna med spelutvecklare och gruppintervjuerna med spelarna. Denna
uppdelning görs för att redovisa de enskilda delresultaten av hela
empiriinsamlingsprocessen. Resultat och analys presenteras utifrån de olika
delresultaten under varje undersökt heuristik.

4.1 Spontanitet
Spelutvecklare
Något som uppmärksammades var att snabb tillgång till spelet är viktigt för
spontanitet. Det ska vara enkelt att få tillgång till att börja spela. Det pratades även
om inställningsprocedurar och att det är viktigt att använda sig av en låg tröskel för
att komma in och spela spelet. Inställningsproceduren ska komma naturligt och
spelaren ska inte behöva genomgå en omfattande inställningsprocedur för att börja
spela:
“but what I think is important is that it’s kind of clear how to start is not a
big threshold to get in to a game then you can easily start without a large
preparation or without really have think about something but it´s just
kind of go in to it and it comes natural” (Heidi)
Spontanitet handlar även om innehåll som lätt blir förstått av spelarna.
Spelutvecklarna som intervjuades berättade att detta är något som de arbetar med
och anser vara viktigt. Heidi kallade det för “inclusiveness”, och menade att ingen
ska bli lämnad utanför:
“Well there is another thing that I could think of and talking about
accessibility district that is called inclusiveness; that a lot of people can
play, so that that you can design not for one specific rule, that you don´t
exclude other people” (Heidi)
Spelutvecklarna anser att spontanitet verkar handla om att spelarna enkelt ska
kunna komma in i en spelsession och att kulturella bakgrunder inte ska vara ett
hinder för spelande, ingen ska lämnas utanför och alla ska förstå innehållet i spelet.
Detta resultat kan stödas emot Paavilainens (2010) förklaring av spontanitet och
Gutierrez et al. (2009a) effektivitet. Det framgick även att spelets regler ska kunna
böjas så att spontana och kreativa händelser kan uppstå, detta är dock inget som
Paavilainen (2010) nämner.

Spelare
Vid sociala spel vill spelarna ha en snabb tillgång till spelet, att spela när spelaren
vill och hur de vill verkar vara av stor vikt. Spontaniteten har även kopplingar till att
spela tillsammans och att matcha varandras spelande för att spela tillsammans:
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”asså vill man spela så vill man ju spela nu, inte imorgon när Mikael
loggar in. […] om jag hade haft 5 minuter över på en föreläsning så sätter
jag mig ju inte och väntar in [andra spelare]” (Johanna)
I de spel som testades fanns funktioner som uppfattades som en del av familjära
teman av spelarna; att kunna skryta för andra spelare och visa hur duktig du varit
var en av dessa. En av spelarna uttrycker sig på detta sätt angående detta:
”[…]asså det skickades ju till den här personen också du fick ju asså till en
specifik spelare bara: ”haha jag är bättre än dig!” och jag menar då är
det ju så lite att […] Det är du ju inte alls det liksom!” (Martin)
Spelarna anser att det ska vara enkelt att börja spela ett spel. Vill spelarna starta en
spelsession ska det ske direkt, spelarna ska inte behöva vänta på exempelvis att
andra spelare ska ansluta sig till spelet. Om spelarna behöver vänta in andra spelare
tappar spelet sin spontanitet. Användning av familjära teman från populära kulturer
är uppskattade bland spelare och ses därför som viktigt för spontanitet. Spelarna s
uppfattning av vad spontanitet är bör innehålla tycks stämma med Paavilainens
(2010) beskrivning av det, skillnaden är att spelarnas version av tröskel innebar
spelarna inte ska behöva vänta på andra spelare för att börja spela.

4.2 Avbrytbarhet
Spelutvecklare
Karita var osäker på om de utvecklat spel med avbrytbarhet i åtanke, och en av
spelutvecklarna hade inte tänkt på detta som en heuristik men anser ändå att det är
bra. Karita anser att det nuvarande projektet stöder avbrytbarhet, eftersom spelet i
fråga är turbaserat:
“We haven’t really thought about it but the game is interruptible because
it´s turn based and you can just pause anytime you like and then continue
with the same group of people.” (Karita).
Spelutvecklarna anser att spelet lätt ska kunna avbrytas för att spelarna ska kunna
göra saker som är utanför spelandets ramar, exempelvis toalettbesök. När ett
avbrott i spelandet har gjorts och spelaren väljer att komma tillbaka ska spelets
status förhålla sig konsekvent, dvs. spelaren ska komma tillbaka till det denne har
lämnat.
”if you interrupt the game and you want people to go back to the game
the things you do in between should be on the same level of the gameplay
and they should have the same context” (Heidi)
Sociala spel tycks bli avbrytbara per automatik då spelutvecklarna inte designar för
det i åtanke men ändå landar i att spelen blir avbrytbara. Däremot anses det som
viktigt att ha avbrytbarhet i åtanke vid design eftersom spelare kan uppleva stress
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om de inte kan avbryta spelandet. När spelare har gjort ett avbrott i en spelsession
är det viktigt att spelet ska hålla en konsekvens, dvs. att spelarna ska komma
tillbaka till exakt det de lämnat med samma förutsättningar. Paavilainens (2010)
definition av avbrytbarhet behöver enligt spelutvecklarna ändras så att sociala spel
håller en konsekvens vid avbrott i spelandet. I övrigt stöder resultatet Paavilainens
(2010) beskrivning av avbrytbarhet.

Spelare
När spelarna började diskutera deras tankar runt avbrytbarhet diskuterade det att
avbrytbarheten är viktig. När det inte finns stöd för avbrytbarhet uppfattas det som
störande. Nedan diskuteras detta av Mats och Fredrik.
Mats: ”helt värdelös ja… det störde mig jättemycket… du kunde inte ens
pausa ett game väl?”
Fredrik: ” Inte pausa ett game… du kunde inte tabba ur heller… för då
börjar du liksom trilla i poänghierarkin.”
Spelandet i små spelsessioner föredras enligt heuristiken avbrytbarhet. Spelare vill
heller inte bara spela i korta sessioner, utan även i längre sessioner. Spelet ska heller
enligt spelarna inte påverkas negativt på grund av avbrott i spelet. Draw my thing
krävde att spelare spelade i realtid med sina vänner och på tid. Detta uppfattades
som stressigt av spelarna:
”Man får inte en ärlig chans att sluta spela […] Inte ens att säga "jag
måste gå och slå en piss, vänta 2 minuter". .utan det är nästa grej
direkt…” (Fredrik)
Avbrytbarhet upplevs som viktigt av spelarna och det ska designas för att ge
spelarna en chans till att snabbt hoppa ur ett spel. Paavilainens (2010) heuristik
stöds av spelarna men heuristiken kan uppfattas som komplex då spelavbrott inte
ska påverka spelprestationer negativt. Det ska finnas utrymme för att avbryta spelet
så att saker utanför spelet kan ta rum, exempelvis toalettbesök. Däremot ska
spelarna inte tvingas till avbrott i spelet eftersom de ibland vill spela i längre
spelsessioner, vilket inte nämns av Paavilainen (2010).

4.3 Kontinuitet
Spelutvecklare
Spelare ska belönas när de spelar och avancerar. Belöningarna kan vara bedrifter
och/eller troféer som lockar spelarna till att komma tillbaka till spelet. Om en
spelare ska välja att komma tillbaka till ett spel behövs inte bara belöningar. Det
behövs även att spelarna avancerar till en nästa nivå där spelet är lite mer
utmanande. Heidi sa under intervjuerna att spelarna inte kommer fortsätta vara
intresserade av att spela om de inte avancerar, och att en typ av belöning kan vara
att lära sig:
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“[…] because I think if it stays on the same level to long, that you probably
are not interested in, in, in continue playing” (Heidi)
Även inom kontinuitet tycker Heidi att det är viktigt att spelet är konsekvent. När en
spelare kommer tillbaka till spelet efter ett avbrott ska han/hon inte behöva fundera
över vad som händer.
”it should have logic to it, have consistency to it. I think that for me that´s
important that you start in a world that is continious and is about
farming” (Heidi)
Heidi pratade även om belöningar och ”badges” som används i deras nuvarande
spel. Dessa belöningar har enligt Heidi en drivande funktion för att fortsätta
spelandet:
”So these badges and stuff are for a lot of people are a sort of a driver
for them to keep playing” (Heidi)
Resultatet tyder på att kontinuitet handlar om att belöna spelare för att de kom
tillbaka och att få spelare att känna framgång genom att lära dem mer saker
och/eller ge dem mer att vinna i spelet. Spelutvecklarna sa även att utmaning är
viktigt för att spelare ska vilja spela igen och att om spelarna kommer tillbaka efter
ett avbrott ska de inte behöva fundera över vad de har gjort eller vad som ska göras.
Utefter spelutvecklarnas uttalanden kan Paavilainens (2010) beskrivning kopplas
ihop med detta. Däremot kan belöningar för spelare att komma tillbaka till spelet
inte stödas av spelutvecklarna. Spelutvecklarna tycker att utmaning är en motivator
till fortsatt spelande och att spelet ska hålla ett konsekvent innehåll vilket inte
nämns av Paavilainen (2010). Denna motivation till att fortsätta sitt spelande kan
kopplas till Gutierrez et al. (2009a) definition av motivation som handlar om
spelarens motivation till fortsatta spelande.

Spelare
Spelarna måste på något sätt hållas kvar i spelet och genom att erbjuda belöningar
vilket verkar fungera om belöningar och troféer utdelas till spelare. Något som
uppskattades var rankningsfunktionen som visade vilken plats spelarna låg på
jämfört med sina vänner vilket ses som en motivator till att fortsätta spela. Om
spelet ger bonusar kan det även resultera i att spelare endast går in för att hämta de
bonusar de får, men de gör definitivt att spelarna återvänder till spelet. Nedan
förklarar Martin hur detta upplevs.
Martin: ”Jag vet att jag blev lurad av det i Hidden Chronicles när de hade
så här ”ja logga in inom de närmsta fem dagarna” men då var det så här:
det hann inte ens ladda upp på sidan så hade jag gått ur igen. Det var
liksom bara för att få den här inloggningsgrejen så jag kunde få mitt pris
och sen sket jag i spelet resten av dagen.”
Intervjuare: ”Men det gör ändå att du kommer tillbaka på något sätt?”
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Martin: ”Ja, nu tycker jag att det här spelet är ganska roligt, asså, jag
spelade ju inte, jag loggade bara in för att få dom här grejerna, men sen
spelade jag inte nåt mer den dagen.”
Mats säger dock att belöningar till spelare som kommer tillbaka bör anpassas till de
som verkligen spelar, annars kan det uppfattas som störande:
”Asså, tycker du att spelet är kul och du gör det varje dag så visst fine, då
är det en bra funktion. Men för dig som bara går in då och då så är det
mer störande.” (Mats)
Spelarnas uttalanden pekar på att kontinuiteten i ett socialt spel påverkas positivt
av att få belöningar samt att spelaren får en känsla av att ha presterat bra gentemot
sig själv och andra spelare får spelarna att komma tillbaka till spelet. Detta är något
som beskrivs i Paavilainens (2010) heuristik. Belöningar till spelare som återvänder
till spelet fungerar även, däremot finns en risk att spelarna kommer tillbaka till
spelet bara för belöningarna och struntar i att spela. Dagliga belöningar till spelare
är bra för de spelare som spelar varje dag, däremot upplevs det negativt för de
spelarna som inte spelar varje dag. Detta nämns inte av Paavilainen (2010) men är
något som bör uppmärksammas.

4.4 Upptäckande
Spelutvecklare
Det uppmärksammades att det är viktigt att visa spelarna vad som är möjligt i
spelet. Heidi kallar detta för ”feasibility”. Visningen av vad som är möjligt i spelet
kan vara vilka bedrifter som finns, vilka troféer som finns att hämta, och vilka delar
av spelvärlden som går att utforska. Heidi säger även att spelet kan visa vad som
finns i spelet genom spelarens vänner:
“Yeah we work with achievements but I think feasibility is very important,
to see that my friends have done something or that my friends can see
that I have done something” (Heidi)
Heidi pratade även om att spelarna ska veta att det finns mer att hämta och mer att
göra:
“[the players should] get continuous points that’s there always something
available, that there is something you can do then it’s very much about
flow and you can really use that flow to achieve more, achieve next levels”
(Heidi)
Spelutvecklarna anser att spelarna ska kunna upptäcka vad som är möjligt att göra i
spelet. Upptäckandet kan ske genom att spelarna ser vad andra spelare har gjort och
därmed få en bild av vad som är möjligt i spelet. Spelarna ska erbjudas poäng och
veta att det alltid finns mer att vinna. Paavilainens (2010) beskrivning av
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upptäckande stöds därför av spelutvecklarna. Enligt spelutvecklarna är det även
viktigt visa vad som är tillgängligt i spelet exempelvis via vad andra spelare har
gjort, vilket inte nämns av Paavilainen (2010).

Spelare
När det handlar om att erbjuda spelarna nytt och utvecklande innehåll upptäcktes
det att det har stor betydelse för viljan att fortsätta spela. Det resulterar även i att
spelare lätt fastnar i spelet. Spelarna verkade vara överens om att bedrifter och
troféer resulterar i att de gärna fortsätter utforska. Viljan att prestera bra är stor.
Fredrik och Mats diskuterar detta enligt följande:
Fredrik: ”Så det är ju lite utforskande liksom. Kan man, asså. Peta in det,
vad händer om jag får tre stjärnor på alla? Det är väl lite kanske
utforskar-viljan som driver en.”
Mats: ”Fast det är samtidigt utforskandet ”vad kan jag få?”.
Intervjuare: ”Så bedrifter och sånt? Det liksom påverkar hur du vill, eller
hur du utforskar spelet..?”
Mats: ”Ja bara grejen med att sätta stjärnor där, ”här har du ett
maxantal av det här!”. liksom det driver folk till att… Alla vill ju alltid
prestera så bra som möjligt vilket innebär att du vill ha dina tre stjärnor.”
Enligt Mikael riskerar spelare att tröttna på monotont material i spelet. Att få reda
på hur nästa bana ser ut är kul samtidigt som att spelarna inte vet vad som finns
bakom nästa hörn är motiverande att upptäcka nya saker. Mikael nämnde även att
andra spelares status i spelet hade en roll i varför han fortsatte med sitt
upptäckande:
”men det är ju likadant som achivements och sånt… precis likadant… där
är det ju mer så att… han har den… jag måste också ha den eller…
pokémon… jag fångar allihop” (Mikael)
Spelarna tycker att utforskande är bra, och på något sätt beroendeframkallande. Om
spelarna erbjuds nytt- och utvecklande innehåll kan de fastna i spelandet längre
stunder. Det som tycks vara den största motivatorn är att utforska det outforskade
och att se vad andra spelare har utforskat eller inte utforskat. Bedrifter av olika slag
upplevs som en motivator för upptäckande. Paavilainens (2010) beskrivning stöds,
men även spelarna vill se vad andra spelare har gjort och veta vad som är möjligt.

4.5 Spridningscykel
Spelutvecklare
Spelutvecklarna använder sig av något de kallar för ”memento” som är till för att
visa vad som hänt i en spelsession som sedan ska användas som ett sätt för nya
spelare att börja spela spelet:
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“We hope that the game produces some fun output, and that other people
um… will read the walls, the Facebook walls of the player, and then also
might get interests in the game.” (Karita)
Spridning av spelet kan inte bara få nya spelare att börja spela, men kan även skapa
social interaktion mellan människor:
“Yeah the way the effect you share is that people will comment on it
people will talk ask about it, and it also is a trigger to invite new people to
the game” (Johan)
“But it could be used as a really good ice breaker you know? If you doesn’t
know someone really good give him a gift first” (Erik)
Innehållet som delas till det sociala nätverket ska väcka intresse hos människorna
som ser inläggen. Erik och Heidi förklarade:
“It should be something that looks interesting, other people should ask
them: “What did you do with that game”, “What does this mean?” you
know… people who didn’t play the game “wow what was that, what´s that
on your Facebook?” “Yeah, yeah, that´s the game we played the other
night with Karita, if you want we could play it together to?” “Ah yeah
cool”… that´s the kind of reaction we want to get…” (Erik)
Spridningen ska väcka intresse hos potentiella spelare och fungera som ett
diskussionsämne mellan spelare och potentiella spelare. Däremot nämnde
spelutvecklarna inget om att spelare ska belönas för att de spridit spelet till nya
spelare. Paavilainens (2010) beskrivning stöds därför delvis av spelutvecklarna. Det
som inte stämmer överens är belöningar till spelare som sprider spelet.

Spelare
Spridningen av sociala spel innebär att spelarna ska kunna skicka inbjudningar och
gåvor för att locka potentiella spelare. Under gruppintervjun fann vi att spelarna var
negativ till all denna spridning och spelarna jämförde dessa spridningar med spam:
”Ah jag tycker det är jobbigt med spel som delar massa grejer speciellt en
del som kanske inte är så insatta helt omöjligt att det spammas ju
jättemycket på vissa personers Facebook: det här spelet har fått dom här
poängen, du har fått det här itemet, du har fått det här, det är ju ytterst
irriterande.” (Mikael)
Under gruppintervjun framkom det även utifrån spelarnas uttalanden att funktioner
för att skicka gåvor och inbjudningar endast ska ske inom spelet:
”Det är det som är problemet med alla de här sociala spelen… så fort du
gör någonting så ska du sprida det till alla du känner… o ja menar… i
många fall kanske man bara vill sprida det till de som spelar… för att de
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är de enda som liksom… man har... som bryr sig ändå i slutändan… då
hade det varit mycket bättre att ha en sån funktion… där man bara
kunde välja dem” (Mats)
Vissa spel kräver att spelarna måste be sina vänner om spelresurser för att avancera
i spelet. Johanna anser detta vara negativt och påstår att det leder till mycket spam:
”jag stör mig på typ Farmville att du MÅSTE be dina vänner om prylar”
(Johanna)
Det framkom under en av gruppintervjuerna att spelarna hellre vill dela med sig av
spelet på egen fri vilja och att de helst pratar direkt med personerna d e vill dela
spelet till. Då kan spelarna själva be om att få gåvor och spelresurser för att lättare
komma in i spelet.
Spridningscykeln upplevs som negativt för spelare. De jämför spridning av ett spel
med spam, vilket kan ses som allvarligt då spam är en negativ sak. Spelarna tycker
även att spelet inte ska tvinga dem att sprida spelet, och om de ska sprida spelet vill
de göra det på frivilligt basis via att prata med sina vänner. När de sedan har bjudit
in sina vänner tar de för givet att de ska få en belöning för att de värvat en spelare.
Under denna heuristik kunde en skillnad uppmärksammas mot Paavilainens (2010)
beskrivning och spelarnas uttalanden. Spelarna ansåg att de själva ska ha kontroll
över hur de sprider spelet och ska inte tvingas till detta, men funktionen ska finnas
vid behov och att gåvor endast ske inom spelet till personer som redan spelar . Detta
kan därför kopplas till Preeces (2000) policys då det handlar om att guida
interaktioner.

4.6 Narrativitet
Spelutvecklare
I studien framgick det att spelutvecklarna traditionellt sett skapar narrativen i spel.
Men inom E2C skiljer det sig från det normala eftersom de istället låter spelarna ta
hand om narrativiteten och berätta historier genom sin egen kreativitet.
Spelutvecklarna arbetar med att spelarna ska ha möjlighet att dela med sig av
händelserna i spelet i form av ett ”memento” som tidigare har nämnts. Det går ut på
att dela vad som har sagts eller gjorts i en specifik spelsession:
“[…] at the end of the game they can decide to share a little bit of the
conversation or sentence or picture as sort of a momentum of the
gameplay that evening so they share the best picture or share the most
silly story someone told or they share something of playing together
(Heidi)
Potentiella spelare som ser detta ”memento” kan dessutom lockas in att börja spela
spelet för att ta del av positiva delar i spelandet:
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”maybe if such a post is on the network and other people might respond
like “oh what a nice night we had”. That, that other people become
curious of what this game is like.” (Johan)
Spelutvecklarna har även valt att narrativiteten ska beskrivas även via ljud:
” […] one thing we have done is to include the sound designer to make
people aware maybe not consciously but aware of the changes in the
game states” (Erik)
Spelutvecklarna har valt att se på narrativitet på ett sätt som spelarna får stå för
spelets historia. Händelser i spelet behöver inte bara visas för spelaren via visning
av bilder utan även via ljud, dvs. användning av olika medier för att beskriva spelets
händelser. Spelarna jobbar med delningar av narrativ och ser detta som positivt.
Spelutvecklarnas uttalanden stöder Paavilainens (2010) beskrivning av heuristiken
för att både narrativen ska förklaras med olika medier och ska även kunna delas på
det sociala nätverket för att locka andra spelare.

Spelare
Delning av de narrativa berättelserna till det sociala nätverket för att framkalla
nyfikenhet var enligt spelarna inte så populärt och resulterade istället i att de tyckte
det var ett störande moment:
”jag skulle nog vilja påstå att det [delning av spelhändelser] är mer ett
störelsemoment för folk” (Mats)
Spelarna anser även när det gäller narrativitet att spridningen av innehåll bör
kontrolleras. Mikael pratar om att skryta för sina vänner om vad som precis hänt i
spelet endast ska ske i inom spelet:
”Skryta och sånt ska bara vara in-game” (Mikael)
När narrativiteten och historier i spelen diskuterades framgick det att i sociala spel
att den narrativa berättelsens djup inte är det viktiga eftersom det ska vara så enkelt
som möjligt att spela dem:
”Jag gillar nog när det är lite story bakom […]i ett sånt [socialt spel] spel
hade jag inte behövt någon historia” (Mikael)
När frågan om narrativa förklaringar om spelets händelser ställdes ansåg Johanna
att förklaringar till exempelvis begränsningar i spelen bör vara tydliga och ge
förklaringar till varför det är en begränsning:
”Då är det ju bättre att det finns en så här: ’kingpin vaktar den här stan,
stadsdelen. Besegra honom så kommer du vidare. För att besegra
honom måste du ta dig genom stadens delar.’” (Johanna)
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Mikael tycker att spridningen av narrativen istället kan vara i form av en video:
”Dom flesta tycker säkert inte det asså om det bara är en bild på en
maffiasnubbe och lite text, då är det kanske om det hade varit nån video
eller så…”(Mikael)
Narrativiteten i ett socialt spel behöver inte vara särskilt djup enligt spelarna. De
prioriterar istället enkelhet i spelandet. Förfrågningar från spelet att dela narrativen
kan upplevas som störande och bör endast vara inom spelet och förklara vad- och
varför saker ska göras eller inte kan göras. Delningarna som görs ska innehålla rika
beskrivningar av vad som hände, exempelvis via videos som visar vad som hänt i
spelet. Spelarnas uttalanden om att använda rika beskrivningar av narrativen i
spelet stöds av Paavilainens (2010) beskrivning. Däremot ses delningen av
narrativen som störande och bör endast appliceras inom spelet.

4.7 Delning
Spelutvecklare
Spelare ska kunna dela med sig av deras spelresurser, i E2C-projektets spel är
fotografier en spelresurs som de arbetar med för att spelarna ska kunna dela med
varandra när de fått ett fotografi som de gillar. Spelet använder sig av fotografierna
från det sociala nätverket som tillgångar i spelet. Dessa fotografier används sedan
som inbjudningar till nya spelare:
“The organization would post photo sets that are triggering storytelling
and that have to do with the local culture and then invite other to post
their photosets” (Johan)
Delning av resurser behöver inte bara betyda att spelarna får fördelar i spelet, utan
kan även användas som en strategi för att få spelare att spela spelet:
“[…] but if you encounter people you can start trading stuff so trading as
a mechanism is very powerful […] it´s a good motivator for playing a
game” (Heidi)
Delning av spelresurser tycks vara en fördel för spelare. Spelarna kan med hjälp av
delning utnyttja delningsfunktioner som strategiska fördelar i det sociala spelet.
Delning av spelresurser ses som en kraftfull del i spelmekaniken som får spelare att
vilja spela spelet. Spelutvecklarnas uttalanden om delning av resurser kan styrka
Paavilainens (2010) beskrivning av heuristiken delning. Något som kan tilläggas är
att delning av resurser kan ses som strategiska medel för att motivera spelare att
spela.
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Spelare
När det handlar om att dela information och spelresurser mellan spelare gav
gruppintervjun med spelarna feedback om att det är något positivt och kan hjälpa
spelare att komma in i spelet. När frågan om byteshandel av spelinformation och
spelresurser ansågs vara positivt svarade Johanna:
”Det är asså, och byta resurser är väl jätte bra för folk att kommunicera
och lära känna varandra bättre och typ. Om man nu har någon som man
inte pratar med på daglig basis så får man en möjligt att skicka ett mail
liksom ”shit, kan inte du skicka lite skit till mig på Farmville?” (Johanna)
Under observationen framgick det från Martin att pengar som är till för att köpa och
byta spelresurser bör delas ut om spelaren är duktig och åstadkommer någonting.
Fredrik funderade även om denna byteshandel mellan spelare får ta för stor plats i
sociala spel.
Johanna diskuterar även under delning av resurser mellan spelare att endast de
aktiva spelarna ska bli ”spammade” med dessa förfrågningar om delning. Återigen
diskuterades att det innehåll som ska delas måste kontrolleras och gå att styra över,
liknande det som diskuterades under spridningscykel och narrativitet:
”Den får gärna finnas men den får gärna vara begränsad till dom som
också spelar.” (Johanna)
Delning av information och resurser upplevs som positivt från spelarna. De vill ha
en möjlighet att dela sina resurser med andra spelare men momentet där resurserna
delas ska hållas innanför spelet och ska gå att kontrollera av spelarna. Delningen i
spelet får inte bli för stor del av spelet, utan ska hållas som en tillgång istället för en
förutsättning att få spela. Paavilainens (2010) beskrivning av delning kan därmed
stödas av spelarna eftersom delning ses som positivt, men bör inte vara för stor de l
av spelet samt bör kunna kontrolleras av spelarna.

4.8 Fördjupning
Spelutvecklare
De olika spelutvecklarnas uttalanden om hur spelarna kan uttrycka sig i spelet
skiljer sig emellan dem. Det som var gemensamt i deras uttalanden är spelarnas
egen kreativitet:
"That´s something we try to do a lot […] because this, for us, creating stuff
for yourself and expressing yourself, it’s something that is important"
(Heidi)
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Fördjupning handlar inte bara om hur mycket en spelare är involverad i spelet, utan
även på vilket sätt spelaren är involverad. Spelarnas kreativitet är en del av deras
fördjupning. Heidi förklarar vad hon anser om kreativiteten i sociala spel:
“Yeah that’s important but what I really hate is that you can only choose
between a childish yellow and a too purple red and a predefined blue and
that it can only, only looks like some silly IKEA-furniture. I want my own
design, I want my own stuff: if you ask me to be creative in a game – Let
me be creative, and not give me these pre-fixed choices that are often to
childish to be true […] It becomes immersive it has something to do with
my life and it connects to who I am, so if you ask me to create my own
house it should fit to my identity and not be some sort of “my first pony”type of house” (Heidi)
När vi frågade Heidi om hur hon arbetar med fördjupning svarade hon:
“[…] I think it comes back to consistency here as well if you want people
to believe in this world it really has to be consistent the whole time and
that really has to be in everything” (Heidi)
Fördjupning tycks enligt spelutvecklarna vara viktig i sociala spel. Det är även
viktigt att spelarna ska kunna vara så personliga som de själva vill vara, och att
spelarna ska få vara kreativa och inte lämnas med för mycket fördefinierade val.
Med detta i åtanke stöder spelutvecklarna därför Gutierrez et al. (2009a)
beskrivning av fördjupning. Kreativitet tycks även vara viktigt för spelarnas
uttryckande av känslor i spelet, därmed kan Paavilainens (2010) beskrivning av
uttryck stödas. Spelvärlden ska även vara konsekvent i vad den innehåller för att
spelarna ska behålla sin bild av spelet.

Spelare
Fredrik pratar om att visa hur spelare känner sig är viktigt för beskrivning av andra
spelares uttryck i spelet och jämför detta med spelet ”Little Big Planet”. Han
beskriver de tydliga uttrycken som förmedlar en personlig känsla hos en spelare:
”typ i Little Big Planet kan du ställa in att din gubbe ska springa genom
banan gråtandes eller om man ska springa genom skrattandes, och dom
här JÄTTE tydliga uttrycken liksom där att, gråter du verkligen hugger
det i hjärtat när du tittar på den. Det är lite DEN funktionen jag skulle
vilja se i spel” (Fredrik)
När det diskuterades hur uttryckningen i sociala spelen ska ske nämndes det att de
textbaserade funktionerna för att uttrycka sig är perfekta. I gruppintervjuerna och
observationerna med spelare diskuterades olika alternativ på vad fördjupning i
sociala spel innebär. En spelare diskuterade bland annat att involvering av bilder på
sig från det sociala nätverket vore roligt att ha i spelet. För att skapa en personlig
upplevelse i sociala är det viktigt att kunna forma fler saker än endast spelarnas
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karaktärer. Fredrik och Martin pratade om att skapa och förändra spelvärlden för
att uppnå någonting.
”När du väljer att avsluta ditt spelande ska du känna att jag har
åstadkommit något i det här spelet!”, eller ”jag har skapat någonting!”
(Fredrik)
”Det kan jag fastna i flera timmar för att bygga upp den här- Det har
inget med spelet att göra. Det spelar ingen roll alls, men det är skitkul!”
(Martin)
Fördjupning tycks ha två dimensioner enligt spelarna. Dimensionerna är att
personligen vara i spelet och att forma innehållet i spelet efter spelarnas egna
preferenser. Spelarna vill visa vilka de är i spelet via personifierade avatarer och vill
personifiera spelvärlden i exempelvis herrgårdar som byggs upp med spelarnas
egen design. Spelarna tycks vilja uttrycka sig i sociala spel och textbaserad
uttryckning är det som verkar fungera bäst. Spelarna uppskattar även delvis
fördefinierade val som de kan förmedla sina känslor genom, exempelvis gråtande
karaktärer. Utefter denna sammanfattning kan denna heuristik stöda Paavilainens
(2010) och Gutierrez et al. (2009) beskrivningar som heuristiken är baserad på.

4.9 Sociabilitet
Spelutvecklare
Samspelande behöver inte vara tävlingsinriktat. Istället för att samspelandet ska
handla om att få extra poäng kan bedrifter och troféer användas eftersom det skapar
ett starkare band mellan människorna som spelat tillsammans:
“it’s much more about the quality of what you deliver together and the
achievements is much more between you and me or between me and a
friend and it becomes something else than a quick win” (Heidi)
Det uppmärksammades under intervjuerna att policys inte bara innebär att
moderera olämpligt innehåll bland de sociala interaktionerna, utan även att
spelarna ska kunna moderera vad de delar. Erik förklarade:
“The users need to be, really need to be, they should have the feeling that
they are in control“(Erik)
Spelare ska vara tillåtna att säga vad de vill, men om en spelare beter sig illa ska
han/hon bli medveten om att handlingen har sårat en annan spelare:
“You are allowed to say that word, and then if your friend takes offence or
if other player takes offence he need to be able to say something about it
and you need to be aware that you’ve offended someone” (Heidi)
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Samspelandet i sociala spel tycks vara ett bra verktyg för att stärka sociala band och
minska chanserna till att enstaka spelare hamnar utanför i ett socialt sammanhang.
Spelutvecklarna verkar tycka att den riktiga bonusen i samspelande inte ligger i
ökade spelresurser utan att band stärks emellan människor. Denna typ av bonus är
dock inget som nämns av Paavilainen (2010). Spelutvecklarna uppmärksammade
även att spelare själva ska ha kontroll över vad som delas på sociala nätverk, vilket
stöder Preeces (2000) definition av policys. De spelarna som gör en oacceptabel
handling ska hållas ansvarig för det och bli medveten om att handlingen sårade en
annan spelare. Om spelet håller för strikta regler över vad som görs eller sägs i en
spelsession finns det risk att spelet blir för politiskt korrekt och stelt och tar
därefter bort det roliga i spelet.

Spelare
När det handlar om att kommunicera och att samspela märktes det att detta var
positivt enligt spelarna. När diskussioner kring hur samspelande i sociala spel ska
fungera sa Fredrik att det inte ska finnas att tvång att samspela samtidigt med
stressen att ”tajma” varandra. Spelarna ska kunna spela med varandra på sina egna
villkor och inte behöva vara online samtidigt.
”asså att en lägre interabilitet asså, som jag förstår det i dom här andra
spelet är det inte lika mycket sånt här att du måste göra tillsammans, och
ni måste vara här när jag är här” (Fredrik)
När diskussioner kring att skicka inbjudningar till spel och att få inbjudningar sa
Mats att han absolut vill kontrollera detta:
”jag vet inte hur många såna här invites man får typ varje gång du går in
på Facebook så är det såhär dem här har efterfrågat att du ska spela det
här spelet osv, osv jag menar, det är fruktansvärt irriterande, jag väljer
vilka spel jag vill spela, vill jag inte spela så är jag säkert inte intresserad
av att få invites till det heller liksom” (Mats)
När frågor om språkregler på det sociala nätverket diskuterades under
gruppintervjun pratade Mats för att språket ska vara fritt inom spelgrupper:
”Nej där är det upp till din personliga etik liksom, vad du tycker är okej
och inte okej. Jag menar, Känner man varandra så väl när man håller på
att spela så lär man ju känna varandra bättre och bättre liksom. Jag
tror att gruppen sätter upp i sig sina egna regler för vad som är okej och
inte okej. Och det är svårt att ha en moderering på det.” (Mats)
Utifrån spelarnas uttalanden är samspelande en viktig och rolig del av spelandet
vilket Paavilainens (2010) beskrivning också nämner. Detta ska dock inte vara ett
krav att spela tillsammans i realtid. Delningen ska ske på spelarens initiativ och
villkor. Spelarna lyfter att de själva vill bestämma om de vill ha olika inbjudningar
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till att spela spel. Moderering av språk ska ske efter spelarnas personliga etik. Detta
stämmer inte överens med Preeces (2000) definition av policys i sociabilitet
eftersom olämpligt innehåll inte behöver filtreras i spelgrupper. Däremot stämmer
spelarnas uttalanden delvis överens med policys eftersom det handlar om att guida
spelarnas sociala interaktioner när det gäller att kontrollera delningar och
inbjudningar exempelvis.

4.10 Rankning
Spelutvecklare
Spelutvecklare anser att rankning är viktigt i spel, och det är även viktigt att
spelaren hela tiden ser hur denne ligger till jämförelsevis med andra spelare.
Däremot anser en av spelutvecklarna att rankning kan påverka spelarna negativt:
“[…] maybe ranking is a form of rating as well… we explicitly chose not to
include rating in the game mechanics, because what we’ve found is equal
experience to much pressure because they know that their story will be
rated, and they will shut down” (Erik)
Poäng är inte det enda som är viktigt när det gäller rankning, utan det är individuellt
för ett specifikt spel. Bedrifter och troféer spelar även roll i rankning eftersom även
de kan visa hur väl en spelare har gjort ifrån sig:
“it can be a little more nuanced than “I have ten points and you have five
points”, maybe I’m lousy at playing a game so I’ve only earned five points
but I have done maybe some other stuff which makes me rank even higher
than you although I did not win any game but I was very active and I’ve
published a lot of stuff and I helped other people, so all of these things can
be part of a score or ranking as well” (Heidi)
Spelutvecklare ser rankning som en positiv sak i sociala spel. Det frambringar
tävlingar mellan spelare och deras vänner, och får därmed spelarna att fortsätta
spela. Däremot bör hantering av rankning användas försiktigt eftersom det kan
påverka spelarna negativt om de upplever sig själv att bli på något sätt betygsatta.
Spelutvecklarnas uttalanden om rankning kan därför styrkas av Paavilainens (2010)
beskrivning av rankning. Spelutvecklarna nämner dock att för mycket press på
spelarna kan resultera i att de inte vill spela.

Spelare
Sociala spel ska använda sig av highscore-listor för att spelarna ska kunna tävla med
sina vänner. Utifrån gruppintervjun och observationen var olika former av rankning
mycket uppskattat och att det får spelarna att fortsätta spela:
”Jag kan säga att jag fick en kick av highscore listan där i början för det
gick asbra, jag hamnade typ trea, och jag bara ”vad grym jag är på det
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här!” liksom, det fick ju mig att spela vidare och tyckte det var askul”
(Martin)
Men det framgick att spelarna inte ville tävla mot okända människor. Highscorelistan skulle därför bestå av människor spelarna på något sätt kände:
”Asså jag tror att highscore-listan är för de flesta beroende för vilka som
är på det, är det liksom, skulle det vara någon helt främmande människa
skulle liksom ”här är min highscore med alla mina polare” i Örnsköldsvik
liksom” Jaha? Fuck it liksom, däremot: ”här är liksom D3s highscore”, då
hade jag blivit lite tänd då liksom. Om jag kan slå alla på D3, eller alla
mina polare och vara bäst på spelet.” (Fredrik)
Spelarna tycker att rankning är bra för deras motivation att spela; det gav spelarna
både en ”kick” och ökat självförtroende. Rankning kan även främja tävlingar mellan
spelare som känner varandra, däremot anser spelarna att de inte vill spela emot
människor de inte känner. Rankningen kan med andra ord inte göra att spelare
träffar nya människor, utan istället gör att de stärker existerande band. Med dessa
uttalanden kan därför Paavilainens (2010) beskrivning av rankning styrkas.
Spelarna ville dock poängtera att rankning endast var aktuellt när de spelade mot
vänner. När det gäller att erbjuda tips och tricks till spelare om hur de kan ava ncera
i spelet nämndes inte under rankning, utan under nästa heuristik, lärbarhet.

4.11 Lärbarhet
Spelutvecklare
Spelutvecklare anser att spelet inte ska lära spelarna hur saker fungerar i spelet via
manualer eller instruktionsvideos, utan det ska vara en del av spelet. Om en spelare
ska lära sig något ska det göras till ett spelmoment:
“[…] let’s say I have to learn how to build a gun, then how to build a gun
should be a game as well and not an exploratory video of about how to
create a gun.” (Heidi)
Kunskapen som ges vid ett inlärningsmoment ska inte vara för djupgående, utan
bara ge spelaren den kunskap som behövs för tillfället. Heidi kallar det för ”need-toknow-basis”:
“[…] but also on a need-to-know-basis. I think that works quite well don’t
give me the instructions in beforehand, give me something that I really
need now and when I’m interested then I’ll do it. But often you need to
read this booklet before and then you don’t know why you need it.”
(Heidi)
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Om spelet inte kan tillhandahålla spelmoment som ger spelaren tillräcklig lärdom
om specifika spelmoment kan istället spelaren be någon av sina sociala kontakter
om hjälp. Erik beskriver att det är viktigt för dem i deras spel:
“[…] for our game it’s really important to have a champion or a game
master or someone who really understands what the goals of the game
are. You have to have somebody who has played it before, likes it, and
who is able to influence the story telling part to get the creative users
forward.” (Erik)
Lärbarheten ska designas efter engelskans ”learning by doing”. Spelet ska göra att
lärandemoment inte ska förklaras på samma sätt som en instruktionsvideo hade
gjort utan hellre via att spelaren själv får utföra momentet. Lärandemomentet ska
dock inte ge spelaren för mycket information utan bara det som behövs för tillfället.
Spelutvecklarnas uttalanden om lärbarhet kan därför stödas av Gutierrez et al.
(2009a) definition av lärbarhet. Däremot om spelet inte kan lära ut det som ska
läras ut kan spelarna istället ta hjälp av det sociala kontaktnätet för att fråga hur
han/hon ska gå tillväga.

Spelare
För att ge spelare ett lätt och tydligt sätt att lära sig på behöver detta förmedlas på
ett bra sätt. Detta diskuterades och det visade sig att spelarna föredrar bilder med
eventuellt någon kortare text på hur saker ska göras:
”jag hade inte dött av lite texter. Det hade nog inte skadat. Det är ju bara
man bara ”jaha okej, ska jag döda allihopa eller vad är det som händer?”
Det kanske står ”använd så lite fåglar som möjligt för att liksom”
(Mikael)
När ett socialt spel inte ger tydliga förklaringar på vad saker innebär och hur
funktioner fungerar resulterar det i att spelarna får chansa sig fram och testa, vilket
uppfattades olika av spelarna, men Mikael sa följande:
”Ja och ska man sitta och testa dom får man ju spendera en halvtimma på
att testa power-ups.” (Mikael)
Mikael diskuterade istället under gruppintervjun att han föredrar tutorials för att
lära sig spelet. Han förklarar även att utan dessa tutorials är det hög risk att viktiga
funktioner som kan hjälpa till för att avancera missas:
”man kan ju kanske ha valet att ha en tutorial där man kan testar och
skjuter fåglarna tre-fyra gånger för att se om du kan pricka där, eller
använd den här power-upen för att liksom, det ska finnas möjlighet till en
tutorial för det är svårt att lära sig ett spel utan tutorial. Och så kanske
man har spelat det, asså lärt sig spelet, och sen helt plötsligt går man
igenom tutorialn och sen så ser man någonting som man kanske har
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kunnat använda hela tiden som man har skippat och svärt och hatat bara
för att man inte kunnat göra.” (Mikael)
Spelarna anser att spelen ska visa spelarna hur de ska spela, och förklara med
kortare stycken med text hur spelmoment fungerar. Alla funktioner i spelet ska vara
tydligt förklarade vad de gör så att spelarna vet vad som händer i spelvärlden. Det
är även viktigt att göra inlärningsmoment som en del av spelet, exempelvis som en
”tutorial” däremot finns en risk att spelarna missar viktiga funktioner om de väljer
att hoppa över dem. Detta diskuterades även av spelutvecklarna och refererade det
som ”learn by doing” och ”need-to-know basis”. Gutierrez et al. (2009) definition av
lärbarhet kan stödas av spelarnas uttalanden eftersom uttalandena handlar om att
spelarna ska ge spelarna förståelse kring spelets mekanik.
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5 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och sätter de olika informationskällorna i
kontrast mot varandra för varje heuristik. Utöver den diskussionen diskuteras även
utveckling av heuristikerna med studiens resultat som grund. En kortare diskussion
kring övriga fynd diskuteras även.
Spontanitet är enligt de båda informationskällorna något som är viktigt inom sociala
spel. Sociala spel kan designas för att snabb tillgång till spelande ska ske, dvs. att det
inte enbart räcker att få tillgång till spelet i sig. Spelarna behöver med andra ord
inte göra några större inställningar, eller att behöva vänta på att andra spelare ska
ansluta sig för att få börja spela, det sociala spelet riskerar då att tappa sin
spontanitet. Vi anser att spontanitet kan kopplas till den effektivitet Gutierrez et al.
(2009a) tar upp då spelet inte ska kräva för mycket tid eller resurser. Det kan även
diskuteras huruvida spelets regler bör kunna böjas för att ge rum åt spontana och
kreativa händelser. Användningen av familjära teman från populära kulturer
uppfattades som viktigt i sociala spel och kan därför designas därefter.
Avbrytbarhet tycks vara viktigt vid design av sociala spel och handlar om att spelare
ska kunna avbryta spelsessioner när de vill och snabbt kunna komma tillbaka i
spelet igen. Vid avbrott i spelet kan det även viktigt att hålla en konsekvent
spelvärld, med andra ord ska spelarna återvända till samma plats med samma
förutsättningar när ett avbrott har gjorts. Vi ser även att spelarna inte vill bli
tvingade till avbrott. Därför så ser vi att sociala spel kan designas för spontana
spelsessioner med plats för avbrott i spelet. Paavilainen (2010) skriver även att
spontanitet och avbrytbarhet kan vara svåra att särskilja då de är sammanlänkade
med varandra.
Vi anser att kontinuitet i sociala spel är en heuristik som är viktig för det fortsatta
spelandet. Vårt resultat pekar på att kontinuitet handlar om att ge spelarna
anledningar att fortsätta spela och komma tillbaka till spelet. Belöningar, bedrifter
och troféer ses som motivatorer att fortsätta sitt spelande. Vi anser att denna typ av
motivatorer kan kopplas till Gutierrez et al. (2009a) ”motivation” under spelbarhet
eftersom det handlar om fortsatt spelande. Dagliga belöningar till spelare som
kommer tillbaka kan vara en motivator till att återvända till spelet, men behöver
däremot inte betyda att spelarna stannar för att spela. Vi vill dock lyfta fram att
dessa dagliga belöningar kan ses som ett störelsemoment hos spelare som inte är
dagligt aktiva i spelet. Även inom kontinuitet uppmärksammades betydelsen av
konsekvens i det sociala spelet, vilket vi ser som ett intressant sammanträffande.
Vi tycker att att spelare ska erbjudas nytt- och utvecklande innehåll i spelvärlden.
Genom att göra det möjligt för spelare att se vad nästa steg erbjuder s kapar det
intresse att utforska vidare. Att få veta vad som kan vinnas eller fås genom bedrifter
kan generera en nyfikenhet hos spelarna. Vi anser att nyfikenhet i upptäckande
påverkar viljan att komma tillbaka till spelet och därefter utforska spelet mer. Vi
anser att denna vilja att komma tillbaka till spelet även här stöder Gutierrez et al.
(2009a) definition för motivation. Spelarna vill genom utforskande dra lärdom om
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hur spelet är uppbyggt och vad som finns att hämta. Vi ser därför att upptäckande
och kontinuitet är nära relaterade för att skapa ett socialt spel som kan locka
spelares fortsatta upptäckande och genom detta få spelare att komma tillbaka till
spelet.
Vi upptäckte under denna studie att det finns stora meningsskiljaktigheter från
informationskällorna under spridningscykel. Det tycks vara viktigt att sprida spelet,
men spelarna vill inte göra detta innan de själva väljer att göra det. Vi vill ta ställning
till båda informationskällornas uttalanden eftersom spridning av spelet kan vara
viktigt för att nya spelare ska hitta spelet. Gutierrez et al. (2009a) socialisering och
Preeces (2000) sociabilitet kan kopplas till spridningscykel eftersom det handlar om
att vara sociala gentemot andra människor och hur dessa känner sig mot varandra.
Men eftersom spelare ser spridningen via det sociala nätverket som spam kan det
ses att spridningen ska kontrolleras via att spelet i fråga inte ska tvinga spelare att
sprida spelet, eller att spelet inte ska publicera inlägg utan att spelaren själv valt det.
En del av narrativitet handlar om att dela händelser från spelet. Detta skapade
förvirring hos informationskällorna och de blandade ihop narrativitet med
spridningscykel. På grund av det, och att Paavilainen (2010) nämner att dessa två är
relaterade till varandra, kan spridning av narrativ inkorporeras i spridningscykel
istället för att vara en del av narrativitet. Även delning av spelhändelser var inte
uppskattat av spelarna och borde kanske ske på spelarnas villkor. Den spridnigen av
narrativ som görs ska endast ske inom spelet och inte till det sociala nätverket enligt
spelarna. Denna delning sker även mellan spelare genom spelet, denna heuristik kan
därför enligt oss kopplas mot Preeces (2000) sociabilitet som handlar om människa människa-interaktion via teknik. Spelets händelser kan förklara för spelarna vad,
varför, och hur spelhändelser händer eller ska ske som även stöds av Schells (2008)
förklaring av historia. Vi anser att eftersom narrativitet handlar om att visa spelarna
detta via rika beskrivningar kan det kopplas mot lärbarhet, som handlar om hur
spelarna förstår och lär sig spelet.
För att skapa ett socialt spel med god lärbarhet anser vi att inlärningsmoment i
spelet kan förmedlas på ett sätt så att lärandemomentet blir ett spel i sig, exempelvis
via ”Learn by doing” dvs. att lära sig genom att utföra. Detta anser vi kan ske på en
nivå där spelarna får reda på det de endast behöver få reda på för att utföra
spelmomentet. Vill spelarna lära sig ytterligare om momenten kan de själva
återvända för att lära sig mer. Lärbarhet handlar dessutom om att spelet ska
förklara dess mekanik på ett effektivt sätt, vilket även stöds av Schells (2008)
förklaring av hur mekanik och historia relaterar till varandra.
Delning av spelresurser och information om spelet är uppskattat och ses som en
kraftfull spelmekanik som motiverar spelare att spela spelet. Vi anser dock att
denna typ av delning inte behöver vara en stor del av spelet eftersom det lyftes fram
av spelarna. Delning kan ses som endast en extra tillgång i spelet och inte ett tvång
för spelarna att använda. Eftersom delning sker mellan spelare med spelet som
grund anser vi att denna heuristik kan kopplas till Preeces (2000) sociabilitet.
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Vårt resultat tyder på att de sociala spelen kan designas för att ge rum för spelare att
vara personligt fördjupade i spelet. Detta kan betyda att innehållet i spelen kan
personifieras av spelarna på det vis som speglar deras personlighet eller känslor,
innehållet kan även hålla sig konsekvent. Spelare kan erbjudas funktionalitet som
stöder kreativitet, men det kanske även ska finnas ett antal fördefinierade val att
välja mellan. Resultatet pekar på att det sociala spelet inte ska kunna tvinga
spelarna till något utav dessa, utan kan istället erbjuda funktioner som stöder båda
två. I vår litteratursammanfattning kompletterades uttryck och fördjupning med
varandra under namnet fördjupning, och dessa tycks fortfarande relatera till
varandra.
Vi ser att sociabilitet är en viktig del inom sociala spel. Funktioner för att kunna
samspela tycks innebära att spelare kan spela med varandra, men inte tvingas till att
samspela i realtid då det påverkar spontanitet negativt. Resultatet tyder på att
spelarna kanske borde kunna uttrycka sig själva hur de vill, däremot ser vi att
funktioner för att anmäla spelare kanske bör finnas om de missköter sig. Däremot
anser vi inte att det sociala spelet ska ha för strikta policys då detta kan påverka
spelet negativt. Heuristiken stöder Preeces (2000) defintion av sociabilitet, då
människor, syfte, och policys är inblandat. I vår litteratursammanfattning
argumenterade vi för att policys kan inkorporeras i sociabilitet. Heuristikens
benämning ”sociabilitet” ser vi som en aning otydlig efter som en av de
huvudkategorier som använts i studien är detsamma. Istället vill vi använda
Gutierrez et al. (2009a) benämning ”socialisering” då benämningen blir lättare att
förstå gentemot heuristikens betydelse.
Utefter resultatet ser vi rankning som en viktig del i sociala spel där tävling mellan
vänner sker. Spelarna motiveras och får ökat självförtroende av att kunna spela mot
varandra och se varandras resultat. Något som dock bör uppmärksammas under
denna heuristik är att för stor användning av tävlingsmoment kan resultera i för
mycket press bland spelarna. Vi anser även att rankningen kan ske mellan spelare
som är bekanta eller vänner med varandra eftersom det inte finns något intresse i
att tävla mot okända människor. Eftersom rankning handlar om att tävla mot andra
och jämföra resultat ser vi att rankning kopplas mot Preeces (2000) definition av
sociabilitet eftersom det är datorstödd människa-människa interaktion.
Under denna studie uppmärksammade vi att konsekvens i sociala spel är viktigt. En
av spelutvecklarna som intervjuades poängterade under avbrytbarhet, kontinuitet,
och fördjupning att konsekvens är viktigt. Vi anser att det är olämpligt att applicera
konsekvens under de tre separata heuristikerna, och att konsekvens istället kan
vara en egen heuristik. Anledning till det är att den kan appliceras på åtminstone tre
av de andra heuristikerna. Applicering av denna heuristik anser vi kan ge det sociala
spelet en mer spelbar spelvärld. Vi saknade dock att spelarna uttryckte sig om detta,
vilket kan spegla den nya heuristikens relevans negativt. Vi anser dock att
konsekvens kan vara viktigt för sociala spel eftersom det var ett återkommande
tema bland andra heuristiker.
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Vårt resultat pekar även på att spelare inte uppskattar att andra spelare kan köpa
sig till framgång för riktiga pengar och att spelutvecklare inte litar blint på riktlinjer
eller heuristiker vid spelutveckling. Detta är dock inte en del av huvudbidraget i
denna studie utan något extra vi uppmärksammat.
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6 Slutsatser
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser och sammanfattning av vad som gjorts
för att besvara studiens frågeställning: ”hur kan sociala spel designas och utvärderas
för att öka kvaliteten på sociabilitet och spelbarhet med hjälp av heuristiker?”.
För att besvara frågan genomfördes en litteraturstudie, intervjuer med
spelutvecklare, samt observationer och gruppintervjuer med spelare.
Litteraturstudien resulterade i elva heuristiker som låg till grund för
empiriinsamlingen. Intervjuerna med spelutvecklarna resulterade i en förståelse
kring heuristikernas användande vid design och utvärdering av sociala spel. Spelare
observerades och intervjuades i grupp och resulterade i en förståelse kring
upplevelsen av heuristikerna.
Vid utförandet av studien kunde både skillnader och likheter ses mellan de olika
informationskällorna. Heuristikerna upplevs inte vara skapade för spelarna; de
personer som ska använda det sociala spelet. I denna studies resultat har därför
även spelarnas åsikter belysts, eftersom det är de personer som i slutet påverkas av
speldesignens kvalitéer. Utefter skillnaderna och likheterna mellan spelutvecklare
och designers har studien resulterat i vidareutvecklade heuristiker. Dessa
vidareutvecklade heuristiker har syftet att fungera somriktlinjer åt spelutvecklare
vid design och utvärdering av sociala spel. Vi har delat in de slutgiltiga heuristikerna
efter spelbarhet och sociabilitet (se figur 7).

Figur 7 - Slutgiltig uppdelning
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Svaret på studiens fråga är att sociala spel kan designas och utvärderas för att öka
kvalitet på sociabilitet och spelbarhet genom att ta hänsyn till de nio heuristiker
som presenteras i tabellen nedan (se tabell 2).
Spontanitet
Tillhandahåll snabb tillgång till spelande och stöd spontana spelsessioner som enkelt
kan avbrytas. Använd familjära teman från populära kulturer och tillåt spelare att böja
spelregler för att främja spontana spelhändelser.
Kontinuitet
Erbjud spelarna en framväxande spelvärld som resulterar i framgång och som
tillhandahåller nytt-, och utvecklande innehåll. Spelet ska förmedla vad som är möjligt
att vinna i spelet och erbjud belöningar i form av bedrifter och troféer när de gjort
något bra.
Spridningscykel
Ge bonusar som uppmuntrar spelare att skicka förfrågningar och gåvor som fungerar
som länkar för nya spelare att starta spelet. Tillåt spelarna att själva välja om de ska
sprida spelet eller delar av spelet.
Lärbarhet
Förenkla lärprocessen och visa tydligt via narrativa beskrivningar vad som förväntas av
spelaren. Gör lärandemoment till ett spelmoment och förklara spelets mekanik på ett
sätt som gör att dessa spelmoment blir självklara för spelaren. Ge spelaren endast den
information som behövs för tillfället.
Delning
Erbjud funktioner för att dela information och spelresurser och gör det möjligt för
spelare att dela information om spelet. Använd delning som en möjlighet för spelare att
byta spelresurser med varandra.
Fördjupning
Tillåt spelarna att enkelt bli personl igt involverade i spelet genom att stöda kreativitet
och uttryckande av känslor i spelet. Tillåt spelare att kunna forma personligt innehåll
efter spelarnas egna preferenser och erbjud fördefinierade val för detta .
Socialisering
Använd sociala kontakter i spelet och gör dem till en del av spelets mekanik, och
tillhandahåll funktioner för att spelarna ska kunna dela vad de själva vill samt möjlighet
flagga olämpligt innehåll. Stöd gruppformeringar och samspelande med kontakter.
Rankning
Erbjud highscore listor för att tävla med vänner och möjligheter för att ge tips om hur
spelaren kan avancera.
Konsekvens
Erbjud spelarna konsekvent innehåll som speglas mot spelets tema. Främja spelets
trovärdighet genom att hålla en konsekvent bild av spelets innehåll.
Tabell 2 - Slutgiltiga heuristiker

Vårt bidrag fyller en kunskapslucka eftersom det funnits en brist på heuristiker till
sociala spel. Vi har därför vidareutvecklat samt kompletterat Paavilainens (2010)
initiala heuristiker. De nya heuristikerna fyller en praktisk funktion genom att de
kan användas vid design och utvärdering av sociala spel.
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6.1 Vidare forskning
Under studien framkom det att spelare vill kunna spela sociala spel via olika
plattformar, exempelvis via smartphones. Spelinnehållet, exempelvis spelresultat,
ska sedan vara tillgängligt på olika plattformar och därmed kan spelet vara
tillgängligt på olika geografiska platser och plattformar. Till vidare forskning skulle
det vara intressant att undersöka heuristikernas användning mot detta och inte bara
spel som spelas på sociala nätverk, utan exempelvis spel som spelas på en
smartphone som är kopplade till ett socialt nätverk. Spelutvecklarna pratade om
detta och kallade det ”transmedia”.
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Bilagor
Bilaga 1 – Intervjuguide spelutvecklare
Interview with E2C
This study is done as part of a degree at bachelor level. Purpose of this thesis is to
test and possibly develop heuristics for social games that are based on the initial
heuristics developed by Paavilainen (2010). Paavilainen argues that his heuristics
needs to be tested. A social game is by definition games played on or around a social
network. Through this interview, the idea is to create an understanding of the
heuristics practical relevance as well as provide feedback on how these may be
changed, evolve or break apart. The heuristics being treated is 10 pieces, these in
turn contains a number of questions addressed to you. We will also discuss other
questions derived from playability and sociability.
The interview is semi-structured to capture your ideas and interpretations. This
interview will be recorded using a dictaphone and will be written down. The
answers given are completely anonymous and will only be used for examination
purposes. This interview is completely voluntary and you may at any time terminate
the interview. Following this study, any quotations and interpretations will be sent
to you for verification and determination of credibility in order to avoid
misunderstandings and misinterpretations. At the end of the thesis, a summary will
be made available to all respondents to take part of, if a certain respondent is
interested.
Because the signature for your consent becomes problematic, your consent is based
on the recorded material in which we ask for your consent.
Below are the heuristics that will be discussed.
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Heuristics
Spontaneity
How do you work with spontaneity in and around the game?
Questions:
1. Is it important to provide fast access to the game? Why? Why not?
2. In which way do you think the games’ availability affect spontaneous game
sessions?
3. How is the players’ accessibility to the game developed?
4. How do cultures and themes affect the games development?
5. How do you work to take account of cultures?
Is there anything else you find important in this manner?
Interruptability
How do you work with interruptibility in and around the game?
Questions:
1. How can you use short game sessions in social games?
2. Can you give an example of how interruptions can be used in social game
mechanics for advantage?
Is there anything else you find important in this manner?
Continuity
How do you work with continuity in and around the game?
Questions:
1. How do you work with the players' rewards in the game world?
2. How do you think it could affect the players' desire to play again?
Is there anything else you find important in this manner?
Discovery
How do you work with discovery in and around the game?
Questions:
1. How do you work with offering players new and evolving content inside the
game?
2. How does an emerging world affect the players’ exploration?
3. How do the achievements and trophies affect continued exploration?
Is there anything else you find important in this manner?
Virality
How do you work with the virality of the game?
Questions:
1. How can gifts and requests affect the game?
2. How do gifts and requests affect gameplay?
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3. How can players be encouraged to share the game?
Is there anything else you find important in this manner?
Narrativity
How do you work with narrativity in and around the game?
Questions:
1. How can the story be used to describe events in the game? Stories and narrative
reasons why a player does not proceed to new environments, etc.
2. How can sharing to social networks of certain events and stories affect users
outside of the game? For example, facebook users who doesn’t play the game at
the moment.
Is there anything else you find important in this manner?
Sharing
How do you work with divisions in and around the game?
Questions:
1. How does the sharing of information between game players affect user experience
of the game?
2. How can sharing game resources affect the players? (Trading)
Is there anything else you find important in this manner?
Expression
How do you work with the expression in and around the game?
Questions:
1. How does the game support the players' expressions of emotion?
2. How do you work with expressions from the player against the social network?
3. How does the game encourage the players to express themselves?
Is there anything else you find important in this manner?
Sociability
How do you work with sociability in and around the game?
Questions:
1. How do you involve the players' contacts from the social network in the game
mechanics? High score lists? Profile pictures?
2. How can co-operative playing be supported in the game? Bonus cooperation
3. How can group formations be supported in a social game?
Is there anything else you find important in this manner?
Ranking
How do you work with ranking in and around the game?
Questions:
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1. How can high score lists provide encouragement to play?
2. How can the sharing of high score lists affect the players and potential new
players?
Is there anything else you find important in this manner?
Other questions
How can games be developed for the player to become personally involved in
the game?
How can the rules and purposes be declared in the game? Via tutorials at the
beginning of the game?
In social games there are interactions between people. How can moderation of
the content be supported in the game?
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Bilaga 2 – Information till spelutvecklare
Interview with E2C
This study is done as part of a degree at bachelor level. Purpose of this thesis is to test
and possibly develop heuristics for social games that are based on the initial heuristics
developed by Paavilainen (2010). Paavilainen argues that his heuristics needs to be
tested. A social game is by definition games played on or around a social network.
Through this interview, the idea is to create an understanding of the heuristics practical
relevance as well as provide feedback on how these may be changed, evolve or break
apart. The heuristics being treated is 10 pieces, these in turn contains a number of
questions addressed to you. We will also discuss three other questions derived from
playability and sociability.
The interview is semi-structured to capture your ideas and interpretations. This
interview will be recorded using a dictaphone and will be written down. The answers
given are completely anonymous and will only be used for examination purposes and
will possibly be handed out to E2C. This interview is completely voluntarily and you
may at any time terminate the interview. Following this study, any quotations and
interpretations will be sent to you for verification and determination of credibility in
order to avoid misunderstandings and misinterpretations. At the end of the thesis, a
summary will be made available to all respondents to take part of, if a certain
respondent is interested.
Because a signature for your consent becomes problematic, your consent is based on
the recorded material in which we ask for your consent.
Below are the heuristics that will be discussed.

Heuristics

Spontaneity
Provide easy and quick access to the game as the threshold for play should be as
minimal as possible. Use common and familiar themes from popular culture which can
be understood easily. The game is to be used through familiar themes by people with
different cultural backgrounds; the game should also be fast accessible.

Interruptability
Use game mechanics wich support playing in short, sporadic bursts. Use interruptions
as an advantage in the design. An example of using interruptions in the game can be
seen by the increase of a player's resources in the game even when the player is not
active in the game.

Continuity
Provide an asynchronous persistent game world and mechanics that allow the player to
feel progress. Provide multi-level reward structures that make the player feel
accomplishment in every play session and reward players for coming back into the
game.
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Discovery
Provide players with new, evolving content and offer an emergent game world. Provide
achievements and trophies for players to acquire. The story of the game should be
developed and offer an interesting game world by trophies and achievements for
players to collect.

Virality
Use versatile means for direct and in-direct virality. Use “call to action” principle i.e.
persuasive, inviting messages, for getting the attention of new players. Provide bonuses
that encourage players to send requests and gifts which act as links for new players to
start the game. An example of this may be that through Facebook link their results, the
link is for other people to start a challenge against the player who linked the results. The
player may achieve a reward for recruit the other players into the game.

Narrativity
Use vivid stylized narratives for describing ingame events and broadcast these
narratives to engage players and elicit curiosity among others. By taking short sessions
from the story of the game and share with others can increase the curiosity of others
and potentially result in other people playing.

Sharing
Provide means for players to share information and ingame resources. Make it possible
for everyone to share information about the game and experiences in the game. It
should also be possible for the players to trade game resources with each other. Jari
Thorup Palo Hampus Ramstedt Halmstad University – Bachelor Thesis 2012-03-29

Expression
Allow players to express themselves in the game world. Provide means for expressing
game experiences through screenshots and video clips. By example, to make symbols
and statuses in order to symbolize how things are perceived in the game.

Sociability
Use social contacts as assets in the game and make them part of the game mechanics.
Support group forming and provide bonuses for communicating and cooperating with
contacts. For example, by inviting friends to the game or help each other.

Ranking

Provide high-score lists for competing with friends. Provide hints and tips on how to
climb the ladder and provide reasons for doing so . By offering high score lists, other
players may be encouraged to play.

Other topics do discuss
Immersion This property is about how deep the players feel personally involved in the
game. Impersonation of games, such as resources, avatars, ”Farmville-yard," etc. Derived from playability (Gutierrez, 2009). Category: Immersion (depth).
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Learnability This property is about how players understand and treat the game and its
mechanics (rules, objects, etc.) - Derived from the playability (Gutierrez, 2009).
Category: Learning Ability (Learnability)
Policies Social environments need policies to guide the user's behavior. Terms of
languages and protocols to guide the user interactions and create social norms are
important for the social community. For example, report functions, policies for the use
of language, etc. - Derived from Sociability (Preece, 2000). Category: Policies.
Thank you for your participation!
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Bilaga 3 – Kvalitativa forskningsprocessen

Modell över den kvalitativa forskningsprocessens generella delar (Backman, 2008).
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Bilaga 4 – Angry birds
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Bilaga 5 – Draw my thing
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Bilaga 7 – Intervjuguide till spelare
Spelobservation & Gruppintervju
Denna spelobservation och gruppintervju görs som en del i ett examensarbete på kandidat-nivå.
Examensarbetets syfte är att testa och vidareutveckla riktlinjer för design av sociala spel. Sociala spel
är enligt definition ett digitalt spel som spelas på eller runt omkring ett socialt nätverk. Genom denna
observation och gruppintervju är tanken att skapa en förståelse för riktlinjernas praktiska relevans
samt även ge feedback på hur dessa kan vidareutvecklas. Din roll i undersökningen är att bidra med
värdefull information om din upplevelse av denna typ av spel i förhållandevis till diskuterade ämnen.
Riktlinjerna som behandlas är 13 stycken. I sektionen nedan redogör vi för nämnda riktlinjer, det är
viktigt att du har en förståelse för dessa när spelsessionen och gruppintervjun genomförs.
Denna studie genomförs inom ramen för Express2Connect (E2C) som är ett internationellt
utvecklings- och forskningsprojekt. Projektet syftar till att skapa sociala spel riktade till seniorer för
att stärka befintliga sociala band.
Denna studie är helt frivillig och du kan när som helst avbryta den.

Observation
Under spelobservationen kommer du att sitta i ett rum med en dator ansluten till internet, och ni
kommer vara inloggade på era egna facebook-konton. Under spelobservationen kommer två spel att
spelas på facebook, dessa är ”Angry Birds” och ”Draw my thing”. Observationen kommer
uppskattningsvis pågå ca 60 minuter (Inklusive information etc.). Spelobservationen kommer att
spelas in med hjälp av en videokamera med ljud. Därför är det viktigt att du under hela
observationen ”tänker högt” angående dina spelupplevelser och funderingar när du spelar. Under
observationen kommer även anteckningar att föras för att skapa diskussionsunderlag inför
gruppintervjun. De observationer och ljudupptagningar som görs är helt anonyma och kommer
endast användas i examinationssyfte samt vid eventuellt intresse överlämna tolkad data till E2C.

Gruppintervju
Efter spelobservationen kommer frågor ställas angående era upplevelser från spelsessionen.
Frågorna är baserade på de 13 riktlinjerna. Uppskattningsvis kommer gruppintervjun pågå under ca
60 minuter. Detta moment kommer att ljudinspelas och de svar som lämnas är helt anonyma och
kommer endast användas i examinationssyfte samt vid eventuellt intresse överlämna tolkad data till
E2C. Denna intervju är helt frivillig och kan när som helst avbrytas av dig.
Efter denna undersökning kommer eventuella citat och tolkningar skickas ut till dig för verifiering
och fastställande av trovärdigheten för att undvika missförstånd och feltolkningar. Vid
examensarbetets slut kommer en sammanfattning finnas tillgänglig för samtliga respondenter att ta
del av vid intresse.
Härmed godkänns det att du har blivit informerad om dina rättigheter i denna studie.

_______________________________
Underskrift

__________________
Datum

Tack för ditt deltagande!

60

Riktlinjer
Spontanitet
Hur upplever ni spontaniteten i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni snabb tillgång till spelen?
2. På vilket sätt tycker ni spelets tillgänglighet påverkar spontana spelsessioner?
3. Hur upplever ni familjära teman från populära kulturer i denna typ av spel?
4. Hur påverkar familjära teman från populära kulturer spelupplevelsen?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Avbrytbarhet
Hur upplever ni avbrytbarheten i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni korta spelsessioner?
2. Anser ni att avbrytbarheten kan vara en fördel i ert spelande? Hur?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Kontinuitet
Hur upplever ni kontinuiteten i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni belöningar och framgång i spelet för fortsatt spelande?
2. Vad är enligt er viktigt för att komma tillbaka till spelet?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Upptäckande
Hur upplever ni upptäckandet i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni nytt och utvecklande innehåll i denna typ av spel?
2. Hur påverkar en framväxande spelvärld en vilja att fortsätta utforska spelet?
3. Hur påverkar bedrifter och troféer ert fortsatta utforskande?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Spridningscykel
Hur upplever ni spridningscykeln i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur påverkar förfrågningar och gåvor spridningen av spelet?
2. Hur påverkar förfrågningar och gåvor ert spelande?
3. Hur uppmuntras ni att sprida spelet?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Narrativitet
Hur upplever ni narrativiteten i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur kan spelets story användas för att beskriva spelets händelser? Historier och narrativa
anledningar till varför en spelare inte kan gå vidare till nya miljöer, etc.
2. Hur kan delning till sociala nätverk av specifika evenemang och historier påverka personer som
inte spelar? (De personer som är på det sociala nätverket)
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Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Delning
Hur upplever ni delningen i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni delning av information mellan spelare?
2. Hur upplever ni delning av resurser mellan spelare?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Uttryckning
Hur upplever ni möjligheten att uttrycka er i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur vill ni kunna uttrycka er i spelet?
2. Hur vill ni kunna uttrycka er emot det sociala nätverket?
3. Hur ska spelet uppmana er till att uttrycka er?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Sociabilitet
Hur upplever ni sociabiliteten i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur upplever ni involveringen av era kontakter i spelet? Highscore listor? Profilbilder? Tillgångar
i spelmekaniken? Etc.
2. Hur upplever ni samspelande i spelet?
a. Ska samspelande belönas?
3. Hur upplever ni stöd för gruppformeringar i denna typ av spel?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Rankning
Hur upplever ni rankningen i den här typen av spel?
Följdfrågor:
1. Hur påverkar highscore-listor ert spelande?
2. Hur kan delning av highscore-listan påverka er och potentiella nya spelare?
Är det något annat ni vill ta upp/diskutera angående detta?
Fördjupning från spelbarhet
1. Vad tror ni kan göra er personligt involverade i spel?
Lärbarhet från spelbarhet
1. Hur tror ni spelets regler och syfte kan förklaras på ett enkelt sätt?
Policys från sociabilitet
1. Hur upplever ni modering av innehåll i denna typ av spel?
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Bilaga 8 – Information till spelare
Spelobservation & Gruppintervju
Denna spelobservation och gruppintervju görs som en del i ett examensarbete på kandidat-nivå.
Examensarbetets syfte är att testa och vidareutveckla riktlinjer för design av sociala spel. Sociala spel
är enligt definition ett digitalt spel som spelas på eller runt omkring ett socialt nätverk. Genom denna
observation och gruppintervju är tanken att skapa en förståelse för riktlinjernas praktiska relevans
samt även ge feedback på hur dessa kan vidareutvecklas. Din roll i undersökningen är att bidra med
värdefull information om din upplevelse av denna typ av spel i förhållandevis till diskuterade ämnen.
Riktlinjerna som behandlas är 13 stycken. I sektionen nedan redogör vi för nämnda riktlinjer, det är
viktigt att du har en förståelse för dessa när spelsessionen och gruppintervjun genomförs.
Denna studie genomförs inom ramen för Express2Connect (E2C) som är ett internationellt
utvecklings- och forskningsprojekt. Projektet syftar till att skapa sociala spel riktade till seniorer för
att stärka befintliga sociala band.
Denna studie är helt frivillig och du kan när som helst avbryta den.

Observation
Under spelobservationen kommer du att sitta i ett rum med en dator ansluten till internet, och ni
kommer vara inloggade på era egna facebook-konton. Under spelobservationen kommer två spel att
spelas på facebook, dessa är ”Angry Birds” och ”Draw my thing”. Observationen kommer
uppskattningsvis pågå ca 60 minuter (Inklusive information etc.). Spelobservationen kommer att
spelas in med hjälp av en videokamera med ljud. Därför är det viktigt att du under hela
observationen ”tänker högt” angående dina spelupplevelser och funderingar när du spelar. Under
observationen kommer även anteckningar att föras för att skapa diskussionsunderlag inför
gruppintervjun. De observationer och ljudupptagningar som görs är helt anonyma och kommer
endast användas i examinationssyfte samt vid eventuellt intresse överlämna tolkad data till E2C.

Gruppintervju
Efter spelobservationen kommer frågor ställas angående era upplevelser från spelsessionen.
Frågorna är baserade på de 13 riktlinjerna. Uppskattningsvis kommer gruppintervjun pågå under ca
60 minuter. Detta moment kommer att ljudinspelas och de svar som lämnas är helt anonyma och
kommer endast användas i examinationssyfte samt vid eventuellt intresse överlämna tolkad data till
E2C. Denna intervju är helt frivillig och kan när som helst avbrytas av dig.
Efter denna undersökning kommer eventuella citat och tolkningar skickas ut till dig för verifiering
och fastställande av trovärdigheten för att undvika missförstånd och feltolkningar. Vid
examensarbetets slut kommer en sammanfattning finnas tillgänglig för samtliga respondenter att ta
del av vid intresse.
Härmed godkänns det att du har blivit informerad om dina rättigheter i denna studie.

_______________________________
Underskrift

__________________
Datum

Tack för ditt deltagande!
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Riktlinjer
Spontanitet
Tillhandahåll snabb och enkel tillgång till spelet. Använd familjära teman från populära kulturer som
kan förstås lätt av alla användare. Spelet ska genom familjära teman kunna användas av människor
med olika kulturella bakgrunder, spelet ska även vara snabbtillgängligt. Familjära teman kan
exempelvis vara ”high-fives” som delas mellan spelare när något bra har uppnåtts.
Avbrytbarhet
Använd spelmekanik som stöder spel i korta sessioner. Använd avbrott som fördel i spelet. Ett
exempel på att använda avbrott i spelet kan ses genom att spelarens resurser i spelet ökar även när
spelaren inte är aktiv i spelet. Exempelvis Farmville där grödor växer även när man är utloggad.
Kontinuitet
Ge användaren en ihållande spelvärld som resulterar i framgång och som tillhandahåller belöningar.
Genom att prestera bra i ett spel, exempelvis att få en bra tid på en viss aktivitet ska belönas i form av
troféer eller liknande som resulterar i att spelaren återvänder till spelet.
Upptäckande/Utforskande
Erbjud spelare med nytt och utvecklande innehåll samt erbjud en framväxande spelvärld. Erbjud
bedrifter (achievements) och troféer för spelare att få. Berättelsen i spelet ska utvecklas och erbjuda
en intressant spelvärld genom troféer och bedrifter för spelare att samla. Ett exempel kan vara att
spelet ska visa spelarna vilka troféer som finns att hämta.
Spridningscykel
Ge bonusar som uppmuntrar spelare att skicka förfrågningar och gåvor som fungerar som länkar för
nya spelare att starta spelet. Ett exempel på detta kan vara att genom Facebook länka sitt resultat,
länken fungerar som en knapp för andra människor för att starta en utmaning mot spelaren som
länkade sitt resultat. Spelaren får i sin tur en belöning för att ha fått andra spelare in i spelet.
Narrativitet
Använd berättelser för att beskriva spelets händelser och gör det möjligt att skicka dessa berättelser
för att framkalla nyfikenhet bland andra. Genom att ta korta sessioner från storyn i spelet och dela
med andra kan nyfikenhet hos andra öka och potentiellt resultera i att andra människor börjar spela.
Delning
Erbjud funktioner för att dela information och spelresurser. Gör det möjligt för spelare att dela
information om spelet. Det ska även vara möjligt för spelare att byta spelresurser med varandra.Kan
exempelvis vara en ”trade”-funktion där spelare delar spelresurser med varandra.
Uttryckning
Tillåt spelare att uttrycka sig själva i spelvärlden. Tillåt spelare att ta screen-shots och
videoinspelning för att uttrycka sig själva. Genom att exempelvis kunna göra symboler eller statusar
för att symbolisera hur saker upplevs i spelet.
Sociabilitet
Använd sociala kontakter som fördelar i spelet och gör dem till en del av spelets mekanik. Stöd
gruppformeringar och erbjud bonusar för kommunikation och samspelande med kontakter.
Exempelvis genom att bjuda in vänner till spelet och/eller hjälpa varandra.
Rankning
Erbjud highscore listor för att tävla med vänner. Erbjud möjligheter för att tipsa om hur spelaren kan
avancera. Genom att erbjuda highscore listor kan andra spelare engageras till att utmana varandra.
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Fördjupning från spelbarhet
Fördjupning handlar om hur spelaren känner sig personligt involverad i spelet. Personifiering av
spelet, exempelvis spelresurser, avatarer, din egna ”farmville-gård”, etc.
Lärbarhet från spelbarhet
Lärbarhet handlar om hur lätt spelaren förstår och behandlar spelets mekanik (spelets
regler).Exempelvis att en bonde i schack endast kan ta ett steg i taget, och hur lätt detta är för en
spelare att lära sig och förstå.
Policys från sociabilitet
Policys handlar om moderering av innehållet som finns i ett spel. Kan exempelvis vara
anmälningsfunktioner eller filter för språkbruk. Kan också vara moderering av personligt innehåll
som delas eller visas i spelet och på det sociala nätverket.
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