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Referat

Drivkrafter bakom mobilspelande

Mobiltelefoner med internetuppkoppling har blivit
allt viktigare i människors liv. I och med det
har många funktioner och applikationer utvecklats
för underhållningsändamål, som exempelvis spel.
Forskning om varför personer attraheras av och
fastnar för mobilspel är idag begränsad även om
studier kring andra spelplattformar finns.

Syftet i denna studie är att ta reda på vad det är
som driver användare till att spela spel samt vilka
specifika element som bidrar till fortsatt spelande.
För att svara på detta genomfördes en kvantitativ
enkätstudie samt en mer fokuserad delstudie där
en mindre testgrupps mobilspelsvanor undersöktes.
Fyra olika motivationsteorier har använts vilka var:
Murrays behovsteori, Maslows behovstrappa, Fogg
Behavior Model och målteori. Dessa har applicerats
på de svar som insamlats för att tolka resultaten.

Resultaten visar på att den viktigaste drivkraften till
mobilspelande är att människor tillfredsställs av att
uppnå nya mål. Användare motiveras, i första hand,
till fortsatt spelande genom specifika element som
tillåter dem att kunna se sin egen utveckling.



Abstract

Underlying motivations for playing

mobile games

Mobile phones with Internet access have become
increasingly more important in people’s lives.
Therefore, many features and applications have
been developed for entertainment purposes, such
as gaming. Research on why people are attracted
to and continue playing mobile games is currently
limited, although studies on other gaming platforms
are available.

This study aimed to find what drives users to
play games and what specific elements contribute
to further gaming. To answer this, a quantitative
questionnaire together with a smaller and more
focused collection of mobile user habits was
implemented. Four di�erent motivation theories
have been used which were: Murray’s need theory,
Maslow’s hierarchy of needs, Fogg Behavior Model
och goal theory. These were applied to the collected
responses to interpret the results.

The results show that the key force of mobile gaming
is that people get satisfaction from fulfilling new
objectives. Users are motivated, first and foremost,
to continue playing due to specific elements that allow
them to see their own development.
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1. Inledning

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden för ämnesområdet vilken har lett fram till
utformandet av uppsatsens problemformulering. Här motiveras även varför
ämnet är relevant och för vem studien är intressant.

1.1 Bakgrund
Mobiltelefonen har blivit ett allt viktigare verktyg för människan. Den
används inte längre bara som en telefon utan med hjälp av uppkoppling
mot internet har en mängd nya möjligheter utvecklats. Enligt Stiftelsen
för Internetinfrastruktur använde år 2013 cirka två tredjedelar av Sveriges
befolkning en mobil för att koppla upp sig mot internet (Findahl, 2013). Detta
är en ökning från 22 till 65 procent på tre år. Samma rapport visar att det
var personer mellan 14 och 25 år som var mest aktiva på internet. Av dem var
det 83 procent som använde mobilen dagligen till internetaktiviteter (Findahl,
2013).

Mobiltelefonen används till allt från kommunikation och arbete till att fördriva
tid med spel och nöje. Spel var den typ av applikation till mobiler som var
mest nedladdad år 2012 (Spriensma, 2012) och av svenskar över tolv år var
det 31 procent som år 2013 dagligen använde mobilen till att spela mobilspel
(Findahl, 2013).

Eftersom allt fler människor kopplar upp sig mot internet har en lukrativ
marknad växt fram. Detta gäller inte minst spelbranschen. Spel har sedan
tidigare funnits på flertalet plattformar, men i och med introduktionen
av den första iPhone-modellen år 2007 (Apple Press Info, 2007), samt
den efterföljande utbredningen av smartphoneanvändande, gavs helt nya
möjligheter för mobila spel. Mobiltelefonen följer med oss dagligen och det
är enkelt att ta upp mobilen för att spela spel när tillfälle ges. Smartphonen
har gett spelandet en helt ny plats i vår vardag. Spelvanorna tyder på att det
finns drivkrafter i spel för att locka fler att delta och för att få de som redan
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KAPITEL 1. INLEDNING

fastnat att spela mer.

1.1.1 Tidigare forskning
Tidigare forskning som gjorts kring spelande och dess drivkrafter har främst
behandlat dator- och TV-spel. En datorspelsstudie av B. Bostan (2009)
resulterade i att den teorin som användes, Murrays behovsteori som beskrivs
vidare i avsnitt 2.2.3, kunde appliceras på och förklara spelares motivation.
Teorin är i grunden applicerbar i alla situationer vilket Bostan (2009) bekräftar
i sin slutsats.

Ett annat exempel på relaterad forskning är Csikszentmihalyi definition av
termen flow. Termen beskrivs som ett sinnestillstånd fullt av engagemang
då aktiviteten skapar en så pass tillfredställande upplevelse att den fångar
användarens totala uppmärksamhet (Wei and Li, 2010). Flow är en term
som återkommer i andra spelrelaterade studier och är nära sammankopplat
med spelande. Csikszentmihalyis forskning resulterade i en beskrivning av
termen och vad för element som krävs för att uppnå sinnestillståndet. Några
exempel på detta är en lagom svårighetsnivå och en känsla av kontroll då
aktiviteten kännetecknas av att innehålla en perfekt balans mellan utmaning
och skicklighet (Nakamura & Csikszentmihalyi 2002).

Flertalet studier har också gjorts kring hur spelteori kan appliceras på andra
användningsområden, exempelvis i lärandesyfte. Detta genom spelifiering,
på engelska ”gamification”, vilket innebär att spelelement används i nya
sammanhang för att öka motivationen. Det här är inte direkt relaterat till
denna studie, men är ett överlappande ämnesområde. Möjlighet finns att
resultaten från denna studie kan bidra till att stimulera framtida forskning
inom spelifiering. Detta genom att använda de specifika element som har visat
sig betydande som drivkraft till spelande.

1.2 Syfte
Studiens syfte är att undersöka olika bidragande faktorer till användandet
av mobilspel och, mer exakt, vilka element i mobilspelen som får människor
att fortsätta spela. Med det här avses även att studera de psykologiska
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1.3. PROBLEMFORMULERING

motivationsfaktorer som påverkar mobilspelandet. Detta då det finns
begränsat med tidigare forskning inom området och det inte finns några
utförliga teorier för vad i mobilspel som får oss att spela. Syftet är därför
att välja ett fåtal motivationsteorier och applicera dessa på mobilspelande för
att kunna förklara dess drivkrafter.

Det finns flera tänkbara användningsområden för den här typen av resultat,
vilka kan tillämpas i framtida forskning. Att undersöka drivkrafter är
av intresse för att kritiskt kunna granska teknikanvändning. I och med
identifiering av dessa drivkrafter kan orsaker till mobilspelsberoenden uttydas
för att potentiellt kunna motverka dessa beroendemönster. Det är även
intressant att använda uppsatsens resultat för andra ändamål, som exempelvis
att skapa förbättrade inlärningsmetoder genom spelifiering.

1.3 Problemformulering
Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till mobilspelande och hur bidrar
specifika spelelement till användarnas spelande?

1.3.1 Underfrågor
Utvalda underfrågor som ska stödja problemformuleringen är:

• Varför motiverar specifika element till spelande?

• Vilka är de gemensamma motivationselementen i populära mobilspel?

• Vad kan begränsa motivationen till mobilspelandet?

1.4 Avgränsning
Studien avgränsas till att beröra medieteknikstudenter på Kungliga Tekniska
högskolan i Stockholm på grund av tillgänglighet. En ytterligare orsak till
denna avgränsning är att många av dessa studenter är intresserade av teknik
och spel samt att de flesta använder mobiltelefoner på en daglig basis.
Majoriteten av personerna i målgruppen ligger även inom åldersspannet 14-25
år, som har visat sig vara mest aktiva på internet.
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KAPITEL 1. INLEDNING

Eftersom studien ämnar undersöka mobilspelande och drivkrafter till att spela
spel på en mobiltelefon krävs det att de som involveras i studien spelar
denna typ av spel regelbundet. Utöver detta behöver testpersonerna äga en
Androidtelefon på grund av att den programvara som används i studien, vilket
beskrivs närmare i avsnitt 3.2, endast finns för detta operativsystem.

Det finns många olika psykologiska teorier som fokuserar på motivation
och beteende. På grund av det, begränsades antalet motivationsteorier till
fyra stycken som anses relevanta for studien. Två teorier har valts eftersom
att de visat sig vara betydelsefulla inom tidigare forskning. Den första är
Murrays behovsteori som användes av B. Bostan i dennes forskning. Den
andra är målteori och målens betydelse som drivkraft, vilken används i
uppsatsen då teorin har behandlats i rapporter med liknande syfte. Resterande
teorier har uppfattats lämpliga för att besvara problemformuleringen genom
att applicera dem på mobilspelande. Maslows behovstrappa är den tredje
teorin som används och är en väletablerad motivationsteori kring människors
grundläggande behov. Den fjärde är Fogg Behavior Model, vilken uttrycker
vikten av kombinationen mellan motivation, förmåga och utlösare.
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2. Teori

För att specifikt kunna titta på bakomliggande drivkrafter i mobilspelande krävs
en grundläggande förståelse för begrepp och teorier kring motivation. Denna
del behandlar således de teorier som uppsatsen bygger på för att ge en djupare
förståelse för den bakomliggande psykologin och underbygga diskussion.

2.1 Begrepp
Nedan definieras de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen.

2.1.1 Motivation
Motivation är processer, faktorer och strukturer med dynamisk ledande e�ekt.
Detta innebär att motivation är den psykologiska grunden för människors
beteende och handlande (Jerlang & Egeberg, 2008). Grunden till ett förändrat
beteende är att människor har ett motiv till att förändras. En grupp kan ha
samma eller olika mål för att uppnå de krav som ställs på dem och motiven
kan ändras under processens gång (Narvén & Pettersson, 2013).

2.1.2 Behov
Behov representerar den kraft som motiverar beteenden och handlingar. De
kan vara direkt kopplade till biologiska behov, som att äta och sova, samt till
våra personliga behov som är individuella för varje enskild individ (Steel &
Köning, 2006)

2.1.3 Mål
Likt Gordon B. Moskowitz och Heidi Grant (2009) definieras mål i denna
uppsats som ett subjektivt önskvärt tillstånd som personen i fråga strävar
efter att uppnå.
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KAPITEL 2. TEORI

2.1.4 Spelelement
Med spelelement menas i denna uppsats de specifika delarna av ett spel
som uppmuntrar till fortsatt deltagande. De element som används definieras
nedan och är valda utifrån vilka som i studien har identifierats som vanligt
förekommande i mobilspel.

Utmana andra spelare

Spelkonceptet går ut på att tävla mot andra. Antingen vänner eller
slumpmässigt utvalda motståndare.

Spelutveckling

Detta innebär att det finns förändring eller svårighetsökning i spelet. Spelet
ser alltså inte likadant ut genom hela spelets gång.

Tankeverksamhet

Med det här menas att en hög tankeverksamhet krävs, som exempelvis i spel
av pusselkaraktär.

Påminnelser

Applikationen skickar notifikationer som informerar användaren att det har
hänt någonting i spelet eller påminner om att spela.

Poäng

Användaren kan samla poäng i spel för att kunna jämföra omgången mot
tidigare resultat eller jämföra sitt eget resultat mot andras. Poäng kan i vissa
spel också bytas mot föremål eller uppgraderingar.

Uppmaning till återvändande

Det här innebär att det finns någon sorts tidsgräns på hur länge användaren får
vara borta från spelet innan denne förlorar. Det kan också vara uppmaningar
som ger belöningar vid fortsatt spelande.

Nivåbaserat

Användaren kan låsa upp nya banor, hitta bättre föremål och öka i nivå för
att kunna gå vidare till svårare utmaningar.

Begränsat antal försök
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2.2. MOTIVATIONSTEORIER

En begränsning i antal försök sådant att spelaren, när denne har uppnått
gränsen, får vänta eller på annat sätt samla på sig nya liv innan användaren
kan spela igen.

Topplista

En poängbaserad lista av användare för att kunna jämföra sig med andra.

Prestationer

Spelet innehåller mindre delmål, vid sidan av huvudmålet, som ger belöningar
när de uppnås. På engelska beskrivs begreppet ofta som ”achievements”.

Samarbete

Spelaren kan ta hjälp av andra, exempelvis via sociala medier, för att få
fördelar i spelet.

2.2 Motivationsteorier
Motivationsteorier beskriver behovens och motivens tillkomst för att kunna
förklara människans olika beteenden och handlingar. Detta är en teoretisk
modell som beskriver verkligheten i förenklad form (Narvén & Pettersson,
2013). Nedan förklaras de fyra teorier som uppsatsen tidigare har avgränsats
till att behandla.

2.2.1 Målteori
Förverkligande av mål är en drivkraft som ger upphov till beteenden hos
människor. Detta eftersom det skapar känslor av lycka, stolthet och njutning
(Moskowitz & Grant, 2009). Enligt psykologiprofessorn Steven Reiss (2004)
påverkar mål människors beteenden på ett sådant sätt att en individs
beteenden är en serie av ageranden, vilka följs av ett slutligt mål som avslutar
beteendekedjan.

2.2.1.1 Återkoppling

Återkoppling innebär, i denna uppsats, information om hur personer har
utvecklats i förhållande till ett mål (Bostan, 2009). I spelsammanhang kan
detta exempelvis vara en erfarenhetsindikator eller det faktum att användaren
klarar ett hinder om de gör på ett visst sätt, men inte på ett annat.
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KAPITEL 2. TEORI

Negativ återkoppling i samband med mål kan ge en destruktiv e�ekt och
känslor som ångest, frustration och sorgsenhet är vanligt förekommande när
människor stöter på svårigheter. Att däremot få positiv återkoppling kan höja
motivationen och skapa ökade förväntningar på framtida resultat (Moskowitz
& Grant, 2009). Enligt Bostan (2009) medför mål inte ett motivationsbeteende
förrän någon form av återkoppling ges. Moskowitz och Grant (2009) påpekar
att känsloprocesser spelar en central roll för människors handlingar. Vidare
kan situationer eller händelser, förknippade med positiva känslor, fungera som
en pådrivande kraft för en viss handling.

Synen på hur långt en individ har kommit för att nå sitt mål påverkar
personers benägenhet att ägna sig åt andra aktiviteter. Studier kring detta har
gjorts där exempelvis studenter har fått jämföra gårdagens studieprestation i
antal timmar med någon som har arbetat betydligt mer eller betydligt mindre.
Resultatet blev då att de som jämfördes med någon som hade studerat lite
visade ett större intresse för icke-akademiska aktiviteter än de studenter som
jämfördes med en person som hade studerat mer än de själva (Moskowitz &
Grant, 2009).

Inom spel beskriver Hunicke, Leblanc och Zubek (2004) att tydlig återkoppling
gällande spelutvecklingen är nödvändig. Detta eftersom att om spelaren inte
ser någon klar möjlighet att vinna kommer spelet att bli ointressant (Hunicke
et al., 2004).

2.2.1.2 Incitament

Ett incitament är någonting som skapar ett motiv för att utföra en handling
och är en viktig faktor för målinriktat beteende (Bostan, 2009). Incitamentet
kan både vara positivt och negativt samt brukar i vardagligt tal beskrivas
som belöning eller stra�. Ett incitament skapar en drivkraft hos individen.
Både belöningens, alternativt stra�ets, styrka samt hur avlägset incitamentet
är avgör hur mycket det kommer att påverka beteendet (Bostan, 2009).

Dopamin är den signalsubstans i hjärnan som skapar känslan av belöning.
Detta system aktiveras dessutom av utlösande faktorer som förknippas med
önskade tillstånd, till exempel när en person önskar eller förväntar sig att vinna
innan det har hänt (Asher et al., 2010). Den här typen av belöningssignaler
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2.2. MOTIVATIONSTEORIER

översätts till motivation omedvetet. Dessa neurologiska processer är alltså
avgörande för skapandet av motivationsbeteenden (Moskowitz & Grant, 2009).

2.2.2 Maslows behovstrappa
Maslows behovstrappa eller pyramid är en teori som beskriver motivation.
Behov, beskriver han, har sitt ursprung i hjärnan. Detta medverkar till att
behov beror på personlighetsmässiga förutsättningar som grundas i både arv
och miljö. Det är behovet som driver individen och motiverar till en bestämd
handling (Jerlang & Egeberg, 2008).

Figur 2.1. Illustration av Maslows behovstrappa

Teorin byggs som en trappa eller en pyramid eftersom att människan hela
tiden eftersträvar att nå nya nivåer när de har kommit upp ett steg. När
personen väl har kommit upp på steget är behovet där inte lika viktigt och
det glöms snabbt bort av individen. Det är därför personen då ser framåt mot
nya mål och behov att tillfredsställa (Narvén & Pettersson, 2013).

Som kan ses i figur 2.1 finns nederst i pyramiden de organiska behoven vilka är
essentiella att tillfredsställa för individens överlevnad. Nästa steg handlar om
sociala behov eftersom att individen känner ett behov av att bli accepterade
i ett samhälle och att tillhöra sociala grupper. Det tredje steget kallas för
självhävdelsebehoven och här strävar individen efter att ta reda på vilka
förmågor denne har och vad individen kan prestera. Det sista steget innebär
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behovet till självförverkligande. Det innebär att individen vill kunna uttrycka
sig, att få tillfredsställelse av sin nyfikenhet och att kunna uppleva vackra och
tilltalande saker (Jerlang & Egeberg, 2008)(Narvén & Pettersson, 2013).

2.2.3 Murrays behovsteori
Murray har kategoriserat människans behov till sex olika grupper, där tre är
huvudbehov (Bostan, 2009). En enda handling kan mätta flera olika behov
på samma gång. Det kan också skapa nya behov eller behov som hamnar i
kontrast till varandra (Bostan & Kaplancali, 2009).

Materialistiska behov innebär att ägande av objekt utlöser behov av att
skydda, kontrollera och förbättra objekt. Behovet av föremål innebär också
att organisera samt att spara dem på säkra ställen för att undvika att bli av
med dem (Bostan, 2009).

Maktbehov är nästa grupp som är ett av människans huvudbehov. Makt
innebär att man är synlig för andra, att man har stort inflytande och har hög
status. Detta kan ge en känsla av styrka och kontroll. Personer med mycket
makt kan visa denna genom övertalning, hot och löften för att påverka andra
men om de möter motstånd kan aggressivitet eller rädsla utvecklas (Bostan,
2009).

Tillhörighetsbehov är också ett av huvudbehoven hos människan. Människor
vill tillhöra en grupp för att kommunicera, samarbeta och vara med varandra
för socialt umgänge. Det finns fler underliggande orsaker till detta, till exempel
att få hjälp att nå mål, få uppmärksamhet och få stöd (Bostan, 2009).

Prestationsbehov är den sista av huvudbehoven. Prestationer är nära relaterat
med att undvika att misslyckas med något, vilket hindrar personer från att
försöka uppnå mål i rädsla för att inte klara det. Därför krävs det att de mål
som ställs är lagom svåra för personen att uppnå. Är de för lätta eller svåra
undviker personen att utföra uppgifterna. Målet med olika uppgifter är att
sträva efter självständighet (Bostan, 2009).

Informationsbehov är den näst sista gruppen. Människan behöver olika sorters
information och kunskap lika mycket som de behöver socialt umgänge. Genom
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2.2. MOTIVATIONSTEORIER

att analysera information kan personer öka sin uppfattningsförmåga för
att kunna väga fördelar mot nackdelar och strukturera upp situationer på
meningsfulla sätt, vilket människor eftersträvar (Bostan, 2009).

Sensuella behov är den sista kategorin och det behovet handlar om att
tillfredsställa stimuli som ger spänning och erfara dem. Det här kan vara till
exempel att spela eller leka för att söka spänning och underhållning men det
kan också vara att röra andra och ha känslor för någon annan (Bostan, 2009).

2.2.4 Fogg Behavior Model
B.J. Foggs motivationsteori, Fogg Behavior Model, redogör för att människors
beteenden påverkas av tre faktorer: motivation, förmåga och utlösare. För att
ett beteende ska ske måste motivation och förmåga vara tillräckligt starka
och i samband med detta måste en utlösande faktor inträ�a. Stark motivation
och stor förmåga gör beteendet enkelt att genomföra. Om en utlösare uppstår
när motivationen och/eller förmågan är för låg kommer den inte att starta
beteendet (Fogg, 2009).

En utlösare kan till exempel vara ett alarm, ett textmeddelande eller en
kurrande mage. Då en person uppfattar en sådan signal, associeras den med
ett beteende och, om motivationen och förmågan är tillräckligt hög, utför
beteendet. En utlösare kan vara någonting som ökar motivationen, höjer
förmågan eller helt enkelt bara påminner personen i fråga (Fogg, 2009).

En fördelaktig metod för att öka förmågan är, enligt modellen, att göra
utförandet enklare. Faktorer som kan påverka förmågan är tid, pengar, fysisk
aktivitet, höga krav på tankeverksamhet, krav på ett avvikande beteende samt
utförande av någonting som går emot en rutin. Människor fungerar olika och
tycker att olika saker är enkla. Exempelvis är pengar inte ett problem för vissa
och tid inget problem för andra (Fogg, 2009).
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3. Metod

För att kunna besvara problemformuleringen har en studie genomförts där
mobilspelsvanor har undersökts. Nedan beskrivs mer detaljerat om metoden
som bestod av tre delar. Den första innebar genomförandet av en enkät och den
andra bestod av registrering av mobilspelsanvändandet hos en testgrupp. Den
sista delen var en observation av spelelement i populära spel utifrån resultatet
i de två tidigare undersökningsmetoderna.

3.1 Enkät
För att få en övergripande bild av medieteknikstudenters spelanvändande
utfördes en enkät kring ämnet. Enkäten eftersträvade att vara kvantitativ
för att få tillgång till en omfattande mängd information och därmed skapa
möjligheten att kunna dra mer generella slutsatser kring spelvanor.

3.1.1 Respondenter
Urvalet av respondenter var slumpmässigt då enkäten distribuerades på
Facebook för att snabbt kunna nå ut till ett stort antal medieteknikstudenter.
Detta var möjligt då enkäten var elektronisk och skapad i Google Forms.
Utöver detta tilldelades studien en grupp studenter som läste kursen
Programintegrerande kurs i medieteknik. Besvarande av enkäten var ett
obligatoriskt moment i kursen för denna grupp. Övriga respondenter har ej
fått någon ersättning för sitt deltagande.

Totalt var det 93 personer som svarade på enkäten och alla uppgav att de äger
en smartphone. Det var en respondent som inte studerade medieteknik och
tio som svarade att de aldrig spelar mobilspel. Dessa fick därför inte slutföra
enkäten då de inte tillhör målgruppen för studien. Detta innebär att det var
82 respondenter som uppfyllde kraven och det är deras svar som resultaten
har baseras på.

13



KAPITEL 3. METOD

3.1.2 Utformning
Innehållet i enkäten bestod av frågor med förbestämda flervalsalternativ,
för att få lättöversiktlig statistik, samt med kortare frisvarsfrågor för att
bredda förståelsen för respondenternas svar. Frågorna baserades på Maslows-,
Murrys- och Foggs motivationsteorier samt målteori, vilka alla har beskrivs
i avsnitt 2.2. Detta för att utreda vilka som är de drivande faktorerna till
mobilspelandet som är uppsatsens huvudsyfte.

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) är det viktigt för de personer som
svarar på enkäten att de är anonyma för att inte kunna bli belastade senare
för deras svar. Detta är inkorporerat i enkäten för att säkerställa trygghet
bland respondenterna. Det är också av vikt att kunna se nyttan med studien
(Cohen et al., 2000). Därför gavs respondenterna möjligheten att få ta del av
enkätens utfall efter avslutad studie för att kunna dra nytta av resultatet. De
fick då uppge sin mailadress för ytterligare information, men svaren har inte
kopplas till de enskilda individerna.

Det är också viktigt att respondenterna förstår vad som avses med frågorna
så att inga missförstånd sker (Robson, 2002). För att undvika detta användes
en fokusgrupp på nio personer som diskuterade igenom enkätfrågorna innan
enkäten skickades ut. Gruppmedlemmarna var insatta i ämnet då de själva
vid tidpunkten utförde studier om spelande. Utifrån deras återkoppling gjordes
mindre ändringar och förtydliganden.

3.2 Mobildatainsamling med dagbok
För att kunna jämföra resultatet från enkätsvaren med det verkliga
mobilspelandet, har mobilanvändandet hos en mindre försöksgrupp insamlats.
Detta med hjälp av en applikation under en veckas tid. Denna del av studien
har för avsikt att vara kvalitativ med färre testpersoner för att kunna få
mer utförliga svar och en bredare förståelse för hur och varför man använder
mobilen som spelverktyg.
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3.2.1 Testpersoner
Testpersonerna för denna del av studien var 19 medieteknikstudenter av båda
könen, från årskurs ett till tre. Kraven var att de äger en Androidmobil och
att de själva ansåg sig spela mobilspel regelbundet. Att vara med i studien
var för dem ett obligatoriskt moment i kursen Programintegrerande kurs
i medieteknik som ges vid Kungliga Tekniska högskolan. Testpersonerna, i
denna del av studien, är samma personer som tilldelades till enkätstudien.

3.2.2 Genomförande
Den programvara som användes för datainsamlingen var App Usage Tracker
som visar vilka applikationer som användaren har öppnat och hur länge de har
varit igång. För att värna om testpersonernas integritet och för att förenkla
datahanteringen utformades ett program för att summera resultaten och sålla
bort den data som inte berörde spelande.

I kombination med datainsamlingen har testpersonerna fört dagbok för att
dela med sig av de tankar de har haft när de öppnat olika mobilspel. För att
testpersonerna ska veta vad de kan skriva om har stödfrågor framtagits. Syftet
med dagboken var att se om det fanns några gemensamma faktorer som har
bidragit till viljan att spela.

En undersökning gjord av Leonard och Masatu (2006), har visat att
testpersoners beteenden påverkas av vetskapen om att de är med i en
studie, vilket kallas Hawthorne-e�ekten. E�ekten innebär att testpersonerna
känner sig övervakade och anstränger sig mer för att prestera bättre under
undersökningsperioden (Nationalencyklopedin, 2014). Ett utfall av detta kan
vara att testpersonerna inte följer sina vanliga spelvanor, utan påverkas av att
de deltar i studien. Till exempel att testpersonerna spelar mindre än vanligt
för att de inte vill verka beroende av spelen. En annan tänkbar följd kan vara
att testpersonerna spelar mer eftersom de vill ge studien intressanta resultat
och en större mängd testdata. För att undvika detta har registreringen av
testpersonernas spelvanor pågått under sju dagar varav de tre första inte har
använts i resultatet för att ge tid för Hawthorne-e�ekten att avta.

Enligt Nilsen (1994) är personer ofta omedvetna om sina vanor, vilket gör att
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svar genom enkäter kan bli felaktiga då respondenterna uppskattar sina egna
beteenden. Utan att uppleva den verkliga situationen svarar testpersonerna
på hur de tror sig tycka eller göra i detta sammanhang, vilket inte behöver
överensstämma med verkligheten. Med olika tester kan de egentliga åsikterna
och deras användning fastställas (Nielsen, 1993). Syftet med datainsamlingen
är att se när och var de har valt att spela mobilspel för att minska risken för
att testpersonerna uppger falska eller subjektiva uppgifter. Det är utöver detta
också av intresse att jämföra skillnaden mellan testpersonernas spelreflektioner
i dagboken med resultatet från enkäten.

3.3 Observation av de mest populära spelen
De spel som visade sig vara mest populära i enkät och datainsamling har
observeras och kategoriseras utifrån elementdefinitionen i avsnitt 2.1.4. Detta
för att se om det fanns några gemensamma spelelement som motiverande
testpersonerna till att spela mobilspel.

Det som har valts att kallas ”de mest populära spelen” utgörs av de fem
mest spelade mobilspelen enligt enkäten samt de spel i datainsamlingen som
hade spelats av mer än en person. Avsikten med detta var att observera vilka
element som framgångsrika spel använder sig av och om några gemensamma
faktorer kunde uppfattas.
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4. Resultat

De resultat som skildras här är ett urval från studien för att kunna visa
de mest intressanta och relevanta svaren som givits utifrån uppsatsens
problemformulering. För fullständiga uppgifter se bilaga B-E. Stavfel i citat
från enkätsvar och dagboksanteckningar har ej rättats till för att undvika
inskränkning av innebörden.

4.1 Enkät
Spridningen kring hur ofta respondenterna spelar mobilspel var stor och
relativt jämnt fördelad på allt från ”flera gånger om dagen” till ”mer sällan
än någon gång i månaden”. På frågan som behandlade vid vilka tillfällen de
spelar spel var de populäraste alternativen: ”när jag är uttråkad”, ”när jag
väntar” och ”på bussen/tunnelbanan/bilen”.

De mest populära spelen utifrån frågan gällande vilka spel som respondenterna
spelar, eller tidigare har spelat, regelbundet kan ses i figur 4.1. Resultatet
visade att topp tre mest spelade spelen var Candy Crush Saga, Quizkampen
och Angry Birds.

Enkäten behandlade även om respondenternas mobilspelande har lett till vissa
beteenden. Resultatet på denna del var att 39 procent bekräftade att de någon
gång har skjutit upp studier och 51 procent att de någon gång har gått och lagt
sig senare på grund av att de spelade mobilspel. Det fanns också 38 procent
som uppgav att deras spelande inte har påverkat deras beteenden.
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Figur 4.1. Diagram över de spel som fler än två respondenter har uppgett att
de spelar, eller har spelat, regelbundet. x-axeln representerar olika spel och
y-axeln antal spelare. Totalt 82 svarande.

Figur 4.2. Översikt över svaren på frågan ”Vad är det som gör att du fastnar
för ett specifikt mobilspel?”. På x-axeln anges enkätens svarsalternativ och
y-axeln representerar andelen respondenter i procent. Totalt 82 svarande.
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Från figur 4.2 kan det utläsas att det var 67 procent som uppgav att de
fastnar i mobilspel för att de kan låsa upp nya banor. På samma fråga svarade
72 procent att orsaken till att de spelar är att det ger dem spänning och
underhållning. Dessa alternativ ansågs också som de viktigaste i mobilspelen
när de som besvarade enkäten fick vikta hur pass bidragande de olika
elementen var. De gavs en genomsnittsviktning på 3,5 (mod 4) respektive
3,8 (mod 5). Skalan gick från 0, det vill säga inte alls bidragande, till 5,
vilket innebar maximalt bidragande. Andra alternativ, som flera uppgav att
de ansåg var anledningen till att de spelar spel, var till exempel att kunna
utmana och spela mot andra samt att kunna utvecklas och bli bättre på spelet.
Ett alternativ som gavs hög genomsnittsviktning var också att hitta bättre
föremål i spelen som i snitt gavs viktningen 2,4. Dock var denna fördelning
bimodal med ett högsta värde på 3 och ett näst högsta värde på 0. Två andra
svarsalternativ som gavs en bimodal fördelning var att kunna jämföra sig med
andra spelare samt att kunna utmana och spela mot andra, båda med moder
i 0 och 3. Den förstnämnda hade sitt högsta värde i 0 och den sistnämnda i 3.

Det var ingen som valde alternativen som uppmanade till att dela saker på
sociala medier eller för att lära känna nya människor. Dessa alternativ gavs
även lägst viktning av respondenterna, båda med snittet 0,5 och mod 0.

Vilka av dessa element finns i de spel som du oftast spelar?

Figur 4.3. Översikt över svaren på frågan ”Vilka av dessa element finns i de
spel du oftast spelar?” På x-axeln anges enkätens svarsalternativ och y-axeln
representerar andelen respondenter i procent. Totalt 82 svarande.
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I de mobilspel som respondenterna har använt uppgavs en stor spridning
bland de element som dessa innehåller. Det element som har fått majoritet är
belöningssystem för avklarade uppgifter, som kan ses i 4.3, vilket 74 procent
har svarat. Hälften av respondenterna uppgav också att de brukar spela spel
innehållande erfarenhetsindikatorer samt lång- och kortsiktiga mål. Det var
46 procent som svarade att de har upplevt en uppdelning i små, överskådliga
uppgifter. Utöver detta var det 9 procent av respondenterna som uppgav att
inga av de element som var listade fanns i de mobilspel som de spelar.

Några konkreta exempel från kommentarerna tillhörande denna fråga är:

”Alltid kul att se att man går upp i nivå, och att det faktiskt ger
något konkret.”

”Exempel i Voxel Rush (racingspel
till android) ökar svårighetsgraden genom att öka hastigheten per
spelsession (likt Temple Run)”

”I Plants vs zombies och Bloons TD 5 har båda en lista med mål
man kan uppnå.”

”Candy Crush kan man lätt se hur långt man kommit.”

”När jag t.ex. spelar Candy crush så får jag belöning efter avklarad
nivå genom att nästa nivå låses upp.”

”Krystaller i Temple Run som man låser upp egenskaper med.”

”Hayday: att odla och sedan ta hand om sina grödor kan bidra till
att man får verktyg som behövs för att utöka delar av sin gård. men
bara ibland. om man producerar saker så får man erfarenhetspoäng
när de är klara. dessa poäng behöver man för att bli en högre nivå-
bonde.”
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Har något av dessa alternativ fått dig att öppna ett spel då du inte skulle ha gjort det annars?

Figur 4.4. Översikt över svaren på frågan ”Har någon av nedanstående
alternativ någon gång fått dig att öppna ett spel då du inte skulle ha gjort det
annars?” På x-axeln anges enkätens svarsalternativ och y-axeln representerar
andelen respondenter i procent. Totalt 82 svarande.

Respondenterna tillfrågades om de någon gång har öppnat ett mobilspel på
grund av en viss händelse, vilket kan ses i figur 4.4. Det mest populära
svaret, på 37 procent, var att det har gjorts när de hade blivit påminda av en
notifikation på mobilen om att någonting hade hänt. Andra populära faktorer
var att spelet uppmanar användaren att återkomma vid en viss tidpunkt,
vilket 26 procent svarade, samt att användaren förlorar spelet om denne inte
återkommer, som 28 procent uppgav. Det var också 26 procent som svarade
att ingen av alternativen har inträ�at.

Gällande frågan om respondenterna någon gång har undvikit att fortsätta
spela, på grund av vissa faktorer, svarade 56 procent att detta hänt på grund
av att det tar för mycket tid. 52 respektive 49 procent svarade dessutom att
de slutat spela på grund av att det kostade pengar eller att de hade behövt
ta hjälp av eller värva vänner.

4.2 Mobildatainsamling och dagbok
Den del av studien, som gick ut på att samla information om testpersonernas
spelanvändning, pågick under fem dagar. Det var 19 personer som aktivt deltog
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i studien genom att dela med sig av denna data samt föra dagbok om sitt
spelande.

4.2.1 Datainsamling
Datan från den registrerade mobilanvändningen visade att Candy Crush Saga
spelades av flest personer, vilket kan ses i tabell 4.1. Denna applikation
startades 99 gånger under tiden för datainsamlingen och spelades sammanlagt
i 6,8 timmar under de fem dagar som studien pågick.

I tabell 4.2 kan utläsas att det spel som spelades under längst tid är Bloons
TD 5. Totalt spelades det i 11,8 timmar, och öppnades 35 gånger. Det här
spelet spelades endast av en person.

Tabell 4.1. Insamlad data om de spel som spelats av mer än en person.

Spel Antal spelare (st) Öppnad (ggr) Total speltid (h)
Candy Crush Saga 5 99 6,81
Ruzzle 2 37 1,36
Quizkampen 2 33 1,23
Temple Run 2 2 4 0,22

Tabell 4.2. Insamlad data om de sju spel med längsta totala speltid.

Spel Total speltid (h) Öppnad (ggr) Antal spelare (st)
Bloons TD 5 11,76 35 1
Candy Crush Saga 6,81 99 5
Geometry Dash Lite 3,01 40 1
Frozen Free Fall 2,29 41 1
Ruzzle 1,36 37 2
Quizkampen 1,23 33 2
Angry Birds 1,13 11 1

I resterande del av uppsatsen kommer endast data från de mobilspel som
spelades av mer än en person att beröras. Detta på grund av att materialet
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för de spel med en spelare har otillräckligt underlag.

4.2.2 Dagbokskommentarer
I dagboksanteckningarna uppgav majoriteten av testpersonerna åtminstone
någon gång att de spelat då de vill fördriva tid som exempelvis på rasten, i
kollektivtrafiken eller när personen varit uttråkad. Sex personer beskrev också
att de startar spel för att koppla av när de är stressade eller vill koppla bort
verkligheten.

Fem testpersoner hade någon gång under tiden för studien fått en notifikation
av applikationen och startat spelet på grund av detta. Exempel på sådana
notifikationer var information om att personen har fått ett nytt liv, om
att tiden håller på att gå ut eller en ren påminnelse. Testperson nummer
12 (fortsättningsvis skrivs testperson som TP) beskrev på liknande sätt att
spelet krävde att det tittas till med jämna mellanrum för att kunna maximera
resultatet. Ett ytterligare exempel på en liknande metod för regelbundet
spelande är då TP2 beskrev ett behov av att att låsa upp nivåer, vilket krävde
genomförandet av ett uppdrag per dag.

Det var delade åsikter kring hur svårighetsnivån påverkar intresset för spelet.
TP18 uppskattade spel där spelaren aldrig förlorar någonting på att göra
dåligt ifrån sig. TP8 tilltalades av spel som var simpla och inte krävde
någon större mängd hjärnarbete, medan TP4 tvärtemot beskrev att det är
svårigheten i spelet som lockar. Ytterligare en annan åsikt var att variationen
var det som höll intresset uppe.

”Det som fick mig att spela så länge var att man spelade olika
banor vilket gjorde spelet ganska varierande, man kunde inte ha
samma taktik genom alla banor.” (TP3)

Flera personer beskrev att de uppmuntrades av att nå nya nivåer, att få
tillgång till nästa bana eller på andra sätt ta sig vidare i spelet. TP6 uttryckte
att ”det känns bra när man kommer vidare och gör karaktärerna i spelet
starkare”. TP1 ville samla in tillräckligt med ”coins” för att låsa upp nya
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”features” och kunde därför fastna för ett spel. Två utdrag ur dagböckerna
gällande detta var:

”Blev ett spel som jag fastnat lite för där man kan låsa upp nya
banor, bilar samt uppgradera bilarna. Och man vill ju såklart ha
den coolaste bilen samtidigt som man vill komma långt på alla
banor.” (TP8)

”anledning till att jag fortsätter spela samma spel är för att man
gör en tydlig utveckling och man blir bättre och bättre samtidigt
som spelet blir svårare och svårare.” (TP4)

Det fanns också sociala aspekter i spelen som lockande. TP3 och TP19 uppgav
under testperioden att det som hade fått dem att öppna spelet respektive spela
länge var spelets topplista. Båda uttryckte att det som intresserade var att
kunna jämföra sig med personer som de själva känner. Andra aspekter som
togs upp var exempelvis från TP4 och TP17 som båda hade börjat spela
ett spel som var populära bland vänner. TP10 öppnade ett spel, upprepade
gånger, för att se om motståndaren hade spelat då de spelade mot varandra.
Angående samarbete uttryckte TP3 att det var roligt att kunna samarbeta
med vänner för att tillsammans klara nya banor.

Candy Crush Saga var det spelet som spelades av flest testpersoner och en
kommentar av TP18 kring varför detta är ett tilltalande spel var:

”... älskar det spelet. Det är fina färger, man blir glad och man
får lätta små belöningar hela tiden. Större belöningar som att låsa
upp nya banor och lättare mixade med svårare är triggande för att
fortsätta.”

4.3 Observation av element
De sju mobilspel som var mest populära enligt enkät och datainsamling
har kategoriserats utifrån de spelelement som definierats i avsnitt 2.1.4. De
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spel som har observerats är Angry Birds, Candy Crush Saga, Flappy Birds,
Quizkampen, Ruzzle, Tempel Run 2 och Wordfeud.

Alla spel som granskades innehöll ett poängsystem och mer än hälften av de
utvalda spelen innehöll tankeverksamhet samt spelutveckling, som kan utläsas
i figur 4.5. Mindre populära element var: begränsat antal försök, prestationer
och samarbete vilka endast återfanns i ett spel vardera.

Figur 4.5. Översikt över spelelement i de sju mest populära spelen enligt
datainsamling och enkät. På x-axeln anges mobilspelselementen och på y-
axeln finns den andel mobilspel, i procent, som har elementen i sig.
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5. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultaten från föregående kapitel för att, med
hjälp av de fyra motivationsteorierna och egna tolkningar, kunna besvara
problemformuleringen.

5.1 Förstå användaren
För att förstå de användare som spelar mobilspel har studien undersökt vid
vilka tillfällen de spelar. Både enkät och datainsamling med dagbok visar på
att de flesta spelar mobilspel när de fördriver tid, till exempel vid resor eller
när de varit uttråkade. Ur datainsamlingens resultat kan det också uttydas
att en mindre andel spelade mobilspel när de var stressade. Detta visar att
användarna spelar för att underhålla sig då de är sysslolösa eller för att kunna
slappna av och tänka på annat.

Majoriteten av de som deltog i enkäten upplevde inte något större problem
med sitt mobilspelande. Dock var det mer än hälften som hade gått och lagt
sig senare och två av fem hade skjutit upp studier på grund av sitt spelande.
Detta tyder på att det hos vissa personer finns ett starkt spelbehov som kan
bli ett, eller i framtiden skapa, problem.

Att sova är ett av människans organiska behov. Appliceras Maslows teori
om behovstrappan på det här resultatet pekar det på att det grundläggande
steget har försummats. Möjliga förklaringar till varför detta kan hända är
att det finns drivkrafter i mobilspel och/eller behov högre upp i trappan som
frestar till fortsatt spelande.

5.2 Mobilspelsbehov
I enkäten fanns det två element som störst andel ansåg vara anledningen
till att de fastnade i ett fortsatt spelande. Dessa element fick även den
högsta genomsnittsviktningen och de var: för att mobilspelet gav spänning och
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underhållning samt att användarna kan låsa upp nya banor. De här faktorerna
var det flera som nämnde i dagboken. Där beskrevs även vikten av att ta sig
vidare i spelet till nya nivåer för att hålla intresset uppe.

Genom Murrays teori om människans behov kan dessa element kategoriseras.
I detta fall hamnar spänning och underhållning under sensuella behov då
de tillfredsställer behovet av spänning. Att låsa upp banor kan också tolkas
som detta behov eftersom det ger fortsatt underhållning vid upplåsning.
Banupplåsning visar dessutom på att vara prestationsbehov eftersom att låsa
upp banor är ett mål som kan få personer att känna att de presterar i
mobilspelet.

Andra alternativ som var frekvent förekommande i enkäten var att kunna
utmana och spela mot andra samt att kunna utvecklas och bli bättre på spelet.
Dessutom betygsattes ”att hitta föremål” med ett högt snitt och är därför en
viktig del av spelupplevelsen.

Genom Murrys kategorisering kan faktorn att spela mot andra tolkas som
maktbehov då personer vid ett övertag eller vinst visar styrka och kontroll.
Det kan också tydas som tillhörighetsbehov eftersom genom att spela mot
andra kan användarna få en känsla av gemenskap. Att bli bättre på spelet
pekar på att vara ett informationsbehov på grund av att personer behöver
kunskap för att kunna vidareutveckla och förbättra sina färdigheter. Att samla
och hitta föremål i spelen är ett sorts ägande av objekt och kan därför ses som
ett tillfredsställande av ett materialistiskt behov.

Av denna kategorisering enligt Murrys teori innebär det att sensuella-
och prestationsbehov är de viktigaste bidragande elementen till spelandet.
De andra behovskategorierna är mindre viktiga för spelandets upplevelse
och påverkan. Då Murrys teori om människans behov appliceras på ett
mobilspelsperspektiv visade det sig att grundbehoven skiljer sig åt. I teorin är
makt, tillhörighet och prestation de viktigaste men i spelen är det sensuella
behovet en stor del av spelupplevelsen. Studien har också pekat på att många
spelar mobilspel när de väntar eller är uttråkade vilket kan vara anledningen
till att de söker efter spänning i mobilspelen.
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5.3. UTLÖSANDE OCH BEGRÄNSANDE FAKTORER

5.3 Utlösande och begränsande faktorer
Enligt enkäten har majoriteten av respondenterna någon gång börjat spela
efter att applikationen, på ett eller annat sätt, har uppmanat till detta.
Även datainsamlingen visade prov på detsamma då flera testpersoner uppgav
att de har öppnat mobilspelet efter att de hade fått en notifikation av
applikationen. Två testpersoner uppgav att spelidén i sig uppmanade till att
spela regelbundet och i enkäten svarade drygt en fjärdedel att de upplevt
detta. Båda ovanstående är olika varianter av utlösare, vilket beskrivs i Fogg
Behavior Model, och uppmaning till regelbundet spelande är av sådan typ
som även förhöjer motivationen. Detta då uppmaningen till återvändande
vanligtvis är sammankopplad med att du antingen får mer poäng vid ett
visst tillfälle eller förlorar om du inte kommer tillbaka i tid. Det kan därför
uttydas från resultatet att notifikationer samt uppmaning till återvändande
är fungerande utlösare för att stimulera spelande på den mobila plattformen.

Kravet, som Fogg beskriver i sin teori, för att en utlösare ska skapa ett
beteende är dock att motivationen och förmågan är tillräckligt hög. Den senare
kan däremot begränsas av olika faktorer, vilket undersöktes i enkäten. De
faktorer, som teorin tar upp, som kan påverka förmågan är tid, pengar, fysisk
aktivitet, höga krav på tankeverksamhet, krav på ett avvikande beteende samt
utförande av någonting som går emot en rutin. Över hälften av respondenterna
svarade att de någon gång hade undvikt att spela på grund av att det tar för
mycket tid. Nästan lika många svarade att de slutat spela på grund av att det
kostade pengar eller att de hade behövt ta hjälp av, alternativt värva, vänner.
Dessa tre element i mobilspel kan därför ses som starka motivationshämmare.

5.4 Spelelement med målfunktionalitet
I enkäten fick respondenterna framföra vilka element som spelen de själva
tycker om att spela innehåller. Det som störst antal respondenter svarade var
”belöningssystem för avklarade uppgifter”. Detta tyder på vikten av incitament
och att ett positivt incitament, som en belöning, är en drivkraft för spelande. I
kommentarsfältet till denna fråga gavs vidare belägg för detta. Svar som gavs
var exempelvis att det är positivt med konkreta belöningar som poäng, få nya
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egenskaper eller att den ökade svårigheten i sig kunde ses som en belöning.
Även i dagboksanteckningarna uttrycktes, av flertalet testpersoner, en positiv
inställning till belöningar i form av att samla poäng och låsa upp nya föremål.

I dagboksanteckningarna har däremot inte några negativa incitament berörts.
Det finns dock belägg i enkäten för att vissa negativa incitament motiverar
spelande. Belägg för detta ges av resultatet på enkätfrågan angående om
något element har fått testpersonen att spela vid ett tillfälle då de annars
inte hade gjort det. Det näst mest populära svaret på denna fråga var att
respondenten förlorade om de inte hade spelat efter en viss tid, vilket är ett
negativt incitament som har skapat en motivation till spelande.

Ett annat populärt alternativ på enkätens fråga om spelelement var att det
ofta fanns en erfarenhetsindikator. Erfarenhetsindikatorn kan tolkas som ett
typiskt återkopplingselement då syftet är att visa att spelaren rör sig i rätt
riktning och det skapar lustfyllda känslor när den ökar. ”Uppdelning i små,
överskådliga uppgifter” var ett annat populärt svarsalternativ som, liksom
erfarenhetsindikatorn, visar på vikten av återkoppling. Detta tyder dessutom
på att det är uppmuntrande att ofta göra små framsteg och samtidigt undvika
stora besvikelser vid eventuella misslyckanden. Ytterligare argument för detta
är en dagbokskommentar som beskrev att det uppskattades att man, i spel,
aldrig förlorade någonting på att göra dåligt ifrån sig.

De olika åsikter som uttrycktes i dagboksanteckningarna angående hur
svårighetsnivån påverkar spelet var att det är svårigheten som lockar, variation
gör det utmanande och att det inte får vara för avancerat tankearbete. Med
andra ord krävs det att spelet varken är för enkelt eller för svårt. Vidare
ger variation en ökad svårighetsnivå då krav ställs på spelaren att hitta
nya strategier för att överkomma problem. Att göra delmål lagom svåra att
genomföra kommer ge användaren belöningar med tillfredställande intervall.
Dessutom kan användaren få återkoppling på sin utveckling i spelet genom att
se hur de förbättras. Även Murrays teori om prestationsbehov hävdar att de
mål och krav som ställs måste vara lagom svåra för att användaren inte ska
tappa intresset. Utifrån testpersonernas svar kan slutsatsen dras att Murrays
teori gäller även för prestationer i mobilspel. En slutledning som kan dras av
det här är att det krävs en viss svårighet för att hålla engagemang uppe, men
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att spelet inte får vara alltför svårt eftersom användaren riskerar att tappar
intresset i brist på kontinuerlig återkoppling och belöning.

Vikten av att jämföra sig med andra, vilket kan tolkas som relevansen av en
topplista, fick ett medelresultat när respondenterna uppgav vilka element som
var viktiga för motivationen. Viktningen för detta alternativ gavs en bimodal
fördelning med toppar i 0 och 3, vilket tyder på att det finns två grupper som
ser olika på detta. Det var endast två personer ur testgruppen som uppgav i
sina dagboksanteckningar att de hade använt sig av en topplista. I båda fallen
var det för att jämföra sig med personer de kände, antingen med kontakter via
sociala medier eller i verkligheten. Testpersonerna i studien uppgav således att
de har en vilja att jämföra sig med andra, men att det intresset i första hand
ligger i att jämföra sig med sina vänner snarare än de bästa spelarna. Detta
kan kopplas till målteorin. Att förbättra sitt resultat i jämförelse med några
få vänner är ett mindre mål, vilket ger snabbare återkoppling och belöning.
Däremot att försöka nå topp tio bland alla spelare blir ett stort och avlägset
mål. Troligt är dessutom att målet, för de flesta, anses vara så pass svårt att
uppnå att det inte bidrar till någon ökad motivation.

5.5 Skillnader mellan enkätsvar och
datainsamling

Resultatet mellan enkät och datainsamling korrelerar väl i de flesta fall. Det
finns dock en stor skillnad som har upptäckts mellan dem vilket handlar om
sociala aspekters påverkan i mobilspel.

Två element på enkätfrågan kring varför användare fastnar i ett mobilspelande
sticker ut. Dessa är att publicera sina resultat på sociala medier och att
lära känna nya personer. De båda elementen rankades också som minst
viktiga. Då Murrays teori appliceras på detta tolkas de båda att vara
inom tillhörighetsbehovet eftersom delandet på sociala medier och lära
känna nya personer ses som försök till att ingå i och tillhöra en grupp.
Tillhörighetsbehovet är i Murrys teori ett av huvudbehoven hos människan
men enligt enkätens resultat kan det här tydas som att det inte är en viktig
del i mobilspelandet.
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I datainsamlingen och dagboken fanns det dock kommentarer som pekade
på att sociala aspekter lockade till spelande. Till exempel skrev några att en
topplista var en drivande faktor eftersom de kunde jämföra sig själva med sina
vänner. Kontakter och vänner ansågs också vara en anledning till att intressera
sig för vissa spel, vilket även motiverade till samarbete. Dessa faktorer, precis
som ovan, är behov inom tillhörighetskategorin om Murrays teori tillämpas.
Detta innebär att när personer väl har spelat mobilspel och reflekterat över
vilka viktiga faktorer som finns har de insett att den sociala delen kan påverka
spelet positivt. Dock är det fortfarande en kategori som inte är övervägande
stor i jämförelse med andra, som till exempel sensuella- eller prestationsbehov.

I enkäten kunde också uttydas att det fanns två olika grupper med olika
åsikt gällande hur viktigt det var att kunna utmana och spela mot andra.
En stor grupp ansåg att elementet var medelviktigt, vilket gav en topp vid
3, medan en annan grupp ansåg att det inte hade någon betydelse alls, vilket
skapade ytterliggare en topp vid 0. Även detta pekar på en divergens bland
respondenterna och påvisar svårigheten i att analysera denna aspekt.

5.6 Element i de mest populära spelen
Enligt kategoriseringen av spelelement i de mest populära spelen konstaterades
att mer än hälften av spelen innehöll poängsystem, tankeverksamhet och
spelutveckling.

Tidigare har det redan nämnts att en lagom svårighetsnivå är av stor
vikt för att hålla intresset uppe hos spelaren. Både tankeverksamhet och
spelutveckling kvalar in här. Detta eftersom krav på en viss nivå av tänkande
samt att spelet förändras, för att spelaren ska omvärdera sin strategi under
spelets gång, är element som förhöjer svårigheten.

Alla spel som klassades som de mest populära innehöll någon form av
poängsystem, vilket antingen kan tolkas som ett bra motivationselement eller
som en standard bland spelutvecklare. Dock tyder både teorin och tidigare
nämnda resultat på att detta är ett motivationshöjande element. Poäng skapar
motivation då det är en typ av återkoppling som ger tydlig respons gällande
om du rör dig i rätt riktning. Det kan även ses som en belöning och i flera fall
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kan poängen i sig ge ytterligare, större, belöningar om tillräckligt många har
insamlats.

5.7 Metodkritik
Här diskuteras de brister som funnits i studiens genomförande samt
undersökningsmetoder.

5.7.1 Metoder
Enkäten har inte gjorts i anknytning till något mobilspelande vilket leder
till att enkäten visar vad respondenterna tror är viktigt. Detta behöver
dock inte nödvändigtvis motsvara vad som i verkligheten hade varit korrekt.
Hur frågorna i enkäten har besvarats påverkas också av hur den enskilde
respondenten har tolkat frågan och svarsalternativet. Då dagboken gjordes i
samband med spelande i personers rätta miljö kan den mer korrekt visa vad de
har tänkt under spelandets gång. Däremot gjordes datainsamling och dagbok
endast under en begränsad period och för ett mindre antal testpersoner.

Enkäten var kvantitativ och gav en stor mängd data medan datainsamlingen
var kvalitativ eftersom ett fåtal testpersoner gav mer utförliga svar för
att besvara problemformuleringen. Trots detta har resultaten från de två
metoderna jämförts. En negativ aspekt kan vara att det är svårt att jämföra
två olika metoder med varandra, men det har gjorts för att observera skillnader
och likheter mellan dem. Detta för att minska felkällor då enkäten inte har
gjorts i samband med spel men däremot har genomförts av en större grupp
personer. En skillnad som visat sig gällde sociala aspekter, vilket har beskrivs
i avsnitt 5.5.

5.7.2 Tidsperiod
Datainsamlingen genomfördes under en examinationsperiod då studenternas
spelvanor kan ha varit annorlunda än de vanligtvis brukar. Flera testpersoner
påpekade att de inte hade spelat någonting under flera dagar eftersom de hade
varit fokuserade på sina studier. Detta trots att de testpersoner som deltog i
studien hade uppgett att de i vanliga fall var frekventa spelare.
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5.7.3 Urval
Urvalet av testpersoner kom främst från kursen Programintegrerande kurs i
medieteknik. Deltagandet var ett obligatoriskt moment i kursen och urvalet
hade antagligen sett annorlunda ut om deltagandet istället hade varit frivilligt.
Testpersonerna hade dessutom själva fått bedöma om de passade in i
målgruppen eller inte genom att svara på om de spelade mobilspel relativt
ofta. Ett sätt att komma runt denna osäkerhet kring om de verkligen tillhörde
målgruppen hade kunnat vara om de potentiella deltagarna istället hade fått
uppskatta sin speltid.

5.7.4 Datainsamling
En testperson uppgav att hennes spelande inte alltid syntes i datainsamlingen,
vilket således är en möjlig felkälla gällande datainsamlingen. Inga andra
testpersoner beskrev dock samma problem. Omvänt, kan applikationer har
varit öppna och körts i bakgrunden på mobiltelefonen även om testpersonerna
inte aktivt spelat. Då kan App Usage Tracker ha registerat speltid som är
missvisande. Det är ingen av testpersonerna som har informerat om ett sådant
problem, men trots detta kan inga garantier ges för att det inte har inträ�at.

Testpersonerna fick själva skicka in datan en gång per dag och vid ett par
tillfällen gjordes detta för sent. Testpersonen fick då skicka in data från de
senaste 24 timmarna, vilket kunde resultera i att viss information saknades.
Trots detta har inga ytterligare åtgärder vidtagits då den saknade datan i
första hand låg under ett tidsintervall då de flesta sover.

En ytterligare parameter är att risk finns för att Hawthorne-e�ekten
fortfarande har påverkat testpersonerna. Detta till trots att de inledande tre
dagarna inte ingår i resultatet. Valet av att använda tre dagar, för att minska
e�ekten, var inte grundad på vetenskapliga studier utan valdes med hänsyn
till tidsramen för datainsamlingen.

5.7.5 Källor
De referenser som kan var problematiska är några av de äldre
motivationsteorierna, som exempelvis Maslows behovstrappa från 1943 och
Murreys teori om behov från 1938, eftersom det finns en risk att teorierna är
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föråldrade. I många fall redogörs även teorierna genom andrahandskällor då
det inte funnits en ursprungsrapport tillgänglig att ta del av. Dessa referenser
är dock med i uppsatsen för att de är etablerade och granskade. Teorierna
är likaså med då de är välkända och andra källor har grundat sig i dem för
att beskriva människors behov och beteenden. I många fall pekar källorna på
samma sorts användningsområden och resultat vilket påvisar att teorierna är
testade.

En av källorna är en lärobok som heter Utvecklingspsykologiska teorier
är publicerad år 2008. Fördelaktigt är att använda sig av vetenskapliga
rapporter då de bygger på den senaste forskningen. I detta fall handlar dock
boken om någonting som inte uppdateras i samma takt som vissa andra
forskningsområden, exempelvis teknik. Därför kan källan fortfarande anses
relevant. Eftersom boken är publicerad har innehållet också blivit granskat av
ett förlag.

En viktig källa har varit boken The Psychology of Goals, vilken är uppdelad i
artiklar av olika författare. Dessa är auktoriteter inom området och beskriver
sina egna expertisområden. Boken är publicerad 2009 och informationen bör
därför även vara aktuell.

En annan teori togs från forskningsrapporten A behavior model for persuasive
design av B. J. Fogg. Rapporten presenterades på International Conference
on Persuasive Technology och är därför granskad och säkerställd av andra
forskare inom området.
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6. Sammanfattning

Här sammanfattas diskussionsavsnittet med problemformuleringen som
utgångspunkt och genom detta har de gemensamma element, som visat sig
viktiga genom studien, observeras. Detta leder fram till en slutsats kring
vilka de bakomliggande drivkrafterna till mobilspelande är samt hur specifika
spelelement bidrar till användarnas spelande.

De bakomliggande drivkrafterna bakom spelande grundar sig i det mänskliga
psyket. Människan har grundläggande behov av att utvecklas och sträva efter
nya mål som beskrivs i Maslows behovstrappa. Behov har delats upp i flera
undergrupper i teoriavsnittet för att förstå vad det är som driver oss till att
förändras. Vissa av dessa grupper har visat sig vara viktigare än andra i
mobilspelsmiljöer. Studien visar på att de viktigaste elementen i mobilspel
kategoriseras främst under sensuella behov, vilket därför är en bakomliggande
drivkraft till spelandet. Det var framför allt spänning och möjlighet till
upplåsning av banor som lockade personer att spela mobilspel. Eftersom
studien visat att många användare spelar när de är uttråkade eller väntar
kan detta sammanlänkas med varför spänning är viktigt för spelupplevelsen.
Även prestationsbehov visade sig vara betydande för skapandet av drivkrafter.

Utlösare, beskrivet i Fogg Behavior Model, har i studien visat sig ha e�ekt
för att stimulera spelande. Det här eftersom påminnelser och uppmuntran till,
eller krav på, att spelaren ska återkomma vid en viss tidpunkt driver användare
till fortsatt spelande. Begränsningar som visat sig hämmar motivationen till
spelande är stor tidsåtgång, kostnader samt krav på att ta hjälp från vänner.
För att användandet ska kunna maximeras bör det här därför undvikas i större
utsträckning vid skapandet av ett mobilspel.

Positiva incitament kan tolkas som en bakomliggande drivkraft till
mobilspelandet. Detta eftersom spelelement för belöningar, i form av poäng,
nya egenskaper och ökad svårighetsnivå, har visat sig e�ektivt för att
stärka motivationen till spelande. Beläggen för att negativa incitament var
motivationshöjande i dessa sammanhang är däremot betydligt svagare, men
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de tyder på att spelare i större utsträckning återkommer efter en viss tid ifall
de annars förlorar spelet.

Studiens resultat pekar på att det är viktigt att spelet innehåller faktorer
som ger kontinuerlig återkoppling, vilket framställs av Moskowitz och Grant
som motivationshöjande element. Detta kan ges med små och översiktliga
delmål samt konkreta element, som exempelvis erfarenhetsindikator och
poängsystem. Ett annat krav är att svårighetsnivån ligger på en lagom nivå
för att spelaren ska klara av att uppnå sina delmål med tillfredställande
intervall. Det kräver därför att spelet ger kontinuerlig återkoppling och
belöning samtidigt som det inte får vara för enkelt för att kunna hålla spelarens
intresse uppe.

Tendenser kan även ses som tyder på att topplista som spelelement inte i sig
skapar några större drivkrafter hos spelaren eftersom målet känns för avlägset.
Däremot är det starkt motiverande att kunna jämföra sig med sina vänner
och därmed bör en topplista där användaren jämförs med en mindre grupp
kontakter vara ett bättre alternativ för detta ändamål.

Av de spel som studerades och kategoriserats efter element visade sig
poängsystem, tankeverksamhet och spelutveckling vara de faktorer som var
inkorporerade i flest spel. Det pekar på att spelutvecklare tycker dessa är
viktiga i ett skapande av ett mobilspel. Om detta är ett fungerande system
för motivation eller för att det är en standard är oklart. Dessa element har
dock tidigare i studien visat sig vara essentiella för att höja motivation bland
användare. Poängsystemet finns för att ge återkoppling och belöning medan
tankeverksamhet och spelutveckling skapar en lagom nivå av svårighet och
utmaning.

38



7. Slutsats

Det är de sensuella behoven som skapar viljan att spela. Majoriteten av
de element som har visat sig vara fundamentala för att motivera spelande
kan grupperas till att se sin egen utveckling. Att tävla mot andra, få
utmaningar och belöningar i form av poäng samt spelutveckling är alla
ett mått på hur användaren förbättras under spelets gång. Det är också
viktigt att förbättringen sker med kontinuerliga intervall för att upprätthålla
engagemanget hos spelaren.

Sammanfattningsvis visar studien på att människor tillfredsställs av att uppnå
nya mål och att det är den viktigaste drivkraften till mobilspelande. Specifika
element gör det möjligt för användaren att motiveras till fortsatt spelande då
de kan se sin utveckling.
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8. Perspektivering

De slutsatser som kan dras av studien är begränsade eftersom den är utförd
på ett litet antal personer med likartad bakgrund. Det är därför svårt
att dra allmänna slutsatser kring vad som driver användare till att spela
mobilspel. I framtiden bör studier göras med ett större antal personer med
olika bakgrund för att få en bättre helhetsbild kring ämnet. Det går också
att utöka datainsamlingens tidsperiod samt undersöka gemensamma element
bland fler populära spel.

Flera av resultaten i studien gav bimodala fördelningar vilket tyder på att
två grupper med skilda åsikter har tillfrågats. En tänkbar infallsvinkel för
framtida forskning är därför att undersöka vad som skiljer dessa grupper åt
och hur spelelementen påverkas dem olika.

Ett lämpligt användningsområde för utfallet av denna studie är för att kritiskt
kunna utvärdera dagens teknikanvändning. Mobiltelefonen används allt mer
och det finns risker för att beroenden uppkommer i samband med detta. Det är
därför viktigt att se vad det är som får personer att fastna i ett mobilspelande
för att kunna motverka beroendetendenser.

Vetskapen om hur spelelement motiverar människor att spela mobilspel kan
vara användbart i andra situationer genom att utnyttja spelifiering. Detta
genom att använda dessa motivationselement i nya sammanhang. Ett exempel
på detta är för att utveckla förbättade inlärningsmetoder för att göra det mer
underhållande och motivera eleverna att ta till sig kunskap bättre genom
att utnyttja element från spelvärlden. Mobiltelefonen är praktisk att använda
under annars outnyttjad tid vilket medför att plattformen lämpar sig för att
skapa lärandeverktyg. En hel del forskning har gjorts kring hur spelelement
kan utnyttjas i nya sammanhang, men lite har diskuterats om den specifika
aspekten med element lämpade för mobiltelefoner. Dessa resultat fyller därför
ut en kunskapslucka och kan alltså bland annat användas för vidare forskning
kring spelifiering.
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BILAGA B. ENKÄTSVAR

Ge specifika exempel på element som du fastnat för i mobilspel

design, svårighetsgrad, utmaningar, hur många andra som spelar
När det är lättillgängligt, typ bara en bana till-mentaliteten.
Att spela frågesport mot kompisar. Det roligaste är när man kan spela
mot sina kompisar.
Klickade fel på övrigt alternativ och nu kan jag inte klicka av det... Så
har tyvärr inget svar här...
Jag fastnar nog mest när det är lättförståeligt och ganska enkelt att
förstå, typ candy crush.
Lära sig bygga så e�ektivt som möjligt
Spel som jag Fastnat i har det varit en tidsaspekt inblandad. Det har
inneburit förlorad framgång om jag Inte kommer tillbaka inom denna
tid.
Framsteg och utveckling, att se fram emot nya saker är roligt.
Eller att bli bättre, få högre poäng.
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Möjligheten att låsa upp nya nivåer i spelet Candy crush. Möjligheten
att spela mot andra i Wordfeud och Quizkampen. Möjligheten att lära
mig saker i Quizkampen
Klara 3 stjärnor på banorna i motorcykelspelet.
Att kunna slå mitt eget rekord i t.ex. Flappy Bird och Temple Run. Att
kunna tävla mot andra i min närhet (genom wifi) i spelet Fun Run. Att
låsa upp nivåer/världar i spelet Cut the Rope och Tiny Thief. Att man
kan hjälpa varandra i HayDay genom att sälja saker till folk man känner
genom Facebook eller vänner i spelet.
Quizkampen/wordfeud är kul för att man lär sig saker och att man kan
köra med sina vänner i tävling!
- Tävla mot andra i Quizkampen och Wordfeud - Lära sig saker i
Wikihunt
Att låsa upp nya trupper i Clash of clans.
Topplistor för väldigt specika områden (typ stadsdel) där man faktiskt
hade möjlighet att komma med på och kämpa för att hamna högre på
listan. Dragon, fly!
Dragonvale som egentligen är det enda mobilspelet jag spelat upprepade
gånger fick mig att fastna genom att ge tillfällen att få exotiska drakar
som kändes unika och svåra att få tag på. Detta skapade ett behov att
samla på alla olika sorters drakar.
Samla resurser för att bygga nya saker
Jag tycker alltid att en bra story är viktigast i spel. Genomtänkta dialoger
och karaktärer med intressanta utvecklingar av huvudstoryn och de
individuella karaktärerna. Att samla på sig coola föremål är också alltid
ett plus oavsett om det är ett actionspel eller inte. Att kunna visa upp
dessa föremål på sociala medier eller att kunna byta föremål mellan andra
spelare är inget jag fäster någon vikt i.
Möjligheten att få ett högt highscore. Detta innebär alltså spel som har
en oändlig nivå och inte flera olika, till exempel templerun
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- En lagom tu� svårighetsnivå, som gör att man antingen dör nästan
direkt, men ändå känner att det går att klara av det om man har lite
kul och skicklighet. (Pixel Dungeon) - Nostalgi. (Gameboy-spel) - Ta sig
längre i spelet, hitta nya saker och utforska. (Pixel Dungeon)
Att nå nya nivåer i hayday och att hela tiden kunna göra mer. egentligen
är det inte ett så roligt spel, men det blir något konstigt beroende att
jag vill kunna göra mer på min gård.
Att hela tiden nå den högsta nivån i candy crush, utan att köpa några
extra hjälpmedel. bara för att få det bekräftat att jag kan klara nivåerna
utan att falla in i det faktum att de vill att man ska köpa saker för att
klara nivåerna. tokigt, jag vet.
Artistisk, snyggt, intressant spelmekanik. Jag har spelat väldigt mycket
spel, och tycker överlag att mobilspel inte är tillräckligt roliga/intressanta
för att spela, fast med någrå undantag. (plus att mobilspelsgenrens
möjligtheter närmar sig den av desktopspel på många sätt, med nya
proccesorer etc).
Spelet Color Zen är ett exempel på ett väldigt snyggt, minimalistikt spel.
Jag är intresserad av det här spelet av två anledningar: det är snyggt rent
artistiskt och det är en intressant mekanik. Ett pusselspel med en enkel
idé, enbart en enda spelmekanik som man låter guida hela spelet, och
spelet är välgjort.
"Ett till bra exempel är 2 Player Reactor
Spel där man öppnar upp nya nivåer är kul för då vill man gärna öppna
upp ännu mer och fortsätta spela. Spel mot andra är mina favoritspel
för då känns det mer som att man "umgåssamtidigt som man spelar. Det
blir en liten tävling för stunden, som t.ex. Quizkampen.
Möjlighet att låsa upp nya nivåer
nya banor, helt klart
Ovan
För Demon Defence är det att låsa upp nya nivåer.
För Wordaments del är det att hitta fler och fler ord för varje runda. Få
högsta poängen.
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Spel med hög grafisk kvalitet (Som lämpar sig till High-End mobiler)
eller bra design (både speldesign och estetisk vackert)
Jag spelade ett spel som gick ut på att man drev ett spelföretag och
skulle skapa nya titlar som sen skulle lanseras och säljas. Ju längre man
spelade ju bättre blev ens arbetare. Man hade råd att anställa fler och
ska�a större lokal. Det var kul med en så stor utvidgning av spelet, det
hände så mycket. Och man kände att man tog sig framåt
Badland: Att hitta rätt sätt att ta sig genom en bana på/ Att memorera
hinder. Du ska ta dig genom en bana som rör på sig. Om du fastnar på
de hinder som dyker upp på vägen och sveps ut ur bild, förlorar du.
Fun Run: Att kunna spela mobilspel med andra. Du bjuder in andra till
en tävling i att komma först i mål.
Låsa upp nya nivåer
Få nya grejer
Utveckla en karaktär
Ex. möjligheten att låsa upp nya nivåer i spelet X)
Något som är intuitivt, snyggt och lättspelat, som inte handlar om att
lära sig banorna. Alltså typ fruitninja där man lätt förstår vad man ska
göra, men ingen match är likadan.
Låsa upp nya banor och få 100% i varje bana i Rayman run, snabbare
tid i Suduko och högre poäng(ta sig över 400, 500 poäng osv) i Dots. Går
även att få troféeröch dela dem i sociala medier i Dots men det har inte
varit något motivation för mig.
Lätta och snabba att förstå. Spel då man slipper massa tutorials och
introduktioner.
Grafik!
Spelar inte spel som gör att jag fastnar för dem
Låsa upp nya banor och karaktärer i Angry Birds.
Samma som ovan i något gammalt Moto-X spel.
Få till det där perfekta ordet i Wordfeud.
Vinna mot andra i Quizkampen
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Underhållning
Låsa upp nya nivåer
svårighetsgrader
När ett spel är underhållande. Jag gillar pussel liknande spel där man
behöver tänka. Har aldrig gillat mer action spel som angry bird eller
bilspel.
Klara sig till nya nivåer samt att låsa upp nya "kapitel"
Kunna gå tillbaka och slå sitt egna rekord när man lärt sig lite nya tricks.
Behöver inte lägga mycket energi på att förstå vad man ska göra.
- Allt ovan från Candy Crush
Enkelheten, att man vill slå rekord! Längst ord, flest antal klarade banor
osv
Möjligheten att utmanna andra i Extreme BikeTrip och dessutom så kan
man köpa coolare bikes desto längre i spelet man kommer
Candy Crush - Där man var tvungen att få ett visst antal stjärnor för
att låsa upp nästa kapitel. Max tre stjärnor per bana.
Jag vill känna att jag blir bättre på spelet, genom att t.ex slå min förra
high-score, gå upp i level eller hitta bättre föremål. T.ex har jag spelat
Gyro mycket där mitt mål är att sfå så mycket poäng som möjligt.
Eftersom jag inte lägger så mycket tid på mobilspel föredrar jag spel med
en simpel design och koncept. Jag vill inte behöva lära mig en massa för
att börja kunna spela det.
När jag tittar på vilka spel jag har installerade på mobilen verkar det
som att jag lätt fastnar för två sorters spel:
1. Något slags single-player med karriärläge (Plants vs Zombies, Game
Dev Story, Cut the Rope) där man spelar själv och låser upp
banor/föremål/spelmekaniker etc. 2. Multiplayer med antingen direkt
motstånd (Wordfeud, Quizkampen), eller tävling via highscore (Temple
Run, Doodle Jump kanske).
Candy crush saga fastnar jag mycket på, kan inte släppa det tills jag
vinner en ny nivå
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Vinna mot folk, få så bra resultat som möjligt
Organ Trail fungerade som så att man var ledare för ett gäng överlevare
under zombieapokalyps. Funktionen var att man kunde skriva in vänners
namn som medlemmar av gruppen. Dessa styrde man inte själv, men
de råkade i spelet ut för ofta komiska (slumpmässiga) händelser. Detta
kunde sedan leda till roliga diskussioner och relationer i det verkliga livet.
Bloons TD5 är ett strategispel av formen Tower Defense och funktionen
som jag fastnade för var att man ofta kunde involvera flera andra i
diskussioner om hur man bäst skulle försvara målet.
- Jämföra poäng med andra spelare: Flappy Bird - Lära sig saker:
Quizkampen - Låsa upp nya nivåer: Bloons TD 5 - Möjligheten att lära
sig att tänkta snabbt: Ruzzle - bli bättre på spelet: Ruzzle, Hungry shark
- hitta föremål: Hungry shark - jämföra mig med andra spelare: Ruzzle
Handlingarna i spelet känns bra
Flappy bird: slå kompisars rekord. Jetpack Joyride: Låsa upp nya saker
och även slå kompisars rekord.
- Möjligheten att få fler stjärnor i Angry birds om man klarade banan
på färre drag". - Möjligheten att låsa upp nya nivåer i Osmos HD. -
Möjligheten att bli bättre på att använda sig av fysikmotorn i Osmos
HD. - Möjligheten att låsa upp nya karaktärer i Swords & Soldiers HD.
- Möjligheten är vinna över vänner i Quizkampen.
Candy Crush och Subway Surfer: Att låsa upp nya saker/nya banor,
Flappy Bird: För att det är otroligt enkelt att spela
kortare banoröch nya nivåer
Möjligheten att jämföra sig med vänner och se när man vinner eller går
om dom. På quizkampen, candy crush, papa pear och wordfeud.
Spel som sker konstant dvs även då du inte använder mobilen eller annan
platsform. De triggar en till att kolla in ofta (andra gör ju det och har
fördel då!).
- Underhållning: Alla - Jämföra sig: Wordfeud, Ruzzle, Draw Something
- Låsa upp banor: Angry Birds, Bad Piggies, Candy Crush
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Candy crush saga och deras 5 liv, så att om man fastnar på ett nivå, så
måste man vänta 30 minuter så att man ska kunna få spela igen. Väldigt
smart tänkt, eftersom det gör att man inte tröttnar på spel så snabbt
och går in oftare. Man får en begär för spelet och i slutända det blir en
vana.

Ge gärna något exempel på element i de spel du oftast spelar

Jag vinner på quizkampen/rumble och får poäng". Jag vinner på wodfeud
och kan göra narr av min motståndare (Jag skojar bara, det är Emelie
som fyller i...). Jag ritar något som den andre förstår och känner mej
stolt/glad/lyckad.
Vinner jag på quizkampen får jag rankingpoäng
Spelar nog inte tillräckligt för att svara på det här...
När jag t.ex. spelar Candy crush så får jag belöning efter avklarad nivå
genom att nästa nivå låses upp
Hayday: att odla och sedan ta hand om sina grödor kan bidra till att
man får verktyg som behövs för att utöka delar av sin gård. men bara
ibland.
om man producerar saker så får man erfarenhetspoäng när de är klara.
dessa poäng behöver man för att bli en högre nivå-bonde.
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Eftersom vi talar om just mobilspel så tycker jag att många av
alternativen går bort (för min del). Inom just mobilspelande är det ofta
finurlighet/uppfinningsrikhet/innovativitet och också ofta enkelhet som
gör spelet.
Exempel i Voxel Rush (racingspel till android) ökar svårighetsgraden
genom att öka hastigheten per spelsession (likt Temple Run). Spelet
är i förstaperson så man ser ingen bil och har flera "Eventssom kan
uppstå plötsligt när man kör och göra det *extra* svårare under ett
kort tidsintervall
Krystaller i Temple Run som man låser upp egenskaper med
Känns som att alla alternativ återfinns (och behövs?) i de flesta populära
spel. Lite RNG, belöningar som hägrar, bara en runda till-upplägg.
Klarar man en nivå går man vidare till nästa
belöning efter avklarad uppgift: aka vinna över syrran i ruzzle->måbra-
belöning"
En ny bana i Candy Crush, eller när man i Subway Surfer kan låsa upp
nya karaktärer mm
Tänker på Angry Birds och Bad Piggies, alltså de man låser upp banor på.
Där är ett kortsiktigt mål att man klarar av nivån medan det långsiktiga
är att man låser upp ett nytt område.
Achievements
Nivåuppdelat eller berättelseform med flera små ’hitta objektet’ banor
som man löser flera gånger (går snabbare för man lär sig var vissa saker
är så man får bonus) (mystery Crime)
I Plants vs zombies och Bloons TD 5 har båda en lista med mål man kan
uppnå. I Candy Crush kan man l?tt se hur långt man kommit.
Levels och ratings i exempelvis Songpop
Alltid kul att se att man går upp i nivå, och att det faktiskt ger något
konkret. Åter igen är Mega Jump och Hungry Shark två bra exempelspel.
Grafiskt så ser man väldigt tydligt när man klarar banor, att man rör sig
framåt i en lång rad med banor
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Övriga kommentarer och tankar

Jag tycker att det är fascinerande vad det är som får oss att bli
"hooked". Det är nog väldigt olika för olika människor men det borde
finnas några klassiska spelkategoriersom går hem extra mycket eller
vad man säger. HayDay, FarmVille borde kunna läggas i ett fack.
CandyCrush, FlappyBird i ett annat. Och quizkampen, wordfeud i
ett tredje. Spännande. Undrar om spelkategorierna hör ihop med
ålder/kön/intresse/utbildning/.../?
Har aldrig spelat mobilspel frekvent och därmed är min vanor inte
speciellt etablerade s? det var n?got sv?rt att ge bra uppskattningar
p? vissa fr?gor.
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Jag har en även en platta, som jag faktiskt dagligen spelar hayday på.
det handlar inte om långa tider, men varje dag öppnar jag spelet för att
sköta mingård. i början la jag ner mycket tid på det här dagligen, dels i
någon form av prokrastinering. tröttnade efter ett tag, men lägger ändå
ner en timme per dag bara för att. det har gått 3 månader nu.. vet inte
varför jag fortsätter. men antar att jag har fått för mig att jag ska nå en
hög nivå.
eftersom enkäten berör just mobilspel kan det vara bra att nämna det i
varje fråga där ordet spel dyker upp. Det kan vara förvirrande, eftersom
just att det gäller mobilspel leder till helt andra svar än om det hade
berört andra typer av spel.
Eventuellt kan ni vara intresserade över vilken bakgrund i spel de som
svarar har, spelar de mycket annat eller spelar de bara mobilspel etc.
(Mobilen är inne p? reparation för tillfället men jag minns mina spelvanor
relativt väl!)
Intressant, men vet inte hur mycket hjälp jag skulle kunna bidra med då
jag knappt spelar mobilspel. PC master race etc.
Jag spelar tyvärr inte så mycket mobilspel men hoppas mina svar går att
använda ändå. Det är ett intressant ämne ni har valt som ligger helt rätt
i tiden.
Lycka till med kexet!
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
Spelar mest som dötid när jag har tröttnat på att surfa på mobilen. Kan
gå någon månad innan jag öppnar ett spel.
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Bilaga C. Datainsamling

App Speltid (sek) Öppnad (ggr) Spelare (st)

Bloons TD 5 42329 35 1
DraStic 30725 50 2
Candy Crush Saga 24510 99 5
Geometry Dash Lite 10841 40 1
Free Fall 8230 41 1
Ruzzle Free 4897 37 2
Quizkampen 4431 33 2
Angry Birds 4058 11 1
Adventure Town 3368 47 1
Block Puzzle 2209 11 1
Plague Inc 1842 5 1
Dolphin Emulator 1735 17 1
Flappy Bird 1019 1 1
JetCarStuntsLite 955 1 1
Fun Run 807 3 1
PPSSPP 806 4 1
Temple Run 2 778 4 2
BTD Battles 424 1 1
Papa Pear Saga 337 1 1
Sea Stars 196 5 1
Fast Outlaw: Asphalt
Surfers

192 1 1

Pixel Dungeon 104 1 1
Shoot Bubble Deluxe 41 2 1
Heads Up! 8 1 1
Edge of the World 8 1 1
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Bilaga D. Dagboksanteckningar

Fre 7 mars
Testperson 1 (TP1)

Hej! Här är min spellogg för idag. I början hade jag på fel inställningar på
logg appen så den loggade inte alla appar. Så jag skulle säga att jag spelade
Frozen Free Fall i ca 30 min och inte i 10 som är loggat. Anledningen till
att jag spelar det spelet oftare än andra spel är att man endast har 5 liv
sedan måste man vänta en halvtimme för att få ett till. Detta leder till att jag
öppnar spelet oftare men under kortare perioder än andra spel. Jag spelade
även Tempel Run i 15 min. Anledningen till att jag spelar tempel run under
en längre tid är för att jag vill få tillräckligt med coins för att låsa upp olika
features i spelet. Solitaire spelar jag oftast när jag har slut på liv i mitt andra
spel men fortfarande vill spela något, det är ett bra tidsfördriv som jag inte
blir stressad av på samma sätt som tempel run. Jag skulle nog säga att jag
spelade lika mycket som vanligt.

Testperson 2 (TP2)

Spelandet under dagen: mycket. Har öppnat spel för att jag hade tråkigt och
under resor med kollektiv trafiken. + Jag har fastnat på en ganska jobbig nivå
i Candy Crush Saga som jag vill passera.

Testperson 3 (TP3)

Mitt spelanvändande idag har varit ganska normalt tycker jag. Använde
Quizkampen under färd till och från skolan. Baloons körde jag nu på kvällen
för att jag inte var trött och kunde sova. Jag vet att jag spelat Baloons ca 30
min men övervakningsappen säger kortare tid.

Testperson 4 (TP4)

Spelat mycket jämfört med normalt. Anledningen är ett nytt spel som är
jag och flera andra börjar spela. Har framförallt spelat på rasten mellan
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föreläsningar.

Testperson 5 (TP5)

Har spelat väldigt lite idag. Öppnade spelet av ren vana när jag skulle sova.

Testperson 6 (TP6)

Något sen idag, skickar Last 24 hours. Har nog spelat mindre idag (igår?) än
jag brukar eftersom jag åkt skidor och inte haft några längre transporter (då
jag annars brukar spela). Spelade lite på eftermidaggen dock för att ta det
lungt efter skidåkningen innan jag kom igång med det jag egentligen skulle
göra.

Testperson 7 (TP7)

Hej, jag gömde skicka innan 24:00. Orsaken till att jag spelade spelet var att
jag läste på om spelmotorn Unity och kollade på lite spel gjorda med den.
Detta spel såg fint ut så jag testade det en liten stund. Annars hade jag nog
inte spelat något mobilspel eftersom jag pluggade hela dagen.

Testperson 8 (TP8)

Jag tror att mitt spelanvöndande under dagen varit ganska typiskt. Några
få sekunder här och där. Främst på.min platta. Men även några sekunder på
mobilen. Jag har främst tagit fram spel (och andra distraktionskanaler för
att fly lite från verkligheten och få di�raktion). Vad gäller funktioner i spelen
känns det som om den främsta och viktigaste egenskapen för dagen var att de
var installerade på mobil/platta. (Datan kommer enbart från mobilen.:))

Testperson 9 (TP9)

Jag har tidigare testat appen inför ett prointtillfälle och det verkar inte som
att den registrerat så mycket av vad jag gör. Tiderna stämmer inte och alla
appar har inte registrerats. Jag har tagit bort ett par stycken, men långt ifrån
alla, och inga spelappar.

Det spel jag har spelat idag heter +250 patienser. Jag har spelat relativt
mycket idag, när jag varit uttråkad och lyssnat på musik och samtidigt ville ha
något att pyssla med. Sandras kommentar: +250 patienter har inte registrerats
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Testperson 10 (TP10)

Idag har jag inte spelat mkt alls. Tentaplugg för hela slanten. Får se om det
blir bättre imorgon.

Testperson 11 (TP11)

Inget spelande idag, vilket har varit rätt normalt för mig den senaste tiden.

Lör 8 mars
Testperson 5 (TP5)

Har inte spelat någonting alls idag pga fullt schema och ingen "övrigtid. Det
är oftast under den "övrigatiden jag spelar, när jag inte har något annat att
göra dvs.

Testperson 12 (TP12)

Här kommer dagens data! Återigen en dag med icke-representativ mängd
spelande. Helgerna är vanligtvis lite mindre spelade eftersom den stora
majoriteten av mitt spelande faktiskt sker som nedvarvning i slutet av dagen.

Testperson 10 (TP10)

Har inte spelat ngt idag vad jag kommer ihåg. Inget riktigt mer att tillägga:)

Testperson 1 (TP1)

Hej! I dag spelade jag frozen och solitaire. Jag spelade mest när jag vaknade,
som ett sätt att långsamt påbörja dagen, samt medan jag tittade på
Melodifestivalen då det inte alltid är jätteintressant. Frozen har ett smart
sätt att få en att börja spela igen genom att skicka notiser när man har fyllt
liv igen. Jag spelade normal mycket idag.

Testperson 3 (TP3)

Idag har jag inte använt min mobiltelefon särskilt mycket eftersom jag varit
i min lägenhet och renoverat större delen av dagen. I morse kände jag mig
lite sugen på att spela Baloons TD5 och klara ett slumpmässigt uppdrag".
Attraktionen ligger just i det slumpmässiga då man inte vet vilka ’gubbar’
man får använda eller vad uppdraget går ut på. Det ger en ny nivå till spelet
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som annars blir lite långtråkigt då man klarat de flesta ordinarie banor i alla
svårighetsgrader.

Testperson 7 (TP7)

Jag spelade inga spel idag för att jag pluggade inför tentor. Jag håller mig
borta från mobilspel då för att behålla koncentrationen.

Testperson 13 (TP13)

Idag har jag spelat candy crush när jag väntat på bussen och även i
tunnelbanan. Jag hade tråkigt och jag valde just den för att jag kommit långt
och är inte uttråkad av den ännu. Annars har jag haft mycket att göra idag
och har därför inte spelat mer.

Testperson 6 (TP6)

Ännu en skiddag. Idag har jag spelat mobilspel i en värmestuga för tidsfördriv,
på eftermiddagen för att ta det lungt innan jag började göra saker jag behövde
göra och på kvällen för att försöka slippa ta del av en obekväm situation.

En av anledningarna till att jag spelar spelet jag spelar nu (Fire Emblem:
Shadow Dragon emulerat med Drastic DS emulator) är att det går att sluta
spela precis när som helst och senare fortsätta precis där man slutade. Det
går också att tillfälligt kolla bort från spelet under tiden man speöar utan att
det går sämre. Detta är viktigt för mig, framför allt när jag åker kommunalt
(vilket jag visserligen inte gjorde idag).

Testperson 4 (TP4)

spenderar normalt mycket tid på mobilspel idag. Anledningen till att jag väljer
att spela just det här spelet är att det är svårt och utmanade och leder till
fler nivåer.

Testperson 9 (TP9)

Jag har inte haft tid att spela någonting idag, men som sagt så registreras inte
alla mina appar ändå. Hur vill ni att jag ska göra? Jag har testat att öppna
ett par spelappar, men det registreras alltså inte. Vissa funkar, men inte alla.
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Testperson 8 (TP8)

Under föregående dag har jag spelat några minuter igen. Främst under
reklamavbrott på tv. Det spel jag spelat är ett spel som man kan ta upp
när som helst och inte är beroende av ständig aktivitet för att lyckas. Något
jag tycker är viktigt. Annars finns risk åt man fastnar.

Testperson 11 (TP11)

Inget idag heller. Fortfarande ganska normalt.

Sön 9 mars

Testperson 11 (TP11)

Inget idag heller. Blir nästan sugen på att spela bara så ni får något att jobba
med :-)

Testperson 10 (TP10)

Har idag spelat lite Ruzzle i väntan på tåget som tidsfördriv, har inte haft så
mkt annan ’strötid’ att spela på pga tentaplugget. Om det inte varit tentavecka
snart hade nog mina spelvanor sett annorlunda ut

Testperson 9 (TP9)

Jag har inte haft någon tid över för att spelas spel idag heller.

Testperson 8 (TP8)

Idag har jag inte ens öppnat upp något spel:) nöjd. Och jag har heller inte
känt något större sug. Fint väder och tenta plugg. Då många spel idag är
skapta för att vara beroende framkallande är det skönt att lyckas hålla sig
ifrån dem. Men utan beroendeframkallande egenskaper kommer spelen inte
"överleva". För mig känns det som om spelen måste balansera på gränsen till
vad som inte ät beroendeframkallande och för mycket beroende framkallande.
Har fastnat i vissa meningslösa spel och man mår inte riktigt bra då är min
erfarenhet.
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Testperson 5 (TP5)

Har spelat normalt/lite mer än vanligt idag. Anledningen till det just idag är
nog för att man inte behöver tänka så mycket när man spelar Candy crush,
men man måste ändå koncentrera sig lite. Vilket kan hjälpa när man vill
koppla bort annat man tex tänker på/stressar över och lägga fokus på något
annat. Har även varit lite rastlös, vilket också är en vanlig anledning till varför
jag öppnar spelet.

Testperson 14 (TP14)

Spelade lite idag under ett ögonblick då jag inte hade något bättre för mig,
alltså under ett ögonblick då det inte skulle ha påverkat viktigt arbete eller
dylikt.

Anledningen var helt enkelt för att fördriva tiden. Jag valde flappy bird för
jag visste inte hur länge jag skulle spela, och just det spelet kan man plocka
fram och spela utan att riktigt fastna i det ifall man behöver sluta.

Testperson 15 (TP15)

Idag spelade jag mer än vad jag brukar. Jag har öppnat spelet för att
jag varit stressad och velat ha något annat att tänka på, för att jag fått
notifikationer med ljud som drog min uppmärksamhet, för att jag sett ikonen
i notifikationsfältet och för att jag använde mobilen och kom på att jag har
några matcher som är igång.

Testperson 1 (TP1)

Hej! Idag har jag spelat mindre än vanligt pga att jag var upptagen större
delen av dagen.

Testperson 3 (TP3)

Dagens spelande kan motiveras med två saker: tidsfördriv och gemenskap.
Quizkampen har spelats i reklampauserna för att fördriva tiden. Spelet gjorde
mig mest upprörd då det inte gick så bra resultatmässigt. Baloons spelade
jag tillsammans med min flickvän. I spelet kan man samarbeta för att klara
banan vilket är roligt när man kan prata med varandra samtidigt.
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Testperson 4 (TP4)

Spelat väldigt mycket idag, dels under flera resor med kollektivtrafik och under
raster av tentaplugg. Spelet (geometry dash) är som sagt utmanande och
intensivt vilket gör att jag känner mig tvingad att klara en viss nivå.

Testperson 12 (TP12)

Nu är jag kanske lite biased men visst är det så att det är ytterligare en dag då
det mesta spelandet var Adventure Town som är en stadsbyggarsimulatorsom
kräver att man passar det varje dag och när jag tänker på det så har jag också
tagit emot och agerat på cues från spelet ibland. Kryssade inte detta i enkäten
men det har jag visst gjort, haha. Tentaplugg-grej kanske?

Spelade även en liten stund ett annat spel på tuben, Pudding Monsters.
Typiskt bra pusselspel för att slå ihjäl lite tid. Och det är inte en Candy
Crush-klon. Så trött på dom?

Testperson 6 (TP6)

Idag har jag inte spelat något under själva dagen då jag åkt skidor och kört
bil större delen av dagen. Dock finns en del speltid kvar sen innan jag gick och
lade mig dagen innan. Då var jag i en av de situationer då man hänger med
andra men alla håller på med sina smartphones. Då gjorde jag också det och
spelade spel på den.

Testperson 16 (TP16)

Knappt använt mobilen idag, så inte spelat något heller.

Testperson 13 (TP13)

Idag har jag spelat lite när jag haft tråkigt. När jag vaknade var jag för trött
för att kliva upp ur sängen och spelade lite 4 pics 1 movie.

Testperson 2 (TP2)

Precis som förut, så har jag spelat för att underhålla mig. Jag är fortfarande
fast på jobbig nivå i Candy Crush Saga. Quizekampen har jag spelat eftersom
jag blev påmind om min rond flera gånger.
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Testperson 7 (TP7)

Spelade inget idag eftersom jag tentapluggade och trä�ade min flickvän, så
hade ingen dötid att fylla ut.

Testperson 17 (TP17)

Lite spel idag, endast nån minut i väntan på att maten ska bli klar. Återupptog
min senaste session för att forsätta på samma liv och se hur långt jag kan
komma.

Mån 10 mars
Testperson 11 (TP11)

Ännu en dag utan spel.

Testperson 10 (TP10)

Tentapluggat hela dagen. Har inte haft möjlighet att spela ngt

Testperson 18 (TP18)

- Hur har ditt spelanvändande sett ut under dagen? lite, normalt, mycket
(jämfört med vad du brukar spela)? Lite, bara påväg till och från skolan, samt
en kort stund när jag tog en pluggpaus.

- Varför har du öppnat spelet? Var det någon funktion i spelet? Det är lätt att
spela candy crush under korta pauser, man kan inte ta för lång paus när man
bara har 5 liv ;) Block puzzle är lättare att spela påväg till och från skolan
när man ändå inte gör nåt annat, och det har ingen begränsning, så man kan
spela hur länge som helst.

Testperson 7 (TP7)

Spelade inget idag, mest på grund av tentaplugg.

Testperson 12 (TP12)

Ganska vanlig dag. Lite mindre spelande... Tentavecka gör att jag skärper mig
med att använda tid i kollektivtrafiken till vettiga saker.
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Angry Birds Go spelade jag igårnatt som nedvarvning när jag skulle sova
iallafall. Det är lagom repetivt och hjälper mig att koppla bort tankarna.

Testperson 8 (TP8)

Idag har jag inte öppnat upp något spel. Jag skulle inte tro att det ät särskilt
ovanligt att jag inte spelar på en hel dag. Spelandet går i vågor. Men det finns
vanligtvis något som gnager i bakhuvudet när man fastnat men ändå hamnar
man där igenom om några månader. Som om speladet lämnar efter sig något
som på sikt ersätts med spelande igen.

Testperson 3 (TP3)

Idag har det varit en relativt vanlig mobilspelsdag. Fördrev tiden på
tunnelbanan och valde spel efter den tid jag hade på mig att spela klart.
För övrigt använde jag Geocaching app ganska mycket idag, vet inte om det
räknas som ett spel direkt? Jag klassar det inte riktigt som det iaf. Hursomhelst
tycker jag att det är trevligt att kunna kombinera något nyttiga (motion) med
tekniken. Bra bra.

Testperson 19 (TP19)

Spelade nada idag. När jag tar en paus från tex tentaplugget prioriterar jag
vissa hemsidor före mobilspel och idag tog jag inte långa pauser så då hann
jag liksom inte komma till spelandet.

Testperson 13 (TP13)

Jag hade nackspärr och vilade. Valde att spela papa pear för att jag var lite
uttråkad av candy crush då jag fastnat på en bana.

Testperson 2 (TP2)

Samma anledningen till spellandet som förrut, dvs för underhållning. Jag har
passerat den där jobbiga nivån i Candy Crush Saga och nu så måste jag lösa
upp fler nivåer genom att spela uppdrag en gång per dag. Därför förväntar
jag mig inte spela lika mycket imorgon. Vi får se hur det går. Spännande med
en sådan undersökning!
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Testperson 4 (TP4)

Spelat under pauser i pluggandet. Det är svårigheten i spelet som lockar.

Testperson 5 (TP5)

Har spelat lite/normalt idag. Innan jag ska sova brukar jag, av ren vana nu
för tiden, öppna Candy Crush och spela tills jag tröttnar. Tidigare brukade
jag spela för att nå nya nivåer, men nu för tiden spelar jag nästan bara för
att spela/ha något att göra/av ren vana och inte lika mycket för att nå nya
nivåer. (man kan gå tillbaka till tidigare nivåer och slå sitt egna rekord, vilket
är najs ibland!)

Testperson 14 (TP14)

Missade midnatt på minuten, så skickar senaste 24h. Spelade bara lite flappy
bird idag. Hade tid över och inget att göra just då. Det verkade inte lönt
att sätta igång med någon större grej (som plugg) just då eftersom jag skulle
behöva sluta med det rätt snart, så därför valde jag att spela flappy bird. Valet
kom av att det var enkelt att plocka upp och bara spela.

Testperson 6 (TP6)

Idag har jag spelat mobilspel i kollektivtrafiken för att jag inte hade något
speciellt annat att göra då.

Testperson 17 (TP17)

Spelat en del till och från skolan idag, Nintendo DS-emulator med Pokémon
Black. Jag och en vän har börjat spela samtidigt och vi håller oss ungefär lika
långt fram i spelet. Spelade för att fördriva tiden under pendeltågsresan.

Testperson 16 (TP16)

Idag har jag spelat lite iaf, anledningen var att jag låg så jag nästan klarat en
bana och ville köra klart, samt att jag hade tid att slå ihjäl.

Testperson 1 (TP1)

Igår spelade jag inget pga att jag var upptagen med tentaplugg
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Tis 11 mars
Testperson 11 (TP11)

Inget idag heller.

Testperson 10 (TP10)

Öppnat Ruzzle appen för att se om min syrra spelat sin tur så jag kunde spela
men icke så stängde programmet igen.

Testperson 19 (TP19)

Spelade inget idag heller så jag länkar inte app-tracker, och jag spelade inte
av samma anledning som jag skrev i föregående mail.

Testperson 14 (TP14)

Spelade inga spel idag, kände inte riktigt att det var motiverat under dagen,
hade inte direkt någon stund över.

Testperson 8 (TP8)

Hej! Tyvärr (för er) inget spelande idag heller på mobilen jag la dock ner
närmare en timme på spel på plattan (som jag ofta har med mig). Blev ett
spel som jag fastnat lite för där man kan låsa upp nya banor, bilar samt
uppgradera bilarna. Och man vill ju såklart ha den coolaste bilen samtidigt
som man vill komma långt på alla banor. Jag tycker spelet har lyckats bra
med att ha en balans mellan att man både kan spela lite och mycket. Man får
aldrig notificationer om att man skall spela (ex får en ny bil) utan när man
öppnar spelet gör man det av fri vilja (möjligen vana dom man själv skapat).
I och med att man själv "har"kontrollen tror jag att de attraherar en större
grupp.

Testperson 1 (TP1)

Hej! Idag har jag tyvärr inte heller spelat något.

Testperson 2 (TP2)

Som jag har förväntat mig så har jag inte spelat så mycket idag. Funktionen
i Candy Crush Saga om att lösa uppdraget en gång per dagen gjorde att jag
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föredrev att spela Quizkampen istället.

Testperson 18 (TP18)

Idag har jag kört på med tentaplugget, tog nån paus eller två och spelade
lite kort och ofokuserat, varför det är trevligt med spel som man inte förlorar
något på att inte göra bra ifrån sig på varje gång man spelar dem :p

Testperson 4 (TP4)

anledning till att jag fortsätter spela samma spel är för att man gör en tydlig
utveckling och man blir bättre och bättre samtidigt som spelet blir svårare
och svårare.

Testperson 7 (TP7)

Har inte spelat något idag (men råkade starta ett spel) på grund av tentaplugg
och jobb.

Testperson 12 (TP12)

Samma som igår!

Testperson 3 (TP3)

Idag har jag inte spelat något på mobilen för att jag har haft fullt upp med
skolarbete. I vanliga fall brukar jag ju spela lite på vägen till och från skolan
men idag kände jag mig extra intellektuell genom att läsa tidningen i mobilen.
Jag har inte saknat att spela något spel trots notifikationer från Quizkampen,
de har snarare gjort att jag inte vill spela (jag vill bestämma själv när och
varför jag väljer att spela).

Testperson 13 (TP13)

Jag spelade candy crush efter lunch när jag låg och vilade en stund. Valde den
eftersom jag ville klara banan som jag fastnat på ett tag.

Testperson 5 (TP5)

Har inte spelat så mycket idag. Enda anledning till att jag öppnade Candy
crush idag var att jag glömt mina hörlurar och kunde därmed inte lyssna på
musik på bussen. Så i brist på annat spelade jag helt enkelt!
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Testperson 17 (TP17)

Har inte spelat mycket alls idag, bara ett litet tag mellan talen i
sannstatplugget för att rensa hjärnan lite.

Testperson 16 (TP16)

Spelade en del igår när jag satt på bussen, dels för att jag inte orkade se på
film, dels för att jag ville komma vidare i spelet

Ons 12 mars
Testperson 15 (TP15)

Jag har spelat för att jag inte haft något att göra på bussen, tunnelbanan eller
stationerna.

Testperson 11 (TP11)

Fortfarande inget!

Testperson 14 (TP14)

Hade fullt upp idag, så inte haft någon tid för att spela. Kände aldrig att jag
bordespela eller så under dagen.

Testperson 3 (TP3)

Startade spelet för att slappna av när jag kom hem från skolan men fastnade
ett tag. Det som fick mig att spela så länge var att man spelade olika banor
vilket gjorde spelet ganska varierande, man kunde inte ha samma taktik genom
alla banor.

Testperson 19 (TP19)

Idag spelade jag inte riktigt men jag öppnade appen så att jag och dem jag
pluggade med kunde jämföra high scores på spelet.

Testperson 7 (TP7)

Idag spelade jag inget på grund av tentaplugg och jobb.
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Testperson 8 (TP8)

Till idag. Inget spelande på mobilen. Har inte blivit mycket studier idag,
distraktion från det fina vädret. Allmänn tenta trötthet har satt stopp för det
mesta. Jag tror att Im jag hade åkt in till skolan hade det blivit mer spel men
hemma tar jag till andra medel för att fp distraktion/ paus..

Testperson 5 (TP5)

Har spelat ganska mycket idag. Lite av tiden som är med nu spelade jag
när jag skulle sova (efter tolv). Öppnade spelet för att jag tog en paus i
tentapluggandet.

Testperson 10 (TP10)

Idag har det inte blivit ngt spelande.

Som sagt under tentaperioder finns det annat som tar prioritet. Gick in nu
innan sängen för att kolla om min syrra gjort sin omgång på Ruzzle men icke
så bjöd in henne till ett nytt spel och stängde av appen.

Testperson 18 (TP18)

Tentaplugget fortsatte även idag, därför har jag haft otroligt lite tid över för
mobilspel. Det bästa med block puzzle (det jag spelar mest just nu) är att
man kan ge sig själv en gränsätt typ tänka när jag kommer till en ny banas
är pausen slut"

Testperson 2 (TP2)

Nu är det sista uppdraget på Candy Crush Saga och det är ganska svårt så
jag har fastnat på det. Därför spelade jag lite mer idag än igår. Nu har jag en
till anledning till att spela, nämligen för att skjuta upp tentaplugget.

Testperson 13 (TP13)

Jag spelade candy crush medan jag väntade på bussen efter gymmet.

Testperson 4 (TP4)

har spelat normalt mycket idag. Spelat främst när jag åkt kollektivt. Samma
spel som tidigare, det som lockade mig att spela idag är att jag snart klarat
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alla banor.

Testperson 12 (TP12)

Business as usual!

Testperson 6 (TP6)

Idag har jag spelat alldelles för mycket. Dagen var tänkt att vara en dag då
jag skulle få mycket gjort. Visserligen fick jag en del gjort men att jag spelade
gjorde att det blev mindre än jag hoppats på.

Antagligen beror det på att jag börjar komma in i spelet jag spelar nu.
Spelet är fortfarande Fire Emblem: Shadow Dragon emulerat med Drastic
DS emulator och jag tror att anledningen till att jag spelar det är att det
känns bra när man kommer vidare och gör karaktärerna i spelet starkare.

Testperson 17 (TP17)

Spelat lite DS idag på väg till skolan för att fördriva tiden. Spelade även nån
minut under plugget för att tänka på nåt annat ett litet tag.

Testperson 1 (TP1)

Hej! Idag har jag spelat en del (ca en timma) som ett sätt att prokrastinera.

Testperson 16 (TP16)

Har spelat en del idag, samma anledning som tidigare, ville komma vidare i
spelet, vilket var svårt.

Tor 13 mars
Testperson 18 (TP18)

Har tenta imorgon så har inte haft tid att spela så mycket alls, öppnade väl
appen en stund av gammal vana typ idag?

Testperson 14 (TP14)

Spelade inga mobilspel idag. Jag kände inte någon gång under dagen att jag
var sugen på att spela spel och gjorde det därför inte.
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Testperson 19 (TP19)

Mitt i en väldigt lång paus från plugget bestämde jag mig för att få guld på alla
banor jag inte redan hade det på i "JetCarStunts Lite". Så ja, prokrastinering
och ett mål att klara av.

Testperson 10 (TP10)

Åter igen, kollade om mina motståndare i Ruzzle spelat men det var inte min
tur än så stängde ner.

Testperson 8 (TP8)

tyvärr inget spelande idag heller för er del. Och jag tror inte att det är allt för
ovanligt för mig. Det går i kraftiga vågor där man nästan skulle kunna säga
allt eller inget. Bättre att inte göra något alls än att göra det dåligt.

Testperson 11 (TP11)

Likadant som alla andra dagar!

Testperson 12 (TP12)

Inte varit så värst utförlig i reflektion de senaste men alltså jag är mycket för
rutiner så det är mest samma varje dag. I vanliga fall har jag 2-3 spel som
jag spelar. Ett där man bygger en stad och får se något växa och levla upp
(Adventure Town) och ett att varva ner med (Angry Birds Go).

För att maximera profiten i AT krävs att man passar det och kollar till det
med jämna mellanrum. Vanliga veckor gör jag detta hela tiden så att jag ska
kunna bygga vidare snabbare. Nu i tentavecka dock bara kvällstid. Generellt
har spelandet varit lägre än vanligt hela den här veckan.

Testperson 7 (TP7)

Har inte spelat något idag heller på grund av tentaplugg+jobb.

Testperson 5 (TP5)

Har inte spelat något alls idag. Mest pga allt tentaplugg och annat. Ingen tid
till eller lust att spela.
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Testperson 15 (TP15)

Jag spelade för att jag hade några matcher jag ville spela klart

Testperson 2 (TP2)

Jag blev klar med alla uppdrag idag i Candy Crush Saga, så jag spelade mer
idag än igår. Pga det så har jag inte spelat Quizkampen så mycket.

Testperson 13 (TP13)

Jag spelade candy crush på bussen och sedan hemma medan jag väntade på
att maten skulle bli klar i ugnen. Det blev mer idag eftersom jag klarade fler
banor och blev därmed inte uttråkad.

Testperson 4 (TP4)

Spelat ganska mycket idag. Samma spel. Det som lockar nu är att jag snart
klarat det.

Testperson 1 (TP1)

Idag har jag spelat extra mycket då den mobil jag bytt till är snabbare och jag
är mer van vid den. Jag spelade candy crush och frozen för att nå nya banor
och jag spelade tempel run för att samla tillräckligt med mynt för att köpa
uppgraderingar. Jag spelade även mycket då jag på de flesta spel var tvungen
att börja om från början och därför vill ta mig till samma nivå som jag var
innan.

Testperson 3 (TP3)

Dagens spelande har grundat sig i att man kan utmana en vän. Jag och min
flickvän spelade Quizkampen över lunchen men sen dess har jag inte öppnat
spelet igen. Kommer antagligen göra det först när jag får en notifiering om
att det är min tur.

Testperson 6 (TP6)

Dagens spelande. Idag har jag spelat på tunnelbanan och lite mer. Samma
spel som tidigare.
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Testperson 17 (TP17)

Har inte spelat nånting idag.

Testperson 16 (TP16)

Spelade en del igår, tyvärr tog batteriet slut innan jag han skicka en rapport.
Spelade av samma anledning som de andra dagarna, ville komma vidare

14mars
Testperson 11 (TP11)

Inget idag.

Testperson 10 (TP10)

Har öppnat spelet men inte spelat. Tror jag kan ha skrivit det förr men
om.undersökningen varit under annan.vecka förutom tentavecka så hade mitt
spel varit annat.

Testperson 12 (TP12)

HELT TOMT! Skarpt läge med tentorna - Jag går in i grejer - Och nu när
det hettar under fötterna är det bara en sak som gäller.

Testperson 8 (TP8)

idag har jag spelat lite snabbt påvägen hem från tentan. Tråkig tid, mörkt ute
och bra med folk i tunnelbanan. Fun run är ett spel där man spelar mot andra
online. Lite jobbigt tycker jag dock att alla andra har så fina karaktärer och
själv tycker jag det inte är tydligt hur man får dem. Men spelet är enkelt och
därmed tilltalande. Samt kräver inte särskilt mycket hjärnarbete.

Testperson 18 (TP18)

Jag har spelat normalt under den första delen av dagen, från 14 hade jag tenta
och hade naturligtvis inte tillgång till mobilen. Men spelet jag spelat idag är
candy crush, älskar det spelet. Det är fina färger, man blir glad och man får
lätta små belöningar hela tiden. Större belöningar som att låsa upp nya banor
och lättare mixade med svårare är triggande för att fortsätta.
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Testperson 7 (TP7)

Har haft tenta idag och sedan umgåtts med familjen, så har inte haft någon
tid över till spel.

Testperson 5 (TP5)

Har inte spelat så överdrivet mycket idag, tentapluggar mest hela dagarna nu
så har inte mycket tid över till spel. Känner heller inget större behov av det
just nu.

Testperson 13 (TP13)

Spelade candy crush hela vägen till mina föräldrar på t-banan. Valde den för
att jag fortfarande gillar spelet och vill komma vidare till nästa nivå.

Testperson 3 (TP3)

Hehe, idag har varit en speldag, mycket utöver det vanliga. Men jag har inte
varit aktivt spelande alla de 9h som loggen visar: spelet körde på och jag
kollade bara till det ibland. Så sammanlagt har jag väl säkert spelat aktivt i
2h. Det som fick mig att spela så länge var high score listan där jag ser mina
FB vänner som spelat samma spel.

Testperson 1 (TP1)

Hej! Idag spelade jag när jag åkte buss.

Testperson 2 (TP2)

Idag spelade jag för att inte plugga. Typiskt dåligt, jag vet ;)

Testperson 14 (TP14)

Spelade inte heller någonting idag. Jag tror att jag mest spelar mobilspel
när jag befinner mig någonstans utan tillgång till annat än mobilen och under
ögonblick när jag vet att något inom kort kommer kräva min uppmärksamhet.
Jag upplevde inte något sådant ögonblick idag och spelade därför inte.

Testperson 17 (TP17)

Inte spelat nåt.
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Testperson 6 (TP6)

Idag har jag väl spelat något mer än normalt. Har spelat i kollektivtrafiken
och då och då senare. Har väl mest spelat för att slappna av.

Testperson 4 (TP4)

Spelat ganska mycket, samma spel och anledning som tidigare

Testperson 16 (TP16)

Har inte spelat något idag, då jag bara varit hemma och inte gjort nått

Testperson 15 (TP15)

Jag har spelat mindre än vanligt. Jag spelade pga att jag fick notifikationer.
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Bilaga E. Spelelement i de populäraste

spelen

Spelelement sum Angry

Birds

Candy

Crush

Flappy

Birds

Quizkampen Ruzzle Tempel

Run 2

Wordfeud

Utmana andra

spelare

3 1 1 1

Spelutveckling 4 1 1 1 1

Tankeverksamhet 4 1 1 1 1

Påminnelser 2 1 1

Poäng 7 1 1 1 1 1 1 1

Uppmaning till

återvändande

3 1 1 1

Nivåbaserat 3 1 1 1

Begränsat

antal försök

1 1

Topplista 2 1 1

Achievement 1 1

Samarbete 1 1
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