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Abstrakt
Den här studien har ämnat att undersöka socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar genom frågeställningen: Vilka utmaningar finns för design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar? Socialt användarengagemang innebär att
användares engagemang mellan varandra främjas genom funktioner på den digitala
plattformen. Tidigare forskning om användarengagemang på digitala spelplattformar har
försökt att skapa användarengagemang genom nya sociala funktioner. Det finns däremot
utmaningar för designers av digitala spelplattformar eftersom användare väljer att interagera
och kommunicera på andra digitala sociala plattformar. Att användarna väljer att kommunicera
på andra digitala plattformar kan vara kopplat till att användare av digitala spelplattformar har
ett annat syfte och behov med sin interaktion. Vid design av digitala spelplattformar kan det
därför vara viktigt att nya funktioner är en påbyggnad av den digitala spelplattformens
grundfunktioner och att användares spelrelaterade mål prioriteras. Studien utgick från en
kvalitativ forskningsansats där intervjuer användes i samband med en probe. Studien
resulterade i tre designutmaningar ämnade för designers som ett stöd vid framtagning och
utveckling av digitala spelplattformar. De identifierade designutmaningarna rekommenderas
att ha i åtanke för att kunna förbättra upplevelsen och engagera användare på digitala
spelplattformar.
Nyckelord: Digitala spelplattformar, användarengagemang, sociala funktioner, sociala
användare, förstörande användare.

Abstract
This study aims to investigate social user engagement on digital gaming platforms through the
research question: What challenges are there when designing for social engagement on digital
gaming platforms? Social user engagement means that users engagement between each other
is facilitated through functions on the digital platform. Previous research on user engagement
on digital gaming platforms has tried to create user engagement through new social functions.
However, there are challenges for designers of digital gaming platforms since users choose to
interact and communicate on other digital social platforms. The fact that users choose to
communicate on other digital platforms may be linked to the fact that users of digital gaming
platforms have a different purpose and need with their interaction. Therefore, when designing
digital gaming platforms, it may be important that new features are an extension of the digital
gaming platform's basic functions and that users' gaming-related goals are prioritized. The study
was based on a qualitative research approach where interviews were used in connection with a
probe. The study resulted in three design challenges intended for designers as a support for the
development of digital gaming platforms. The identified design challenges are recommended
to keep in mind in order to enhance the experience and engage users on digital gaming
platforms.
Keywords: Digital gaming platforms, user engagement, social functions, social users, toxic
users.

Innehållsförteckning
Förord
Abstrakt
Abstract
1. Introduktion .............................................................................................................. 1
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2

2. Relaterad litteratur ................................................................................................... 3
2.1 Socialt användarengagemang ....................................................................................... 3
2.1.1 Personalisering ......................................................................................................... 3
2.1.2 Personliga relationer ................................................................................................ 3
2.1.3 Uppfattad risk ........................................................................................................... 3
2.2 Digitala spelplattformar ................................................................................................ 4
2.2.1 Sociala användare .................................................................................................... 4
2.2.2 Förstörande användare ............................................................................................ 5
2.3 Design av digitala spelplattformar ............................................................................... 5
2.3.1 Spelassistans ............................................................................................................. 6
2.3.2 Personliga rekommendationer .................................................................................. 6
2.3.3 Kontroll och säkerhet................................................................................................ 6
2.4 Summering...................................................................................................................... 7

3. Metod ......................................................................................................................... 8
3.1 Litteraturstudie .............................................................................................................. 8
3.2 Probe ............................................................................................................................... 9
3.3 Intervjuer ...................................................................................................................... 10
3.4 Urval .............................................................................................................................. 10
3.5 Pilotstudie ..................................................................................................................... 11
3.6 Etiskt förhållningssätt ................................................................................................. 11
3.7 Analys ............................................................................................................................ 12
3.7.1 Analysprocess ......................................................................................................... 12
3.8 Metoddiskussion........................................................................................................... 12

4. Design av probe ....................................................................................................... 14
4.1 Spelassistans ................................................................................................................. 14
4.2 Personliga rekommendationer.................................................................................... 15
4.3 Kontroll och säkerhet .................................................................................................. 15

5. Resultat och analys ................................................................................................. 17
5.1 Samhörighet och gemenskap ...................................................................................... 17
5.1.1 Vänners påverkan av spelköp ................................................................................. 17
5.1.2 Möjlighet till relationsbyggande ............................................................................. 18
5.1.3 Möjlighet till personaliserad spelstart .................................................................... 18
5.2 Förbättrad spelupplevelse ........................................................................................... 19
5.2.1 Möjlighet till effektiv kommunikation ..................................................................... 19
5.2.2 Möjlighet att urskilja användares skicklighet ......................................................... 19
5.3 Förstörande och olämpligt beteende .......................................................................... 20
5.4 Anmälning och återkoppling ...................................................................................... 21
5.4.1 Möjlighet till belöning............................................................................................. 22
5.4.2 Möjlighet till konsekvenser ..................................................................................... 23

6. Diskussion ................................................................................................................ 24

6.1 Samhörighet och gemenskap ...................................................................................... 24
6.2 Förbättrad spelupplevelse ........................................................................................... 25
6.3 Förstörande och olämpligt beteende .......................................................................... 26
6.4 Anmälning och återkoppling ...................................................................................... 27
6.5 Utmaningar................................................................................................................... 28
6.5.1 Personliga relationer och spelrelaterade mål ........................................................ 28
6.5.2 Genuinitet och säkerhet .......................................................................................... 28
6.5.3 Transparens och anonymitet ................................................................................... 28
6.6 Ett samhälleligt och etiskt perspektiv ........................................................................ 29

7. Slutsats ..................................................................................................................... 30
7.1 Vidare forskning .......................................................................................................... 31

Referenslista
Bilagor

1. Introduktion
När en användares interaktion på en digital plattform är en positiv upplevelse skapar det även
ett ökat användarengagemang (Attfield, Kazai, Lalmas & Piwowarski, 2011). Att skapa och
behålla engagerade användare är viktigt för både användare men även för designers av digitala
plattformar (Di Gangi & Wasko, 2016; Oh, Bellur & Sundar, 2018; Ray, Kim & Morris, 2014).
När användarna känner sig engagerade upplever de personliga och meningsfulla fördelar med
deras interaktion vilket leder till att de fortsätter att använda den digitala plattformen (Di Gangi
& Wasko, 2016; Oh et al., 2018; Ray et al., 2014). Det finns däremot olika synsätt på hur en
positiv upplevelse kan skapas genom interaktion med en digital plattform (Di Gangi & Wasko,
2016; O’Brien & Toms, 2008). Ett synsätt för att skapa en positiv upplevelse är genom
interaktion med funktioner på en digital plattform där syftet är att användarna ska uppleva
funktionerna som engagerande (O’Brien & Toms, 2008). Di Gangi och Wasko (2016) skriver
däremot om ett annat synsätt där användares interaktion med varandra är det som skapar
användarengagemang. Det vill säga att det är inte funktionerna i sig på de digitala plattformarna
som skapar användarengagemang utan funktionerna möjliggör för användare att fortsätta sitt
redan befintliga engagemang med varandra (Di Gangi & Wasko, 2016).
Aktuell forskning visar på att användarengagemang har studerats i relation till olika typer av
digitala plattformar (Di Gangi & Wasko, 2016; Janansefat, 2017; Khan, 2017; Kuikkaniemi,
Turpeinen, Huotari & Seppälä, 2010). Något många av dem har gemensamt är deras fokus på
hur digitala plattformar kan designas för att användarna ska engagera sig i deras plattform (Cai
& Xu 2011; Janansefat, 2017; Khan, 2017; O’Brien & Toms, 2008; O’Brien & Toms, 2010).
En typ av digital plattform är en digital social plattform vars fokus är att främja kommunikation
mellan användare, något som har visat sig leda till användarengagemang (Di Gangi & Wasko,
2016; Joinson, 2008; Wilkin, Campbell, Moore & Simpson, 2018). Di Gangi och Wasko (2016)
skriver att användarengagemang på digitala sociala plattformar grundar sig i användares
engagemang i varandra och inte funktionerna på plattformen. Vilket kan vara kopplat till att
användares primära syfte på en digital social plattform är att bibehålla relationer med sina
vänner (Di Gangi & Wasko, 2016; Joinson, 2008). Exempel på digitala sociala plattformar är
Facebook, Twitter, Discord och Skype där användares syfte är att socialisera sig med varandra
på plattformen. Trots framsteg om användarengagemang på digitala sociala plattformar skriver
Di Gangi och Wasko (2016) att det är viktigt att fortsätta undersöka om socialt
användarengagemang relaterat till olika digitala plattformar eftersom det kan leda till nya
insikter.
Digitala spelplattformar är en typ av digital plattform som strävar efter att ha engagerade
användare på sin plattform. Till skillnad från andra typer av digitala plattformar som digitala
sociala plattformar används digitala spelplattformar primärt av användarna för att få tillgång
till sina köpta spel eller för att köpa nya spel (Kuikkaniemi et al., 2010; Lin, Bezemer & Hassan,
2017). Forskning visar på att designers av digitala spelplattformar letar efter alternativa sätt för
att engagera sina användare (Kuikkaniemi et al., 2010; Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
Exempelvis har den digitala spelplattformen Steam implementerat funktioner som möjliggör
kommunikation mellan användare (Lin et al., 2017). Trots att designers av digitala
spelplattformar implementerar nya sociala funktioner som möjliggör kommunikation mellan
användare väljer de hellre att kommunicera på digitala sociala plattformar (Kjærsgaard &
Smith, 2014).
Det har visat sig problematiskt med att endast implementera sociala funktioner från digitala
sociala plattformar för att skapa socialt användarengagemang på digitala spelplattformar
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eftersom användarna drivs av olika behov och har olika beteenden (Kuikkaniemi et al., 2010;
Lin et al., 2017; Wilkin et al., 2018). Till skillnad från användare av digitala sociala plattformar
har användare av digitala spelplattformar inte ett primärt mål av att socialisera sig utan det är
att nå spelrelaterade mål (Joinson, 2008; Lin et al., 2017; Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
Däremot skriver Marchand och Hennig-Thurau (2013) att användare av digitala spelplattformar
är sociala, något som är grundat i hur spel är utformade där exempelvis multiplayer-spel handlar
om kommunikation och samarbete. En konsekvens av att implementera sociala funktioner utan
att ha användares spelrelaterad mål i åtanke är att det har möjliggjort för förstörande användare
att bete sig olämpligt genom socialt oacceptabla beteenden (de Mesquita Neto & Becker, 2018).
Det har visat sig påverka användare negativt i form av psykisk ohälsa (Kwak, Blackburn &
Han, 2015). Designers av digitala spelplattformar behöver därför förstå hur de kan dra nytta av
sociala funktioner för att främja socialt användarengagemang men får inte glömma dess relation
till spelen (Kuikkaniemi et al., 2010; Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
Den här studien ämnar därför att identifiera vilka utmaningar som finns vid design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar. Studiens frågeställning lyder följande: Vilka
utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar? För
att identifiera vilka utmaningar som finns vid design av socialt användarengagemang kommer
den här studien att undersöka användares tidigare erfarenheter och upplevelser på digitala
spelplattformar med hjälp av en kvalitativ ansats.
1.1 Syfte
Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar som finns vid design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar. Genom att få en djupare förståelse för
användare av digitala spelplattformar, deras tidigare upplevelser och erfarenheter kan det bidra
med ny insikt för designers om hur de kan designa för socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar. Den här studien ämnar därför att identifiera olika designutmaningar riktade till
designers av digitala spelplattformar.
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2. Relaterad litteratur
Utifrån den genomförda litteraturstudien ämnar det här avsnittet att presentera den litteratur
som vi identifierat som relevant för studiens frågeställning. Avsnittet inleder med studiens
definition av socialt användarengagemang, en generell bild av digitala spelplattformar och dess
användare, följt av tidigare forskning om design av digitala spelplattformar, för att avsluta med
en summering.
2.1 Socialt användarengagemang
Socialt användarengagemang innebär en användares psykologiska tillstånd vilket skiljer sig
från en användares upplevelse och beteende (Di Gangi & Wasko, 2016). En användares
upplevelse är sammansatt av sociala interaktioner och tekniska egenskaper på en digital
plattform (Di Gangi & Wasko, 2016). I huvudsak är en användares upplevelse en bedömning
av de faktiska interaktioner som sker på en digital plattform, socialt användarengagemang är
däremot det psykologiska tillstånd som är en följd av en användares upplevelse (Di Gangi &
Wasko, 2016). Ytterligare påverkar socialt användarengagemang användares beteende vilket
differentierar det psykologiska tillstånd av att vara engagerad från den faktiska handlingen av
att engagera sig (Di Gangi & Wasko, 2016). De sociala interaktionerna som främjar socialt
användarengagemang består av tre stycken bidragande aspekter: Personalisering
(Personalization), Personliga relationer (Critical mass of social acquaintances) och Uppfattad
risk (Risk) (Di Gangi & Wasko, 2016).
2.1.1 Personalisering
För att främja socialt användarengagemang är det viktigt att användares interaktioner är
personliga och relevanta (Di Gangi & Wasko, 2016). Användare behöver känna att
interaktionerna är anpassade utefter deras egna intressen och behov för ett fortsatt engagemang
(Di Gangi & Wasko, 2016). Utöver det skriver Di Gangi och Wasko (2016) även att användares
interaktioner med andra användare behöver upplevas som meningsfulla för att de ska vilja
engagera sig. Det vill säga att det är kvalitén på interaktionerna mellan andra användare och
inte hur ofta de sker som leder till socialt användarengagemang (Di Gangi & Wasko, 2016).
2.1.2 Personliga relationer
Användare som har tillgång till personliga relationer upplever att sin egna involvering är
meningsfull och motiverande (Di Gangi & Wasko, 2016). Att ha möjlighet till att främja en
interaktion med vänner är något som leder till att användare fortsätter engagera sig (Di Gangi
& Wasko, 2016). För att främja socialt användarengagemang behövs det däremot mer än bara
möjlighet till att kunna kommunicera med sina personliga relationer (Di Gangi & Wasko,
2016). För att användare ska känna sig engagerade behöver de också känna att deras personliga
relationer är involverade och engagerade (Di Gangi & Wasko, 2016).
2.1.3 Uppfattad risk
Uppfattad risk handlar om användares uppfattning om vilken potentiell skada de kan uppleva
vid en interaktion med andra användare (Di Gangi & Wasko, 2016). Om användare uppfattar
att det finns en risk med sin interaktion kan de påverkas negativt genom ett förändrat beteende
som exempelvis ett mer försiktigt deltagande (Di Gangi & Wasko, 2016). Ett mer försiktigt
deltagande innebär att användare överväger olika potentiella negativa konsekvenser som kan
uppstå med sitt deltagande (Di Gangi & Wasko, 2016). Det i sin tur påverkar användares sociala
användarengagemang och viljan att delta (Di Gangi & Wasko, 2016).
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2.2 Digitala spelplattformar
Digitala spelplattformar möjliggör för användare att köpa och hantera sina spel digitalt (Lin et
al., 2017). Användares syfte med att använda digitala spelplattformar är att få tillgång till sina
spel (Toivonen & Sotamaa, 2010). Genom digitala spelplattformar kan användare få tillgång
till sina spel oavsett om de är köpta i en traditionell butik eller online (Toivonen & Sotamaa,
2010). Genom att användare har blivit beroende av digitala spelplattformar för att kunna spela
sina spel skapar det utmaningar som särskiljer sig från andra digitala plattformar (Dessart,
Veloutsou & Morgan-Thomas, 2016). Det är eftersom användare av andra digitala plattformar
som exempelvis Facebook, har ett syfte av att avsiktligt delta och använda den digitala
plattformen (Dessart et al., 2016).
Trots ett bristande användarengagemang på digitala spelplattformar används de på grund av
användares engagemang för spelen (Toivonen & Sotamaa, 2010). Gemensamt för alla
framgångsrika spel är deras möjlighet att fånga användares intresse och förmåga att dra in
användare i deras värld (Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs & Walton, 2008). Choi och
Kim (2004) skriver att användare fortsätter spela spel ifall de uppnår en optimal upplevelse
medan de spelar, något som de definierar som att användare har en effektiv och personlig
interaktion med spelet men även med andra användare. Spel kan även ge användare en
distraktion från vardagen och deras olika bekymmer där spel kan ge användare möjlighet att
glömma allt för stunden (Jennett et al., 2008).
Ett ökat intresse för spel har skapat en utveckling som innebär ett ökat utbud av både spel men
också av olika digitala spelplattformar (Lin et al., 2017). Designers av digitala spelplattformar
utforskar därför alternativa sätt att engagera användare genom digitala spelplattformar istället
för att förlita sig på spelens förmåga att fånga upp användare (Lin et al., 2017). Till följd har
det lett till nya designutmaningar för spelföretag eftersom de nu måste tänka om för att bibehålla
sina användare.
2.2.1 Sociala användare
För att skapa ett ökat användarengagemang på digitala spelplattformar utforskar designers den
sociala aspekten hos användare för att kunna främja ett socialt användarengagemang (Boyle,
Connolly, Hainey & Boyle, 2012; Jennett et al., 2008). Vid design av nya funktioner är det
viktigt att de inte bara är kompletterande funktioner utan att det är funktioner som skapar ett
värde för användare (Cennamo, 2018). Att möjliggöra social interaktion mellan användare på
digitala spelplattformar kan vara en lösning som främjar ett ökat socialt användarengagemang
(Kuikkaniemi et al., 2010; Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Att främja social interaktion
mellan användarna är viktigt för att kunna förbättra deras spelupplevelse vilket också kan öka
den digitala spelplattformens attraktivitet (Kuikkaniemi et al., 2010; Marchand & HennigThurau, 2013).
Forskning visar på att designers av digitala spelplattformar redan söker nya alternativa sätt för
att öka deras exklusivitet och därmed skapa ett mervärde för sina användare (Kuikkaniemi et
al., 2010; Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Exempelvis har Steam designat alternativa sätt
för att engagera sina användare som möjliggör kontakt och konversation genom
chattfunktionalitet och vänförfrågning (Lin et al., 2017). Det är däremot fortfarande en
designutmaning att engagera användare på digitala spelplattformar genom nya
kommunikationsverktyg eftersom de mest använda kommunikationsverktyget för spel
fortfarande är en utomstående tjänst (Kjærsgaard & Smith, 2014). Kjærsgaard och Smith (2014)
skriver att användare av digitala spelplattformar diskuterar och integrerar hellre på andra
digitala sociala plattformar. På digitala sociala plattformar som exempelvis Facebook upplevs
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en känsla av gemenskap och engagemang där användarna kan diskutera spelrelaterade saker
men även utbyta kunskap och hjälpa varandra med deras spel (Kjærsgaard & Smith, 2014).
2.2.2 Förstörande användare
Det finns olika typer av spel såsom singleplayer och multiplayer. Spelen kan vara
tävlingsinriktade men de kan också handla om samarbete. Exempel på ett onlinespel som blivit
väldigt tävlingsinriktat är Dota 2 där en duktig användare kan försörja sig på sitt spelande
(Kwak et al., 2015). För att vinna och nå framgång i olika onlinespel måste användare ständigt
interagera med andra användare för att upprätta en gemensam strategi för att hantera olika
hinder och uppnå olika gemensamma mål (de Mesquita Neto & Becker, 2018; Kwak et al.,
2015; Märtens, Shen, Iosup & Kuipers, 2015). Att onlinespelen och spelindustrin har utvecklats
till en tävlingsinriktad industri har gjort att användarna är särskilt utsatta för förstörande
beteende (Kwak et al., 2015; Märtens et al., 2015). Förstörande användare (toxic users) är de
användare som agerar på ett förstörande sätt som utgör ett stort hot mot hela spelbranschen men
framför allt mot andra användare (de Mesquita Neto & Becker, 2018; Kwak et al., 2015;
Märtens et al., 2015).
Onlinespel är en populär fritidssyssla speciellt för den yngre generationen och det som är mest
oroväckande är de problem som de förstörande användarna kan skapa (Blackburn & Kwak,
2014; Kwak et al., 2015). Trakasserier och mobbning online kan förknippas med depression,
ångest och i värsta fall har det även dokumenteras handlingar som självmord (Kwak et al., 2015;
Märtens et al., 2015). Att motarbeta förstörande användare är därför en utmaning för designers
av digitala spelplattformar för att behålla och skydda sina användare (de Mesquita Neto &
Becker, 2018; Blackburn & Kwak, 2014; Märtens et al., 2015; Kwak et al., 2015).
Det har gjorts många försök att hantera utmaningarna med förstörande användare inom
spelindustrin och vanligtvis har administratörer av olika slag varit en fungerande lösning
(Blackburn & Kwak, 2014). Nu när onlinespel har miljontals användare kan designers av
digitala spelplattformar inte längre endast förlita sig på olika enskilda administratörer.
Designers behöver därför designa funktioner för att få användare att ta eget ansvar för att
genomföra anmälningar (Blackburn & Kwak, 2014). Exempelvis använder populära och
tävlingsinriktade onlinespel som Counter-Strike: Global Offensive och League of Legends
system där användare själva får göra anmälningar på andra användare som inte har uppfört sig
(Blackburn & Kwak, 2014).
de Mesquita Net och Becker (2018) skriver att utmaningarna med förstörande användare
möjligtvis kan motarbetas genom att belöna användare som bidrar med en positiv stämning och
har en positiv inverkan på spelupplevelsen för andra användare. Blackburn och Kwak (2014)
skriver att mer forskning behövs om hur bestraffning av förstörande användare hade kunnat
designas. Ett förslag är att förstörande användare får en sorts märkning som fungerar som ett
direkt straff men som även är synligt för andra användare (Blackburn & Kwak, 2014).
Gemensamt för forskning kring förstörande användare är att en lösning för att motarbeta
förstörande användare kan ha en positiv inverkan på användares upplevelse av ett onlinespel
men även skapa positiva effekter som tar form utanför spelens värld (Blackburn & Kwak, 2014;
de Mesquita Neto & Becker, 2018; Kwak et al., 2015; Märtens et al., 2015).
2.3 Design av digitala spelplattformar
Design av digitala spelplattformar är utmanade och tidigare forskning har rekommenderat olika
tillvägagångssätt för att främja bland annat socialt användarengagemang (Di Gangi & Wasko,
2016; Ray et al., 2014). Exempelvis har Steam utforskat och designat diverse olika sociala
5

funktioner i ett försök att öka ett socialt användarengagemang (Lin et al., 2017). Att
implementera sociala funktioner på digitala spelplattformar för att öka socialt
användarengagemang verkar däremot svårt då användare fortfarande väljer att använda andra
kommunikationsverktyg (Kjærsgaard & Smith, 2014). För att få en djupare förståelse om
design av socialt användarengagemang kommer det här avsnittet behandla sociala funktioner
på digitala spelplattformar. Avsnittet är baserat på tidigare forskning om rekommenderade
sociala funktioner men även redan existerande sociala funktioner på digitala spelplattformar.
2.3.1 Spelassistans
Det är många användare som vill förbättra sin spelupplevelse genom olika sätt som hjälper dem
att nå sina mål (Shaker, Asteriadis, Yannakakis & Karpouzis, 2013; Stenros & Sotamaa, 2009).
Spelassistans kan innebära funktioner som stödjer användare genom och under deras
spelsession (Stenros & Sotamaa, 2009). Det innebär att användare får en möjlighet till att
personalisera sin upplevelse något som är viktig för att främja socialt användarengagemang (Di
Gangi & Wasko, 2016; O’Brien & Toms, 2008; Stenros & Sotamaa 2009). Forskning visar
även på att användare känner sig engagerade när de kan kommunicera med varandra när de
spelar tillsammans (Di Gangi & Wasko, 2016; Marchand & Hennig-Thurau 2013). Att kunna
kommunicera med sina vänner och hjälpa varandra med spelrelaterade problem är viktigt för
att främja socialt användarengagemang på digitala spelplattformar (Kjærsgaard & Smith,
2014). Exempel på spelassistans som är social är röstkommunikation som kan stödja användare
under en spelsession genom att de får tillgång till att kommunicera med de användare som de
spelar med.
2.3.2 Personliga rekommendationer
Idag finns det ett brett utbud av tillgängliga spel för användare vilket innebär att det kan vara
problematiskt att få information om vilket spel som kan ge dem det bästa värdet (Marchand &
Hennig-Thurau, 2013). Aktuell forskning om design av digitala spelplattformar tyder på att
personliga rekommendationer kan därför användas (Lin & Chen, 2019). Personliga
rekommendationer kan generera personliga förutsägelser genom att filtrera tidigare beteenden
och preferenser från användarna (Lin & Chen, 2019; Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Det
kan även innebära att användares föremål på den digitala plattformen används för att generera
olika personliga rekommendationer (Lin & Chen, 2019). På nuvarande digitala spelplattformar
kan det förekomma personanpassat innehåll i ett nyhetsflöde där användarna får
rekommenderat innehåll om exempelvis artiklar från spelutvecklare eller andra användare (Lin
et al., 2017). Personliga rekommendationer hade även kunnat vara i form av att rekommendera
vänner eller nya användare som spelar samma spel (Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
Ytterligare hade användare kunnat anpassa så att de kan få rekommendationer på användare
som spelar på samma nivå som de själva gör (Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
2.3.3 Kontroll och säkerhet
En användare som deltar online utsätts för en mängd olika risker på grund av den information
som de delar och skapar online (Kayes & Iamnitchi, 2017). Användare som är osäkra i sig själva
kan uppleva otrygghet kring sitt deltagande online, trots att de interagerar i en säker miljö med
bekanta (Ray et al., 2014). Det behövs därför byggas upp förtroendet mellan användare för att
inte viljan av att engagera sig ska försvinna (Ray et al., 2014). För att bygga upp förtroende
mellan användare behöver de känna att andra användare uppskattar och finner deras
engagemang relevant (Ray et al., 2014). Till följd leder det även till att användare känner en
ökad kontroll och som även reducerar risken för framtida konflikter (Ray et al., 2014). Genom
att kunna utvärdera olika användare av digitala spelplattformar inom olika kategorier kan det
påverka deras status gentemot andra användare (Kjærsgaard & Smith, 2014). På en digital
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spelplattform är det viktigt att motarbeta förstörande användares beteende genom att belöna
användare som bidrar till en positiv gemenskap (Blackburn & Kwak, 2014; de Mesquita Neto
& Becker, 2018).
2.4 Summering
Litteraturstudien visar på att socialt användarengagemang är ett sätt för att främja engagemang
på digitala plattformar (Di Gangi & Wasko, 2016). Det behövs däremot mer forskning om hur
det ska appliceras på andra digitala plattformar då utkomsten kan förändras (Di Gangi &
Wasko, 2016). På digitala spelplattformar har designers testat att implementera sociala
funktioner för att främja socialt engagemang där aktuell forskning visar på att det fortfarande
finns svårigheter och problematik (Marchand & Hennig-Thurau, 2013; Lin et al., 2017).
Användares syfte och mål med deras användning av digitala spelplattformar kan vara kopplat
till varför det är utmanade att främja socialt användarengagemang. Aktuell forskning visar på
att användare av digitala spelplattformar skiljer sig från andra typer av digitala plattformar
eftersom vissa tävlingsinriktade spel har en tendens till att framkalla ett förstörande beteende
(Kuikkaniemi et al., 2010; Kwak et al., 2015; Lin et al., 2017). Förstörande beteende hos
användare har i sin tur olika utmaningar eftersom det även påverkar dem utanför spelvärlden
där konsekvenser kan vara i form depression och i värsta fall även självmord (Kwak et al., 2015;
Märtens et al., 2015).
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3. Metod
För att besvara vår frågeställning: Vilka utmaningar finns för design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar? har vi utgått från en kvalitativ
forskningsansats. Valet av att utgått från en kvalitativ forskningsansats gjordes för att identifiera
utmaningar som finns vid design av socialt användarengagemang (Myers, 1997). Trots att
nuvarande digitala spelplattformar är designade för socialt användarengagemang visar aktuell
forskning på att det fortfarande finns problematik med att engagera användare (Di Gangi &
Wasko, 2016; Joinson, 2008; Kuikkaniemi et al., 2010; Lin et al., 2017; Wilkin et al., 2018).
Valet av kvalitativa metoder användes för att hjälpa oss att förstå användare av digitala
spelplattformar och deras sociala samt kulturella sammanhang som de vistas i (Myers, 1997).
För att få en djupare förståelse för design av socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar inledde vi studien med en litteraturstudie. Litteraturstudien låg till grund för
utformning av intervjuerna som i sin tur var väsentliga för att kunna förstå användares sociala
och personliga upplevelser, känslor samt åsikter angående digitala spelplattformar (DiCiccoBloom & Crabtree, 2006). För att stödja deltagande användare under intervjuerna fick de
använda och interagera med en probe som var utformad med befintliga sociala funktioner på
digitala spelplattformar och rekommendationer från litteraturen om design av socialt
användarengagemang. Användandet av en probe möjliggjorde att vi kunde få de deltagande
användare att dels förstå intervjufrågorna bättre men även för att underlätta och väcka reflektion
kring deras tidigare erfarenheter och upplevelser. För att kunna förstå det insamlade materialet
och för att kunna besvara vår frågeställning analyserade vi materialet med hjälp av tematisk
analys. Följande avsnitt kommer behandla de olika metodvalen och våra tillvägagångssätt i mer
detalj.
3.1 Litteraturstudie
Vår studie inleddes med att genomföra en litteraturstudie för att fördjupa oss om socialt
användarengagemang och digitala spelplattformar. En genomgång av tidigare relevant litteratur
är en väsentlig del för akademisk forskning och skapar en tydlig överblick av kunskapsläget
inom ett studieområde (Hevner et al., 2004; Webster & Watson, 2002). Vidare avgränsar det
områden där det finns rikligt med forskning och avslöjar områden i behov av ytterligare
forskning (Webster & Watson, 2002). För att genomföra vår litteraturstudie har vi bibehållit ett
systematiskt arbetssätt där vi har följt en metodisk process.
En systematisk sökning har genomförts för att säkerhetsställa att vi har samlat in relevant
litteratur (Webster & Watson, 2002). Utifrån vår frågeställning: Vilka utmaningar finns för
design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar? fastställde vi relevanta
och avgränsande nyckelord: digital distribution platform, user engagement, social element.
Under vår sökning har vi haft i åtanke att områden, fenomen och ämnen kan ha olika
benämningar. Vi har också haft i åtanke att det kan finnas litteratur publicerad som använder
olika begrepp med samma innebörd och därför har vi exempelvis använt synonyma ord till
element såsom function (se tabell 1). Vi valde att inte begränsa vår sökning till ett ämnesområde
eftersom flera ämnesfält är tvärvetenskapliga och sträcker sig över flera discipliner (Webster &
Watson, 2002). Vi avslutade vår öppna sökning när flera sökalternativ testats och ett resultat av
återkommande artiklar uppstod.
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Tabell 1. Synonyma benämningar eller liknande innehåll till valda nyckelord.

Nyckelord

Synonyma benämningar

Digital distribution platform

Digital platform, game platform

User engagement

Social involvement, social engagement

Social function

Social, social platform, interaction, community

Efter vår öppna sökning gallrade vi vårt artikelresultat baserat på titlar och nyckelord vilket var
väsentligt för att urskilja potentiellt användbara artiklar från de irrelevanta. De artiklar som vi
valde hade utifrån titel och nyckelord relevans för vår frågeställning genom kopplingar till ett
eller flera av våra nyckelord. Nästa steg i litteraturstudien var att gallra bort irrelevant litteratur
baserat på artiklars abstrakt sektion. Att läsa abstrakt av en artikel gav oss en snabb uppfattning
om artikelns innehåll och bidrag. Litteratur som identifierats som passande för vår studie kunde
granskas ytterligare i nästa del av processen, där introduktion och slutsats lästes. I de två
sistnämnda gallringarna förhöll vi oss till artiklarnas relevans kopplat till vårt syfte och
frågeställning samt identifierade nyckelord.
När vi hade gallrat och skapat en samling av relevanta artiklar genomförde vi framåt- och
bakåtsökning. Framåtsökning har som syfte att identifiera vilka citeringar en artikel har för att
identifiera eventuell ny relevant litteratur (Webster & Watson, 2002). Bakåtsökning innebär att
man granskar de artiklar som den valda artikeln har refererat till (Webster & Watson, 2002).
Genom att vi använde oss av både framåt- och bakåtsökning identifierade vi ytterligare litteratur
som var relevant för vår studie. Vi valde att avsluta vår litteratursökning när vi inte kunde hitta
nya artiklar med varierande argument, metoder, slutsatser eller författare.
3.2 Probe
Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar som finns vid design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar. Vi ville därför med hjälp av en probe få en
djupare förståelse kring användares tidigare erfarenheter och upplevelser som annars hade varit
komplext att undersöka. En probe är en undersökningsmetod som används för att förstå
användare och deras teknikanvändning genom att engagera dem till att reflektera (Boehner,
Vertesi, Sengers & Dourish, 2007; Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). Det finns olika typer av
probes där vi valde att använda en probe som ett verktyg för empiriinsamling (Boehner et al.,
2007). Vår probe designades med syfte att återskapa befintliga sociala funktioner på digitala
spelplattformar och rekommendationer från litteraturen om design av socialt
användarengagemang. Det här gjordes för att få möjlighet till att undersöka användares
nuvarande upplevelser men även för att kunna väcka diskussion om andra designlösningar.
Studiens probe var interaktiv på det sätt att deltagande användare hade möjlighet till att klicka
runt och navigera sig utefter förutbestämda uppgifter. Att designa en probe var viktigt för att
kunna säkerhetsställa att samtliga användare som deltog i intervjuerna skulle få liknande
förutsättningar att testa de olika funktionerna i samma kontrollerad kontext.
För att designa vår probe använde vi oss av litteraturstudien och den litteratur som behandlar
design av digitala spelplattformar. Proben designades därför med tre huvudsakliga funktioner
som var: Spelassistans, Personliga rekommendationer och Kontroll och säkerhet. Den
framtagna proben hade begränsad interaktivitet men som tillät användare att kunna klicka
navigera mellan olika delar. Proben var även designad utefter specifika flöden för att
säkerhetsställa att alla deltagande användare fick möjlighet till att testa och reflektera över
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samma funktioner. Att designa proben utefter specifika flöden gjordes för att väcka tankar kring
just de implementerade funktionerna som var baserade på litteratur kring design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar. Syftet med att designa vår probe på det här
sättet var att kunna undersöka och identifiera vilka utmaningar som finns i nuvarande design
av digitala spelplattformar. De användare som deltog i vår studie fick använda proben i
samband med att de genomförde fem stycken uppgifter innan vi började att ställa intervjufrågor
(se bilaga 1). Uppgifterna var baserade på probens flöde för att de deltagande användare skulle
få testa de olika funktionerna. Efter att de hade genomfört uppgifterna påbörjade vi att ställa
våra intervjufrågor där proben var tillgänglig för deltagarna att använda under hela sessionen.
Det här gjordes för att de användare som deltog skulle kunna använda proben som ett stöd under
intervjufrågorna.
3.3 Intervjuer
I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få en djupare
förståelse för användares tidigare erfarenheter och upplevelser av digitala spelplattformar. Valet
av att använda semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom de möjliggör att undersöka mer
ingående kring användares sociala och personliga upplevelser, känslor och åsikter (DiCiccoBloom & Crabtree, 2006). Semistrukturerade intervjuer är även ett optimalt tillvägagångssätt
för att användas i samband med en probe (Boehner et al., 2007). De semistrukturerade
intervjufrågorna ställdes till de användare som deltog efter att de kände att de hade utforskat
proben och genomfört de tilldelade uppgifterna. En fördel med semistrukturerade intervjuer är
dess flexibilitet av att kunna ställa följdfrågor och därmed lättare kunna skapa en konversation
(Myers, 1997).
De semistrukturerade intervjuerna var baserade på vår litteraturstudie med fokus på de aspekter
som främjar socialt användarengagemang: Personalisering, Personliga relationer och
Uppfattad risk, samt de sociala funktionerna: Spelassistans, Personliga rekommendationer och
Kontroll och säkerhet (se bilaga 2). Det här gjordes för att kunna undersöka och få en djupare
förståelse för den problematik som närvarande finns vid design av socialt användarengagemang
på digitala spelplattformar. För att kunna få en djupare förståelse för den problematik som
närvarande finns behövde vi undersöka användares relation till de sociala funktionerna. Genom
att förstå användares tidigare upplevelser med nuvarande design på digitala spelplattformar
kunde vi få en uppfattning om vilka sociala funktioner fungerar och inte fungerar samt
anledningen till varför. Att kunna förstå varför vissa sociala funktioner var problematiska var
viktigt för att identifiera vilka möjliga utmaningar som finns vid design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar.
3.4 Urval
Vår studie hade åtta stycken användare som deltog i intervjuerna och fick använda den
framtagna proben (se tabell 2). Deltagarna var män födda mellan år 1987 och 1997 med
grundläggande kunskap om digitala spelplattformar. Att ha en grundläggande kunskap om
digitala spelplattformar var viktigt för att deltagarna skulle kunna använda proben för att
reflektera över tidigare upplevelser. Det var även viktigt eftersom användare av digitala
spelplattformar har mål och drivkrafter som skiljer sig från användare av andra digitala
plattformar (Kuikkaniemi et al., 2010; Lin et al., 2017). Studiens urval innebar även att
deltagarna skulle vara användare av PC-spel med erfarenhet av FPS, MOBA, MMORPG eller
likvärdiga. Det var viktigt eftersom det är den typen av PC-spel som även har en tendens till att
främja ett förstörande beteende hos användare, vilket även framkom i tidigare forskning att vara
en utmaning.
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Tabell 2. Deltagare som deltog i studien.

Deltagare Ålder Kön

Erfarenhet av
spelplattformar

Spelpreferenser

1

29

Man

Origin, Steam

Battlefield, Borderlands,
Counter-Strike, Grand Theft Auto

2

21

Man

League of Legends Client, Counter-Strike, League of
Steam
Legends

3

25

Man

Battle.net, Bethesda,
Uplay, Steam

Heroes of Newerth, Hearthstone,
World of Warcraft, Zelda

4

25

Man

Battle.net, League of
Legends Client, Steam

Counter-Strike, Dota 2, League of
Legends, World of Warcraft

5

24

Man

Battle.net, League of
Legends Client,
Playstation Network

Call of Duty, League of Legends,
FIFA, NHL

6

27

Man

Steam

Dota 2

7

32

Man

Battle.net, Bethesda,
Origin, Steam, Uplay

Beta-testat spel, Counter-Strike,
Dota 2, VR-spel, World of
Warcraft

8

23

Man

League of Legends Client

League of Legends

3.5 Pilotstudie
Innan vi lämnade över vår probe och påbörjade intervjuerna genomförde vi en pilotstudie för
att säkerhetsställa att både proben och intervjufrågorna fungerade som planerat. En pilotstudie
används som en sorts förprövning eller testning av en särskild undersökningsmetod (Van
Teijlingen & Hundley, 2001). En fördel med att genomföra en pilotstudie är att det kan signalera
och varna var en undersökningsmetod skulle kunna vara bristfällig (Van Teijlingen & Hundle,
2001). Vår pilotstudie genomfördes därför på samma sätt som var planerat för de användare
som skulle delta i studien. Efter genomförandet av pilotstudien identifierades några få brister
kring funktionalitet och flöde av vår probe vilket resulterade i några förändringar. De ändringar
som gjordes av vår probe innebar att några uppgifter ändrades och att flödet av de planerade
intervjufrågor anpassades.
3.6 Etiskt förhållningssätt
Med kvalitativa metoder som semistrukturerade intervjuer är det är viktigt att tänka på etiska
överväganden eftersom det insamlade materialet kan innehålla känslig och personlig
information. Vi följde därför vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning (Swedish Research Council, 2002). Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer har fyra huvudkrav som vi arbetade med: Informationskravet,
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Swedish Research Council,
2002). Vi följde också de avsedda rekommendationerna för hur personuppgifter ska behandlas
och det ansvar forskare har kring forskningsetiska överväganden (Swedish Research Council,
2002). Genom att vi arbetade med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ämnade vi att
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både skydda deltagarna i vår undersökning men även för att skapa ett ökat förtroende för vår
studie.
Innan varje deltagare fick vår probe tilldelad informerades samtliga om att deras deltagande var
frivilligt och att deras medverkan kommer anonymiseras. Alla deltagare blev också
underrättade om vart vi studerade och vad som var syftet med vår studie. Varje deltagare blev
även förfrågad om de var bekväma och accepterade att undersökningen samt vår konversation
spelades in.
3.7 Analys
För att analysera de semistrukturerade intervjuerna använde vi oss av tematisk analys. Tematisk
analys används för att förstå upplevelser, åsikter och praxis som kan vara svåridentifierat i en
mängd empiriskt material (Braun & Clarke, 2006). Valet av tematisk analys gjordes för att vi
skulle kunna identifiera mönster i vår empiri om deltagarnas upplevelser och erfarenheter på
digitala spelplattformar. Vid tillämpningen av analysmetoden på de semistrukturerade
intervjuerna identifierade vi nyckelord och meningar som efter hand bildade olika teman. För
att undersöka rimligheten av våra analyserade teman analyserades materialet först individuellt
för att sedan sammanställas tillsammans. Genom att använda en tematisk analys kunde vi
identifiera mönster från svaren av deltagarna som annars hade varit svåridentifierat. Med hjälp
av att bryta ner våra intervjuer till koder underlättade det för att se olika mönster och därmed
även kunna skapa teman. Genom att den insamlade empirin kategoriserades i olika teman kunde
vi enklare se hur resultatet kunde användas för att besvara vår frågeställning.
3.7.1 Analysprocess
Studiens analysprocess inleddes med att allt vårt empiriska material strukturerades och
organiserades i förberedelse för att skapa koder. Vid senare kodning markerades ord och
meningar som var kopplade till användares tankar, känslor eller åsikter om de sociala
funktionerna. Att få en förståelse för användares tankar, känslor eller åsikter var viktigt för
förstå eventuell problematik med de sociala funktionerna. Att förstå vad det finns för
problematik kring nuvarande design av digitala spelplattformar låg till grund för att förstå dess
utmaningar. Genom att koda intervjuerna upptäckte vi repeterande mönster från deltagarnas
svar vilket gav tydliga indikationer på teman. Exempel på några koder kopplat till problematik
och utmaningar var: Brist av kontroll, Lönlös rapportering, Trakasserier och personangrepp,
Tendens till hets. För att påbörja processen av att identifiera teman placerade vi ut alla koder
och organiserade dem utefter deras innebörd. Den här processen ledde till att de preliminära
teman kunde skapas. Efter det genomfördes iteration på de identifierade teman genom att
kontrollera om de utplacerade koderna passade in eller om de skulle omplaceras.
Efter att vi hade bestämt teman kunde vi använda dem för att skapa en inledande tematisk karta.
Genom att forma en inledande tematisk karta förenklade det även processen att granska teman.
Att kontrollera temans inre homogenitet och yttre heterogenitet är en viktig del inom
analysprocessen eftersom koder inom teman ska vara sammanhängande samtidigt som det ska
vara en tydlig skillnad mellan olika teman (Braun & Clarke, 2006). Att skapa en tematisk karta
gjorde det tydligt att teman både kunde kombineras och delas upp. Efter en inledande tematisk
karta reviderade och itererade vi två gånger för att säkerhetsställa att den slutgiltiga tematiska
karta representerade det empiriska materialet på ett rättvist sätt.
3.8 Metoddiskussion
I studien användes en kvalitativ forskningsansats för att besvara vår frågeställning. Valet av
kvalitativa metoder gjordes för att kunna förstå användares upplevelser och känslor mer
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djupgående. För att kunna besvara frågeställningen och få en förståelse för vilka utmaningar
som finns vid design av socialt användarengagemang behövde vi även få en djupare förståelse
för användares upplevelser och känslor mer djupgående. Valet av att använda oss av en
kvalitativ forskningsansats kan ha haft en påverkan på studiens utkomst eftersom kvalitativa
metoder skiljer sig från kvantitativa metoder. På grund av vår frågeställning valde vi däremot
att inte använda kvantitativa metoder eftersom målet med att förstå användares synvinkel kan
förloras när empiri kvantifieras (Myers 1997).
Vi valde att använda oss av en probe för att förstå användarna av digitala spelplattformar och
deras behov samt miljöer av deras användning. Kritik som kan riktas mot användandet av en
probe och andra typer av undersökningsmetoder är att de utelämnar deltagarna från processen
av forskarnas analys och tolkning (Boehner et al., 2007). För att inte utelämna deltagarna
användes vår probe tillsammans med de semistrukturerade intervjuerna för att möjliggöra för
deltagarna att själva beskriva och uttrycka sig om deras upplevelser samt erfarenheter. Kritik
som också kan riktas mot användning av en probe är att det kan skapa distraktioner hos
användare eftersom fokuset kan hamna på proben istället för deras tidigare upplevelser och
erfarenheter (Boehner et al., 2007). Däremot är probes ett tillvägagångssätt som anses vara mer
uppskattade av deltagare än traditionella undersökningsmetoder såsom enkäter och intervjuer
som kan engagera och väcka tankar som eventuellt annars inte skulle uppstått (Boehner et al.,
2007).
De deltagare som valde att delta i vår studie uppnådde våra kriterier relaterade till deras
erfarenhet med digitala spelplattformar och PC-spel. Vi ville prata med deltagare som hade
erfarenhet av PC-spel med inriktning FPS, MOBA eller MMORPG för att undersöka användare
som med större sannolikhet upplevt ett förstörande beteende. Däremot så kan det riktas kritik
mot studien då deltagarna endast var män födda mellan 1987 och 1997 eftersom det även
påverkar studiens resultat och slutsats. Att deltagarna även var användare av PC-spel av FPS,
MOBA eller MMORPG innebär även att deras perspektiv på förstörande beteende kan se
annorlunda ut från användare av andra typer av spelinriktningar. Det vill säga att studiens
resultat och slutsats hade kunnat se annorlunda ut om deltagarna var en heterogen målgrupp
som hade representerat den bredd av spelare som finns idag. Pågrund av studiens tidsomfattning
och villiga deltagare att delta i studien blev det en mer homogen målgrupp vilket bör tas i
hänsyn till vid studiens resultat och slutsats.
För att analysera vårt material valde vi att använda oss av en tematisk analys för att förstå
upplevelser, åsikter och praxis som kan vara svåridentifierat i en mängd empiriskt material
(Braun & Clarke, 2006). Den kritik som kan riktas mot en tematisk analys är att metoden
påverkas av observatörens sinnesintryck och personliga tolkningar (Braun & Clarke, 2006). De
sinnesintryck och tolkningar som genomförs påverkas av tidigare livserfarenheter och kunskap
och är en subjektiv analysmetod (Braun & Clarke, 2006). För att undersöka rimligheten av våra
analyserade teman valde vi att genomföra kodning och ett första utkast av kategorisering
individuellt för att sedan sammanställa det tillsammans vilket var viktigt för oss för att få en så
rättvis undersökning som möjligt.
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4. Design av probe
För att kunna besvara vår frågeställning: Vilka utmaningar finns för design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar? designades en probe som fungerade som ett
stöd för de användare som deltog i studien. Proben användes för att väcka tankar och diskussion
om deras tidigare upplevelser och erfarenheter av digitala spelplattformar. Det var därför viktigt
att proben var designad utefter nuvarande digitala spelplattformar med fokus på sociala
funktioner eftersom syftet var att få en djupare förståelse om vilka designutmaningar som finns.
Anledningen till varför en nuvarande digital spelplattform inte användes i studien var för att
säkerhetsställa att samtliga användare som deltog i intervjuerna skulle få liknande
förutsättningar att testa de olika funktionerna i samma kontext. Följande avsnitt kommer gå
igenom de olika sociala funktionerna: Spelassistans, Personliga rekommendationer och
Kontroll och säkerhet samt beskriva dess designprocess.
4.1 Spelassistans
I vår probe designades Spelassistans in som en funktion där ett röstsamtal mellan flera
användare visualiserades (se figur 1). Syftet med röstkommunikation är att stödja användarna
att tillsammans nå spelrelaterade mål (Stenros & Sotamaa, 2009). Kommunikation mellan
användarna kan bidra till att de hjälper varandra att lösa spelrelaterade problem (Kjærsgaard &
Smith, 2014). Röstkommunikation ämnar att kunna stödja användarna under och genom hela
deras spelsession.
Det visualiserades i vår probe en möjlighet av att kunna ringa sina vänner och skapa ett
gemensam röstsamtal. Inne i spelet visades det information om det nuvarande röstsamtalet i ett
sidofält. Den information som visades där var om de användare som användaren spelade och
pratade tillsammans med samt möjligheten till att sätta sin mikrofon på tyst läge, lämna
konversationen och skriva i chatten.

Figur 1. Sidofält med inställningar för funktionen röstkommunikation.
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4.2 Personliga rekommendationer
Personliga rekommendationer designades in i proben med syfte att visualisera personliga
relationer kopplat till användares personliga preferenser (se figur 2). Genom att visa upp en
funktion som möjliggör för användare att få personliga rekommendationer på vänner eller nya
användare som spelar samma spel kan användaren snabbare och enklare komma igång med att
spela sina spel (Marchand & Hennig-Thurau, 2013).
I proben visades bilder och listor på användares olika spel filtrerat efter favoritmarkerade spel
och resterande spel men även utefter hur många av deras vänner som var online samt ägde
spelet. Möjlighet till att veta vilka spel som ger användarna det bästa värdet är en viktig funktion
för ett personaliserat innehåll (Lin & Chen, 2019; Marchand & Hennig-Thurau, 2013). I proben
visualiserades det även ett sidofält som baserat på spelen visade alternativ för andra användare
som var online. Användare designades in med deras profilbild och deras olika bemärkelser för
att underlätta att välja vilka att spela med (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Bredvid
profilbilden designades det även in en knapp för att kunna bjuda in dem till spelet. Längst ner i
sidofältet designades det in en sektion som visade status på inbjudan men även vilka som
accepterat.

Figur 2. Användarens spelalternativ och möjlighet till att bjuda in andra användare till det
valda spelet.
4.3 Kontroll och säkerhet
I proben designades Kontroll och säkerhet in genom en funktion som möjliggjorde för
användare att kunna anmäla olämpliga inlägg och kommentarer (se figur 3). Det var för att
användare av digitala spelplattformar kan uppleva en osäkerheter kring sitt deltagande på
plattformen (Ray et al., 2014). Det implementerades även in emblem för att representera hur
användare har bidragit till en bättre gemenskap (community) på den digitala spelplattformen
men även för att de ska kunna se andra användares status. Möjligheten av att se andra
användares status angående deras beteende online ämnade att förhindra osäkerhet och
konflikter på spelplattformar.
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I nyhetsflödet implementerades möjlighet till att anmäla inlägg och kommentarer. Det gjordes
genom tre olika kategorier som var följande: Report, Warning och Inappropriate. Efter att en
användare har valt en av kategorierna för att anmäla får de även upp en notis som bekräftelse
och information om deras anmälning. Vid godkänd anmälning får de fem stycken poäng för att
de har bidragit till en bättre gemenskap. I proben visas det även när en användare har uppnått
ett visst antal poäng och därmed får ett nytt emblem som visas vid deras profil samt för andra
användare (se figur 4). Genom uppvisning av emblem av en användares status ämnade det att
skapa säkerhet hos andra användarna.

Figur 3. Funktion som möjliggör anmälning av olämpliga inlägg eller kommentarer.

Figur 4. Funktion som tydliggör för användare att anmälning av olämpliga inlägg eller
kommentarer belönas genom ett nytt emblem.
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5. Resultat och analys
Intervjuerna analyserades med hjälp av en tematisk analys som resulterade i fyra teman. De
teman som framkom utifrån den tematiska analysen och som var relevanta för att besvara vår
frågeställning var följande: Samhörighet och gemenskap, Förbättrad spelupplevelse,
Förstörande och olämpligt beteende och Anmälning och återkoppling. De identifierade teman
var relevanta eftersom det var aspekter som på något sätt påverkade användares sociala
engagemang. Att förstå vad som påverkar användares sociala engagemang var viktigt för att
kunna identifiera vilka olika utmaningar som det kan finnas vid design av socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar.
5.1 Samhörighet och gemenskap
Resultatet visade på att spel har utvecklats till något socialt och att spela spel har blivit ett sätt
att socialisera sig. Det har blivit ett sätt att koppla av och att komma bort från vardagen att spela
spel och kommunicera med vänner eller andra användare. Generellt spelar deltagande
användare av digitala spelplattformar oftast bara med vänner som de har en relation till utanför
spelens värld som exempelvis klasskamrater. Det beror delvis på att de redan vet att de är
skickliga på ett spel men framförallt beror det på att de redan är användare som de vet de har
roligt och kommer överens med. Däremot är studiens deltagande användare mer benägna att
lägga till främmande användare på sin vänlista om de upplevts som bra personer och är bra på
spelet.
“Jag har väl spelat ganska mycket egentligen sedan man var liten typ och det var väl mest det
sociala som jag fastnade för, att spela med sina kompisar och just den delen. Att spela själv
har jag inte varit intresserad av någonsin egentligen.”
Deltagare 2
“Allting berodde lite på vilket humör och känsla, dels beroende på vad du vill spela, om det
var att man ville komma bort från dagen lite för att det är en jobbig dag och då spelar du ett
visst spel som bara är, det är lite kul och du kan göra saker som du normalt sett inte kan göra.”
Deltagare 7
“Det kan spela roll liksom för när jag spelar själv med fyra andra och känner att det är så
himla bra dynamik i kommunikationen då spelar vi framförallt bättre och det är roligare att
spela.”
Deltagare 6
5.1.1 Vänners påverkan av spelköp
Resultatet visade på att det finns två skilda synsätt när det kommer till studiens deltagande
användares spelköp och vad som påverkar dem. Det första synsättet innebär att deltagande
användares vänner har en påverkan på spelköp och motiverar till olika spelval eftersom
deltagande användare uttrycker att de inte gillar att spela spel själva. Det andra synsättet är att
studiens deltagande användare av digitala spelplattformar kan ta egna beslut gällande spelköp
eller olika spelval trots att det kan resultera i att de får spela själva. Det är grundat i att de inte
blir lika påverkade av sina vänner däremot beskriver de fortfarande det som viktigt att kunna
socialisera sig med vänner i spel. Det är därmed många aspekter som avgör ett spelköp som
exempelvis priset av ett spel och vilka vänner som vill spela spelet.
“Det är ju stort inflytande, jag väljer ju hellre att spela ett spel med fler människor än att gå in
i ett annat helt själv sen är det situationsbaserat för ibland så kanske du vill spela ett singelspel
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och då spelar det ingen roll men i stor utsträckning så hade jag valt ett spel med fler vänner,
eller med flest online.”
Deltagare 4
“Alltså jag kan förstå att andra är mer benägna att dras till spel där det kanske är mer personer
som spelar eller fler av ens vänner som spelar då. Jag har inte jättemånga gemensamma spel
med mina vänner och är inte jätte påverkad av mängden som spelar ett spel. “
Deltagare 3
“Det beror mycket på vilken typ av spel och vad kostnaden är och när det sker. … Men säg att
vi är 8 pers som alla säger nu ska vi köra en seriös grej, då kan jag tänka mig att gå in om jag
har ekonomi för det, ganska högt. … Så det är mer utifrån priset, vad det är för typ av spel och
vilka jag ska spela med. Så det är många faktorer.“
Deltagare 7
5.1.2 Möjlighet till relationsbyggande
En social funktion på digitala spelplattformar är Spelassistans vilket innebär bland annat
kommunikation mellan användare under en spelsession. Resultatet visade på att
röstkommunikation är viktigt för att förbättra spelupplevelsen för deltagande användare av
digitala spelplattformar. Röstkommunikation under spelsessionerna är viktigt för att nå
spelrelaterade mål men också för att bibehålla relationer med vänner som exempelvis bor
geografiskt långt borta. Spel är ett sätt för studiens deltagande användare att kunna
kommunicera med vänner men även ett sätt att skaffa nya vänner på. Det vill säga att möjlighet
till röstkommunikation är viktigt för att bibehålla relationer med vänner men även för att kunna
skapa nya.
“Kommunikation är en stor del om man spelar med kompisar. Det kan ju påverka hela
upplevelsen egentligen. Så om man inte snackar med varandra är det mycket svårare att göra
vad som helst egentligen. Så det har en stor påverkan positivt att kunna snacka med
röstfunktion.“
Deltagare 2
“Till exempel så har jag en kompis som bor i England och det är den enda connectionen vi kan
ha förutom att skriva lite löst på messenger det är ju när vi spelar då är det ju som att vi sitter
bredvid varandra igen i hans garage och har det hur gött som helst.”
Deltagare 5
5.1.3 Möjlighet till personaliserad spelstart
Den sociala funktionen Personliga rekommendationer designades in i proben genom att
deltagande användare kunde få rekommendationer på vänner och andra användare att spela
med. Resultatet visade på att möjlighet till att kunna se vilka av ens vänner som är online och
hade samma spel var viktigt för deltagande användare av digitala spelplattformar. Det skulle
förenkla processen att välja och starta ett spel eftersom deltagande användare slipper skicka
iväg meddelanden eller använda andra externa tjänster. Resultatet visade även på att möjlighet
till personliga rekommendationer vid spelinbjudan kan ge en känsla av gemenskap eftersom det
är smidigt att starta upp ett spel tillsammans. För studiens deltagande användare av digitala
spelplattformar är personlig relevans betydelsefullt eftersom det är viktigt att det känns bra med
de användare som de spelar med.

18

“Ja men det kändes bra, det blir ju smidigt så att jag slipper gå in i ett spel och se nej här var
ingen då går jag tillbaka och tar nästa spel.”
Deltagare 8
“Jag tycker det är bra feedback för då slipper jag skriva till varje enskild person och fråga hej
ska du vara med och spela? Så då blir det ju smidigare att bara skicka en inbjudan och om jag
ser att de ploppar upp där så vet jag ju att de vill vara med och har accepterat.”
Deltagare 8
“Att starta upp spelen tillsammans får väl en känsla av gemenskap eller sådär.”
Deltagare 3
5.2 Förbättrad spelupplevelse
5.2.1 Möjlighet till effektiv kommunikation
Resultatet visade på att den sociala funktionen Spelassistans är viktig för studiens deltagande
användares spelupplevelse på digitala spelplattformar. Deltagande användares spelupplevelse
blir bättre om de får tillgång till att prata med andra användare eftersom det krävs för att
utvecklas inom spelen. På nuvarande digitala spelplattformar finns det en viss problematik
eftersom det nästan alltid krävs externa tjänster eller program för den typen av kommunikation.
Däremot uttrycker studiens deltagande användare att de föredrar att få tillgång till
röstkommunikation direkt i den digitala spelplattformen. Det är grundat i att genom en bra
röstkommunikation spelar användare bättre och har roligare inne i spelen. Att få återkoppling
om vad som händer är även viktigt men det kan bara ske via rösten eftersom det inte finns tid
till att skriva.
“Smidigt också att ha någonting bara, det är oftast jäkligt krångligt, gött att ha det just
implementerat i liksom spelplattformen istället för att man måste ha en massa jävla separata
program för allting.”
Deltagare 1
“Om du vill utvecklas och själv bli bättre i ett spel, alltså en chattfunktion och bara spela tar
dig till en viss gräns men sen om man vill komma högre så måste du prata med de du spelar
med.”
Deltagare 4
“Det är ju via Discord, förut var det ju Skype men jag har ju alltid använt mig av externa
applikationer för att kommunicera.”
Deltagare 8
5.2.2 Möjlighet att urskilja användares skicklighet
Resultatet visade på att den sociala funktionen Personliga rekommendationer är viktig för
studiens deltagande användare av digitala spelplattformars spelupplevelse. Att få personliga
rekommendationer i form av andras rank är viktigt för att ge användare en möjlighet till att ta
val baserat på andra användares skicklighet i spelen. När målet är att vinna eller när användare
spelar med nya användare är ranksystem viktigt eftersom det ligger till grund för en bra
spelupplevelse. Resultatet visade på att rank innebär en viss stolthet för studiens deltagande
användare eftersom de kan visa upp hur duktiga de är jämförelsevis med andra användare något
som även sporrar deras tävlingsinstinkt.
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“Det beror på ganska mycket, är det ett spel där man förlorar på att förlora så att säga, då
kanske man vill spela med folk i samma nivå som jag är. Men om jag inte förlora något på att
förlora kan jag spela med vem som helst bara det är en trevlig person och man har kul
tillsammans.“
Deltagare 2
“Alltså jag hade bjudit in de som hade liknande rank som mig, så enkelt är det. Man vill inte
spela med någon som är mycket bättre för då vet man att man kommer möta folk som är mycket
bättre och då kommer man känna sig dålig liksom. Spela med folk som är sämre kan vara
frustrerande om man inte känner att dem gör sin del.“
Deltagare 3
“Det beror ju på hur jag är på spelet, är jag dålig då vill jag gärna spela med någon som är
samma rank som jag är så det är ju bra att se vilken rank de är för om jag spelar med någon
som är alldeles för hög rank jämfört med mig så kanske jag får lite prestationsångest.”
Deltagare 8
5.3 Förstörande och olämpligt beteende
Resultatet visade på att deltagande användare av digitala spelplattformar kan uppfatta
förstörande användare och olämpliga inlägg som något negativt för deras upplevelse.
Olämpliga inlägg kan vara i form av trakasserier, personangrepp eller rasistiska uttryck men
även inlägg som handlar personligen om dem själva. Det vill säga att studiens deltagande
användare av digitala spelplattformar kan uppfatta risker med förstörande användare på digitala
spelplattformar.
“Alltså det är ju klart att blir det ett överflöd så kommer det att påverka min upplevelse negativt
för att till sist så kanske man bara se det och då blir man ju alltså såhär, då blir man påverkad
av det vare sig man vill eller inte.”
Deltagare 1
“Typ alltså allt som trycker ner andra eller som på något elakt sätt trycker andra, rasism eller
vad som helst egentligen.”
Deltagare 2
“Det finns folk som börjar prata om familj eller rasistiska uttryck och sånt som påverkar nog
mer än att man kallar någon dålig.”
Deltagare 4
Resultatet visade även på att flera deltagande användare uppfattar ingen risk med förstörande
användare eller olämpliga inlägg på digitala spelplattformar. Flera av studiens deltagande
användare på digitala spelplattformar uppfattar förstörande inlägg som tillhörande eftersom
innehållet inte är tillgjort även om det är riktat mot dem själva. Vidare visade resultatet på att
Flera andra deltagande användare av digitala spelplattformar inte uppfattar någon risk med
olämpliga inlägg eftersom de är vana vid att det förekommer. Deltagande användare av digitala
spelplattformar har därmed en tendens till att inte uppfatta någon risk med förstörande
användare.
“Ja, jag tillhör väl lite den, den typen som tycker det är roligt med opassande inlägg och det
kanske är något man kan länka ihop med att jag inte rapporterar så ofta att jag tycker liksom,
alltså typ den enda världen som inte var PK när man växte upp var internet.”
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Deltagare 5
“Det känns lite så, tyvärr så är det så att jag är så van att se hur giftiga alla communitys är, så
man slutar titta på det. … Det är sånt som är vardagsmat nu, det finns ingen riktig känsla över
det men du ser det men bryr dig inte längre.”
Deltagare 7
“Jag, jag tycker ju inte det hör hemma i online världen men jag kan ju skratta lite åt det om
man ser på det.”
Deltagare 3
Resultatet visade även på att det finns en tendens till att deltagande användare av digitala
spelplattformar hetsar mot andra användare vid spel tillsammans med sina vänner vilket inte
gäller när de spelar själva eftersom jargongen förändras. Studiens deltagande användare av
digitala spelplattformar reagerar inte på negativitet när det kommer från användare som de inte
känner men blir däremot påverkade av sina egna vänner. Ytterligare anser deltagande användare
att förstörande beteende på digitala spelplattformar är något som påverkar yngre mer medan de
själva kan skärma av det. Deltagande användare av digitala spelplattformar upplever att risker
med ett förstörande beteende (toxic behaviour) förändras när de spelar tillsammans med sina
vänner.
“Ja alltså det blir ju lite annan jargong om du sitter och kommunicerar med vänner då kan det
ju bli att man har lite friendly batters att man hetsar lite mot andra laget till exempel det gör
man ju inte lika mycket om man är själv skulle jag säga.”
Deltagare 8
5.4 Anmälning och återkoppling
Den sociala funktionen Kontroll och säkerhet designades in i proben för att visualisera
deltagande användares möjlighet till att kunna hantera och anmäla opassande inlägg. Resultatet
visade på att det handlar om sunt förnuft när det kom till att anmäla olämpliga inlägg och
förstörande användare men också om att ta ett ställningstagande. Studiens deltagande
användare berättade att det handlar om att ta ett ställningstagande mot ett opassande beteende.
Deltagande användare som har den typen av synpunkt på förstörande användare beskriver att
det känns bra att anmäla eftersom de själva anser att det är fel att bete sig så mot andra
människor. Däremot har de ett behov av att vara anonyma med sitt agerande och är nöjda med
att slippa se olämpliga inlägg. Studiens deltagande användare av digitala spelplattformar finner
det därmed värdefullt att kunna anmäla olämpliga inlägg för att de själva inte ska behöva se
dem:
“Jag älskar ju att anmäla folk, men såhär på forum och sånt, jag gör det på Instagram när jag
ser att något är olämpligt. Det är också lite såhär common sense att man går in och bara, det
här tycker inte jag är okej och att man visar och tar ett ställningstag och så med.”
Deltagare 1
“Det kändes ju absolut jättebra, jag tycker det är skitbra och mer effektivt än att bara skriva
en kommentar för det gör ju ingenting egentligen. Att flagga är skitbra.”
Deltagare 2
Studiens deltagande användare av digitala spelplattformar beskriver att själva möjlighet till att
kunna anmäla är vanligt online men att de oftast undrar vad som händer efteråt eftersom de
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opassande inläggen oftast finns kvar eller att anmälan inte ger något resultat. Avsaknad av
återkoppling har resulterat i att de får en känsla av tomhet eftersom det vanligtvis inte kommer
någon återkoppling om deras bedrift och att de numera anser att det är upp till företagen att
börja ta ansvar. Att anmäla utan att få återkoppling kan även leda till en känsla av uppgivenhet
vilket leder till att studiens deltagande användare finner det lönlöst att fortsätta engagera sig.
Det är därmed viktigt för deltagande användare av digitala spelplattformar att få återkoppling
om att något kommer, eller har hänt när de har anmält.
“Det inte spelar någon roll alltså helt ärligt så jag tycker att generellt, alltså det känns som att
report flaggan den är ju viktig för att kunna se om något är fel men alltså förr i tiden jag har
fortfarande kvar den bilden att det är såhär, förr i tiden så tryckte man på report men det var
ingen backend det var bara ut i intet så det hände aldrig någonting.”
Deltagare 5
“Det är tomma ord, det är många som använder just den grejen för att du just ska bli positivt
engagerad. Men om du har anmält kanske över 2000 inlägg och du märker att det inte är någon
som bryr sig för det kommer ta över tre månader innan inlägget försvinner då är det svårt att
bibehålla uppmuntran.”
Deltagare 7
Kontroll och säkerhet designades in i proben med syfte att visualisera återkoppling vid en
anmälning genom information som bekräftar att en anmälning har mottagits för granskning men
även när den godkänts. Resultatet visade på att deltagande användare av digitala spelplattformar
finner det bra när de får återkoppling på sin anmälan eftersom att de då vet att de har gjort
skillnad. Med hjälp av återkoppling beskrev studiens deltagande användare sig positivt inställda
eftersom rättvisa har skipats. Ytterligare visade resultatet på att deltagande användare som får
återkoppling på en anmälan känner sig tillfredsställda och därmed uppmanade till fortsatt
engagemang. Studiens deltagande användare av digitala spelplattformar finner därmed
möjlighet till återkoppling efter en anmälan viktig för deras fortsatta engagemang.
“Det blir ju lite såhär en klapp på axeln typ eller alltså man blir ju lite såhär, mm detta vill jag
göra igen.”
Deltagare 1
“Det känns bra, lite sådär justice. Jag har gjort min del typ, skit skönt om man känner att det
gör skillnad liksom att man ser det att någonting händer verkligen.”
Deltagare 2
“Rättvisa, nej men haha. Alltså jag sa det lite skämtsamt men det är liksom ja rättvisa för folk
ska inte kunna bete sig hur som helst och komma undan med det. Man får ju ändå den här
känslan om man ser eller får veta att min rapportering ledde till någonting, att den här
personen är bannad eller tystad eller någonting. Då känner man att, då känner man sig nöjd
liksom.”
Deltagare 3
5.4.1 Möjlighet till belöning
Kontroll och säkerhet designades även in i proben för att visualisera belöning genom
uppgradering av emblem vid en korrekt och godkänd anmälning. Resultatet visade på att
studiens deltagande användare av digitala spelplattformar finner det motiverande att kunna få
belöning av att ha bidragit till en bättre gemenskap genom att ha gjort korrekta anmälningar.
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Exempelvis visar emblem på personlig utveckling och progression samt skapar en känsla av
stolthet. Genom att få belöning upplever studiens deltagande användare av digitala
spelplattformar att de har haft möjlighet till att påverka gemenskapen. Däremot handlar
anmälan av andra användare om att motverka förstörande användare vilket är varför deltagande
användare av digitala spelplattformar anser det viktigt med reglering av belöning. Studiens
deltagande användare av digitala spelplattformar finner det därmed viktigt och uppmuntrande
att få belöning för deras engagemang och bidrag.
“Ja men det tycker jag är najs om man liksom kan levla genom att vara vettig, ja men det är
liksom lite såhär, skönt att man kan få perks av att vara, för att vilja bekämpa sånt skit så jag
gillar det jättemycket.”
Deltagare 1
“Ja, det tänkte jag ju på och man fick ju faktiskt en belöning och man får ju oftast ett
meddelande kanske att såhär, “ditt, din anmäla gör påverkan” men man får ju aldrig en
belöning så det var ju positivt.”
Deltagare 6
“Det hade varit jäkligt positiv utveckling för då hade användare börjat anmäla varandra på
ett bättre sätt men även de som anmäler bara för att anmäla skulle få minuspoäng på något
sätt. För syftet är inte en häxjakt, syftet är att kunna städa.”
Deltagare 7
5.4.2 Möjlighet till konsekvenser
Resultatet visade på att deltagande användare av digitala spelplattformar vill ha möjlighet till
att se andra användares negativa påverkan på den digitala spelplattformen. Det hade varit
användbart eftersom de inte endast är intresserade av att visa upp sina bedrifter utan deltagande
användare vill även ha möjlighet till att se hur illa andra användare hade betett sig. Trots att en
användare har ett bra emblem som representerar deras bidrag till den digitala spelplattformen
kan de fortfarande ha betett sig illa på andra sätt. Uppvisning av andra användares negativa
påverkan hade även varit användbart vid val av användare att spela med. Uppvisning av andra
användares förstörande beteende är därmed viktigt för studiens deltagande användare av
digitala spelplattformar för att kunna uppfatta risker.
“Jo det tyckte jag om faktiskt, då vet man vilka man ska ha ett öga uppe för liksom och vilka
man kan lita på och som man vill spela med. För att få en så bra upplevelse som möjligt. Det
tror jag är en bra idé.”
Deltagare 2
“Jo det är ju, om tanken är att den ena visar på att du har blivit anmäld mycket så, det är ju
bra, alltså just i vändelen så kanske man inte bryr sig så jättemycket men om man går in på
global eller kommer in i en match och en har blivit anmäld jättemycket då kanske du bara nej
då skiter jag i detta och lämnar och går in i ett annat för att den personen betett sig illa eller
fuskat eller något sånt liknande så det är bra.”
Deltagare 4
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6. Diskussion
Socialt användarengagemang har tre bidragande aspekter: Personalisering, Personliga
relationer och Uppfattad risk (Di Gangi & Wasko, 2016). Di Gangi och Wasko (2016) skriver
att socialt användarengagemang är baserat på användares engagemang i varandra och främjas
genom den digitala plattformen. För att undersöka socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar användes intervjuer tillsammans med en probe. Proben designades med
nuvarande sociala funktioner på digitala spelplattformar och rekommendationer från
litteraturen om design av socialt användarengagemang för att stödja deltagande användare att
reflektera och skapa diskussion. Genom att undersöka användares tidigare upplevelser ämnade
vi att förstå den problematik som ligger till grund för de utmaningar som finns för design av
socialt användarengagemang på digitala spelplattformar.
Det som presenteras i diskussionen är inte en generalisering av alla användare av digitala
spelplattformar utan är baserat på studiens urval vilket bör tas hänsyn till. Resultatet visade på
att Di Gangi och Waskos (2016) tre bidragande aspekter för socialt användarengagemag var
viktigt för användare av digitala spelplattformar som deltog i studien. Däremot visade resultatet
även på fler aspekter som påverkar deltagande användares sociala engagemang på digitala
spelplattformar. Att designa för socialt användarengagemang på digitala spelplattformar kan
därför innebär nya utmaningar där designers behöver ha nya påverkande aspekter i åtanke. De
aspekter som framstod ha en påverkan på deltagande användares sociala användarengagemang
på digitala spelplattformar var följande: Samhörighet och gemenskap, Förbättrad
spelupplevelse, Förstörande och olämpligt beteende och Anmälning och återkoppling.
6.1 Samhörighet och gemenskap
Resultatet visade på att deltagande användare av digitala spelplattformar uppskattar den sociala
funktionen Personliga rekommendationer vars syfte är att generera personliga relationer
kopplat till användarens personliga preferenser. Den sociala funktionen möjliggör för
deltagande användare att få rekommendationer på vänner eller nya användare som spelar
samma spel och skapar en smidigare start av en spelsession. Det grundar sig i att deltagande
användare finner det viktigt att kunna interagera och spela tillsammans med sina vänner på
digitala spelplattformar. Vänner till deltagande användare av digitala spelplattformar visade sig
också ha en påverkan på deras beslutsfattande när det kom till spelval och spelköp. Detta
grundar sig i att de är mer benägna att köpa ett spel som deras vänner spelar eller vill spela,
vilket innebär även det en utmaning för designers av digitala spelplattformar. Det vill säga att
om designers inte kan designa sociala funktioner som främjar socialt användarengagemang kan
de även förlora en användares potentiella spelköp.
Di Gangi och Wasko (2016) skriver att en bidragande aspekt för socialt användarengagemang
är Personliga relationer vilket innebär att användare som har tillgång till nära vänner även
upplever deras egna involvering mera meningsfull och motiverande. För att användare ska
fortsätta engagera sig är det därför viktigt att det finns en möjlighet till att främja en interaktion
med deras vänner (Di Gangi & Wasko, 2016). Det här kan vara en utmaning för designers av
digitala spelplattformar eftersom det behövs mer än bra spel, studien visade på att användare
söker även efter social interaktion för att engagera sig. Att designa för samhörighet och
gemenskap är utmanande eftersom det innebär att designers måste på något vis locka användare
till att kommunicera med sina vänner på digitala spelplattformar med hjälp av design. Det här
grundar sig i att socialt användarengagemang kan inte skapas med hjälp av sociala funktioner,
de kan endast främjas.
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Resultatet visade även på att den sociala funktionen Spelassistans var något som möjliggör för
Personliga relationer. Deltagande användare i studien spelar för att kunna umgås med sina
vänner och röstkommunikation är något som de beskrev är viktig för att bibehålla relationer
med vänner men även för att nå spelrelaterade mål. En utmaning för designers kan därför vara
att erbjuda användare funktionalitet på digitala spelplattformar som möjliggör för dem att
bibehålla och bygga vidare sina personliga relationer med vänner och andra användare.
6.2 Förbättrad spelupplevelse
Resultatet visade på att deltagande användare finner den sociala funktionen Spelassistans
användbar eftersom röstkommunikation förbättrar deras spelupplevelse genom att hjälpa dem
att nå spelrelaterade mål. Röstkommunikation var även viktigt för att kunna utvecklas inom
spelen men också för att förhöja deras upplevelse genom att det ökar chanserna av att vinna.
Marchand och Hennig-Thurau (2013) skriver att möjlighet till att kunna kommunicera med
varandra under spelsessioner är viktigt för att användare ska känna sig engagerade. Di Gangi
och Wasko (2016) skriver att det är kvalitén på interaktionerna som är det viktiga för att främja
socialt användarengagemang. Det visar på att användare av digitala spelplattformar möjligtvis
behöver mer än tillgång till Personliga relationer för att bibehålla ett socialt
användarengagemang eftersom deras behov av att nå spelrelaterade mål är ytterligare en av
deras drivkrafter.
Resultatet visade på att deltagande användare av digitala spelplattformar upplever en viss
problematik med nuvarande spelplattformar eftersom det nästan alltid krävs externa tjänster
eller program för röstkommunikation. Det var något som även problematiseras av tidigare
studier där det framgick att användare av digitala spelplattformar hellre vänder sig till andra
digitala plattformar för att kommunicera med varandra (Kjærsgaard & Smith, 2014). Resultatet
visade på att användare beskrive det problematiskt att behöva använda externa tjänster för
röstkommunikation eftersom de inte vill ha flera separata program öppna när de spelar. Att
designa för god kommunikation på digitala spelplattformar kan vara utmanande eftersom de
måste konkurrera med externa röstkommunikationstjänster som enbart kan fokusera på
kommunikation och inte all annan funktionalitet som en digitala spelplattform måste erbjuda.
Att möjliggöra för enkel tillgång till röstkommunikation inuti den digitala spelplattformen är
något som visade sig viktigt för deltagande användares sociala användarengagemang.
Aktuell forskning visar även på att designers av den digitala spelplattformen Steam har
implementerat funktioner som möjliggör kontakt och konversation med vänner genom
chattfunktionalitet (Lin et al., 2017). Däremot visade studiens resultat på att användare av
digitala spelplattformar ser röstkommunikation som det enda alternativet för effektiv
kommunikation. Det är grundat i att rösten är det enda som inte aktivt används under en
spelsession och möjlighet till omedelbar återkoppling om vad som händer i spelet är viktigt för
att gemensamt kunna nå spelrelaterade mål. Att möjliggöra för effektiv röstkommunikation på
digitala spelplattformar kan därför vara viktigt för att användare ska vilja kommunicera med
andra på digitala spelplattformar.
Tidigare forskning skriver att rekommendationer på andra användare som spelar på samma nivå
hade kunnat vara en utvecklingsmöjlighet för digitala spelplattformar (Marchand & HennigThurau, 2013). Resultatet av studien visade på att deltagande användare av digitala
spelplattformar fann möjlighet till ett ranksystem användbart. Kjærsgaard och Smith (2014)
skriver att genom att kunna exempelvis utvärdera olika användare inom olika kategorier kan
det påverka deras status gentemot andra användare. Till skillnad från vad Di Gangi och Wasko
(2016) skriver var inte Personliga relationer det enda som var betydande för studiens
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deltagande användare av digitala spelplattformar. Resultatet av studien visade på att det även
är viktigt för användare av digitala spelplattformar att kunna välja andra användare att spela
tillsammans med baserat på deras rank i det valda spelet. Möjlighet till att kunna välja
användare baserat på deras rank är viktigt för alla inblandade och deras spelupplevelse, något
som är kopplat till att det är svårare att nå spelrelaterade mål när de spelar med användare med
en stor rankskillnad. Vid design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar
kan det därför vara utmanande balansera behovet av personliga relationer och användares
spelrelaterade mål.
6.3 Förstörande och olämpligt beteende
Aktuell forskning visar på att förstörande och olämpligt beteende är något som utgör ett hot för
användare på digitala spelplattformar men även mot spelindustrin (de Mesquita Neto & Becker,
2018; Kwak et al., 2015; Märtens et al., 2015). Di Gangi och Wasko (2016) skriver att
användare kan påverkas negativt av en Uppfattad risk med en interaktion, vilket kan leda till
ett minskat socialt användarengagemang. Det vill säga om en interaktion uppfattas av en
användare att innebära en högre risk leder det till ett mer försiktigt deltagande (Di Gangi &
Wasko, 2016). Eftersom olämpliga inlägg är förekommande på digitala spelplattformar
designades en olämplig kommentar in i vår probe med syfte att undersöka om deltagande
användare uppfattade några risker.
Resultatet visade på att det finns två tydligt skilda attityder hos deltagande användare på digitala
spelplattformar angående att uppfatta risker. En del deltagande användare på digitala
spelplattformar kan uppfatta risker med deras interaktioner på digitala spelplattformar och
upplever att förstörande användare samt olämpliga inlägg är upprörande. Resultatet visade
däremot att flera deltagande användare av digitala spelplattformar inte upplever någon risk med
förstörande användare och olämpliga inlägg. Det är inte att det inte finns några risker med en
användares interaktion på digitala spelplattformar utan att olämpliga inlägg och grovt språk
anses vara en del av den tillhörande jargongen på digitala spelplattformar. Utan en frispråkig
gemenskap upplever studiens deltagande användare att digitala spelplattformar hade blivit en
för slätt och kontrollerad plattform.
Studiens resultat visar även på att en del deltagande användare har en större tendens till att hetsa
mot andra användare när de spelar med sina vänner. Det vill säga att förstörande beteende
verkar förekomma oftare i nära umgängeskretsar. Ytterligare visar studiens resultat på att
deltagande användare inte finner förstörande beteende olämpligt om det kommer från
användare som de inte känner. Däremot upplever samma deltagande användare att de blir
påverkade negativt av förstörande beteende om det kommer från användare som de känner.
Några deltagande användare som ansåg sig själva inte bli påverkade av förstörande beteende
trodde däremot att yngre personer kunde bli det. Det här kan eventuellt visa på att användare
som inte anser förstörande beteende som olämpligt uppfattar förstörande beteende, men blir
inte påverkade av det.
Eftersom studiens resultat visade på två skilda attityder hos deltagande användare angående
förstörande beteende kan det innebära utmaningar för designers av digitala spelplattformar.
Tidigare forskning om socialt användarengagemang skriver att användare som uppfattar risker
med sina interaktioner med andra påverkas negativt i form av ett mer försiktigt deltagande (Di
Gangi och Wasko, 2016). Enligt studiens deltagande användare finns det de som inte uppfattar
risker med deras interaktioner på digitala spelplattformar och som anser att en frispråkig
jargong hör till gemenskapen. Däremot hade användare av digitala spelplattformar behövt ha
ett mer försiktigt deltagande för att kunna skapa en bättre gemenskap trots att det inte främjar
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ett socialt användarengagemang. Ett mer försiktigt deltagande innebär att användare överväger
olika potentiella negativa konsekvenser som kan uppstå med sitt deltagande (Di Gangi &
Wasko, 2016).
6.4 Anmälning och återkoppling
För att undersöka hur användare av digitala spelplattformar uppfattar möjligheten till anmälning
designades den sociala funktion Kontroll och säkerhet in i proben. Resultatet visade att det
finns två skilda attityder även när det kommer till hur studiens deltagande användare ser på
förstörande beteende. En del deltagande användare anser att anmälningar av opassande inlägg
handlar om att ta ett ställningstagande medan andra väljer att inte anmäla förstörande beteende.
Trots att vissa användare finner det användbart och viktigt med att kunna anmäla opassande
inlägg visade studiens resultat på att andra deltagande användare har negativa erfarenheter av
att anmäla. Det här grundar sig i att studiens deltagande användare sällan får någon återkoppling
när de väl anmäler. När de inte får någon återkoppling skapar det en känsla av uppgivenhet som
leder till att de slutar engagerar sig. Varför andra användare som deltog i studien aldrig anmäler
andra användare beror på att de inte uppfattar någon risk med med förstörande användare eller
att de anser att det är en del av jargongen på en digital spelplattform. En utmaning för designers
av digitala spelplattformar kan därför vara att engagera de användare som vill bidra till en bättre
gemenskap genom tydlig återkoppling men framförallt att informera de användare som inte
uppfattar några risker med förstörande beteende om dess konsekvenser.
Möjlighet till återkoppling vid anmälningar och belöning vid en korrekt genomförd anmälan
designades in i proben. Genom återkoppling och belöning ämnade det att bygga upp ett
förtroende hos användare genom att skapa en känsla av kontroll. Tidigare studier skriver att
risker på digitala spelplattformar är något som påverkar användare vilket orsakas av andra
användares förstörande beteende (de Mesquita Neto & Becker, 2018; Kwak et al., 2015;
Märtens et al., 2015). Studiens deltagande användare fann det positivt att få återkoppling på sin
anmälning eftersom det visade på att de hade bidragit och gjort skillnad. Exempelvis beskrev
en användare som deltog i studien som om att rättvisa har skipats och att de fick en klapp på
axeln. Genom att ge återkoppling på användares anmälning om att de har gjort skillnad kan det
motverka ett försiktigt deltagande och därmed minskat socialt användarengagemang (Di Gangi
& Wasko, 2016). Ett försiktigt deltagande innebär att användare blir påverkade av uppfattade
risker och vill därmed inte delta (Di Gangi & Wasko, 2016).
Emblem var även en del av den sociala funktionen Kontroll och säkerhet med syfte att visa en
användares bidrag till en bättre gemenskap men även ett sätt att visa andra användare sitt
engagemang. Genom att kunna se andra användares status ämnade den sociala funktionen att
förhindra osäkerhet och konflikter på spelplattformar. När en användare har genomfört en
godkänd anmälning får de belöning i form av poäng som leder till nya emblem. Resultatet av
studien visade på att flera deltagande användare finner det motiverande att få belöning genom
att bidra till en bättre gemenskap. Studiens deltagande användare av digitala spelplattformar
anser att emblem som andra användare kan se var något som de kände sig stolta men som också
visade på personlig utveckling.
Resultatet av studien visade även på att användares möjlighet till att kunna se andras sociala
status var något som ansågs viktigt för studiens deltagande användare. Att kunna se andra
användares negativa påverkan genom exempelvis ett emblem hade därmed uppskattats.
Emblem ansågs användbart eftersom användare då själva kunde bestämma vilka användare de
vill interagera med genom att se deras sociala status. Att även visa på hur en användare har
bidragit med ett olämpligt beteende på en digital plattform är något som hade kunnat hjälpa
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användarna att uppfatta risker. Det finns dock en möjlig konsekvens av att användare kanske
ändrar sitt beteende och deltar mer försiktigt vilket i sin tur kan påverka deras sociala
användarengagemang negativt (Di Gangi & Wasko, 2016). Däremot hade det även kunnat leda
till ett ökat socialt användarengagemang genom att användare istället vågar delta på grund av
att de kan välja vilka de vill interagera med baserat på emblemen.
6.5 Utmaningar
Utifrån diskussionen har problematik kring design av digitala spelplattformar sammanställts i
tre olika utmaningar. De identifierade utmaningar är följande: Personliga relationer och
spelrelaterade mål, Genuinitet och säkerhet och Transparens och anonymitet.
6.5.1 Personliga relationer och spelrelaterade mål
Vid design av digitala spelplattformar kan det uppstå en utmaning för designers relaterat till
användares personliga relationer och spelrelaterade mål. Det som är utmanande med
användares personliga relationer och spelrelaterade mål är att det är två skilda behov att designa
för. För att främja socialt användarengagemang är det viktigt att användare får tillgång till
personliga relationer (Di Gangi & Wasko, 2016). Studien visade däremot på att deltagande
användare av digitala spelplattformar även har andra mål och drivkrafter som skiljer sig från
andra användare av digitala plattformar. Deltagande användare har inte endast ett socialt behov
utan även ett behov av att nå spelrelaterade mål. Det vill säga att de vill ha tillgång till sina
personliga relationer vid exempelvis en spelstart men att de då även behöver kunna välja
användare baserat på deras rank i spelet. Att ta hänsyn till användares skilda behov är
utmanande eftersom designers behöver förstå och kunna balansera användares behov av
personliga relationer samt deras behov av att nå spelrelaterade mål.
6.5.2 Genuinitet och säkerhet
Ytterligare en utmaning som designers av digitala spelplattformar kan behöva möta är relaterat
till genuinitet och säkerhet. En bidragande aspekt som påverkar socialt användarengagemang
är uppfattad risk vilket innebär att användares deltagande kan påverkas negativt om de uppfattar
risker med deras deltagande (Di Gangi & Wasko, 2016). Ett stort problem på digitala
spelplattformar är användares förstörande beteende som kan ha negativa konsekvenser i form
av depression och i värsta fall självmord (Kwak et al., 2015; Märtens et al., 2015). Flera
deltagande användare av digitala spelplattformar uppfattar inga risker med sitt deltagande trots
att de kan påverkas negativt. Det här är något som kan bero på att studiens deltagande användare
känner sig avtrubbade mot förstörande beteende men även eftersom det anses skapa en mer
genuin plattform. Att de användare inte uppfattar några risker innebär dels ett främjat socialt
användarengagemang men på digitala spelplattformar innebär det även ett främjat förstörande
beteende. Designers står därför inför en utmaning som innebär att designa digitala
spelplattformar som främjar socialt användarengagemang samtidigt som det finns kontroll över
förstörande beeteende. Vidare behöver designers förstå hur de ska designa digitala
spelplattformar som skapar en säker social miljö utan att förstöra den genuina jargongen som
existerar.
6.5.3 Transparens och anonymitet
Den tredje utmaningen som designers av digitala spelplattformar står inför är relaterat till
transparens och anonymitet. Studien visade på att deltagande användare av digitala
spelplattformar finner det motiverande att kunna visa upp emblem av sina prestationer. Ett
förslag för att kontrollera förstörande beteende är att motivera användare till att bidra till en
bättre miljö på digitala spelplattformar genom emblem. Studiens deltagande användare
uppskattar möjligheten till att kunna se hur andra användare har betett sig genom antingen
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positiva eller negativa emblem. Däremot finns det utmaningar för designers vid design av
sociala funktioner som visar på olika typer av märkningar eftersom det skapar frågor kring etik
och integritet. Att märka användare med olika typer av emblem är utmanande för att kunna
skapa en god balans mellan transparens och anonymitet. Samtidigt som användare är i behov
av transparens för att se hur andra användare har skött sig är det även viktigt att inte märka
användare negativt som ger intrång på deras integritet.
6.6 Ett samhälleligt och etiskt perspektiv
Resultatet tyder på en problematik och komplexitet vid design för socialt användarengagemang
på digitala spelplattformar som innebär flera utmaningar. Tidigare forskning har i stor
utsträckning behandlat socialt användarengagemang som något positivt för både användare
men även andra inblandade aktörer och som något som bör främjas (Attfield et al., 2011; Boyle
et al., 2012; Di Gangi & Wasko, 2016; O’Brien & Toms, 2008). Vidare har studien även utgått
från en viktig och bidragande aspekt för socialt användarengagemang som är uppfattad risk där
Di Gangi och Wasko (2016) skriver att försiktigt deltagande hos användare påverkar deras
sociala användarengagemang negativt. Däremot visar resultatet av studien på att deltagande
användare av digitala spelplattformar sällan uppfattar någon risk med sitt deltagande vilket är
grundat i spelplattformens jargong. Det här beteendet har visat sig leda till ett repeterande
beteende som främjar förstörande användare och olämpligt beteende. Ett försiktigt deltagande
där användare uppfattar risker på digitala spelplattformar behöver därmed inte vara något
negativt eftersom det kan tyda på användare utan ett förstörande beteende. Att främja socialt
användarengagemang på digitala spelplattformar innebär därför andra designutmaningar
jämförelsevis med andra digitala plattformar.
Pågrund av användares unika beteende på digitala spelplattformar utgör det utmaningar för
designers vid socialt användarengagemang. Ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv kan det
argumenteras för om socialt användarengagemang bör främjas på digitala spelplattformar trots
att de även framkallar ett förstörande beteende hos dess användare. Däremot visar vår studie på
att det inte nödvändigtvis behöver innebära negativa konsekvenser av att designa för socialt
användarengagemang. Utmaningen för designers blir istället att balansera de olika behoven som
användare av digitala spelplattformar har som är grundade i deras mål och drivkrafter. Designas
sociala funktioner utefter användares olika behov finns det en möjlighet till att öka medvetenhet
om förstörande beteende och dess konsekvenser men även minimera beteendet i sig. Designas
sociala funktioner på rätt sätt finns det även möjligheter till att det har positiva effekter på
användare i form av socialt umgänge som även kan påverka deras välmående i vardagen.
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7. Slutsats
Frågeställningen som den här studien ämnade att besvara var: Vilka utmaningar finns för design
av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar? Syftet med studien var att
identifiera olika designutmaningar för design av socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar. Studien undersökte frågeställningen med hjälp av en kvalitativ ansats för att få
en djupare förståelse för användarens känslor och åsikter. I samband med intervjuerna användes
även en probe för att stödja deltagande användare till reflektion och diskussion. Intervjuerna
analyserades därefter med hjälp av tematisk analys som slutligen resulterade i tre stycken
designutmaningar (se tabell 3). Syftet med de tre designutmaningarna är att stödja designers
vid design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar genom att belysa om
vikten av att balansera användares olika mål och drivkrafter. Designutmaningarna
rekommenderas att ha i åtanke vid design av socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar.
Tabell 3. Designutmaningar vid design för socialt användarengagemang på digitala
spelplattformar.
Designutmaningar

Beskrivning

Designutmaning 1:
Personliga relationer
och spelrelaterade mål

Den första utmaningen för designers vid design av socialt
användarengagemang är att balansera interaktion med
användares personliga relationer samtidigt som de ska vara
spelmässigt relevanta.

Designutmaning 2:
Genuinitet och säkerhet

Den andra utmaningen för designers vid design av socialt
användarengagemang är att balansera den genuina jargongen
som finns på digitala spelplattformar samtidigt som det behövs
bättre kontroll på innehåll för att skapa säkerhet.

Designutmaning 3:
Transparens och
anonymitet

Den tredje utmaningen för designers vid design av socialt
användarengagemang är att balansera möjlighet till transparens
mellan användare utan att kompromissa deras anonymitet.

Utifrån studiens designutmaningar är det viktigt ur ett etiskt perspektiv att designers av digitala
spelplattformar definierar vad ett förstörande beteende innebär och vad som är opassande i en
spelkontext. Det är viktigt för att motverka förstörande beteende utan att skada den rådande
jargongen. Ett emblem som representerar en användares förstörande beteende är något som
enligt studiens resultat påverkar andra användares vilja att interagera med dem och därmed
begränsar deras förstörande beteende. Det kan därför vara viktigt att tänka på hur länge
förstörande användare ska ges konsekvenser eftersom tanken inte är att märka en användare
utan att tillrättavisa felaktigt beteende och uppmana till ett förbättrat beteende.
Relaterat till användare med ett förstörande beteende ämnar studiens designutmaningar till att
stödja designers att motverka och begränsa det förstörande beteendet. Ur ett samhälleligt
perspektiv är det viktigt eftersom trakasserier och mobbning online kan leda till depression,
ångest och i värsta fall även självmord (Kwak et al., 2015; Märtens et al., 2015). Genom att
motverka och begränsa förstörande beteende hade det eventuellt kunnat leda till en förbättrad
självkänsla hos användare. Det är viktigt eftersom att användare delvis använder digitala
spelplattformar för att socialisera sig med sina vänner.
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7.1 Vidare forskning
Den här studien har bidragit med designutmaningar för design av socialt användarengagemang
på digitala spelplattformar. För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka och
genomföra en liknande studie med fokus på användare av andra typer av spel som inte är lika
tävlingsinriktade. Ytterligare förslag att vidare undersöka är hur förstörande användare
påverkas av visuella konsekvenser i form av exempelvis emblem. Att förändra det förstörande
beteendet som finns på digitala sociala plattformar hade varit viktigt för att motverka psykisk
ohälsa men även förbättra den sociala gemenskapen på digitala spelplattformar (Kwak et al.,
2015). Vilket hade kunnat leda till insikter i hur förstörande beteenden hade kunnat motverkas
på en digital spelplattform.
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9. Bilagor
Bilaga 1
Uppgift 1 (Kontroll och säkerhet): Du har loggat in på spelplattformen och ser nu ditt
nyhetsflöde med inlägg från andra användare. Du uppmärksammar att det senaste inlägget är
opassande och vill göra någonting åt det.
Uppgift 2 (Personliga rekommendationer): Du känner nu för att spela ett spel och klickar
därför vidare till ditt spelbibliotek. Du väljer sen att spela spelet med flest vänner online.
Uppgift 3 (Personliga rekommendationer): Du bjuder sen in dina vänner som är online till
spelet innan du startar det.
Uppgift 4 (Spelassistans): Under spelsessionen öppnar du overlayen, du följer chatten med de
andra användarna och bestämmer dig för att starta ett gruppsamtal.
Uppgift 5 (Spelassistans): Du avslutar spelet och tar del av summeringen av spelet. Du
bestämmer dig för att dela dina höjdpunkter från spelet.

Bilaga 2
Inledning
Berätta lite kort om dig själv?
• Vad är det som fick dig intresserad av spel?
• Vad för typ av spel spelar du och vad är det som gör att du spelar dem?
• Vad har du för erfarenhet av digitala spelplattformar?
• Vilka använder du eller har du varit i kontakt med?
Kontroll och säkerhet
Hur kändes det att logga in och sen mötas av ett sådant opassande inlägg?
• Vad är ett olämpligt inlägg enligt dig?
• Hur påverkar olämpliga inlägg din upplevelse på spelplattformen?
Hur kändes det att kunna anmäla användaren i flödet?
• Vilken känsla skapar en funktion för att anmäla användare hos dig?
• Relaterat till hur olämpliga inlägg påverkar dig, hur tror du att en funktion för att
anmäla andra kan motverka det?
Hur kändes det efteråt när du fick ett meddelande och belöning av att ha bidragit till
communityn?
• Hur påverkar exempelvis en uppgradering av emblem eller rank dig?
• Hur känns det att kunna se andra användares emblem och rank kopplat till exempelvis
deras beteende?
Personliga rekommendationer
Hur kändes det att se vilka av dina vänner som är online under valet av ett spel?
• Vilket typ av inflytande har dina vänner på valet av ett spel?
Hur kändes det att kunna bjuda in de vänner som var online till spelet direkt?
• Hur tror du att möjlighet till att se användarnas rank i det valda spelet vid inbjudan
påverkar dig? Hur kändes det?
• Hur kändes det att få din inbjudan till spel bekräftad direkt inne på spelplattformen?
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•

Vad tycker du om den här funktionen? Hur ser du att den hade kunnat påverka hela
din spelupplevelse?

Vad tycker du om möjligheten till att få personliga rekommendationer på nya användare
baserat på deras rank inom det valda spelet?
• Hur tror du att rank hade påverkat ditt val av annan användare?
• Vad karaktäriserar en bra användare att spela med?
Spelassistans
Hur kändes det att kunna kontrollera kommunikationen med andra användare direkt inifrån
spelet?
• Vad är viktigast när det kommer till kommunikation med andra användare?
• Hur tror du att den funktionen hade påverkat din spelupplevelse?
Vad tyckte du om den personliga summeringen efter en spelsession?
• Vad tycker du om att få din spelsession summerad i form av en video av höjdpunkter?
• Hur tror du det hade påverkat dina känslor gentemot de användarna du spelade med?
• Vilken typ av prestation från en spelsession hade du kunnat dela med dig av på en
spelplattform?
Avslutningsvis
Är där något du vill tillägga?
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