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Abstract 
 
The purpose of this study has been to investigate whether there is an interest in social                
interactions in video-slots and how that can be designed to give users a good user               
experience. Online casino is the form of gaming that has increased most in popularity in               
Sweden in recent years and the video-slots gametype are growing the most. Previous             
studies shows that there is a driving force to do things together and that strengthens and                
enriches experiences. Studies on social interactions in online games clearly shows that            
enjoyment is an important element for playing. The purpose is also to investigate if              
social interactions in video-slots can provide a healthier game for people who have             
gambling problems.  
 
Video-slots is a hedonic motivation system (HMS) and is used to give the user pleasure               
and joy in a system. The theory on which the study is based on is HMSAM, which is an                   
HMS specific model that has been used to create an understanding of perceived ease of               
use, perceived usefulness, joy, control and curiosity, which can affect internal           
motivation. Internal motivation is needed for users to be able to deepen and continue to               
use an HMS-system. 
 
The study has a qualitative approach and qualitative semi-structured interviews have           
been used in the collection of empirical data. The focus has been on the users'               
experiences, their motivations, driving forces, control and desires regarding social          
interactions in the playing of video-slots.The questions in the interviews are based on             
HMSAM, but also on the basis of the Octalysis gamification framework. The results             
from the data collection were analyzed on the basis of the categories and patterns that               
were created. The analysis showed a great motivation to play video-slots online together             
and that it would enhance their gaming experience. Even though it had simplified their              
gaming sessions and higher community when the majority of the informants already            
played video-slots today together, but with their own constructed methods. The analysis            
also showed that the informants play primarily for the pleasure and excitement. Based             
on the data from the interviews, design proposals were made, in support of the              
gamification framework. The design proposals resulted in six graphical interface          
sketches with functions that were considered to create a good user experience. 
 
Keywords: Qualitative study, user experience, hedonic motivation system,        
gamification, internal motivation, video-slots, gambling abuse 
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Abstrakt 
 
Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala               
interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna               
en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i            
popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest.             
Tidigare studier visar på att det finns en drivkraft att göra saker tillsammans och som               
stärker och berikar upplevelser. Studier på sociala interaktioner i online-spel visar           
tydligt på att njutningen är ett viktigt element för att spela. Syftet är även att undersöka                
om sociala interaktioner i video-slots kan leda till en sundare spelstil för de med              
spelmissbruk. 
 
Video-slots är ett hedoniskt motivationssystem (HMS) och används för att ge           
användaren nöje och glädje i ett system. Teorin som studien baserats på är HMSAM,              
som är en HMS specifik modell som använts för att skapa en förståelse för uppfattad               
användarvänlighet, uppfattad användarnytta, glädje, kontroll och nyfikenhet, som kan         
påverka inre motivation. Inre motivation behövs för att användare ska kunna fördjupa            
sig och fortsätta vilja använda ett HMS-system.  
 
Studien har en kvalitativ ansats och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har använts           
vid insamlandet av empiri. Fokus har legat på användarnas upplevelser, deras           
motivationer, drivkrafter, kontroll och önskemål kring sociala interaktioner vid spelande          
av video-slots. Intervjufrågorna grundas utifrån HMSAM men även utifrån         
spelifierings-ramverket Octalysis. Resultaten från datainsamlingen analyseras utifrån       
uppkomna kategorier och mönster. Analysen visade en stor motivation till att spela            
video-slots online tillsammans och att det skulle förhöja deras spelupplevelse. Även att            
det hade förenklat deras spelsessioner och skapat större gemenskap, då majoriteten av            
informanterna redan spelade video-slots tillsammans idag, med egna konstruerade         
metoder. Analysen visade också att informanterna spelar främst för nöjet och           
spänningens skull. Utifrån datan från intervjuerna togs designförslag fram, med stöd av            
spelifierings-ramverket. Designförslagen mynnade ut i sex grafiska gränssnittsskisser        
med funktioner som förhoppningsvis kan bidra till en förhöjd användarupplevelse.  
 
Nyckelord: Kvalitativ studie, användarupplevelse, hedoniska motivationssystem,      
spelifiering, inre motivation, video-slots, spelmissbruk 
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1 Introduktion 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien samt tidigare forskning 

1.1 Bakgrund 

Onlinekasino är den spelform som ökar allra mest i popularitet i Sverige enligt The              
gambler magazine (2017), där spelautomat även kallad för video-slots är den spelmetod            
som växer allra mest (H2 Gambling Capital, 2017). Utvecklingen inom spel drivs            
huvudsakligen av spel på Internet. Spel via mobilen ökar mest och många spelbolag har              
anpassat sig för att vara experter inom just mobilspel. Spelbranschen utvecklas hela            
tiden och har redan tagit steg mot att på olika sätt öka interaktionen mellan spelaren               
och spelplattformen (The gambler magazine 2017).  
 
Fallstudien i den här rapporten görs mot företaget Play n go. Play n go grundades 2005                
och är ledande att distribuera och utveckla video-slots. De har vunnit flera priser för              
sina video-slots och som distributör av dem, bland annat för årets mobila produkt 2017              
och 2018. De inriktar sig främst på mobila mjukvaror och att man ska kunna spela               
överallt. I möte med företaget så la vi fram egna ideér på att forska kring sociala                
interaktioner online inom denna kontext, eftersom det saknas idag. Våra ideér           
uppmuntrades och blev givna tips på saker att tänka på och olika perspektiv.  
 
I samband med att onlinekasino och video-slots växer och ökar i popularitet, ökar även              
andelen spelmissbrukare. Spelmissbruk är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och          
kan leda till ödesdigra konsekvenser för individen och för personerna i dennes närhet.             
Konsekvenser av ett spelmissbruk kan vara försämrad ekonomi, försämrade relationer          
med konflikter, försämrade sociala relationer och psykisk ohälsa        
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Spelmissbrukare har en bristande kontroll över sitt         
spelande och kan inte styra det, som då kan leda till konsekvenser på livet utanför               
spelet. Ett spelmissbruk kan klassas likt ett alkohol- eller narkotikamissbruk då           
belöningssystemet i hjärnan påverkas på samma sätt. Spelaren uppslukas av tankar på            
tidigare spel och kommande spel, som tar upp väldigt mycket tid och energi för              
personen (Regeringen, 2019).  
 
Video-slots kan ses som ett exempel på hedoniska motivationssystem, även förkortat           
HMS och används för att främst ge användaren nöje och glädje i ett system.              
Hedonic-Motivation System Adoption Model även förkortat HMSAM är en HMS          
specifik modell som baseras på systemacceptans i ett system (Lowry et al., 2013). För              
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att en användare ska kunna fördjupa sig och vilja fortsätta använda ett HMS-system,             
behövs det enligt Lowry et al. (2013)’s modell HMSAM, uppfattad användarvänlighet,           
uppfattad användarnytta men även de inre motivationerna glädje, nyfikenhet och          
kontroll. HMSAM är huvudteorin i studien då vi arbetar med ett hedoniskt system och              
ges förståelse för motivationer och drivkrafter vid användning av ett sådant system. För             
att förstå de inre motivationerna i HMSAM kommer studien stödja sig på            
spelifierings-ramverket Octalysis (Chou, 2015), som även tar upp de sociala faktorerna.           
Tidigare forskning visar på ökad användarupplevelse och nöje vid sociala interaktioner.           
Om man upplever saker tillsammans kan det stärka känslorna i användandet (Boothby,            
Clark & Bargh, 2014). Idag finns ingen social interaktion i video-slots. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar på att dela upplevelser tillsammans skapar stimuli och är            
psykologiskt förankrat på flera sätt. Delade upplevelser skapar minnen av stimuli           
(Eskenazi et al., 2013; He, Lever, & Humphreys, 2011; Shteynberg, 2010), ökar            
drivkraften att uppnå mål (Carr & Walton, 2014; Shteynberg & Galinsky, 2011) och             
ökar imitation av beteenden i kontexten (Shteynberg & Apfelbaum, 2013). Det får            
konsekvenser i form av att delad positiv upplevelse blir bättre och starkare och att en               
negativ upplevelse blir ännu värre. (Boothby, Clark & Bargh, 2014). En persons känslor             
kan ändras när man upplever stimuli beroende på om en annan person är närvarande och               
får likadan stimuli eller engagerar sig med någon annan och dennes stimuli samtidigt.             
Den delade upplevelsen blir intensifierad jämfört med om den inte vore delad.            
(Boothby, Clark & Bargh, 2014). Delade upplevelser förstärks, även när personen eller            
personerna man delar upplevelsen med inte kommunicerar kring vad de upplever           
(Boothby, Clark & Bargh, 2014). 
 
Människor försöker att instämma i andras åsikter (Burnkrant and Cousineau 1975;           
Burnstein and Vinokur 1977; Larson et al., 2002), antingen som svar till informationen             
som yttras eller på grund av grupptrycket av att passa in (Cruz, Henningsen, & Williams               
1999; Sanders & Baron 1977). Njutningen av att dela hedoniska stimuli förbättras när             
andra människor ger positiva bedömningar om de delade stimuli och minskar när de ger              
negativa bedömningar om dem. Om man till exempel tittar på en film och en person               
uppfattar att andra njuter av den, kan personen ändra sina egna åsikter för att anpassa sig                
med de andra och därmed njuta av det. Likaså omvänt, om personen uppfattar att andra               
inte njuter av en film kan personen njuta av den mindre.(Boothby, Clark & Bargh,              
2014). Att anpassa åsikter kring delad stimuli förbättrar en persons njutning både genom             
att skapa känslan av att tillhöra en gemenskap och genom att öka sitt förtroendet i               
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dennes åsikter.(Boothby, Clark, & Bargh, 2014). Sociala interaktioner och upplevelser          
mellan människor, där reaktioner på erfarenheter liknar varandra, förstärker upplevelsen          
och får dem att vilja upprepa upplevelsen (Boothby, Clark & Bargh, 2014).  
 
Sociala interaktioner i onlinespel är ett viktigt element för njutningen av att spela. (Cole              
& Griffiths, 2007). Studier visar på att spela med en vän utlöser starkare och mer               
positiva känslor än att spela mot en främling eller helt ensam (Ravaja et al., 2006). En                
medspelare som befinner sig i samma rum bidrar väsentligt till det roliga, utmanande             
och upplevda kompetensen i spelet. Det här visar att den sociala kontexten är en              
avgörande faktor för spelarnas njutning och bör därför integreras i modeller för            
spelupplevelser. Även om sociala interaktioner i digitala spel har diskuterats och           
undersökts i kulturella och sociologiska avläsningar, främst i spel som innehar flera            
spelare, har sociala interaktioner i stor utsträckning glömts bort vad det gäller            
spelupplevelse i andra spelformer (Gajadhar, de Kort & IJsselsteijn, 2008). Man har            
genom tidigare studier fått underlag för vikten av sociala interaktioner i           
spelupplevelsen, att spelarnas upplevelser kan förbättras genom att tillgodose sociala          
spelkontexter. Den tidigare forskningen visar även på att det är relevant att undersöka             
sociala spelprocesser och upplevelser för att få ytterligare förståelse hur det här kan             
påverka användarnas upplevelse (Kaye & Bryce, 2012). Utifrån tidigare studier finns           
det tydliga underlag på att användarupplevelsen stärks när man gör en aktivitet            
tillsammans (Bargh, Boothby & Clark, 2014). 
 
Tidigare forskning på spelmissbruk visar att det finns fem övergripande motiv eller            
drivkrafter till att spela spel om pengar. De är att vinna jackpot, sociala fördelar,              
humörsförändring, intellektuell utmaning och chansen att vinna. Chansen att vinna          
pengar är huvudanledningen till att folk spelar, menar Binde (2013). Motivet är att             
vinna mer pengar än de man satsat från början. De sociala fördelarna med att spela kan                
vara att känna samhörighet och en gemenskap med sin omgivning. Det finns vissa             
faktorer som påverkar en person att hamna i ett spelmissbruk. Riskfaktorer som kan leda              
till spelmissbruk är impulsitivitet, tidigare alkohol- eller drogmissbruk. Psykosociala         
problem och psykisk ohälsa hos personer är också riskfaktorer för att hamna i ett              
spelmissbruk. Även en tidig debut i att spela om pengar kan leda till svåra spelproblem               
senare i livet (Regeringen, 2019). En stor anledning till att spelmissbruk är ett växande              
folkhälsoproblem idag är att tillgängligheten för spel ökat. Idag finns flera typer av spel,              
teman, anpassade spel, flera spelsidor, erbjudanden om bonusar och uppmuntran till att            
spela via marknadsföring. Det finns även en bevisad högre riskpotential hos online-spel            
än fysiska spel (Regeringen, 2019).    
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1.3 Syfte och frågeställning 

Onlinekasino är den spelform som ökar allra mest i popularitet i Sverige där video-slots              
är den spelmetod som växer allra mest. Samtidigt är spelmissbruk ett växande            
folkhälsoproblem som kan ge påtagliga negativa konsekvenser för individer som spelar           
och för deras familjer. I onlinekasino och video-slots där studien utförs saknas det             
sociala interaktioner idag. Tidigare studier på närliggande områden visar på att social            
interaktioner i spel ökar upplevelsen. Samtidigt tas ett perspektiv utifrån          
spelmissbrukare för att undersöka om spel tillsammans eller mot andra kan bidra till             
bättre kontroll. Syftet med studien är att undersöka om det kan främja till en sundare               
spelstil för att undvika att fler personer hamnar i spelmissbruk och hur det kan utformas               
med fokus på en bra användarupplevelse. Utifrån det här har följande forskningsfrågor            
formulerats: 

 
Hur ser intresset ut för sociala interaktioner när man spelar video-slots och vad             
behöver utformas för en bra användarupplevelse? 
 
På vilket sätt kan sociala interaktioner bidra till en ökad kontroll vid spel av              
video-slots? 
 
För att besvara forskningsfrågan kommer kvalitativa, semistrukturerade intervjuer att         
genomföras med potentiella användare. Datan från intervjuerna kommer sedan         
analyseras och tematiseras. 

1.4 Avgränsning  
 
I studien utgås det från potentiella spelare av video-slots idag och det kommer inte vara               
möjligt att mäta ifall sociala interaktioner kan öka kontrollen vid spel av video-slots då              
det saknas idag. Det kommer endast att undersökas genom kvalitativa intervjuer           
tillsammans med nöjesspelare, spelmissbrukare och personer som aldrig spelat         
videoslots, som deltagit i studien.. Personerna som medverkar och bidrar som           
informanter i studien har vi personliga relationer till, då det inte lyckades med att              
rekrytera utomstående. Studien begränsas inte till specifika spelsidor, utan en          
generalisering har gjorts till svenska spelbolag och dess webbsidor. Studien avser inte            
att få potentiella spelare att spela mer, utan att få en bra spelupplevelse vid ett nytt                
koncept med sociala interaktioner i video-slots online, samt om spelandet kan bli            
sundare.    
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2 Teoretiskt ramverk 

Nedan kommer områden presenteras som kommer att vara relevanta och ligga till            
grund för vår studie.  

2.1 Användarupplevelse 
User Experience eller svenska termen användarupplevelse (UX) skapades av Don          
Norman (1998) då han insåg att termerna gränssnitt och användbarhet är för smala. Don              
Norman vill täcka in alla aspekter av en människas upplevelser av ett system, som              
inkluderar industriell design, grafik, gränssnitt, fysisk interaktion och manualer         
(Merholz, 2007). Interaktionsdesign och UX handlar om att genom en process utforma            
och bygga innovativa interaktiva produkter och tjänster för folk som de kan få en god               
upplevelse av. God användarupplevelse är det övergripande målet med designarbetet          
(Arvola 2014).  
 
I början av processen söks det efter ideér och designkriterier som med stöd av              
undersökningar ska leda fram till insikter som senare omsätts i nyskapande och            
meningsfulla ideér och principer vilka ska svara mot ens avsikter. Designprocessen           
bedrivs direkt i verksamheten med människan i centrum där en produkt eller tjänst             
kommer att användas. I brukssituationen blir den interaktiva produkten eller tjänsten           
värdefull. Används inte produkten så saknar den värde. Om processen sker med            
användaren i centrum säkerställer man att produkten är meningsfull i situationen den är             
tänkt att användas i (Arvola 2014).  
 
Designern måste förstå brukssituationen och specificera den för att skapa sig insikter.            
Vidare omsätts insikterna i avsikter och krav, innan ideér på designlösningar           
produceras. Designern måste också göra värderingar gentemot användarnas krav. Efter          
utvärdering kan mer efterforskning behövas, justera kraven och ta fram nya           
designlösningar, endast om inte avsikterna uppfylls (Arvola 2014,).  
 
Wright & McCarthy (2010) benämner användarupplevelse och upplevelse-centrerad        
design som en del av människa-datorinteraktion fenomenet och har sina rötter där ifrån.             
Fokus ligger på att designa för en mångfacetterad upplevelse för användarna           
tillsammans med den nya teknologin och den media som finns tillgänglig.           
Utmaningarna i upplevelse-centrerad design ligger i processen att utveckla för att           
människor ska få chans till ett rikare liv och samtidigt inkludera människor som annars              
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hade varit exkluderade samt att se till att alla har en chans att göra sin röst hörd och                  
kunna påverka designen (Wright & McCarthy 2010). 
 
Traditionell människa-dator interaktion fokuserade tidigare på att bygga stora system,          
ofta opersonliga, där upplevelsen inte var prioriterad. Tanken på själva upplevelsen av            
ett system fanns inte förrän persondatorer förekom utanför arbetsplatsen, som i           
hemmen. Där uppstod behovet av att tillfredsställa användarnas behov för användning,           
när upplevelsen blev allt viktigare och bredare (Wright & McCarthy 2010). Wright &             
McCarthy (2010) tar upp fem prioriterade saker att fokusera på inom upplevelse            
-centrerad design. Fem prioriterade saker att fokusera på kring upplevelse-centrerad          
design i människa-dator interaktionen är: Att värdesätta användaren som individ,          
fokusera på hur människor tolkar sina känslor i deras upplevelser, se designern och             
användaren som gemensamma skapare av upplevelsen, se användaren som en del av ett             
nätverk av sociala relationer där upplevelsen blir gemensamt skapad, se användaren som            
en agent som kommer med möjligheter, gör kreativa val och agerar. 
 
Det finns olika metoder för att designa inom människa-dator interaktion. Den metoden            
som passar bäst för upplevelse-centrerad design bygger på dialoger. Dialoger eller           
berättelser används i designprocessen för att särskilja på upplevelse-centrerad design          
och användar-centrerade designmetoder. Berättelserna används inte enbart som en         
informationskälla till designen utan också till att skapa en bra dialog mellan designer             
och användare. Den dialogiska metoden skapar empati och förståelse för relationer           
mellan människor, underlättar att se världen från någon annans perspektiv och en            
gemensamt skapad design. Metoderna involverar ofta intervjuer i någon form (Wright &            
McCarthy 2010).  
 
Humanism inom upplevelse-centrerad design är en viktig aspekt. Med humanism menas           
att fokuset ska ske på människorna och inbegripa nyckelord som demokrati, jämlikhet            
och valmöjligheter med möjlighet att berika människors liv (Wright & McCarthy 2010). 
 
ISO-standarden 9241-210 (2010) definierar design med människan i centrum som en           
iterativ process med olika faser där man utvecklar en förståelse för användarna och             
intressenterna samt deras upplevelser och situation. ISO-standarden betonar att         
användarna och intressenterna skall involveras i hela design- och utvecklingsarbetet          
(Arvola 2014). 
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2.2 HMSAM (Hedonic-Motivation Systems Adoption Model)  
 

Teorin som är utgångspunkten och används som analysverktyg för studien är           
teorimodellen Hedonic-Motivation Systems Adoption Model även förkortat HMSAM,        
se figur 1. 
 

 
Figur 1: HMSAM-teorimodell  fritt från Lowry et al (2013). 
 
Hedoniska motivationssystem som förkortas HMS används främst för att ge användaren           
nöje och glädje i ett system. Skillnaden från nyttosystem (UMS) är att den främsta              
uppgiften är att stötta och hjälpa användarna i deras arbete för att nå önskat resultat.               
Nöjen och glädjen inom HMS kan vara datorspel, sociala medier och virtuella världar             
(Lowry et al., 2013). En förlängning av technology acceptance model även förkortat            
TAM utformades av van der Heijden (2004), genom att lägga till begreppet uppfattad             
njutning som ytterligare en viktig faktor för avsikt till användning. TAM används för att              
förutsäga användarnas beteende, för att förbättra acceptansen av ett system där           
uppfattad användarnytta och uppfattad användarvänlighet för att avsikten att använda          
systemet ska öka (Davis, 1989).   
  
HMSAM är istället för förlängning av TAM en HMS-specifik modell av           
systemacceptans som är baserad på ett alternativt teoretiskt perspektiv, som grundar sig            
i cogintive absorption förkortat CA enligt Lowry et al. (2013). HMSAM inkluderar CA             
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till van der Heijdens modell av ett hedoniskt system. CA representerar olika aspekter av              
inre motivation som fördjupning, glädje, kontroll och nyfikenhet (Agarwal &          
Karahanna, 2000). Enligt Lowry et al. (2013) har det saknats en aspekt kring inre              
motivation i de befintliga modellerna, som inbegriper människors glädje och njutning.           
Inre motivation kan påverka det mänskliga beteendet mer kraftfullt än de yttre            
motivationerna. Användarna som använder hedoniska system disponerar den tiden för          
inre belöningar, för att de mår bra av det själva.  
 
HMSAM är skapad med specifik inriktning på HMS och den inre motivationen där             
Lowry et al (2013) utgår från den tidigare forskning som finns, som påvisar vikten av               
inre motivation. I HMSAM ingår begreppen uppfattad användarvänlighet som leder till           
uppfattad användarnytta, nyfikenhet, glädje och kontroll, som utifrån deras relationer          
kan leda till fördjupning i ett system och påverka avsikten att använda ett system.  
 
Uppfattad användarvänlighet är basen i HMSAM och exempelvis om ett spel har låg             
användarvänlighet är det sannolikt att användaren/spelaren kommer bli frustrerad, ökad          
apati och tvungen att lägga större uppmärksamhet till spelet, vilket kan leda till minskad              
nyfikenhet. Men om spelet är enkelt att använda så är användaren/spelaren mer fri att              
utforska sin uppmärksamhet och bli exalterad om möjliga interaktioner som spelet           
erbjuder. Uppfattad användarvänlighet kommer öka nyfikenheten om ett system är lätt           
att använda.  
 
En hög uppfattad användarvänlighet kan ge användaren kontroll. Kontroll ger          
möjligheten att bestämma interaktionen och göra egna val. Det ger även möjligheten att             
avsluta interaktionen. Det gör att användaren kan vara spontan och inte förutsägbar            
(Agarwal & Karahanna, 2000). Känner användaren att den har kontroll i ett systems             
interaktion, så är sannolikt systemet enkelt att använda.  
 
Med hög uppfattad användarvänlighet, ger ofta användaren ett större självförtroende,          
som är en viktig parameter för att användaren ska kunna känna kontroll över             
interaktionen (Taylor & Todd, 1995; Venkatesh & Davis, 1996). Om ett system är svårt              
att använda så kommer troligtvis användaren inte känna någon kontroll i interaktionen i             
systemet. Användaren kommer då säkerligen känna sig frustrerad och orolig vilket kan            
minska självförtroendet. Venkatesh (2000) menar att det finns ett starkt positivt           
samband mellan uppfattad användarvänlighet och kontroll.  
 
Genom ökad kontroll kan man få ökad fördjupning i användandet av ett HMS system,              
vilket innebär att användaren blir aktivt engagerad i systemet (Webster & Ho, 1997;             

13 



 

Wild et al., 1995). Om användaren upplever bristande kontroll kan användarens vilja att             
nå fördjupning i interaktionen minskas (Guo & Poole, 2009). Att uppleva kontroll och             
interaktionen med ett system är den främsta orsaken till att människor föredrar            
interaktiva datorspel, framför annan form av underhållning (Salen & Zimmerman,          
2003). Ökad kontroll kommer öka avsikten att använda ett HMS system. Om en             
användare känner en större upplevd kontroll under interaktionen med ett HMS system,            
så kommer större kontroll förstärkas med en positiv känsla, så att användaren önskar att              
fortsätta interaktionen. Avsaknaden av kontroll kan leda till minskning av avsikten att            
använda ett HMS system.   
 
Glädje förutspår fördjupning i en HMS kontext, medan det i en icke HMS kontext inte               
nödvändigtvis krävs glädje för att skapa fördjupning. HMSAM är kontextualiserad för           
hedoniska system som uppmuntrar glädje och fördjupning. Exempelvis kan fördjupning          
utan glädje uppstå när en arbetare fördjupar sig i ett arbetsflöde av uppgifter, där främst               
yttre motivation påverkas. Uppgifterna genomförs med yttre motivation i form av lön,            
beröm och framsteg i arbetet. Om en person tycker om sina interaktioner i ett system               
och har inre motivation för att utföra dessa uppgifter, så är fördjupning eller flöde ett               
logiskt utfall, enligt Flow theory (Guo & Poole, 2009; Webster, Trevino, & Ryan,             
1993). Ju mer en person njuter av interaktionen, desto mer villig blir man att tillägna               
uppmärksamhet på de stimuli som erbjuds av interaktionen och som då frigör en större              
del av kognitiva resurser som tas upp av interaktionen (Berlyne, 1954; Cupchik,            
Vartanian, Crawley, & Mikulis, 2009; Nadkarni & Gupta, 2007). Den här nämnda            
hängivenhet till majoriteten av det som fångar uppmärksamheten i interaktionen, leder           
till omedelbar fördjupning (Berlyne, 1954).  
 
Nyfikenhet kommer att öka fördjupning. Nyfikenhet är en ökning av intresse som            
representerar ökad uppmärksamhet eller en ökad uppfattning om stimuli (Agarwal &           
Karahanna, 2000; Berlyne, 1954p. 180; Lim, Lim, & Heinrichs, 2005; Sweetser &            
Wyeth, 2005; Webster & Ho, 1997). Människor ger uppmärksamhet till stimuli som de             
tycker är personligt intressanta och därmed framkallar nyfikenhet. Ju mer nyfikna de är             
på ett system, desto större uppmärksamhet är de villiga att lägga på stimulin för att               
fullfölja deras nyfikenhet (Posner & Boies, 1971). Eftersom fördjupning är          
konsekvensen av flera steg av ökad uppmärksamhet över tid, så ökar nyfikenheten och             
det borde leda till en ökning av fördjupning i en HMS kontext (Berlyne, 1954; Sweetser               
& Wyeth, 2005).  
 
Nyfikenhet är en viktig motivation som ökar utforskande beteende och leder till            
ytterligare engagemang (Kashdan, Rose & Fincham, 2004; Kashdan & Silvia, 2009).           
Nyfikenheten stärker spänningen i människa dator interaktionen, vilket är viktigt i en            
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HMS kontext (Agarwal & Karahanna, 2000; Lim et al., 2005; Sweetser & Wyeth, 2005;              
Webster & Ho, 1997). Det här leder till att en användare önskar att fortsätta och upprepa                
den spänningen genom ytterligare engagemang (Kashdan et al., 2004; Kashdan &           
Silvia, 2009), som i sin tur naturligt resulterar i en ökning av avsikten till att använda                
(BIU). Dessutom har människor en gemensam önskan om att tillfredsställa deras           
nyfikenhet och den kan bäst tillfredsställas när man utforskar och agerar (Berlyne, 1954;             
Reiss, 2004). När man använder ett system så agerar man på sin nyfikenhet kring              
systemet. En ökning av nyfikenhet i ett system borde antagligen påverka och öka BIU              
för att tillfredsställa sin nyfikenhet (Qin, Rau, & Salvendy, 2009; Pace, 2004).  
 

2.3 Spelifiering 
 
Något som är starkt kopplat till människors olika former av motivation är spelifiering             
och dess element (Chou, 2015; Zichermann & Cunningham, 2011). En förklaring över            
ramverket för spelifiering, vilka element och riktlinjer som är viktiga inom området,            
kommer presenteras utifrån tidigare forskning, i det här avsnittet. 
 
Spelifiering betyder att man lyfter in engagerade och lustfyllda element från spel till             
andra former av tjänster och aktiviteter. Det är ett område inom design som ser till att                
den mänskliga motivationen är i centrum vilket beskrivs som människo-fokuserad          
design enligt Chou (2015), till skillnad från funktions-fokuserad design som ser till den             
funktionella effektiviteten hos ett system. Spelifiering har ett starkt samband med           
engagemang, motivation och känslor och inkluderar dessa element i system för att se till              
den mänskliga motivationen (Chou, 2015). Namnet spelifiering kommer från         
spelindustrin då de var de första som personligen lyckades att fokusera på människan i              
designprocessen genom att skapa spel för att underhålla människor och inte           
funktions-fokuserad design för att ett system ska vara så effektivt som möjligt. Därför             
har spelifiering fått sitt namn från den industrin. 
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Figur 2: Spelifierings-ramverket; Octalysis. Fritt från Chou (2015). 
 
Utifrån det här har Chou tagit fram ett ramverktyg (se figur 2) som kan hjälpa till att                 
analysera det njutningsfulla i spel, vilket bygger på åtta kärndrifter som påverkar            
människan och ger motivation till att utföra en aktivitet. De åtta kärndrifterna kan delas              
in i positiva och negativa känslor, där aktiviteten vi utför antingen gör att vi känner oss                
stärkta och inspirerade, eller där vi känner oss manipulerade och gör oss besatta. (Chou,              
2015). De åtta kärndrifterna presenteras och förklaras nedan.  
 
Mening (Epic Meaning and Calling) är kärndriften som bygger på tron att man är              
personligt utvald att utföra något, eller att man som spelare utför något som övergår en               
själv. Den här drift kan spela in när någon tror sig ha nybörjartur - en effekt där                 
människor tror att de har någon typ av gåva som de andra inte har eller tror sig vara                  
lyckligt lottade för att de får ett fantastiskt svärd i början av ett spel. Den här driften kan                  
även resultera i att en spelare lägger ner stor del av sin tid på att skapa något som andra                   
kan gynnas av, ett exempel kan vara att man underhåller ett forum som hela              
communityn gynnas av.  
 
Utveckling/Färdighet (Development and Accomplishment) är den interna driften att         
göra framsteg, utveckla sina förmågor och överkomma hinder. Det här är enligt Chou             
(2015) den enklaste kärndriften att designa för, där man oftast använder sig av olika              
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belöningssystem. Om t.ex. en spelare klarat av en utmaning så får den någon form av               
belöning vilket är en stark motivation till att klara av utmaningen. 
 
Makt (Empowerment of Creativity och Feedback) är kärndriften som märks av när man             
som användare är engagerad i en kreativ process där man regelbundet måste räkna ut              
och pröva olika kombinationer. Som människa måste man kunna se resultaten av sin             
kreativitet, få feedback kring den och även ha möjlighet att svara på den. Enligt Chou               
(2015) kan ett mål för det här vara när en speldesigner inte längre behöver uppdatera ett                
spel med mer och mer innehåll för att hålla aktiviteten engagerande och intressant, utan              
att istället användaren själv kan göra det här. 
 
Äganderätt (Ownership and Possession) är kärndriften som gör att användaren blir mer            
motiverad att göra något på grund av känslan av att man som användare äger någonting.  
Då en användare känner av driften äganderätt vill användaren förbättra det den äger och              
på så vis skapa en känsla att man har en ännu större äganderätt av den. Chou (2015)                 
förklarar att om en person tillbringar mycket tid för att anpassa sin profil eller avatar,               
känner personen också automatiskt mer äganderätt till det.  
 
Sociala påverkan (Social Influence and Relatedness) är driften som innehåller alla           
sociala faktorer som driver en människa: mentorskap, social respons men också           
konkurrens/tävling och avundsjuka. Chou (2015) menar att om man ser någon annan            
göra något på ett skickligt sätt eller att personen i fråga äger något extraordinärt, så drivs                
man som människa att själv nå samma nivå. Den sociala påverkan är även driften som               
gör att vi drar oss till människor och annat som vi kan relatera till. Enligt Chou (2015)                 
är den här driften välstuderad vilket har resulterat i att många företag lägger stor              
prioritet på att optimera den sociala påverkan. 
 
Brist (Scarcity and Impatience) är driften i att vilja ha något endast för att du inte har                 
tillgång till det. Chou (2015) menar att det här kan ses i många spel där man låter                 
spelaren vänta ett visst antal timmar innan spelaren kan få sin belöning. Det här              
resulterar i att användaren kommer att fortsätta fundera och tänka på spelet och             
belöningen fram tills det att spelaren får sin belöning. 
 
Oförutsägbarhet (Unpredictability and Curiosity) är enligt Chou (2015) i allmänhet en           
harmlös drift som handlar om viljan att veta vad som faktiskt kommer hända. Om man               
inte vet vad som kommer hända härnäst så kommer hjärnan att engagera sig på grund av                
nyfikenhet och du kommer därför fortsätta att tänka på den specifika aktiviteten fram             
tills du faktiskt får reda på vad som väntar. 
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Undvikande (Loss and Avoidance) är driften som är baserad på att undvika att något              
negativt ska ske. Enligt Chou (2015) kan det i en liten skala innebär att man vill undvika                 
att förlora tidigare arbete som man utfört. Medans i en större skala kan det innebära att                
man vill undvika att man gör bort sig. Den här kärndriften är även väldigt stark när en                 
möjlighet ser ut att försvinna, då får människan en känsla av att de kommer förlora               
möjligheten för all framtid om de inte omedelbart agerar. 
 

 
Figur 3: Spelifierings-ramverket; Octalysis. Fritt från Chou (2015). 
 
I Chous ramverk är de kärndrifterna på höger sida av oktagonen kallade för             
högerhjärnans kärndrifter och de på vänster sida vänsterhjärnans kärndrifter (se figur           
3). De drifter som tillhör högersidan är kopplade till kreativitet, att uttrycka sig själv,              
och sociala aspekter. Medan de drifter som tillhör vänstersidan är mer kopplade till             
logik, uträkningar och ägandeskap. Chou (2015) förklarar att indelning av höger och            
vänster hjärnhalva inte bygger på någon vetenskap, utan endast är ett förenklat sätt att              
förklara uppdelningen mellan logik och känslor. 
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2.4 Teoretisk applicering 
Utifrån tidigare nämnda teorier så används HMSAM för att förstå kontexten och de             
faktorer som påverkar avsikten att använda ett hedoniskt system, hos användarna.           
Ramverket Octalysis inom spelifiering bidrar till att utveckla och ge stöd till vårt             
designkoncept samt för kompletterande områden till HMSAM i framtagande av          
intervjufrågor. Octalysis förtydligar också element som kan påverka de inre          
motivationerna. I HMSAM är det större fokus på inre motivationerna då de är starkare              
faktorer för påverkan av mänskliga beteenden än de yttre faktorerna. Den insamlade            
datan analyseras även utifrån HMSAM. 
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3 Metod 
Den här studien utgår från en kvalitativ ansats. Här kommer tillvägagångssättet på            
vilket studien genomförts att presenteras. 

3.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
 
Kvalitativa metoder är ytterst metoder för att göra klassificeringar av meningsbärande           
fenomen (Johansson, 2018). Dessa klassificeringar kommer att röra enskild grupp med           
tolkningar av dess handlingar. I studien används kvalitativa semistrukturerade intervjuer          
som en datainsamlingsmetod då tidigare forskning visar ett värde av att använda            
kvalitativa metoder inom det här området (Kaye & Bryce, 2012). Enligt Arvola (2014)             
görs det här för att få en god förståelse för användarnas attityder, uppfattningar,             
upplevelser, avsikter och deras behov. Den metoden som passar bäst för           
upplevelse-centrerad design enligt Wright och McCarthy (2010) bygger på dialoger.          
Den dialogiska metoden skapar empati och förståelse för relationer mellan människor,           
underlättar att se det från någon annans perspektiv (Wright & McCarthy 2010). 

3.1.1 Urval 

Enligt Arvola (2014) är det viktigaste inte nödvändigtvis att få ett representativt urval             
när deltagarna rekryteras, det viktiga är att nå de kritiska deltagarna. Man behöver se till               
behoven för att nå framgång med en produkt eller tjänst. Men även vem som kan ha                
något att berätta om problemområdet och ge designgruppen nya perspektiv.          
Målgrupperna som står i fokus för designprocessen är ofta de som kommer påverkas             
mest av den tilltänkta produkten eller tjänsten i sitt arbete eller i sitt vardagsliv. Det är                
viktigt att förtydliga vad som är viktigt för just dem. Att välja deltagare är också ett                
etiskt övervägande; vilka är viktiga att lyssna på? Samtidigt inkluderas vissa grupper            
medan andra exkluderas (Arvola, 2014).  
 
Enligt Arvola (2014) bör man också ha minst tre deltagare från tre olika kontexter som               
medverkar i studien för att få en tillräcklig räckvidd. Nyberg och Tidström            
rekommenderar intervjuer med åtta till tio erfarna användare (2016). I den här studien             
har det rekryterats åtta stycken deltagare från olika kontexter som aldrig spelat,            
nöjesspelare och spelmissbrukare. Personer som aldrig spelat rekryterades för att få           
deras perspektiv på video-slots och anledningar till att de inte spelar. Nöjesspelare            
rekryterades för att få en bild av spelsituationen idag, deras spelupplevelser samt vad             
som kan förhöja deras spelupplevelse och vad som krävs för att uppnå de eventuella              
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kraven. Spelmissbrukare rekryterades för att kartlägga och undersöka om kontrollen kan           
förbättras vid sociala interaktioner kring video-slots och för att ta hänsyn till etiska             
aspekter kring spelmissbruk. 
 

3.1.2 Framtagande av intervjufrågor 

Frågorna formulerades utifrån forskningsfrågan, de teoretiska ramverken samt tidigare         
forskning. Ramverket HMSAM används för att förstå kontexten och de faktorer som            
påverkar avsikten att använda ett hedoniskt system medan ramverket Octalysis används           
inom spelifiering som kompletterar områden till HMSAM i framtagande av          
intervjufrågor kring designkoncept. Från HMSAM ligger fokus på de inre          
motivationerna i intervjufrågorna. 
  
Intervjufrågorna utformades som öppna frågor för att undvika korta svar och för att få              
mer berättande svar. Den här typen av frågor ger bättre förståelse och mer utförligt              
berättande från användarna om deras uppfattningar, upplevelser och avsikter (Nyberg &           
Tidström 2016). Att fråga varför är centralt för att förstå hur informanten agerar och              
tänker. Att fråga varför som följdfråga minimerar risken att svaret blir ytligt och man              
riskerar att inte komma in på djupet. För att validera svaret från informanten och              
därmed undvika felaktiga tolkningar är det bra att upprepa svaret för informanten för att              
bekräfta det som sagts, eller få svar på otydligheter (Arvola 2016). Frågorna finns att              
läsa i bilaga A. 

 3.1.3 Genomförande av intervjuer 

Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes fick flertalet av informanterna         
information och intervjuns syfte och vad det skulle handla om. Samtyckesblanketten           
mailades i förväg ut där informanterna fick bekräfta att de tagit del av innehållet och               
godkänt det, se bilaga B. De som inte svarade på samtyckesblanketten som skickades ut,              
fick innehållet uppläst för sig och godkände det muntligt. Intervjuaren och informanten            
kom överens om tid och plats för intervjun. Alla intervjuerna genomfördes fysiskt i en              
avslappnad miljö, antingen i informantens hem eller i intervjuarens hem. Samtliga           
intervjuer spelades in med ett muntligt godkännande från informanten. Intervjuerna tog           
mellan 35-55 minuter. Frågorna ställdes öppna och lät informanterna tala fritt och            
utvecklande. Vid otydliga eller tveksamma svar så upprepades frågan eller          
omformulerades, för att säkerställa att tolkningen var korrekt. Följdfrågor ställdes för att            
få en djupare förståelse och mer utvecklade svar. När frågor vid ett par tillfällen              
upplevdes besvärande eller jobbiga för informanten, lämnades frågan och gick vidare i            
frågeformuläret. De som upplevde frågor som jobbiga var dem med ett upplevt            
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spelmissbruk. Vid ett tillfälle valde en informant att avbryta intervjun på grund av att              
han inte ville stödja utvecklingen av video-slots.  

3.1.4 Analys 

För att analysera datan från intervjuerna och hitta ett eller flera teman används             
Creswells metod (2009). Det kan förklaras som en princip där data analyseras och tolkas              
steg för steg. De större delarna ska slås ihop och bildar mindre delar som specificerar               
ämnen eller teman. När man organiserar och kategoriserar data kallas det för kodning             
enligt Creswell (2009). I kvalitativa studier kan tolkningar ske på många olika sätt och              
ska vara flexibel för att förmedla personliga och handlingar baserade på forskning            
(Creswell, 2009). 
 
All den insamlade datan från empirin lyssnades igenom och transkriberades tack vare            
ljudinspelningarna som hade utförts under intervjuerna. Transkriberingen resulterade i         
ett dokument med 41 sidor rådata. I dokumentet markerades sedan viktiga svar och             
begrepp som var relevanta för studien. Vilken informant som sa vad kategoriserades för             
att särskiljas från de olika målgrupperna. Efter genomgång och markering av all data             
flyttades den markerade och viktiga datan över till ett kalkylark där teman successivt             
växte fram. Flera övergripande teman uppkom som sedan smalnade av till mer precisa             
och relevanta teman. De teman som växte fram var; bakgrundsinformation,          
användarupplevelser, drivkraft och motivation, sociala aspekten, kontroll samt behov         
och önskemål. Utifrån kategoriseringen så framträdde tydliga mönster som genererade          
designförslag 

3.2 Tillförlitlighet  
På grund av de noggrant förberedda intervjufrågorna anses tillförlitligheten vara god i            
den här studien. Intervjufrågorna är förankrade och kopplade utifrån den befintliga           
teorin samt studiens forskningsfråga och syfte. Intervjufrågorna återkopplades mot         
uppdragsgivaren för att bekräfta relevansen i frågorna. Alla informanter var också inom            
studiens målgrupper eller potentiella målgrupper. Ljudinspelningarna som gjordes vid         
samtliga intervjuer säkerställer också informanternas svar och såg till att ingen viktig            
informations missats. Följdfrågor ställdes och frågor upprepades för att säkerställa att           
svaren tolkades korrekt samt för att utveckla och göra svaren tydligare och rikare. I den               
här studien har datan analyserats av två personer, vilket medfört högre tillförlitlighet i             
datan.  
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3.3 Etik 
Målsättningen har varit att hålla oss till de fyra forskningsetiska principerna från            
Vetenskapsrådet (2017) genom hela designprocessen. Informationskravet som innebär        
att deltagarna får ta del av information om syftet med studien och att deras deltagande är                
frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. Samtyckeskravet som innebär att               
deltagaren har all rätt att bestämma om den vill delta, det här bekräftas genom en               
samtyckesblankett. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter      
skyddas och förblir anonymiserade. Till sist nyttjandekravet som innebär att det är            
förbjudet att använda den insamlade datan till annat än för aktuellt projekt.  
 
När man involverar informanter finns det ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till. För               
varje person måste det säkerställas att man har ett informerat samtycke (Arvola  2016).  
Blanketten för ett informerat samtycke togs fram för att förklara syftet med intervjun,             
vad som efterfrågades, vad informanterna eventuellt behövde göra, hur data kommer att            
behandlas, hur de kan kontakta oss, plats för genomförande, tid och beräknad tidsåtgång             
(Nyberg & Tidström 2016), se bilaga B . Intervjupersonerna blev informerade om att de              
har rätt att när som helst avbryta intervjun eller ställa frågor om något var oklart. För att                 
följa dataskyddsförordningen (Datainspektionen 2019) informerades även deltagarna       
om vilka personuppgifter som sparas, hur länge och att de kommer att raderas efter              
projektets avslut. De blev även informerade om att deras personliga uppgifter inte            
kommer att delas med någon utomstående. 

3.4 Designförslag 
När analysen var färdig togs designförslag fram, vilket resulterade i sex stycken            
gränssnittsskisser utifrån de mest kritiska punkterna som framkommit under         
datainsamlingen och som gick att koppla till spelifiering men också studiens teoretiska            
ramverk. Gränssnittsförslagen sågs som en visualisering av det resultatet som          
framkommit, och gjordes för att kunna klargöra vad resultatet egentligen innebar på ett             
så tydligt sätt som möjligt. Detta sågs som ett nödvändigt steg då syftet var att               
designförslaget i fortsatt forskning ska implementeras för att sedan testas.          
Designförslagen har utformats online med hjälp av arbetsverktyget Miro (2019) där vi            
som designers jobbade tillsammans för att ta fram snabba temporära gränssnittsförslag           
(Arvola, 2014). 
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4 Resultat 

Nedan kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att presenteras. 

4.1 Bakgrundsinformation 

I studien utfördes kvalitativa intervjuer med totalt åtta informanter varav sju var aktiva             
eller erfarna spelare av video-slots. Tre av åtta ansåg sig ha spelproblematik och hade              
spärrat sig på eget initiativ från alla typer av spel. Samtliga av dem var män mellan 24 -                  
50 år som förutom spelare av video-slots även spelade odds, betting och andra turspel.              
Huvudanledningarna till att de spelade video-slots idag var att det var spännande och att              
man var ute efter kickar, fly verkligheten och att slå ihjäl tristess, aldrig en anledning att                
vinna pengar. I odds och betting-spel var däremot huvudanledningen att vinna pengar,            
för samtliga. Erfarenhet som spelare av video-slots varierade från 1 år till 18 år.              
Majoriteten av informanterna som inte ansåg sig ha spelmissbruk spelade spel           
tillsammans idag med vänner och hade sina egna konstruerade metoder för att göra det              
möjligt. I alla fallen användes swish som transaktionshjälpmedel där de swishade           
mellan varandra när de la olika spel. De träffades ibland fysiskt och spelade tillsammans              
eller som oftast över nätet med hjälp av skype eller discord som kommunikations och              
skärmdelningsverktyg. Informanterna spelade tillsammans i större grupper under        
helgerna och i veckorna spelade man bara två och två eller alternativt själva.             
Anledningen till att de spelade tillsammans idag var att det blev mer spännande,             
möjlighet till högre insatser och att det blev ett roligare sätt att umgås på. När de                
spelade tillsammans på video-slots spelade man i regel längre tid och hade            
förutbestämda gränser för uttag av eventuella vinster. Spelade de själva däremot så            
slutade det oftast att de spelade tills pengarna var slut och blev en betydligt kortare               
session. Hos informanterna som ansåg sig ha ett spelmissbruk framträdde ett mönster att             
de nästan alltid spelade ensamma.  

4.2 Användarupplevelser 
 
Samtliga informanter tycker att det är väldigt lätt att förstå hur man spelar video-slots              
och att det finns tydliga instruktioner för vinster och regler för respektive video-slots.             
Samtliga tyckte också att det är enkel tillgång till video-slots och nätcasinon, både att              
starta en spelsession, sätta in pengar och göra uttag. En av dem uttryckte tillgången till               
video-slots så här:  
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“Jo man går ju runt med ett kasino i fickan hela tiden va. Kan spela överallt                
närsomhelst. Man behöver ju inte gå in på vanliga kasinon när man har ett nätkasino i                
fickan hela tiden. ” 
 
De som inte ansåg sig lida av ett spelmissbruk hade oftast positiva känslor och              
upplevelser när de spelade video-slots. De nämnde ord som spännande, mysigt,           
avkopplande, roligt och att få adrenalinkickar när de beskrev upplevelserna. De som            
ansåg sig lida av spelmissbruk hade däremot övervägande negativa känslor och           
upplevelser när de spelade video-slots, som hopplöshet, ångest, humörsvängningar och          
en klump i magen. De enda positiva upplevelserna som framkom var när de gjorde              
vinster eller vann tillbaka tidigare förluster. 
 
Hos informanterna som spelade tillsammans idag, antingen fysiskt eller oftast online, så            
förstärktes deras känslor och upplevelser och de tyckte alla att det var roligare att              
uppleva spelsessionen tillsammans än ensamma. Trots att alla inte var delaktiga i            
samma utsträckning. Oftast var det en som styrde spelet och de andra tittade på, när man                
spelade online och delade skärm. Vid skärmdelning idag så kunde en fördröjning uppstå             
i skärmdelningsverktyget, som resulterade i att den som delade skärm fick dämpa sina             
verbala känsloyttringar för att inte avslöja händelser i förväg. Men när man spelade             
tillsammans fysiskt så turades de om att styra spelet och alla upplevde sig mer delaktiga.               
När de spelade tillsammans så kunde de även använda en större gemensam kassa att              
spela för vilket ledde både till längre spelsessioner och chanser till större vinster. 
 

4.3 Drivkraft och motivation 
Drivkrafter och motivation till att informanterna spelar video-slots idag var för att            
uppleva spänning, underhållning, adrenalinkickar och avkoppling. En annan drivkraft         
var också att spela vid upplevd tristess, när de inte hade någonting att göra. En person                
uttryckte sin motivation till att spela video-slots på det här sättet:  
 
“För att det är avkopplande, spännande men också roligt. Man har liksom något             
underhållande att göra när man sitter framför sloten. Det kan vara en hel del dötid i                
vanliga fall om man är hemma förmiddagar när alla andra jobbar.”  
 
En drivkraft till att spela på speciella video-slots var att en del av informanterna blev               
inspirerade av att titta på streamers som testar olika video-slots. Tyckte man att den              
verkade spännande och rolig så ville de själva testa att spela den. Då de såg att folk vann                  
pengar på en speciella video-slot, så inspirerade det dem att spela den, i hopp om att                
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själva vinna. De fick även drivkrafter att spela på vissa video-slots som kompisar             
tipsade om och rekommenderade. Nya och hypade video-slots var också något som            
informanterna fann intressanta att spela på. Motivationen till att skifta från en video-slot             
till en annan var att de upplevde video-sloten som kall, alltså att det inte hände               
någonting på den och att det blev tråkigt att spela.  
 
Hos de med upplevt spelmissbruk var drivkraften att spela video-slots att fly            
verkligheten, spänning i vardagstristessen, jaga tidigare förluster och drömmen om          
storvinsten. Motivation till att spela på speciella video-slots var att det kunde betala ut              
storvinster och jackpotspel. Till skillnad från informanterna utan upplevt spelmissbruk          
så fastnade de istället på samma video-slot i hopp om att vinsten ska komma till slut,                
istället för att skifta video-slot.  

4.3.1 Drivkraft och motivation att spela tillsammans 

Drivkraften och motivationen till att spela video-slots tillsammans idag eller att vilja            
spela tillsammans är att upplevelsen blir roligare och mer spännande än att spela helt              
ensam. Den sociala aspekten, att umgås och socialisera, visade sig även vara en viktig              
drivkraft till att spela tillsammans med andra. En annan motivation till att spela             
video-slots tillsammans är för att man har tillgång till en större kassa, vilket leder till att                
man kan spela längre sessioner och har möjlighet att vinna större, än om man spelar               
själv. En informant som spelar video-slots tillsammans idag, uttryckte sig så här: 
 
“Det blir ju större vinst tillsammans med någon men den ska man ju dela på. Men det                 
är ju bara att det är roligare att spela med någon, att man får känna den här glädjen                  
med någon om man nu skulle vinna liksom. Främst gemenskapen, men också att man              
kan betta högre eller att en session kan hålla längre om man kör samma bets               
tillsammans.“ 
 

4.3.2 Drivkraft och motivation att spela mot någon/andra 

Drivkraften och motivationen hos sex av informanterna till att spela mot andra, kunde             
vara att det hade varit roligare och mer spännande att spela mot en verklig              
person/personer än mot datorn. Det här skulle leda till mer prestige i att vinna och att                
främja en tävlingsinriktad upplevelse. Förslag på drivkraft på det här var att ha en typ av                
topplista eller rankingsystem där man kunde avancera i klasser och få en vinst av något               
slag när man vann. Anledning till avancemang i klasser till nya nivåer skulle vara att               
spela mot personer i samma klass för att möta likvärdiga och jämna motståndare. Om              
man hade spelat mot mycket duktigare spelare än en själv, hade det kunnat leda till att                
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man bara förlorade och vidare tröttnade på den här speltypen. Två av informanterna             
hade velat kunna skapa egna turneringar och bjuda in personer och anpassa turneringen             
till deras egna önskvärda spelsätt, gällande tidslängd, insatser och storlek på           
turneringen. Två av dem var inte intresserade av att spela mot andra. Två av              
informanterna uttryckte motivationen till att spela mot andra så här:  
 
“Jag skulle kunna tänka mig att man ‘Får såhär mycket pengar om man slår ut honom’,                
det tror jag skulle vara en grej. Då får man både äran att vinna över han men man                  
vinner också mer pengar. Det hade även varit intressant med typ en profil med hur               
mycket man vunnit över folk, liksom prestige grej.” 
 
“Motivationen att spela mot någon skulle nog vara att man kan vinna pengar och att               
det blir en roligare och mer tävlingsinriktad upplevelse att spela mot någon än att spela               
mot datorn. Det är som jag sa innan, att man kan göra egna turneringar och alternativ,                
väldigt flexibelt.“   

4.4 Kontroll 
Genom att spela video-slots tillsammans med andra, skulle det enligt informanterna           
bidra till att man fick fler viljor att ta hänsyn till; tydliga gränser på insättningar,               
uttagsgränser och tidsgränser. Genom att ha förutbestämda gränser skulle det leda till en             
större spelkontroll, enligt hälften av dem. Om informanterna spelade mot någon/andra           
online, så tror hälften av dem att det hade triggat till mer spelande. En informant trodde                
att kontrollen skulle påverkas både negativt och positiv:  
 
“Det hade nog både påverkat positivt och negativt. Nej men kanske mest positivt             
eftersom när man vunnit pengar så kanske det är lättare att avsluta och nöja sig om                
man är två stycken för då sitter man ändå med någon annan och det är inte lika lätt att                   
bli blind i spelandet och att inte tänka på konsekvenserna. Liksom att den andra säger               
att man vill ta ut pengarna och då gör man det.”  
 
Informanterna med upplevt spelmissbruk ansåg att man skulle förhöja spelupplevelsen          
när man spelade tillsammans eller mot andra, online, vilket hade gjort det farligare och              
lett till ännu mer spelande. Även att personer hade spelat vidare på egen hand efter               
avslutade spelsessioner tillsammans. En informant med upplevt spelmissbruk uttryckte         
sig såhär om kontrollen att spela tillsammans: 
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“Jodå hade ju andra kunnat sätta gränser åt en, eller till hela gruppen i förväg. Men för                 
mig hade det triggat mig att gå in på en annan casinosida efter och spelat vidare själv                 
på mitt egna konto.”  

4.5 Behov och önskemål 
Det största behovet som majoriteten av informanterna hade idag var att ha ett             
gruppkonto eller lobby att samverka på. Dit skulle man kunna föra över pengar från sitt               
egna spelkonto och få automatisk utbetalning efter avslutade spelsessioner, tillbaka till           
sitt egna spelkonto. Det var önskvärt att man kunde sätta in olika belopp, så länge de                
övriga i gruppkontot godkände det. Främst var det önskvärt att spela med vänner och              
bekanta, endast ett par av informanterna såg det intressant att spela med främlingar. I              
lobbyn eller gruppkontot fanns det önskemål om integrerade funktioner kring ljud och            
textkommunikation och att ha möjlighet att se samma sekvenser i samma video-slots,            
för att slippa använda tredjepartsprogram. Ljudkommunikation sågs som mest önskvärt          
vid spel tillsammans. Att ha möjlighet att skapa egna gruppkonton, egna utformade            
gruppkonto-inställningar, vänlistor och att kunna bjuda in spelare. Vid spel tillsammans           
av video-slots ville dem att alla ska vara delaktiga och kunna interagera med             
video-slotten. Det kom förslag på bland annat att spelarna ville styra över olika rundor,              
ställa in antal spins per person eller ett röstningssystem på när man skulle byta              
video-slot. 
 
När det gällde spel mot andra är det enligt informanterna intressant att kunna spela mot               
både vänner och främlingar, helst mot främlingar, antingen själv eller i lag. Att ha              
möjlighet till insikt i personen eller personernas video-slots när man spelar mot andra,             
skulle vara intressant och bidra till en mer tävlingsinriktad upplevelse. Utöver att kunna             
ta del av motspelarens spelaktivitet så skulle också en användarprofil med ytlig            
information finnas, där man kunde se statistik och ranking. Önskemål framkom också            
på att spela i ett större sammanhang, som i turneringar med många spelare. De menar att                
de skulle få längre spelsessioner ifall man bara köpte in sig i turneringen och därefter               
fick medel att spela med, istället för direkta pengar för varje spin. 
  
Önskemål som fanns kring att förbättra själva video-slotten och generera en bättre            
spelupplevelse var möjligheten att spela med små summor och samtidigt kunna vinna            
storvinster, som också skulle bidra till att man kunde spela längre tid för mindre pengar.               
Majoriteten av informanterna var ute efter bonusar när de spelade, som genererar större             
vinster, där möjlighet att köpa ett bonusspel var önskvärt. Även att det ska hända              
mycket i spelet, att spelaren får mycket respons på vad som händer, så kallade features.               
Snygga effekter, coola ljudeffekter vid vinster, även mindre vinster och mer aktivitet i             
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själva spelet skulle enligt dem bidra till en bättre och mer tillfredsställd            
användarupplevelse. En informant uttryckte sig så här kring hur han önskade att            
video-slots var idag:  
 
“Det ska finnas något utöver bonus och basegame. Det är alltid nice för att man ska                
kunna spela lite längre och det är alltid kul när det händer något även om det kanske                 
inte betalar ut så mycket. Liksom olika interaktioner i spelet som gör det mer levande               
och man tänker, vad händer nu, nu kanske man vinner mycket? Man blir lite hypead.“ 
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5 Gränssnitt 
I det här avsnittet kommer designförslag och gränssnittsskisser med de främsta 
funktionerna presenteras 
 
Figur 4 presenterar ett designförslag på gränssnittet utifrån resultatet från          
datainsamlingen. Gränssnittsskisser har tagits fram utifrån redan befintliga casinosidor,         
där koncept har applicerats, utifrån studiens målgrupper samt teorin. Konceptet som har            
tagits fram är lösningar på önskemål och behov som efterfrågas men som inte finns på               
den befintliga marknaden idag. Att spela online tillsammans på video-slots existerar inte            
överhuvudtaget idag, men turneringar är till viss del tillgängliga på en del sidor. Genom              
det framtagna designförslaget på gränssnittet kan användarupplevelsen främjas då         
användarvänligheten förbättrats genom att göra det möjligt att spela tillsammans utan           
tredjepartsprogram, fördröjningar, säkrare och förbättrade transaktionsmöjligheter.      
Även utformade funktioner som gör det möjligt till en större delaktighet och            
gemenskap, kan göra spelandet roligare och mer spännande. Designförslaget som tagits           
fram på gränssnittet är endast förslag utifrån studiens resultat och teori. Designförslaget            
har inte testats och inte återkopplats till studiens målgrupper. Detta kan istället ses som              
en grund att utgå ifrån till vidare forskning och utveckling. 
 

 
Figur 4: Designförslag vid spel tillsammans 
 
I figur 4 presenteras designförslaget, det här är vyn när man är inne i en video-slot och                 
spelar tillsammans. Avatarerna som syns under video-sloten visar spelarna som är med i             
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spelsessionen och hur många spins den aktivt spelande personen har. Det finns            
möjlighet till röstkommunikation och även ett chattfönster. Spelarna har möjlighet att           
avsluta spelsessionen när de vill och är inte låsta till att fortsätta om de inte vill.                
Ursprungliga funktioner som saldo, vinster, insatser och liknande information är          
fortfarande önskvärda att ha med. Övriga gränssnittskisser med förklarande text finns i            
bilaga C. 
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6 Analys och diskussion 
I det här avsnittet kommer vår analys  på resultatet i studien samt diskussion kring 
resultatet med kopplingar till huvudteorin HMSAM presenteras. 
 

Majoriteten av informanterna som spelade spel tillsammans idag, inte bara video-slots           
utan även andra spel med vänner, hade sina egna konstruerade metoder för att göra det               
möjligt. Oftast spelade de tillsammans online med program som hjälpte deras           
kommunikation och skärmdelning. Anledningen med spel tillsammans var att spelet          
blev mer spännande, de hade möjligheter till en större gemensam kassa som resulterar i              
högre insatser och de hade roligare på ett socialt plan.  
 
Den uppfattade användarvänligheten, som är basen i vår huvudteori HMSAM visades           
vara hög för informanterna. Alla tyckte att video-slots var enkla att använda och förstå              
hur man skulle göra och att det fanns tydliga instruktioner för vinster och regler för               
respektive slots. Då video-slots har en hög uppfattad användarvänlighet, kan det bidra            
till att användarna kan känna de inre motivationerna; nyfikenhet, glädje och kontroll            
(Lowry et al., 2013). De inre motivationerna i HMSAM leder till fördjupning och en              
ökad motivation att använda systemet.  
 
De som inte ansåg sig lida av ett spelmissbruk hade oftast positiva känslor och              
upplevelser när de spelade video-slots. De beskrev sina upplevelser som spännande,           
mysigt, avkopplande, roligt och att få adrenalinkickar. De som ansåg sig lida av             
spelmissbruk hade däremot övervägande negativa känslor och upplevelser när de          
spelade video-slots. Ofta upplevelser i form av hopplöshet, ångest,humörsvängningar         
och “en klump i magen” -känsla. Lowry et al (2013) menar utifrån HMSAM att om en                
användare känner en större upplevd kontroll under interaktionen med ett HMS system,            
så kommer större kontroll förstärkas med en positiv känsla, så att användaren önskar att              
fortsätta interaktionen. De som spelade video-slots tillsammans idag, påvisade att          
upplevelsen ökar vid större upplevd kontroll. Avsaknaden av kontroll kan leda till            
minskning av avsikten att använda ett HMS system, vilka informanterna med ett upplevt             
spelmissbruk bekräftar. De negativa känslorna kombinerat med en förlorad kontroll gör           
att spelmissbrukare hamnar i en negativ spiral, som även påverkar livet med negativa             
konsekvenser. Trots dessa negativa faktorer för spelet och livet så fortsätter           
spelmissbrukaren att spela men med motivation att vinna tillbaka pengar eller drömmen            
om storvinsten än för att uppnå de positiva känslorna.  
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Drivkrafterna och motivationen till att spela video-slots idag var för att uppleva            
spänning, underhållning, adrenalinkickar, avkoppling och som tidsfördriv. Resultatet        
från studien bekräftar därför Lowry et al (2013) tes om att användarna av hedoniska              
system disponerar tiden för inre belöningar, för att de själva mår bra av det. Den yttre                
motivationen som exempelvis pengar, är inte en av de främsta faktorerna till att de              
spelar video-slots idag. Drivkrafter och motivationer kan kopplas till glädje som           
motivation i HMSAM. Glädjen kan leda till en fördjupning i systemet och en större              
avsikt att använda det. Eftersom användarvänligheten i systemen ansågs god, möjliggör           
det en påverkan på de andra faktorerna/motivationerna. Glädjen skulle även öka, enligt            
informanterna, om man spelade tillsammans med andra. Den tidigare forskningen          
stödjer också att upplevelser och känslor förstärks när man gör saker tillsammans med             
andra, även i spelvärlden. Studierna stärker också att sociala interaktioner är viktiga            
element i online spel. 
 
Upplevs systemet bli mer intressant under användning så ökar användarnas nyfikenhet.           
Ju mer nyfikna de är på systemet, desto större uppmärksamhet är de villiga att lägga på                
det. En ökad uppmärksamhet kan ske snabbt eller över en längre tid. Kontentan blir              
densamma; ökar nyfikenheten för systemet främjar det också en ökning av att fördjupa             
sig i det. Användarnyttan i HMSAM ses som en yttre motivation till skillnad från de               
andra motivationerna som ses som inre motivation. Användarnyttan kan kopplas till           
drivkraften att spela video-slots är att vinna pengar eller vinna tillbaka förlorade pengar,             
enligt dem med spelmissbruk. 
 
Den viktigaste motivationen till att informanterna ville spela video-slots tillsammans var           
den sociala aspekten att umgås och att ingå i en gemenskap. Det skulle enligt              
informanterna leda till att upplevelsen blir roligare och mer spännande. De skulle även             
ha möjligheter till större insättningar, gemensam kassa och längre spelsessioner. Dessa           
drivkrafter och motivation till spel tillsammans bekräftas av majoriteten av          
informanterna, då de redan spelade video-slots tillsammans idag med egna konstruerade           
metoder, med egna upplevelser därifrån att relatera till. Tidigare forskning stärker även            
dessa drivkrafter och motivation, då sociala interaktioner i onlinespel anges som ett            
viktigt element för njutningen i spelet (Cole & Griffiths, 2007). Att starkare och mer              
positiva känslor uppstår när man spelar med en vän än att spela ensam, stärks både av                
informanterna och tidigare forskning (Ravaja et al., 2006).  
 
Nästan samtliga informanter uttryckte sig positivt angående idén på en tävlingssituation,           
där de kan spela mot andra riktiga personer. Det skulle enligt informanterna bidra till en               
mer spännande upplevelse, att spela mot en verklig person än mot en dator. Viljan att               
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undersöka detta, skulle kunna leda till ökad nyfikenhet inför tjänsten och användarna            
kan bli mer engagerade (Kashdan & Silvia, 2009). Element som enligt tidigare            
forskning kan påverka denna kärndrift är just poänger eller nivåer och topplistor (Chou,             
2015). Poängsystem bidrar med en sund konkurrens, snabb feedback och en möjlighet            
att se ens status i förhållande till andra. Förslagen de gav går att likna vid topplistor,                
något som visar rankning. Syftet med topplistor är, liksom med poängsystem, att skapa             
en konkurrens och ge användarna möjlighet att se sin status.  
 
Den inre motivationen kontroll, är en viktig aspekt i användandet av ett HMS system.              
Om användaren upplever bristande kontroll kan användarens vilja att nå fördjupning i            
systemet minskas, vilket kan leda till att användaren överger systemet. Ges däremot            
större kontroll i ett HMS system ökar avsikten att använda systemet och positiva känslor              
förstärks (Guo & Poole, 2009). I studien påvisas bristande kontroll hos informanterna            
som uppgav att de hade ett spelmissbruk. Främst negativa känslor upplevdes när de var i               
kontakt med video-slots. Den bristande kontrollen har lett till att informanterna stängt            
av sig från spel på egen begäran. Informanterna menar på att kontrollen ökar när de               
spelar tillsammans. De kan då sätta tydligare gränser när de ska sluta spela, hur stora               
insättningarna ska vara och även att gruppen blir överordnad individen. Även de längre             
spelsessionerna bidrar till att de blir mätta och nöjer sig med spelandet. Eftersom de              
spelar vissa bestämda dagar med bestämda tider så inväntar informanterna den aktuella            
spelsessionen och avvaktar med att spela på egen hand. Spelmissbrukarna skulle istället            
triggas av gemensamma spel och fortsätta spela på egen hand. De skulle inte uppleva              
samma mättnadskänsla på spelet, då andra faktorer som exempelvis att vinna pengar, är             
främsta drivkraften.  
 
Utifrån tidigare forskning har tendenser och underlag stärkt att saker blir roligare om             
man upplever dem tillsammans och vi förväntade oss att även spela video-slots            
tillsammans skulle göra det roligare och förbättra användarupplevelsen. Studier visade          
även på att sociala interaktioner är viktiga element i online spel (Cole & Griffiths,              
2007). Vi visste, utifrån egna erfarenheter att människor spelade video-slots tillsammans           
men att möjligheten inte fanns att göra det online. Vi förväntade oss att de flesta               
användare skulle tycka att konceptet skulle vara intressant och komma med bra ideér,             
vilket de flesta också var. Däremot förväntade vi oss inte att de med upplevt              
spelmissbruk skulle avfärda och vara negativt inställda till konceptet. Inte för att det var              
dåliga koncept utan för att det istället skulle bli farligt genom förhöjd            
användarupplevelse vid spel av video-slots.    
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Enligt HMSAM-modellen är uppfattad användarvänlighet den första faktorn, som måste          
finnas för att en användare ska känna avsikt att använda en tjänst men också fördjupning               
av användandet i en tjänst (Lowry et al., 2013). Samtliga användare av video-slots idag              
beskriver och förklarar att det är väldigt enkelt att förstå hur man ska gå tillväga för att                 
spela men också smidigt när man sitter och spelar. Enligt HMSAM-modellen har därför             
video-slots idag en bra utgångspunkt då användarvänligheten ses som god i dessa spel.             
En god användarvänlighet möjliggör att en användare kan uppleva uppfattad          
användarnytta, nyfikenhet, glädje men också kontroll. Lowry et al. (2013) förklarar att            
uppfattad användarnytta kan ses som en yttre motivation till att använda ett system eller              
tjänst. Den uppfattade användarnyttan kan därför kopplas till de pengar man eventuellt            
kan tänkas vinna i en video-slot, vilket är en yttre motivation till att spela. Den här                
faktorn beskriver användarna inte som den främsta faktor till att man väljer att spela              
video-slots idag, utan är något utöver själva upplevelsen. Användarna förklarar att man            
spelar för att uppleva spänning, underhållning, adrenalinkickar och avkoppling vilket          
kan kopplas till de inre motivationerna glädje och nyfikenhet. Användarna bekräftar           
därför Lowry et al (2013) tes om att användarna av hedoniska system disponerar tiden              
för inre belöningar, för att de själva mår bra av det. De inre motivationerna; glädje,               
nyfikenhet och kontroll kan med stor sannolikhet förstärkas med hjälp av spelifierngs            
element och på så vis främja en bättre användarupplevelse vilket i sin tur skulle leda till                
större avsikt att använda systemet och också till en djupare fördjupning i systemet.  
 
Vi tror att kärndriften sociala påverkan i spelifierings-ramverket Octalysis kan förstärka           
den inre motivationen glädje men också nyfikenhet genom att möjliggöra spel           
tillsammans och mot varandra i video-slots. Social påverkan är enligt Chou (2015)            
driften i spelifierings-ramverket som innehåller alla sociala faktorer som driver en           
människa. Den sociala påverkan är den drift som drar oss till människor och annat vi               
kan relatera till. Hos användarna som spelade tillsammans idag, antingen fysiskt eller            
oftast online, så förstärktes deras känslor och upplevelser och de tyckte alla att det var               
roligare att uppleva spelsessionen tillsammans än ensamma. Det här stärker den tidigare            
forskningen i studien där det finns tydliga underlag på att användarupplevelsen stärks            
när man gör en aktivitet tillsammans (Bargh, Boothby, Clark 2014). Majoriteten av            
användarna önskade en lobby där de kunde samverka och skapa en starkare gemenskap             
på. Främst ville man ingå i en lobby med sina vänner. De skulle då kunna dela                
upplevelserna på ett enklare och mer tillfredsställande sätt. Att kunna sätta in olika             
belopp till lobbyn, få automatisk återbetalning till sitt personliga konto efter avslutad            
spelsession och möjlighet till integrerad text- och ljudkommunikation skulle kunna          
bidra till en god användarvänlighet. Med en lobby så skulle kärndriften sociala            
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påverkan kunna optimeras och på så vis främja en bättre användarupplevelse (Chou,            
2015). 
  
Intresse fanns också i att spela video-slots mot andra online, både mot vänner och              
främlingar. Det skulle ske i tävlingsform av turneringar eller heads-up spel med            
topplistor eller ett rankingsystem. Även här spelar den sociala påverkan en stor roll i              
faktorn konkurrens/tävling. Chou (2015) menar att om man ser någon annan göra något             
på ett skickligt sätt, så drivs man som människa att själv nå samma nivå. 
 
En ytterligare motivation och nyfikenhet till att spela tillsammans och eller mot andra             
skulle enligt användarna vara att få dela med sig av någon sorts profil för att visa ens                 
statistik och prestige. Den inre motivationen nyfikenhet hade kunnat förstärkts med           
kärndrifterna utveckling/färdighet och äganderätt från spelifierings-ramverket Octalysis.       
Genom att möjliggöra för användarna att skapa egna avatarer som kan spegla deras             
personligheter och identitet bakom skärmen så ser man till och möjliggör att kärndriften             
äganderätt finns där. Chou (2015) förklarar att kärndriften gör att användaren blir mer             
motiverad att göra något på grund av känslan att man som användare äger något. Då               
användaren upplever driften äganderätt så vill användaren förbättra och på så vis skapa             
en känsla att man har ännu mer äganderätt över den. Kan man då klä och utrusta sin                 
egna avatar så kan man också känna starkare äganderätt till avataren då man lagt ner tid                
på den. Man skulle även kunna bygga vidare på avataren genom att förse den med               
kärndriften utveckling/färdighet vilket Chou (2015) förklarar som den interna driften          
att göra framsteg, utveckla sina förmågor och överkomma hinder. Genom att man spelar             
tillsammans och eller mot andra så ska man kunna samla på sig poäng beroende på hur                
spelandet går. Det här resulterar i att en mätare fylls på successivt om man spelar, när                
nivån är avklarad får man en belöning i form av utsmyckning till sin personliga avatar.               
Klarar man av svåra utmaningar ska man därför synas och belönas.  
 
Något annat som också hade motiverat användarna vid spel mot andra skulle vara att ha               
topplistor eller rankingsystem i turneringsspel. Användarna skulle även kunna se          
motståndares video-slot, avatar och statistik. Det kan kopplas till kärndrifterna sociala           
påverkan i form av konkurrens och till utveckling/färdighet, i en strävan att bli bättre än               
sina motståndare och att ha en tävlingsinriktad upplevelse. Att möjliggöra skapande av            
egna turneringar skulle kunna möjliggöra kärndriften mening, som enligt Chou (2015)           
innebär att man känner sig personligt utvald att utföra eller skapa någonting som andra              
kan ta del av. 
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Spel mot andra skulle bidra till att man kan skapa helt nya koncept vad det gäller själva                 
video-sloten. Det på grund av att man inte behöver vinna något på ett specifikt snurr               
mot datorn eftersom man istället tävlar mot en annan eller flera personer. Man kan              
därför utveckla nya koncept till video-slots som innehåller mer händelser och kan bidra             
till en mer intensiv och spännande användarupplevelse då användarna idag saknade           
mängden händelser och så kallade features i video-sloten. Endast grundspel och ett            
bonusspel var enligt majoriteten inte tillräckligt för att man skulle hålla sig underhållen             
en längre stund framför samma video-slot. Vi anser att nyfikenheten som är en av de               
inre motivationerna i HMSAM kan förstärkas med hjälp av spelifierings-ramverkets          
kärndrift oförutsägbarhet. Enligt Chou (2015) innebär oförutsägbarhet att om man inte           
vet vad som kommer hända härnäst så kommer hjärnan att engagera sig på grund av               
nyfikenhet och man kommer därför fortsätta att tänka på den specifika aktiviteten fram             
tills att man faktiskt får reda på vad som väntar. Agarwal & Karahanna (2000) förklarar               
även vikten av nyfikenheten i HMS-system som även stärker spänningen i en            
interaktion. Det här bör därför enligt Kashdan et al (2004) leda till att användaren              
önskar att fortsätta och upprepa den upplevda spänningen genom ytterligare          
engagemang vilket i sin tur kan resultera i en ökad avsikt att använda HMS-systemet.              
Sannolikt skulle användaren uppleva mer spänning och en roligare upplevelse då man            
skapar mer händelserika och interaktiva video-slots som kan användas vid spel mot            
andra.  
 
Upplevd kontroll är en faktor som har stor påverkan vad det gäller video-slots. De              
användare som redan spelar tillsammans idag menar att kontrollen skulle förstärkas           
genom att möjliggöra styrning av slot för samtliga involverade vid spel tillsammans.            
Det hade även förhöjt delaktigheten och främjat en bättre användarupplevelse. Enligt           
Lowry et al. (2013) innebär upplevd kontroll i ett HMS-system att användaren önskar             
att fördjupa sig ännu mer i systemet. Spelmissbrukares förlorade kontroll kan kopplas            
till kontroll i HMSAM. Förlorad kontroll har resulterat i att man inte vill nå en               
fördjupning i systemet och man har därför svårt att uppleva de positiva inre             
motivationerna. Det stärker Lowry et al. (2013) att avsaknad av kontroll kan minska             
avsikten till användning. Man upplever istället en negativ användarupplevelse och enligt           
resultaten i studien kommer man antagligen stänga av sig från spel eller hamna i ett               
djupare missbruk. De som inte led av ett spelmissbruk i studien ansåg att spela              
tillsammans eller mot varandra kan förstärka kontrollen; att man genom spel           
tillsammans behöver ta hänsyn till fler viljor vilket resulterar i att man tar ut pengarna               
oftare vid spel tillsammans, har tydliga gränssättningar, blir inte lika lätt blind i spelet,              
tänker mer på konsekvenserna och kan ha längre sessioner vilket gör att de blir mätta på                
att spela. Vi är dessvärre skeptiska till att det ska lösa problematiken hos             
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spelmissbrukare då spelmissbrukare enligt resultaten i studien föredrar att spela          
ensamma. De tydliggjorde också att om de skulle spelat tillsammans med andra så             
skulle de troligtvis spela vidare på egen hand efteråt. De menar också att om man               
förhöjer spelupplevelsen i video-slots genom möjligheten att spela tillsammans, eller          
mot andra, skulle det bli värre för spelmissbrukares redan utsatta situation.  
 
Genom att stärka och täcka in faktorerna i HMSAM så skulle en god             
användarupplevelse och sundare spelstil i kontexten kunna uppnås, dock inte för dem            
med spelmissbruk. Upplevelsen skulle fortsätta generera negativa känslor i spelet och           
till och med kunna bidra till en tyngre missbruksproblematik. Således är sociala            
interaktioner i video-slots något som inte skulle gynna spelmissbrukarna. De utan           
spelmissbruk skulle däremot få en god användarupplevelse av sociala interaktioner, där           
tillfredsställelse i spelet skulle uppnås så pass att motivationen och viljan att fortsätta             
spela skulle vara mättad.  
 
HMSAM och dess faktorer har legat till grund för utformning av designförslagen, där             
varje faktor har tagits hänsyn till. Tillsammans med spelifierings-element som täcker in            
behoven ur ett spelifierings-perspektiv från spelvärlden, bidrar till att säkerställa          
kärndrifterna som styr människans kognitiva förmåga. Utan HMSAM som grund hade           
designförslagen enbart vilat på dataanalysen av empirin och spelifierings-ramverket. Då          
hade inte faktorerna och inre motivation i HMSAM och i HMS-system kunnat            
säkerställas och ge spelaren de verktyg de önskat.  

6.1 Metodreflektion 
I det här avsnittet kommer reflektioner och diskussioner på valda metoder att            
presenteras 
 
 
Tidigare i den här studien i kapitel 4, beskrivs metoder som använts och varför de har                
använts. Den kvalitativa ansats som studien baseras på har använts för att fånga upp              
användarnas intresse, upplevelser och egna ord kring video-slots. Vidare skulle          
kvantitativa metoder varit önskvärda för att kunna mäta data på exempelvis           
spelsessioner, kommunikation och delaktighet. Genom att ha med både kvalitativa och           
kvantitativa metoder hade det kunnat stärka studien trovärdighet och tillförlitlighet hos           
datan. Det urval av personer som ställde upp som informanter, fanns det redan relationer              
med. Frågan är om det här har varit positivt eller negativt för studiens resultat. Vi anser                
att det var positivt att ha med personer som vi kände sedan tidigare, då spelare av                
casinospel och video-slots kunde vara reserverade i sina svar. Okända personer hade            

38 



 

kanske inte talat lika öppet om spelvanor och eventuella spelmissbruk. Dock hade det             
varit önskvärt att ha med informanter som var okända för oss, för att bredda vårt               
perspektiv. Tjejer hade också varit önskvärt att ha med i studien då de kunde haft andra                
vanor, mönster och behov att ta i beaktande. Försök gjordes även till att rekrytera              
streamers, personer som dagligen spelar video-slots och delar sin upplevelse med sina            
tittare. Vi fick svar från några som var intresserade att ställa upp som informanter men               
lyckades inte att få till några intervjuer där, då de nämnde att de var både var väldigt                 
upptagna och kunde ställa upp under den föreslagna tidsperioden som angavs. Övrigt            
gällande urvalet var att försöka få informanter som skiljde sig från varandra. Både             
informanter med upplevda spelmissbruk, de utan och någon som inte spelade           
video-slots alls idag. I utformning av intervjufrågorna så återkopplades första utkastet           
till vår uppdragsgivare och några mindre justeringar gjordes. Vi tror att vår            
uppdragsgivare hjälpte oss att stärka fokus och validiteten i frågorna. En reflektion som             
gjort är också ifall resultatet hade blivit annorlunda, i form av mer djupgående svar, om               
samtyckesblanketten skickats ut i god tid före intervjun. Hade informanterna reflekterat           
mer på området och kommit med fler ideér och förslag? Mönster i datan utifrån              
intervjuerna visade särskiljningar från de med upplevda spelmissbruk och de andra           
informanterna. Skulle intervjufrågorna anpassats mer till dem ur ett etiskt perspektiv för            
att inte riskera att få dem att känna sig obekväma? Trots allt var det en informant som                 
valde att avbryta en intervju för att han upplevde det ansträngt och inte ville bidra till                
utvecklingen av video-slots.  
 
I analysen av datan från intervjufrågorna läts kategorier eller teman att växa fram istället              
för att skapa egna. Det ledde till många kategorier till en början som sedan fick smalna                
av till de relevanta områdena för studien. Hade kategorier eller teman istället skapats i              
förväg hade det kunnat leda till att viss data hamnar under fel kategori eller inte fångas                
upp som viktig data. Ett exempel på det här är när vi lät dem växa fram själva, då kunde                   
vi på ett övergripligt sätt se tydliga skillnader och mönster mellan de med upplevt              
spelmissbruk och de utan upplevt spelmissbruk. 
 
Under hela analysdelen arbetade vi tillsammans och förde diskussioner kring datan och            
resultatet. Det har lett till ökad insikt för oss i projektgruppen, bra resonemang och              
minimerat risken att missa viktig data. Saker som kroppsspråk och sinnesstämning från            
de fysiska intervjuerna kunde delges varandra, som inte stod med i transkriberingarna.  
 
När designförslagen fastställts, valde vi att utforma dessa i grafiska gränssnittsskisser.           
Främst för att göra dem mer illustrativa för läsaren i olika exempel på hur det hade                
kunnat se ut. Gränssnittsskisserna utformades i online-verktyget Miro (2018) där          
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funktioner och element utformades i gråskala, för att förtydliga att det är just skisser och               
inga färdiga prototyper. Vi utformade inte heller alla designförslag till skisserna utan            
fokuserade på de mest relevanta och övergripande. Som till exempel att ha en             
gemensam lobby/gruppkonto, integrera ljud och textkommunikation, transaktioner och        
insättningar, personlig profil/avatar, vänlista och turneringsläge. Fördelen med att         
använda ett transparent online-verktyg för det här ändamålet var att vi kunde arbeta             
tillsammans och föra diskussioner under tiden, eftersom vi befinner oss på olika orter.             
Att göra gränssnittsskisser för hand, med papper och penna, hade gjort det svårt för oss               
att skapa skisserna tillsammans.  
 
Det hade varit önskvärt, som det planerades för tidigt i studien, att genomföra en              
co-create workshop med användare som är med och utformar gränssnittsskisser utifrån           
designförslagen. Då skulle dem med stor sannolikhet sett annorlunda ut och gett oss             
andra, nya perspektiv att arbeta vidare med. Det hade också varit önskvärt att ta fram en                
interaktiv prototyp för att kunna testa designförslagen på användare. Det hade ökat            
validiteten i studien och gett en mer stabil grund att forska vidare på. 
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7 Avslutning 

Här presenteras det hur forskningsfrågan besvarades samt förslag till fortsatt          
forskning. 

7.1 Slutsats  
Syftet med studien var att undersöka om det är möjligt att påverka och skapa en sundare                
spelstil för att undvika att fler personer hamnar i spelmissbruk och hur det kan utformas               
med fokus på en bra användarupplevelse. Utifrån det formulerades två forskningsfrågor           
där den första lyder: 
 
Hur ser intresset ut för sociala interaktioner när man spelar video-slots och vad             
behöver utformas för en bra användarupplevelse? 
 
Genom datainsamling i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer tillsammans         
med potentiella användare kan det konstateras att det finns ett stort intresse för sociala              
interaktioner i video-slots. Det skulle enligt informanterna leda till att upplevelsen blir            
roligare och mer spännande. Den funktionalitet och de element som är viktiga utifrån             
informanterna för att främja en bra användarupplevelse är: 
 

● Spel tillsammans direkt på casino-sidan 
● Spel mot andra direkt på casino-sidan 
● Se samma sekvenser av video-sloten samtidigt 
● Möjlighet för samtliga att integrera med sloten 
● Möjlighet att göra olika stora insättningar vid spel tillsammans 
● Profil som visar statistik och prestige 
● Vännerlista 
● Kommunikationsmöjligheter vid spel tillsammans och mot andra 
● Möjlighet att avbryta en spelsession 
● Möjlighet att skapa egna turneringar 
● Topplistor vid spel mot andra 

 
Designförslaget(se bilaga C) visar hur den här funktionalitet och dessa element kan            
utformas och implementeras på ett användarvänligt sätt för att skapa en bra            
användarupplevelse vid spel tillsammans och mot andra.  
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Den andra forskningsfrågan som formulerades var: På vilket sätt kan sociala           
interaktioner bidra till en ökad kontroll vid spel av video-slots?  
 
Vid spel tillsammans så ökar kontrollen enligt informanterna genom att man behöver ta             
hänsyn till fler viljor, tydligare gränssättningar, blir inte lika lätt blind i spelet, tänker              
mer på konsekvenserna och kan ha längre sessioner vilket gör att man blir mätt på att                
spela. Det hade även förhöjt delaktigheten och främjat en bättre användarupplevelse.  
 
De med spelmissbruk har förlorat kontrollen för sitt spelande och upplever negativa            
känslor vilket leder till negativa konsekvenser. Skulle kontrollen förbättras för          
spelmissbrukarna skulle de ha mindre risk att fortsätta missbruket samt leda till färre             
negativa känslor och konsekvenser. De med ett upplevt spelmissbruk tydliggör att trots            
sociala interaktioner i video-slots så skulle de ändå spela vidare på egen hand efteråt,              
med en förlorad kontroll när de spelar ensamma. En del av informanterna med             
spelmissbruk har även övergivit systemen på grund av den förlorade kontrollen.  
Vi tror inte sociala interaktioner i video-slots kan lösa problematiken hos           
spelmissbrukare då spelmissbrukare enligt resultaten i studien föredrar att spela          
ensamma. De menar att om man förhöjer spelupplevelsen i video-slots genom           
möjligheten att spela tillsammans, eller mot andra, skulle det bli värre för            
spelmissbrukares redan utsatta situation. Det är därför inte möjligt att minska           
spelmissbruk med hjälp av sociala interaktioner i video-slots, men det kan bidra med en              
sundare spelstil för de som ännu inte utvecklat ett spelmissbruk. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som förslag till fortsatt forskning hade det varit önskvärt att intervjua ytterligare            
potentiella användare då det uppträdde två olika mönster beroende på om informanten            
lider av spelmissbruk eller ej och det hade därför behövts fler kvalitativa intervjuer för              
att kunna öka tillförlitligheten kring dessa två mönster. Även att tillföra kvantitativa            
metoder till studien, så att data kan mätas, öka tillförlitligheten och valideras. 
 
Det hade även varit önskvärt att utvärdera designförslagen tillsammans med potentiella           
användare för att få deras feedback kring det som utformats och för att säkerställa att vi                
uppfattat deras behov vid spel tillsammans och mot personer i video-slots. För fortsatt             
forskning hade det även varit intressant att ta designförslagen vidare, för att kunna             
utforma dem mer grafiskt och skapa en interaktiv prototyp som man senare skulle kunna              
utföra användartester på.  
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Bilagor 
 

Bilaga - A Blankett för informerat samtycke 

Blankett för informerat samtycke 
Det här dokumentet för informerat samtycke gäller för personer som idag spelar            
video-slots som deltar i en kvalitativ intervju med video-slots som tema. 
Introduktion och syfte 
Vi är två studenter som läser tredje året på programmet för interaktionsdesign. Just nu              
gör vi vårt examensarbete hos ett av de ledande företagen inom video-slots utveckling,             
där vi ska undersöka intresset för sociala interaktioner i videoslots. Intervjun kommer            
inte att kräva några förberedelser utan det handlar om att få en bättre förståelse för vilka                
faktorer som påverkar spelare att spela video-slots idag och om det är önskvärt att              
implementera sociala interaktioner i kontexten video-slots och på vilket sätt. 
Genomförande 
Under intervjun kommer det ställas frågor kring din upplevelse av att spela video-slots             
för att vi ska få en bättre förståelse av vilka faktorer som påverkar just dig att spela.                 
Vilka önskemål du som användare har i egenskap av spelare/användare samt hur sociala             
interaktioner i video-slots kan gå till.  

Personerna och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt för de som deltar i            
intervjun och kommer inte publiceras i resultatet. 

Intervjun beräknas ta mellan 30-50 min. 
Resultat 
Resultatet från intervjun kommer att ge oss en bättre förståelse för vilka faktorer som är               
viktiga för att skapa en god upplevelse i video-slots och på vilka sätt som sociala               
interaktioner kan förhöja spelupplevelsen.  

Resultatet kommer att sammanfattas och publiceras i en rapport samt presenteras i en             
muntlig redovisning om projektet. Rapporten kommer publiceras online, i den offentliga           
databasen Diva och personuppgifter och kontaktuppgifter kommer inte publiceras i          
rapporten.  

Du har rätt att när som helst avbryta intervjun och du har all rätt att inte svara på                  
specifika frågor. Om du inte förstår några begrepp eller ord så kommer vi att ge en                
förklaring till dessa.  
Behandling av personuppgifter 
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I enlighet med GDPR så kommer de uppgifter som rör dig endast att sparas med ditt                
samtycke och längst till projektets avslut. Efter det kommer personuppgifter och           
kontaktuppgifter på samtliga personer som deltagit raderas. 
Intyg om samtycke 
Jag har läst föregående information eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att                
ställa frågor kring det här och de frågor jag har haft har blivit besvarade. Jag intygar                
mitt samtycke om att vara med i den här studien. 

Mitt namn: 

Min signatur: 

Datum: 
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Bilaga - B Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 
 
Generella: 
 

● Namn? 
 

● Ålder?  
 

● Hur länge har du spelat slots?  
○ Hur började du spela? 
○ Hur ofta spelar du?  
○ Hur ser en vanlig spelvecka ut? 
○ Hur länge spelar du ungefär per gång?  

 
● Hur brukar du spela? (Själv eller i sällskap, kontext, mobil/dator) 

 
● Spelar du andra typer av spel? 

 
 
Användarnytta: 
 

● Vad får du ut av att spela slots? 
 

 
Användarvänlighet: 
 

● Upplever du att det är enkelt att spela slots idag? 
○ Om ja, vad är det som gör att du upplever det enkelt att spela?  
○ Om nej, hur hade du velat ha det? 

 
● Har du upplevt problem under tiden du spelar slots idag?  

○ Utveckla? 
 
Inre motivationer (nyfikenhet och glädje, kontroll): 

 
● Varför spelar du slots idag? (Drivkraften/motivation) 
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● Hur känns det när du spelar?  
○ Varför är det det? (spännande, roligt, avkopplande etc) 

Hade du velat förstärka den känslan/upplevelsen? 
Hur skulle man kunna förstärka den upplevelsen?  

 
● Varför väljer du att spela på en särskild slot? 

○ Spelar du på olika slots? 
○ Vad får dig att skifta slot?  

 
 
Social påverkan, social interaktion: 
 

● Spelar du spel (betting/gambling/odds) tillsammans med andra?  
○ Om ja, varför? 
○ Hur gör ni då? 
○ Om nej, varför inte? 

 
● Har du vänner och bekanta som också spelar slots? 

○ Är ni öppna med vinster / förluster för varandra? 
 

● Spelar du slots tillsammans med andra idag? 
○ Hur då? 

 
● Hade du velat spela slots tillsammans över nätet? 

○ Vad skulle det bidra till?  
○ Hur hade du velat att det gick till? 
○ Hur skulle insättningar/pengarfördelning vara om man spelar 

tillsammans? 
 

● Hade du velat tävla och spela mot någon över nätet? 
○ Vad skulle man få ut av att spela mot någon? 
○ Hur hade du velat att det gick till? 
○ Vem/vilka hade du velat spela mot? (Vänner, främlingar) 
○ Hade du velat ha insikt i personens slot och när ni spelar mot varann? 
○ Hur då? 

 
● Hade du velat kommunicera med den du spelar tillsammans/mot med? 

○ Om ja, varför då? 
○ På vilket sätt skulle du vilja kommunicera? 
○ Om nej, varför inte? 
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● Hur hade du velat att sociala element/funktioner såg ut i ett slotspel om du fick 
tänka fritt? 

○ Hur skulle det kunna fungera/utformas? 
 
Utveckling/färdighet: 
 

● Vad skulle öka din motivation till att spela mot någon? 
○ Utveckla?  

 
● Vad skulle öka din motivation att spela tillsammans med någon? 

○ Utveckla?  
 
Kontroll: 
 

● Tror du sociala interaktioner/funktioner i slots kan påverka kontrollen över ditt 
spelande? 

○ På vilket sätt?  
 
Avrundning:  
 

● Hur ser den perfekta sloten ut för dig? 

54 



 

Bilaga - C Gränssnittsskisser 
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