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S A M M A N F AT T N I N G

denna uppsats granskades de fem populäraste 
sociala nätverksspelen på den sociala 
nätverkstjänsten Facebook. Syftet var att genom 
att studera speldesignsmönster urskilja 

eventuella skillnader mellan sociala nätverksspel och 
andra digitala spel. Dessa skillnader analyserades för att 
kontrollera om de kunde vara bidragande faktorer till 
sociala nätverksspels popularitet. Avslutningsvis skapades 
och lanserades två spelprototyper där den ena utrustades 
med några av de spelmönster som uppmärksammats i 
undersökningen, medan den andra spelprototypen helt 
saknade dessa spelmönster. De båda spelprototyperna 
lanserades samtidigt på den sociala nätverkstjänsten 
Facebook.
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1 Inledning

I detta inledande avsnitt ges en kort introduktion till ämnet i form av bakgrund och 
problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i uppsatsens forskningsfråga och syfte.

1.1 Bakgrund

När Internet först började nå ut till allmänheten i slutet av 1900-talet kunde webbanvändare delas 
upp i två olika kategorier av användare. Den ena delen bestod främst av individer och företag vars 
syfte var att nå ut med information och den andra delen representerades av individer som sökte 
information. Internet blev på så sätt en väldigt statisk plats och skulle kunna liknas vid en bok där 
varje boksida representeras av en webbsida vars innehåll sällan eller aldrig kom att uppdateras efter 
det att boken blivit tryckt. De individer vars syfte var att söka information kunde heller inte 
kommunicera direkt med upphovsmannen till den publicerade informationen direkt via webbsidan.

Under tidigt 2000-tal började denna syn på Internet förändras. Den tydliga gräns som tidigare hade 
funnits mellan Internets användare och upphovsmän hade nu börjat att tyna bort. Denna förändring 
var inte främst beroende av någon ny teknisk utveckling utan snarare ett nytt sätt att se på Internet 
som en social kollaborativ plattform (Weaver & Morrison, 2008). Webbplatser hade nu börjat 
erbjuda sina användare att tillföra en del av det publicerade innehållet. Det började även uppstå 
sociala nätverksplatser som helt kretsade kring dess användare. Exempel på sådana sociala nätverk 
är Flickr, YouTube och Twitter som alla förutsätter att det finns människor som tillsammans är 
villiga att tillföra innehåll till dessa sociala nätverk. Det är denna typ av socialt nätverkande som 
utgör grunden för det som vi idag kallar för ”Web 2.0”.

Idag har många av dessa sociala nätverkstjänster nått en bred användargrupp som sträcker sig över 
många åldersgrupper och länder världen över. Enligt Kirman et. al. (2009) utgör sociala 
nätverkstjänster tio procent av Englands och USAs totala nätverkstrafik. 

Ett exempel på en social nätverkstjänst är Facebook. Som många andra sociala nätverkstjänster 
erbjuder Facebook ett application programming interface (API) som under kontrollerade former 
tillåter tredjepartsutvecklare att utveckla applikationer som i grunden vilar på informationen från de 
sociala nätverkens databaser och funktionalitet. På detta sätt kan även användare med kunskaper i 
webbutveckling vara med och utveckla innehållet på en social nätverkstjänst. Detta är något som 
både de sociala nätverksföretagen och tredjepartsutvecklarna tjänar på. 

Tusentals utvecklare kan utnyttja den färdiga gemenskapen som sociala nätverk har att erbjuda för 
att locka till sig kunder/användare medan de sociala nätverken tjänar på att deras plattform och 
varumärke blir allt starkare då fler och fler drar sig till dem. Enligt Nazir et. al. (2008) medförde 
lanseringen av Facebooks API en trettioprocentig ökning av Facebooks nätverkstrafik under den 
följande veckan.

Då Facebook erbjuder en välutvecklad API och en stor användarkrets har det blivit en populär 
plattform bland utvecklare och företag (Kirman et. al, 2009). Spelföretag som Playfish (Playfish, 
2010) och Zynga (Zynga, 2010) som båda är bland de populäraste spelutvecklarna på Facebook 
presenterade imponerande årsrapporter i slutet av 2009. Även större spelföretag som Electronic Arts 
(EA) har visat ett tydligt intresse för sociala nätverksspel då de i mitten av 2009 köpte upp 
spelföretaget Playfish för 300 miljoner dollar (Playfish, 2009, Schell, 2010).
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1.2 Problemdiskussion

Då intresset för sociala nätverk och sociala nätverksspel tycks vara väldigt högt och då även mindre 
spelföretag och utvecklare tycks ha goda chanser att tjäna pengar och livnära sig på en marknad 
som tidigare inte funnits, tycks det tämligen intressant att undersöka dessa spel och applikationer 
närmare. Tidigare forskning har redan visat att sociala nätverkspel kan nå många användare under 
väldigt kort tid (Kirman et. al, 2009), vilket gör det intressant att studera hur och varför vissa 
sociala nätverksspel lyckas med denna bedrift som tidigare aldrig varit möjlig.

1.3 Problemformulering

– Vad finns det för typ av gemensamma drag mellan olika populära sociala nätverksspel?  

– Överensstämmer eventuella gemensamma drag med grundläggande speldesignteorier eller skiljer 
sig sociala nätverksspel från tidigare digitala spel?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns några gemensamma nämnare bland populära 
webbspel på sociala nätverkstjänster. Om det finns likheter ska de jämföras mot grundläggande 
speldesignsprinciper för att fastställa om dessa faktorer kan vara källan till ett lyckat socialt 
nätverksspel.

1.5 Avgränsningar

För att denna studie skulle vara genomförbar har undersökningen begränsats till att endast studera 
de fem populäraste flashbaserade webbspelen på den sociala nätverkstjänsten Facebook. Det finns 
ett flertal faktorer som bidragit till att just Facebook har valts för denna undersökning. Den primära 
faktorn beror på Facebooks stora användarkrets som enligt Facebook själva översteg 350 miljoner 
aktiva användare i början av 2010 (Facebook Statistik, 2010). Enligt Alexa (2010) är Facebook 
rankad som världens näst mest besökta webbplats efter sökmotorn Google. Vidare rapporterar 
Information Solutions Group (2010) att 49 procent av användarna som loggar in på Facebook gör 
det i syfte att spela spel.

Då det ibland kan vara svårt att skilja mellan spel och applikationer med spel-liknande element 
kommer denna undersökning att inkludera båda. Detta förutsätter att applikationerna i fråga 
åtminstone har tre av de fyra nyckelkomponenter som definierar ett spel. De fyra 
nyckelkomponenterna är mål, regler, utmaning och interaktivitet (Adams et. al, 2006).

En annan avgränsning för undersökningen är att spelen måste på ett eller annat sätt utnyttja 
Facebooks API. Exempel på data som kan hämtas från Facebooks API är bland annat information 
om användare och deras vänner. Denna information kan bestå av text, bild eller video och användas 
i spel för att skapa mer personliga och sociala spel som kan spelas av den sociala nätverkstjänstens 
användare. För att ett spel eller applikation ska få tillåtelse att använda information som är relaterad 
till en specifik användare, måste användaren själv godkänna det. Spel och applikationer som enbart 
använder Facebook som en marknadsföringsplattform och inte har någon direkt koppling till 
plattformens underliggande API kommer därför inte att ingå i denna undersökning.
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2 Metod

2.1 Tillämpad metod

För att besvara uppsatsens frågeställning har de Facebook-spel som på något sätt använder det 
underliggande API:et granskats. Urvalet av spel som har ingått i studien har baserats på de spel som 
till antalet haft flest spelare. Urvalet skedde endast vid en given tidpunkt, därefter togs ingen hänsyn 
till om eventuella förändringar av rangordningen skulle ske under den tid det tog att utföra denna 
undersökning.

Anledningen till att just antalet användare varit den faktor som använts för att mäta prototypernas 
framgångar är baserad på de observationer som Chen (2008) gjort om kulturella skillnader mellan 
spel- och webbutvecklare. Chen (2008) beskriver att webbutvecklare har en starkare vilja att 
utveckla produkter som uppmärksammas av en större publik. Detta kan bero på att reklamintäkter 
ofta är en primär inkomstkälla för webbaserade företag.

Efter urvalet granskades spelen närmare för att se om det fanns några gemensamma nämnare eller 
mönster bland dem. Dessa gemensamma nämnare jämfördes sedan mot grundläggande spelteori för 
att undersöka om sociala nätverksspel följer samma mönster som spelteorin förespråkar eller om det  
finns eventuella skillnader. För att kunna göra jämförelser blev det därför nödvändigt att läsa in sig 
på grundläggande speldesignsprinciper genom att ta del av publicerade akademiska artiklar, böcker 
och trovärdiga Internetkällor för att få användbar information.

När mönstren väl hade kartlagts utformades två prototyper och de lanserades på den sociala 
nätverkstjänsten Facebook för att se om det gick att belägga de svar som framkommit vid 
undersökningen av de sociala nätverksspelen. Båda prototyperna består av samma grundläggande 
gameplay men den ena prototypen har även utrustats med ett eller flera av de mönster som 
framkommit i undersökningen för att se om prototypen skulle nå ut till ett större antal användare 
och få fler aktiva spelare. Prototyperna utvecklades av Henrik Andersen och Andreas Andersson.
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3 Teori

I detta avsnitt kommer de grundläggande begrepp och tekniker som är nödvändiga att känna till för 
att förstå innebörden av problemet att presenteras.

3.1 Definition av sociala nätverkstjänster

En social nätverkstjänst fokuserar på att bygga och upprätthålla sociala relationer mellan människor 
med någon form av koppling till varandra (Weaver & Morrison, 2008). Denna koppling kan vara 
väldigt varierande och kan exempelvis bestå av släktskap, vänskap eller intresse. På varje social 
nätverkstjänst representeras varje enskild användare som en nod (profil) som är sammankopplad 
med andra profiler och tillsammans bildar dessa nätverk av människor. Tanken bakom en social 
nätverkstjänst är att låta människor dela med sig av idéer, aktiviteter, evenemang och intressen inom 
de individuella nätverken.

Sociala nätverkstjänster som till exempel Facebook, Myspace och Friendster har idag (2010) nått en 
hög popularitet och blir allt mer förekommande i vardagslivet, särskilt bland yngre människor 
(Weaver & Morrison, 2008, Nazir et. al, 2008). Stora företag rapporterar att det är lättare att nå sina 
yngre anställda genom sociala nätverkstjänster istället för att skicka e-postmeddelanden via 
företagets intranät (Chen, 2009). Andra företag tvingas att blockera trafik till och från sociala 
nätverkstjänster, då de upptar för mycket tid av de anställdas arbetstid. Information Solutions Group 
(2010) rapporterar att 47 procent av de som spelar sociala nätverksspel i England är 
heltidsanställda.

3.2 Definition av ett socialt nätverksspel

Då begreppet ”socialt nätverkspel” är relativt nytt är det svårt att ge en exakt definition av 
begreppet. Huvudsakligen skulle det kunna beskrivas som spel skapade för att kunna spelas inom 
ramarna för större befintliga sociala nätverkstjänster (Chen, 2009). Rao (2008) menar att det som 
skiljer sociala nätverkspel från tidigare spel är deras förmåga att bryta sig ur Huizingas (1955) 
magic circle.  Adams et. al. (2006) menar att denna ”cirkel” hänvisar till gränsen som avgränsar 
idéer och aktiviteter som är meningsfulla i spelet från de som är meningsfulla i den riktiga världen. 
Med andra ord, gränsen mellan fantasi och verklighet. Konceptet med Huizingas (1955) magiska 
cirkel kan lätt appliceras på digitala spel och virtuella världar,  men hänvisade ursprungligen till en 
fysisk plats i form av exempelvis en fotbollsplan.

Fig 3.1: Figuren illustrerar Huizingas (1955) magiska cirkel och hur den separerar den verkliga 
världen från den som spel och lekar utspelar sig i.
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Schell (2010) menar att speldesigners tidigare har fokuserat på att skapa spel som separerar spelarna 
från verkligheten och inte tvärtom. Sociala nätverkspel kombinerar den fiktiva spelvärden (cirkelns 
innehåll) med vardagslivet och skapar något som tidigare aldrig varit möjligt (Rao, 2008, Schell, 
2010). 

Spelutvecklingsföretaget Playfish (2010) beskriver begreppet ”sociala nätverksspel” som ett nytt 
sätt att se på digitala spel, där spelarna spelar sina spel tillsammans med vänner på samma sätt som 
de skulle spela ett vanligt sällskapsspel hemma i vardagsrummet. Det är den underliggande 
infrastrukturen från de sociala nätverkstjänsterna som gör det möjligt att skapa dess starka 
”sociologiska” band mellan spelarna (Chen, 2009).

3.3 MMORPG och virtuella världar

Förkortningen MMORPG står för Massively multiplayer online role-playing game. Denna 
spelgenre beskriver hur ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld. Som 
namnet antyder är detta ett rollspel där varje spelare får skapa sin egen spelkaraktär som 
representerar spelaren i den virtuella världen. Spelaren får sedan genomföra en rad fördefinierade 
utmaningar som skapats av spelföretaget bakom den virtuella världen. Genom att utföra dessa 
utmaningar visar spelaren prov på värdighet inom spelvärden och belönas med en högre 
erfarenhetsnivå (level). Samtliga utmaningar kan inte genomföras på egen hand och förutsätter 
därför att spelarna finner vänner inom den virtuella världen för att hjälpa dem med deras 
utmaningar.

Virtuella världar kan på många sätt liknas vid MMORPG, men är regel inte lika spelinriktade. 
Virtuella världar har en tendens att vara mer öppna och låter sina användare bestämma hur den 
virtuella världen ska utvecklas och se ut. Det finns heller inga egentliga mål utan det är upp till 
användarna själva att bestämma vad de vill göra. En viktig aspekt av virtuella världar har blivit att 
umgås och bilda nya vänskapsband med likasinnade, det har även hänt att äktenskap har fullbordats 
via virtuella världar. 

Både MMORPG och virtuella världar har nått stor popularitet världen över. Två tydliga exempel på 
detta är World of Warcraft (WoW) och Second Life (SL) som båda har ett stort antal aktiva 
användare. Redan 2008 rapporterades det att siffran för antalet spelare som aktivt betalde 
månadsprenumerationen för World of Warcraft hade överstigit 11,5 miljoner (Blizzard, 2008). Året 
därefter rapporterade Second Life att deras rekord över antal användare som samtidigt vistats på 
deras servrar hade ökat med 33 procent. Denna ökning visade sig resultera i ett användarantal på 88 
200 personer (Second Life Blog, 2009).

3.4 Flash & Flash Player

Idag (2010) finns det ett flertal tillgängliga multimediaplattformar för att utveckla datorspel som 
kan köras direkt i en webbläsare via så kallade insticksprogram. En av de mest populära är Adobe 
Flash (tidigare Macromedia Flash). För att kunna köra en Flashbaserad applikation direkt i en 
webbläsare krävs ett insticksprogram som kan hantera SWF-filer. Den vanligaste typen av 
insticksprogram för Flashbaserade applikationer är Adobe Flash Player. Detta insticksprogram är 
väldigt populärt och har visat sig nå ut till 99 procent av världens Internetanvändare (Adobe, 2010).
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När Flash först introducerades i mitten av 1990-talet var det framför allt tänkt att användas som ett 
vektorbaserat ritprogram, men har idag vuxit till att bli en sofistikerad plattform för att utveckla 
interaktiva digitala multimediaprodukter som sträcker sig över både skrivbords-, webb- och mobila 
plattformar.

3.5 Facebook

Facebook är en social nätverkstjänst som grundades 2004 av dåvarande studenter vid 
Harvarduniversitetet. Facebook var då tänkt att enbart fungera som en social webbplattform för 
Harvarduniversitetets studenter, men tack vare webbplatsens snabbt växande popularitet 
expanderade den snart till andra skolor och länder världen över (Weaver & Morrison, 2008). I slutet 
av 2006 blev Facebook även öppet för allmänheten och alla människor med tillgång till en giltig e-
postadress kunde registrera ett användarkonto på webbplatsen. Idag fyra år senare har Facebook 
vuxit till världens näst mest besökta webbplats (Alexa, 2010) och har mer än 350 miljoner aktiva 
användare (Facebook Statistik, 2010). Då Facebook först öppnades upp för allmänheten erbjöd 
plattformen ett socialt nätverk där registrerade användare kunde ta del av varandras information och 
egenpublicerat innehåll i form av text, bild och film (Weaver & Morrison, 2008).

Under 2006 kom detta att förändras då Facebook lanserade sitt utvecklar-API som erbjöd externa 
utvecklare att skapa egna webb- och skrivbords-applikationer som kunde kommunicera med 
Facebooks servrar och på så sätt få tillgång till den data och funktionalitet som plattformen hade att 
erbjuda. Detta öppnade upp ögonen för utvecklare världen över som nu kunde utveckla egna 
applikationer som direkt kunde nå ut till Facebooks omfattande användarkrets genom att antingen 
publicera applikationen på Facebook eller genom att göra sig tillgänglig och användbar för 
Facebooks användare. Bland de som idag (2010) har nått störst framgångar genom att utveckla 
produkter för Facebook är spelföretagen Zynga och Playfish som båda använder Facebooks API för 
att utveckla sociala webbspel som kan spelas direkt inne på Facebook av alla registrerade 
användare.

3.6 Speldesign

Speldesign är en väsentlig del av spelutveckling och inkluderar framförallt arbetet med att 
konstruera och utforma innehåll och regler för att skapa gameplay i ett spel. Beroende på vad det är 
för slags spel som designas kan även andra arbetsuppgifter som att bestämma spelmiljö och 
eventuell handling för spelet också inkluderas som en del av arbetet.

Inom speldesign finns det ett flertal funktionaliteter (features) som mer eller mindre blivit 
standarder och är vanligt förekommande i spel. Några exempel på sådana features är high score 
list, kommunikationskanaler, spelkaraktärer, virtuella varor och simulatorer. Dessa features är  
även vanligt förekommande bland sociala nätverksspel och inte bara ”vanliga” digitala spel. Det är 
genom att applicera och kombinera olika typer av features som gamedesigners skapar spelens 
gameplay. Adams et. al, (2006) beskriver gameplay som de utmaningar som en spelare står inför, 
samt de åtgärder som spelaren är tillåten att utföra för att övervinna dessa utmaningar. En ”bra” 
kombination av funktionalitet är därför viktig för att utforma ett ”bra” spel.
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3.6.1 High Score List

Funktionaliteten High Score List eller ”Highscores” är något som funnits i digitala spel sedan 
arkadspelet Asteroids lanserades i slutet på 1970-talet (Björk & Holopainen, 2005). De är vanligtvis 
förekommande i action-spel där den enda indikationen på framgång är spelarens poäng (Adams et. 
al, 2006). Funktionen är till för att spara ett begränsat antal spelares poängrekord efter rangordning 
för att indikera vilka spelare som lyckats bäst inom spelet och på så sätt öka tävlingsmomentet.

3.6.2 Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler är det medium och de metoder som spelare kan använda för att skicka 
meddelande till andra spelare (Björk & Holopainen, 2005). Även spelet kan vara en 
kommunikationskanal, där spelare försöker förmedla ”meddelanden” till varandra. Ett exempel på 
detta är sällskapsspelet Pictionary, där lag får poäng när lagmedlemmar gissar rätt på ord som en 
lagmedlem försöker illustrera inom en begränsad tidsperiod.

3.6.3 Spelkaraktärer / Avatarer

Termen avatar används för att referera till en karaktär i ett spel som har rollen som huvudperson och 
tjänar under spelarens kontroll (Adams et. al, 2006). Många action- och äventyrsspel använder 
avatarer för att illustrera spelaren och spelaren använder sin avatar för att interagera med den fiktiva 
världen (Björk & Holopainen, 2005).  I rollspel är det mer förekommande att spelaren får hantera 
en grupp (party i rollspels-lingo) karaktärer och byta kontroll från en karaktär till en annan. Även 
om ett spel kan innehålla fler än en karaktär så brukar det ändå finns en karaktär som ses som 
spelets ledande karaktär, denna är då sedd som spelarens avatar (Adams et. al, 2006).

Den relation som en spelare har till sin karaktär kan variera oerhört beroende på ett flertal faktorer 
och från spel till spel. Ett sätt att få spelaren mer involverade i sina karaktärer är genom att låta 
spelaren själv få skapa den. Denna process är något som är vanligt förekommande bland rollspel 
och speciellt inom online-baserade rollspel (Adams et. al, 2006). Det finns ingen standardmall över 
vad spelaren kan påverka, men vanliga saker är ras, kön, kroppsbyggnad, hårstil, kläder och andra 
fysiska attribut hos spelkaraktären. Det är även vanligt att spelaren kan påverka sin spelkaraktärs 
egenskaper i form av styrka, tålighet, karisma, skicklighet, m. fl.

3.6.4 Virtuella varor / Virtuell valuta

Virtuella varor är ett begrepp som härstammar från MMORPGs och virtuella världar. Hela 
konceptet bygger på mikrotransaktioner, där spelare betalar små summor med riktiga pengar för 
varor som bara existerar inom ramarna för den virtuella världen (Hamari & Lehdonvirta, 2010). 
Detta utbyte av riktig valuta mot virtuella varor framkom enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) i 
slutet av 1990-talet i form av handel mellan spelare i virtuella värdar som Ultima Online och 
EverQuest. Sedan dess har speldesigners allt mer lärt sig utnyttja denna drivkraft som tycks existera 
hos spelare att investera i virtuella varor. 

Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) uppskattades omsättningen av virtuell valuta inom MMORPG 
och virtuella världar till ett sammanlagt belopp på 2,1 miljarder dollar 2006.
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Det är vanligt förekommande att spelare av sociala nätverksspel väljer att spendera riktiga pengar 
på virtuell valuta, som även uppskattas inbringa 80 procent av vinstinkomsten för sociala 
nätverksspel (Chen, 2009). Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) uppskattades omsättningen av 
virtuell valuta inom MMORPG och virtuella världar till ett sammanlagt belopp på 2,1 miljarder 
dollar 2006. Enligt Information Solutions Group (2010) har ungefär 28 procent av sociala 
nätverksspelare någon gång betalat riktiga pengar för virtuell valuta.

3.6.5 Simulatorer och leksaker

Frasca (2003) beskriver ett digitalt spel som en simulering som tillåter spelaren utföra handlingar 
som modifierar systemets beteende. En simulator är en matematisk eller symbolisk modell av en 
verklig situation, skapad i syftet av att studera problem som existerar i den verkliga världen (Adams 
et. al, 2006). För att en simulator ska medföra någon form av meningsfullhet måste den därför 
representera någon del av den verkliga världen så exakt som möjligt. Adams et. al. (2006) menar att  
simulatorer skiljer sig från spel då de är skapade för underhållning och innehåller därför inte lika 
hög grad av realism för att göra spelet mer spelbart.

Det som definierar en leksak är att den inte har några specifika regler eller mål och det är upp till 
ägaren hur leksaken ska komma att användas (Adams et. al, 2006). En leksak som till exempel en 
boll kan användas för att skapa spel (fotboll, basket, handboll, m.fl.), men det blir inget spel förrän 
bollen placeras inom ramarna av regler, mål och fantasi (Adams et. al, 2006).

3.6.6 Never Ending Stories

Never Ending Stories syftar på när ett spel inte har något fördefinierat slut utan kan pågå i 
oändlighet. Detta är något som är ständigt förekommande bland MUDs (Multi-User Dungeon) och 
MMORPGs (Björk & Holopainen, 2005).

Populära datorspel som utnyttjat Never Ending Stories är Sim City- och The Sims-serien. Dessa spel 
kan mer liknas vid simulatorer och många menar att de till och med inte borde klassas som spel 
utan som leksaker. Trots detta nådde ”spelet” The Sims en hög popularitet och var det första av sitt 
slag (Adams et. al, 2006). Anledningen till dessa framgångar tros bero på två saker: den 
”exempellösa omfattningen av kreativitet och betoning på interpersonella relationer” (Adams et. al, 
2006). The Sims kan liknas vid ett digitalt dockhus som tillåter spelaren att skapa både dockorna 
(spelkaraktärerna), dockhuset (huset och det grannskapet som spelkaraktärerna lever i) och den 
relation som dockorna ska ha till varandra (makar, grannar, barn, o.s.v.). Det faktum att The Sims 
handlar om relationer istället för abstrakta utmaningar anser Adams et. al. (2006) starkt bidra till 
spelets framgångar, särskilt hos kvinnliga spelare. Information Solutions Group (2010) rapporterar 
att majoriteten av sociala nätverksspelare består av kvinnor.
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Fig 3.2: Figuren visar hur ett samtal mellan två spelkaraktärer i The Sims ser ut. Samtalet sker 
utanför spelarens hus som är skapat i medeltida stil. Detta är ett tydligt exempel på hur spelarens 
kreativitet kan påverka spelets innehåll.

3.7 Designmönster

Designmönster är ett koncept som introducerades av Alexander et. al. (1977) i boken A Pattern 
Language: Towns, Buildings, Construction och var baserad på deras designkunskaper inom 
byggnadsarkitektur. Mönstren beskriver många olika nivåer av problem och utmaningar som en 
arkitekt   kan stöta på då han / hon påbörjar planeringen av en stad till mindre beslut som att 
bestämma vilka möbler som ska finnas i ett vardagsrum (Björk & Holopainen, 2005). Mönstren är 
relaterade till varandra på ett sådant sätt att effekten av att följa ett mönster påverkar andra mönster.  
Alexander et. al. (1977) syfte var att skapa en metod för att kodifiera användningen av 
designkunskaper i separata men sammanhängande delar, de understryker den praktiska 
användningen av designmönster på följande sätt:

Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our 
environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a 
way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the 
same way twice (Alexander et.al, 1977: 10).

Konceptet med designmönster kom senare att spridas utanför byggnadsarkitektur då Beck & 
Cunningham (1987) började experimentera med idén om att tillämpa mönster till programmering. 
Designmönster vann popularitet i datavetenskap i samband med Gamma et. al. (1994) bok med 
namnet Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software som publicerades 1994. 
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Denna bok i kombination med studier från Brochers (2001) och Kreimeier (2002) kom att lägga 
grunden för mönster inom speldesign (Björk & Holopainen, 2005).

3.8 Speldesignsmönster

Kreimeier (2002) beskrev i sin artikel The Case of Game Design Patterns att designmönster även 
kan användas för att stödja speldesign, men Björk & Holopainen (2005) menar att designmönster 
inte är ett idealiskt designverktyg för spel då de ursprungligen är framtagna som ett problemlösande 
verktyg. Denna slutsats baserade Björk & Holopainen (2005) på följande tre observationer: 

• Att definiera mönster utifrån problem skapar risk att se mönster som en metod för att bara ta bort 
oönskade effekter av ett designverktyg, snarare än att stödja kreativt designarbete.

• Många av de mönster som Björk et. al. (2003) identifierat beskriver egenskaper som mer eller 
mindre garanterar andra egenskaper i spelet, med andra ord, det problem som beskrivs i mönstret 
skulle lätt kunna lösas genom tillämpning av närstående och mer specifika mönster.

• Effekten av att införa, ta bort eller ändra ett mönster i ett spels speldesign berör då många olika 
aspekter av spelet, vilket gör spelets designmönster inexakta verktyg för att lösa problem 
mekaniskt.

Vidare förklarar Björk & Holopainen (2005) hur de tror att spelmönster erbjuder en bra modell för 
strukturering av kunskap kring gameplay som kan användas för både design och analys av spel och 
väljer därför att definiera spelmönster på följande sätt: 

Game design patterns are semiformal interdependent descriptions of commonly 
reoccuring parts of the design of a game that concern gameplay. (Björk & 
Holopainen, 2005: 34)

Björk & Holopainen (2005) menar att alla mönster på något sätt är relaterade till varandra, men 
vissa relationer är mer förekommande än andra och gör dem därför lättare att identifiera. Det 
existerar även en form av hierarki bland dessa mönster. Trots detta samexisterar inte alla mönster 
under en och samma hierarki utan är utspridda i flera olika grupper där eventuella underliggande 
hierarkier kan existera.

 Många av de spelmönster som existerar är av väldigt abstrakt karaktär och förekommer därför 
sällan ensamma. Det finns även spelmönster som är betydligt mer konkreta, även om gränsen är 
otydlig. Konkreta spelmönster är nära relaterade till spelets grundläggande komponenter. Dessa 
komponenter är objekt som spelaren interagerar med under spelsessionen. Objekten kan 
representeras av fysiska objekt i form av saker eller varelser, men även av abstrakta fenomen som 
värden eller attribut. Ett exempel på ett vanligt förekommande spelmönster är score (poäng). Detta 
mönster är en numerisk representation av spelarens framgång i spelet. Många gånger representerar 
poängen inte bara framgång utan definierar även den (Björk & Holopainen, 2005). Enligt Björk & 
Holopainen (2005) kan mönster ses som ett användbart verktyg inom speldesign för att fatta bättre 
designbeslut, skapa bättre förståelse för hur andra spel fungerar, samt fungera som en 
inspirationskälla för nya spelidéer.
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4 Empiri

I detta avsnitt presenteras de sociala nätverksspel som ingick i undersökningen. Inledningsvis visas 
data om varje enskilt spels aktiva månadsanvändare, samt en kort beskrivning av spelet.

4.1 Urval av sociala nätverksspel

Som tidigare nämnts  baseras urvalet av spel som ska ingå i studien på det antal spelare som spelen 
har. Den statistiska data som använts för att göra urvalet är hämtad från AllFacebok.com den 16 
februari 2010. Samtliga av de utvalda spelen finns representerade under spel-kategorin i Facebooks 
globala applikationsbibliotek.

Spelnamn Antal Spelare per Månad Global Applikationsplacering

FarmVille 78 975 913 1

Birthday cards 49 135 859 2

Café World 30 373 554 3

Facebook for iPhone 26 851 685 4

Happy Aquarium 26 694 602 5

Texas HoldEm Poker 25 833 621 6

Fish Ville 25 254 426 7

Mafia Wars 25 082 042 8

Causes 23 693 665 9

Zoo World 19 499 210 10

Fig 4.1: Tabellen visar resultatet från urvalet av spel från den 16 februari 2010. De rader som 
markerats är de spel som kom att ingå i undersökningen.

Genom att studera kolumnen för ”Global Applikationsplacering” kan man tydligt se att spel har en 
stark popularitet bland Facebooks användare då sju av tio applikationer är klassade som spel.

4.2 En närmare titt på de utvalda sociala nätverksspelen

Inget av de följande spelen kräver att spelarna betalar någon form av månadsavgift eller 
inträdessumma för att få tillgång till spelen. Samtliga spel finns tillgängliga via Facebooks 
applikationsbibliotek och kan spelas av alla registrerade Facebook-användare. 

E M P I R I

11



4.2.1 FarmVille

FarmVille är en farm-simulator som utspelar sig i realtid och finns tillgänglig via den sociala 
nätverkstjänsten Facebook. Spelet publicerades den 19 juni 2009 av  spelföretaget Zynga. Idag 
(2010) har FarmVille omkring 80 miljoner aktiva månadsanvändare, vilket gör det till det 
populäraste spelet på Facebook (AllFacebook, 2010). FarmVille har en så pass stor användarbas att 
den överstiger det totala antalet användare som har registrerat sig på den sociala nätverkstjänsten 
Twitter (Schell, 2010). Spelets popularitet har lett till att det nu även går att spela utanför ramarna 
av Facebook. Den 4 februari 2010 lanserades FarmVille även på Microsofts MSN Games-sida, och 
finns även tillgängligt via Zyngas egen webbplats. Även om FarmVille finns tillgängligt på externa 
webbplatser utanför Facebook så kräver spelet fortfarande att spelarna har ett användarkonto på 
Facebook för att kunna spela.

FarmVilles gameplay är relativt simpelt. Varje spelare erbjuds i början av spelet en begränsad 
markyta som kan användas för att så grödor av olika slag. Genom att producera frukt och grönsaker 
utvecklas spelarens karaktär samtidigt som han/hon belönas med mynt. Mynten kan användas för 
att införskaffa nya grödor, men även för att köpa hjälpmedel till farmen eller helt enkelt föremål 
som enbart kan användas som utsmyckning. När en spelare utvecklas ökar spelarens nivå (level) 
och spelaren får tillgång till fler produkter på FarmVilles marknadsplats. Det finns två sorters 
produkter, de som kostar mynt och de som kostar sedlar. Sedlarna är en ovanligare typ av valuta 
som spelare belönas med när de når en högre nivå. Dessa sedlar används framförallt för att investera 
i bonusmaterial som brukar säljas i begränsad upplaga. För de spelare som inte har tålamod, ork 
eller tid att samla ihop dessa två typer av valuta går det även att köpa mynt och sedlar från Zynga 
med riktiga pengar, men det är inget krav för att gå vidare i spelet. Vidare erbjuder FarmVille en 
hög grad av kreativ kontroll, då spelet erbjuder spelarna möjligheten att designa sina egna farmar. 
Den kreativa viljan är något som ständigt motiveras genom att spelarnas vänner kan besöka deras 
farm för beskådning, men även för att kommentera på farmens utseende, struktur och funktionalitet.
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Fig 4.2: Figuren visar ett ”besök” av en FarmVille-farm. Besökare kan lämna kommentarer i form 
av skyltar på vänners farmar.

4.2.2 Café World

Café World är spelföretaget Zyngas näst största spel och har omkring 30 miljoner aktiva 
månadsanvändare (AllFacebook, 2010). Spelet kan på många sett liknas vid FarmVille då även 
detta spel är en form av realtidssimulator. Den största skillnaden är att Café World istället utspelar 
sig i en miljö där spelarna har i uppgift att starta sina egna restauranger i stället för farmar. Visuellt 
sett skiljer sig Café World från FarmVille då Café World utspelar sig i en virtuell värld där 
spelkaraktärerna är renderade tredimensionella figurer. En annan intressant skillnad är hur Café 
World använder spelarens vänner från den sociala nätverkstjänsten för att skapa karaktärer i spelet. 
Ett exempel på detta är när spelaren behöver ”anställa” folk till sin restaurang och de arbetssökande 
representeras av spelarens vänner från den sociala nätverkstjänsten. En ”anställd vän” representeras 
inte av vännen själv utan av spelets programkod i form av en NPC (Non-Player Character). Detta är 
en intressant strategi som uppmuntrar spelare att skaffa sig fler vänner på den sociala 
nätverkstjänsten för att lättre lyckas i den virtuella spelvärden.
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Fig 4.3: Figuren visar en spelare som ”anställt” vännen Andreas.

4.2.3 Happy Aquarium (Beta)

Happy Aquarium är spelföretaget CrowdStars flaggskepp och lanserades under 2009. Spelet 
fungerar som en akvariesimulator där spelarens primära uppgift är att ta hand om akvariets fiskar. 
Även i detta spel når spelaren högre nivåer (levels) genom att utföra dagliga sysslor som att se till 
att alla fiskar har mat och mår bra. Liksom de tidigare nämnda spelen lämnar Happy Aquarium plats 
för en hög grad av kreativ kontroll då spelare kan designa sina egna akvarium. Denna funktionalitet 
är något som görs möjlig via spelets fiskaffär.

4.2.4 Texas HoldEm Poker

Texas HoldEm Poker är ett av de få spel som skiljer sig från mängden av populära 
realtidssimulatorer bland Facebooks mest populära spel och applikationer. Även detta spel är 
utvecklat av spelföretaget Zynga och lanserades under 2008 då det av många sågs som Zyngas 
flaggskepp. Spelet är en ”lyckad” kombination av enkla flash-animationer, enkelt 
användargränssnitt, levande community och gameplay från det klassiska pokerspelet Texas HoldEm 
(Inside Social Games, 2008).

E M P I R I

14



Fig 4.4: Figuren visar hur en spelsession i Texas HoldEm kan ser ut. Visuellt sett skiljer sig Texas 
HoldEm från de övriga spelen som ingått i undersökningen då det använder en mer realistisk stil. 

4.2.5 FishVille

FishVille är ytterligare en tolkning av en akvariumsimulator, likt CrowdStars Happy Aquarium. 
Spelet är utvecklat av spelföretaget Zynga och har en användarbas på omkring 25 miljoner aktiva 
månadsanvändare (AllFacebook, 2010). FishVille lanserades efter Happy Aquarium och ses därför 
av många som en ”klon”, men det förekommer små skillnader mellan spelen. FishVille erbjuder 
många gånger samma funktionalitet som Happy Aquarium, men med fördelen att dessa 
funktionaliteter kan utföras gratis utan att spelaren behöver betala riktiga pengar för dem.

4.3 Kartläggning av mönster bland utvalda sociala nätverksspel på Facebook

Genom att studera och följa den mall av speldesignsmönster som registrerats av Björk et. al. (2003) 
har 75 gemensamma spelmönster registrerats bland de utvalda sociala nätverksspelen. Mallen ger 
bland annat en kort beskrivning av samtliga 295 spelmönster, samt exempel på vanliga 
användningsområden för dem. För att bättre studera spelen har vare enskilt spel speltestats och 
spelsessioner har spelats in för att lättare analysera och lokalisera spelmönster i spelen. Detta är en 
av de metoder som Björk & Holopainen (2005) rekommenderar för att finna spelmönster i spel.
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4.4 Kombination av gemensamma spelmönster

Denna del av uppsatsen kommer att behandla hur de gemensamma observerade spelmönstren har 
valts att appliceras på de sociala nätverksspelen för att skapa funktionalitet (features) för spelarna. 
Anledningen till att spelmönstren bör konverteras från mönster till features beror på att spelmönster 
generellt sett är mer abstrakta än features. Som tidigare beskrivits menar Björk et. al. (2003) att alla 
mönster är mer eller mindre relaterade till varandra i någon form, vilket ytterligare försvårar 
möjligheten att försöka peka ut de unika möjligheter som sociala nätverksspel besitter.

Även om spelmönstren konverteras till features så resulterar detta fortfarande i ett så pass högt antal 
gemensamma nämnare att det är svårt att få en konkret helhetsbild. Detta problem undgås genom att 
se på problemet ytterligare ett steg upp i hierarkin. Genom att para ihop liknande features till större 
grupper går det lättare att ta en närmare titt på vad det är som sociala nätverksspel kan erbjuda 
spelare som tidigare spelplattformar helt enkelt inte har kunnat eller haft svårt för.

Genom att göra denna sammanslagning av features har fyra övergripande grupper formats. Dessa 
grupper har valt att kallas Kommunikationskanaler, Personlig spelkaraktär, Virtuella varor och 
Generella drag. 

För en komplett lista över alla de mönster som är kopplade till respektive funktionsgrupp, se 8.2 
(bilaga 2 - Sammanslagning av spelmönster).

4.4.1 Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler är en samling av funktionalitet bestående av 37 st spelmönster som 
tillsammans skapar möjlighet för spelare att kommunicera med andra befintliga och potentiella 
spelare inifrån spelet. Då sociala nätverksspel har tillgång till underliggande struktur och 
grundläggande funktionalitet från en social nätverkstjänst, kan spelen använda den sociala 
nätverkstjänsten för att kommunicera med människor som finns utanför spelvärden men inom 
ramarna för den sociala nätverkstjänsten. Denna typ av ”yttre kommunikation” är något spelen 
ständigt uppmanar sina spelare till. Kommunikationen kan yttra sig på många olika sätt, men ofta i 
form av spelinbjudningar, utmaningar eller små statusrapporter som meddelar spelarens vänner om 
hur det går för honom / henne i spelet.

Det existerar även en ”inre kommunikation” som bara kan uppstå inne i spelen. Ett exempel på 
”inre kommunikation” är kommentar-skyltarna som användas i FarmVille för att lämna små 
kommentarer på vänners farmar. Dessa skyltar kan enbart användas av Facebook-användare som 
spelar FarmVille.

4.4.2 Personlig spelkaraktär

Personliga spelkaraktärer är en grupp av funktionalitet och spelmönster som är relaterad till spelares 
spelkaraktärer. Samtliga av de utvalda sociala nätverksspelen använder information från spelares 
användarkonton på Facebook för att skapa spelkaraktärer som representerar Facebook-användarna i 
spelvärlden. Några av de utvalda sociala nätverksspelen erbjuder ett flertal verktyg som kan 
användas av spelarna för att gestalta sina spelkaraktärer, medan andra spel enbart representerar 
spelkaraktären med samma namn som Facebook-användaren. Oavsett hur mycket eller lite spelarna 
kan påverka sina spelkaraktärer så är de alla direkt länkade till en specifik användare inom den 
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sociala nätverkstjänsten. Detta medför att spelkaraktären i de sociala nätverksspelen är densamma 
som spelaren av de sociala nätverksspelen.

4.4.3 Virtuella varor

Virtuella varor är en sammanslagning av 42 spelmönster som tillsammans skapar funktionalitet som 
gör det möjligt för spelare att investera i virtuella varor. Spelare kan med hjälp av dessa mönster 
köpa, sälja, ge bort, interagera och hantera virtuella varor i den digitala spelvärden. Varorna kan 
symbolisera spelares framgång i spelet, då alla spelare inte har tillgång eller förutsättningar att 
införskaffa vissa varor. Exempel på sådana varor kan vara sådana som säljs i en begränsad upplaga 
och till ett högt pris. Syftet med virtuella varor varierar från vara till vara. Vissa varor är enbart 
avsedda som prydnad och fyller ingen direkt funktion i spelet, medan andra har en större inverkan 
då de är avsedda att underlätta för spelaren. Ett exempel på virtuell vara som är avsedd att 
underlätta för spelarna är traktorn i FarmVille. Traktorn kan användas för att skörda spelares åkrar, 
en uppgift som den utför fyra gånger snabbare än om spelarna skulle skörda ”för hand”. Exempel på 
estetiska varor är dammar och sjöar som spelare kan placera ut på sina FarmVille-farmar. Dessa 
varor fyller ingen direkt funktion i spelet utan är enbart menade som dekoration åt spelarna.

4.4.4 Generella drag

Trots att många spelmönster är av väldigt abstrakt form, så finns det ett fåtal undantag som är 
betydligt mer konkreta och lättare att identifiera som en unik egenskap. Denna typ av mönster 
beskrivs av Björk & Holopainen (2005) som en ”högre nivå” av mönster. Dessa mönster är med stor 
sannolikhet beroende av ett flertal abstrakta mönster, dessa kallar Björk & Holopainen (2005) för en 
”lägre nivå” av mönster. Mönster av en högre nivå har summerats i en egen grupp som jag valt att 
kalla ”generella drag”. Denna grupp består endast av 3 mönster och kommer att behandlas mer 
ingående.

4.4.4.1 Never Ending Stories

Detta mönster uppstår bland de utvalda sociala nätverksspelen då inget av dem har något 
fördefinierat slut eller vinstförhållande. Då samtliga spel kan pågå i oändlighet blir de enbart en 
evig strävan efter poäng, som sedan används för att införskaffa fler poäng.

4.4.4.2 The Show Must Go On

The Show Must Go On uppstår då en spelsession kan förändras utan att spelaren påverkar spelet. 
Detta spelmönster är vanligt förekommande bland realtidsstrategispel, där det alltid finns något som 
händer i spelvärden och spelaren måste hela tiden ställa om sin uppmärksamhet från en plats till en 
annan för att hålla jämna steg med spelet (Björk & Holopainen, 2005). Detta är något som man kan 
se väldigt tydligt bland de utvalda sociala nätverksspelen, då de aldrig stannar upp eller pausas. När 
en spelare väl har installerat något av de utvalda sociala nätverksspelen kommer spelarens 
spelsession aldrig att upphöra eller stanna upp. Spelen utspelar sig med andra ord i realtid och 
fortlöper även när spelarna inte är aktiva eller inloggade i spelen, detta medför att spelare måste 
planera sin tid i och utanför spelvärden då de båda fortlöper parallellt med varandra.
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4.4.4.3 High Score List

Samtliga av de utvalda sociala nätverksspelen använder highscore-listor för att ge spelarna 
möjligheten att mäta sina framgångar mot andra spelare. En vanligt förekommande variant av 
highscore-lista är att spelarna inte tävlar mot varandra på en global skala, utan enbart mot sina 
vänner.

4.5 Val av mönster som ska ingå i prototypen

Tidigare i rapporten nämns att två spelprototyper har utvecklats för att kontrollera om de mönster 
som framkommit under granskningen av de sociala nätverksspelen kan vara nyckeln till spelens 
framgångar. Båda spelprototyperna innehåller samma grundläggande gameplay men där den ena 
spelprototypen även har utrustats med ett eller flera av de mönster som framkommit under 
granskningen av spelen. För att spelprototyperna ska ha samma förutsättningar att nå ut till 
potentiella användare har de publicerats på Facebook, likt de andra spelen som ingått i 
undersökningen.

4.5.1 Problematik kring val av spelmönster

Det finns en stor problematik kring att välja ut ett specifikt spelmönster för att applicera på den 
prototyp vars funktionalitet ska vara utökad. Då många spelmönster var av väldigt abstrakt karaktär, 
kan det vara väldigt svårt, om inte omöjligt, att enbart applicera ett spelmönster och hoppas på 
någon form av effekt. Därför kommer istället en kombination av mönster som tillsammans bildar en 
funktionalitet (feature) att handplockas för att applicera på den utökade prototypen.

Även om mönster sammanslogs till funktionalitet kvarstod det fortfarande en del problematik. 
Tidigare i uppsatsen beskrivs det att de båda prototyperna ska ha samma grundläggande gameplay. 
Detta innebär att den utökade prototypens funktionalitet inte får vara så pass omfattande att den 
skulle resultera i en förändring av gameplay. För mer information se 8.3 (bilaga 3 -Visuella 
skillnader mellan de två spelprototyperna).

4.5.2 Slutgiltigt val av mönster och funktionalitet

Den utökade funktionalitet som har applicerats på den ena prototypen består av en ”utmana en 
vän”-funktion. Denna funktion baseras på några av de mönster som ingår i kommunikationskanaler-
gruppen. Den här typen av funktionalitet är något som finns representerat i alla de spel som ingått i 
undersökningen. Trots detta är funktionaliteten inte nödvändigtvis utformad som en utmaning utan 
kan istället förekomma som en uppmaning, hälsning eller liknade. Ett liknande exempel är i spelet 
Texas HoldEm Poker där spelare kan bjuda in vänner.

Denna ”utmana/bjud in en vän”  funktionalitet är något som görs möjligt via Facebooks utvecklar-
API. Anledningen till att denna funktionalitet finns representerat i alla de granskade spelen kan bero 
på att Facebook Developer Wiki (2010) rekommenderar detta API-anrop för att öka applikationens 
användarbas. Information Solutions Group (2010) rapporterar att 40 procent av Amerikanska 
spelare introduceras till sociala nätverksspel via rekommendationer eller inbjudningar från vänner. 
En siffra som visas vara lika hög som antalet användare som lockats att spela på grund av 
reklamannonser inom den sociala nätverkstjänsten (Information Solutions Group, 2010).
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4.6 Prototypframställning

I detta avsnitt kommer olika aspekter kring framtagningen av prototyperna att behandlas. Stycket 
kommer även att behandla hur de färdigställda prototyperna har publicerats.

4.6.1 Problematik med utveckling av spelprototyp

Det fanns en del problematik med att utveckla ett socialt nätverksspel vars primära syfte var att 
agera mätinstrument för denna typen av undersökning. Här följer en lista över problematik som 
kom att beröra utvecklingen av spelprototyperna.

• Då tiden för undersökningen var relativt kort fanns det inte tid för att utveckla en prototyp som 
innehöll alla de spelmönster som framkommit under granskningen av de utvalda sociala 
nätverksspelen.

• En del spelmönster var tvungna att prioriteras bort då det inte skulle finnas tid för att utveckla 
funktionalitet som utnyttjade dem.

4.6.2 Utvecklingsplattform

Prototyperna kommer som tidigare beskrivits utvecklas i Adobe Flash och programmeras i 
scriptspråket ActionScript 3. Det finns många fördelar med att använda Adobe Flash som 
utvecklingsplattform för prototyperna. Den största fördelen består av det klientbibliotek som finns 
tillgängligt för ActionScript 3-utvecklare. Biblioteket är utvecklat av både Facebook och Adobe och 
erbjuder därför goda förutsättningar för tredjepartsutvecklare att utveckla sina egna applikationer 
och spel som använder data och funktionalitet från Facebook.

 Facebook erbjuder även API:er för andra utvecklingsplattformar, men förutom Microsoft 
Silverlight så är Adobe Flash den enda plattformen som kan erbjuda den interaktiva funktionalitet 
som krävs för att skapa denna typen av spel. Samtliga spel som ingått i undersökningen har varit så 
kallade ”Flash-spel”.

4.6.3 Hantering av speldata

Mycket av den data som spelprototyperna kommer att generera kommer att sparas på Facebooks 
servrar, men en del data kommer att behöva lagras på en extern server. Denna lagring kommer att 
ske i en MySQL-databas och då automatiskt också ge statistik över hur många spelare som spelar 
spelet.

Även om den ena prototypen kommer att sakna ”utmana en vän” funktionaliteten så kommer den 
fortfarande att lagra data i form av spelares poäng (highscores). Datan från de två olika 
spelprototyperna kommer att lagras i samma format, men i varsin databas.

4.6.4 Publicering av spelprototyper

De båda prototyperna publicerades på Facebook och kunde inte användas utanför den sociala 
plattformen. Spelare kan alltid sprida spelens länkar utanför Facebook, men detta kommer inte att 
påverka undersökningen då de som tar del av länkarna måste ha ett användarkonto på Facebook för 
att kunna spela spelen.
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Fig 4.5: Figuren visar ”The Flying Pig” i Facebooks globala applikationsbibliotek. Prototypen har 
sorterats under Spel - Actionspel & arkadspel.

Båda spelen lanserades samtidigt och spridningen var begränsad till två personer som vardera fick i 
uppgift att spela och förmedla spelet vidare. Den person som påbörjade spridningen av den prototyp 
som utrustats med den utökade funktionaliteten (utmana en vän) bodde i Växjö, Sverige och var 
studerande vid Linnéuniversitetet. För att den andra personen skulle ha liknade förutsättningar att 
sprida spelet, valdes en annan student vid högskolan i Norrköping. De båda studenterna var i jämlik 
ålder och hade båda ett etablerat vännätverk vid respektive lärosäte.

Den prototyp som utrustats med den utökade funktionaliteten (utmana en vän) kom automatiskt att 
sprida applikationen vidare genom att spelare producerade utmaningar till andra spelare. Den andra 
prototypen kom istället att förlita sig på att spelare faktiskt kommunicerade med andra potentiella 
spelare för att på så sätt sprida prototypen vidare. Denna kommunikation behöver nödvändigtvis 
inte ske genom  Facebook utan tillåts även utanför den sociala plattformen i form av exempelvis e-
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post. Det väsentliga är att den prototyp som saknar den utökade funktionaliteten inte kan bidra till 
en ökad spridning genom spelet utan måste ske externt.

När undersökningen var avslutad kom data från de två prototyperna att granskas för att se om den 
ena prototypen lyckades nå ut till fler användare än den andra. Annan data som kom att vara 
intressant för undersökningen var antalet spelare som utnyttjat den utökade funktionaliteten (utmana 
en vän).
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5 Analys

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit av prototyperna, samt att uppsatsens 
frågeställning kommer att besvaras.

5.1 Empiri och teori behandlas och analyseras

5.1.1 Kommunikationskanaler

Bland de spel som ingått i undersökningen är kommunikationskanaler en väsentlig del av spelet. 
Det som gör att sociala nätverksspel kan utnyttja kommunikationskanaler på ett sätt som tidigare 
spel aldrig kunnat beror på den underliggande infrastrukturen av det sociala nätverket. Spelarna 
behöver nödvändigtvis inte kommunicera med andra spelare som spelar spelet samtidigt som de 
själva, utan kan även förmedla meddelanden till personer som inte spelar för tillfället eller helt 
enkelt inte använder applikationen. Denna typ av kommunikation mellan användare bidrar då till att  
fler användare uppmärksammar spelet, vilket kan leda till att spelet får en större användarbas då 
användare inte behöver betala för att spela.

Kommunikationskanaler har funnits i tidigare digitala spel och särskilt bland online-spel, men 
kommunikationen har begränsats till att enbart fungera inom ramarna av spelet. Sociala nätverkspel 
har förmågan att bryta dessa ramar då de är en del av ett större socialt nätverk. Det kan även ske en 
ökad kommunikation jämfört med andra digitala spel, då Facebook har en stor användarbas och 
spelare har många att kommunicera med. Enligt Facebook Statistik (2010) har en genomsnittlig 
användare på Facebook 130 vänner.

5.1.2 Personlig spelkaraktär

I virtuella världar och MMORPG skapar användarna / spelarna en egen karaktär som ska 
representera dem i den virtuella världen (avatar) och spelkaraktären behöver inte ha någon direkt 
koppling till spelarens privatliv. Detta är något som skiljer sig från hur de utvalda sociala 
nätverksspelen använder avatarer och spelkaraktärer. Då sociala nätverksspel är direkt kopplade via 
den underliggande strukturen av ett socialt nätverk till sina spelares användarprofiler, medför detta 
att spelkaraktärernas  handlingar i den virtuella världen är kopplade till spelarens privatliv i den 
riktiga världen. Då information om spelarens tillstånd i spelvärlden är publikt för alla spelarens 
vänner, kan detta motivera spelaren till att prestera bättre i spelet.

Denna typ av personlig spelkaraktär är också något som bryter sig ur Huizingas (1955) magiska 
cirkel då spelaren representerar sig själv i spelet och inte av en fiktiv virtuell karaktär. Delar av 
spelarens riktiga liv placeras i spelet (cirkeln).

5.1.3 Virtuella varor

Som tidigare beskrivits i uppsatsen härstammar virtuella varor från MMORPG och är inte vanligt 
förekommande i andra typer av spel. Av de sociala nätverkspel som ingått i undersökningen kan 
inget klassas som ett MMORPG, men samtliga innehåller någon form av virtuella varor. Om man 
bortser från Texas HoldEm Poker är samtliga spel utformade som traditionella 
skrivbordsapplikationer. Med detta menas applikationer som är avsedda att användas lokalt på den 
dator de är installerade på och behöver inte någon Internetanslutning. Då spelen är publicerade på 
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sociala nätverkstjänster förutsätter det att spelarna är uppkopplade under en spelsession och därför 
kan funktionalitet som virtuella varor göras möjlig. Detta skapar en kombination av online- och 
offline-element som inte är särskilt vanlig. Vidare används de virtuella varorna på samma sätt som i 
MMORPG. Spelare kan köpa virtuell valuta som de kan spendera på virtuella objekt som kan 
användas inom spelvärlden. Det är viktigt att påpeka att inte alla objekt har någon inverkan på 
spelet, utan endast fungerar som ett estetiskt objekt. Detta ökade intresse för estetiska objekt är 
något som skiljer sig från MMORGP där det finns ett större intresse för objekt som förbättrar 
spelarens spelkaraktär. Då de sociala nätverksspelen som ingått i undersökningen inte har något 
direkt mål eller slut, är strävan efter virtuella varor en bidragande orsak till att fortsätta spela. 
Virtuella varor kan symbolisera status i spelvärden, samtidigt som vissa varor tillför nytt gameplay 
för spelarna. Ett exempel på sådan vara går att finna i FarmVille, där spelare kan köpa husdjur som 
de måste ta hand om.

5.1.4 High Score List

 Vad det gäller High Score List så har ett annorlunda användningsätt identifierats i de sociala 
nätverksspelen som granskats i uppsatsen. De sociala nätverksspelen använder sig av en mer vän-
centrerad tolkning av en highscore-lista. Spelarna rankas inte efter varandra på en global skala utan 
istället efter sina vänner. Detta är något som gör highscore-listan mer personlig och unik för varje 
spelare. Många spelare ser det som en ren omöjlighet att placera sig som nummer ett på en global 
världsrakning och kommer därför heller inte att motiveras att försöka, men om det istället handlar 
om ett fåtal av spelarens vänner så blir detta ett mer attraktivt mål för spelaren. Denna typ av 
”vänner-baserad highscore-lista” är något som vissa menar är en av de funktionaliteter som 
utmärker ett socialt nätverksspel (Chen, 2009).

5.1.5 Never Ending Stories

En gemensam nämnare bland de spel som ingått i undersökningen var att inget av spelen hade något 
direkt slut utan kunde fortsätta i oändlighet. Det spel som kom närmast ett slut var Texas HoldEm 
Poker där varje avslutad match kunde ses som ett slut, men samtidigt så fanns det alltid fler 
turneringar och matcher som spelare kunde delta i och därför blev detta också en evig strävan efter 
vinst. De övriga spelen kunde också ses som evighetsmaskiner där spelare tvingas utföra liknande 
repetitiva handlingar för att sakta få fler poäng. Trots detta finns det ingen viss summa som 
indikerar vinst, utan poängen används bara för att illustrera hur bra eller mycket som en spelare 
spelat spelet. Ett intressant val av speldesign är att spelare via poäng kan få tillgång till utökade 
funktionalitet som underlättar spelet och på så sätt gör att de inte behöver spela lika mycket. Detta 
resulterar i frågan varför människor väljer att spela sociala nätverksspel om de medför ökat ansvar 
och arbetsuppgifter, så som i exempelvis FarmVille där spelarna måste besöka spelet med jämna 
mellanrum för att skörda sina åkrar. Detta är något som spel traditionellt sett var menade att 
temporärt befria människor från.

5.1.6 The Show Must Go On

Digitala offline-spel som spelas på datorer eller spelkonsoler kan av tekniska skäl inte fortlöpa när 
spelet inte är igång. Vanligtvis används funktionalitet för att spara och återuppta spelsessioner. Detta 
gör att spelupplevelsen kan delas upp i flera sessioner och kan pågå under en lång tid. Även om 
tidsintervallen mellan spelsessionerna kan vara varierande så har det ingen inverkan på spelet som 
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är inaktivt mellan spelsessionerna. Ett exempel skulle kunna vara om en spelare skapar en 
spelkaraktär i diverse spel och sedan avstår från att spela under en tid. När spelaren återupptar 
spelet har inga förändringar skett. Spelkaraktären har inte åldrats eller förändrats trots att det kan ha 
gått år mellan spelsessionerna. Sociala nätverksspel följer inte detta exempel och låter istället delar 
av spelet fortlöpa även när spelaren inte är aktiv i spelsessionen. Detta leder till att spelare måste 
återkomma till spelet med jämna intervaller för att kontrollera att allting fortfarande fungerar som 
det ska i spelvärden. Wu (2010) menar att människor som spelar sociala nätverksspel aktivt besöker 
spelen i snitt åtta till tio gånger per dag och spelar fem till sex minuter per besök. Detta skiljer sig 
från andra flash-baserade online-spel där spelare i snitt besöker spelet två till tre gånger per dag och 
spelar 20+ minuter per besök (Wu, 2010).

Fig 5.1: Figuren visar en plantage som vissnat på grund av att spelaren inte varit tillräckligt aktiv 
och uppmärksam på när plantorna behövde vattnas. Detta straffar sig genom att spelaren tvingas 
att plantera om alla plantorna igen, något som kostar både tid och virtuell valuta.

5.2 Prototypsresultat

Syftet med prototyperna var att undersöka om de mönster som framkommit i undersökningen kunde 
vara avgörande faktorer för ett socialt nätverkspels framgångar. I denna undersökningen användes 
den mängd spelare som spelen når ut till för att definiera framgång, baserat på Chen (2008).
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5.2.1 The Flying Pig

The Flying Pig var namnet på den spelprototyp som lanserades med den utökade funktionaliteten 
(utmana en vän). Spelet publicerades offentligt på Facebook den 27:e april 2010, men blev inte 
godkänd i Facebooks applikationsbibliotek förrän den 4:e maj 2010. Innan detta godkännande 
trädde i kraft kunde spelare enbart komma till spelet via en direktlänk (http://apps.facebook.com/
theflyingpig). Innan ett spel kan få ansöka om att bli tillagt i applikationsbiblioteket måste det nå en 
användarbas på minst tio aktiva månadsanvändare. Detta kriterium uppnåddes redan samma dag 
som spelet publicerats (den 27:e april 2010).

Fig 5.2: Diagrammet visar antalet dagliga användare över tiden för undersökningen.

Det totala antalet unika användare som använt prototypen vid undersökningens slut söndagen den 
9:e maj var 451. Prototypens MySQL-databas visade att 604 Facebook-användare hade bjudits in 
till prototypen via utmaningsfunktionaliteten. Detta innebär att 74,6 procent av de användare som 
kommit i kontakt med prototypen valt att spela. Dessa 451 spelare producerade tillsammans 431 
utmaningar. Detta motsvarar ett snitt på 0,93 utmaningar per spelare. Bland de 451 spelarna var det 
30 som valde att använda Facebooks funktionalitet för att ”gilla” spelet.
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5.2.2 Throw a Pig

Throw a Pig är namnet på den andra spelprototypen som lanserades på Facebook söndagen den 27:e 
april 2010 (http://apps.facebook.com/throwapig/). Denna prototyp publicerades utan den utökade 
funktionaliteten (utmana en vän), men använde Facebooks API för att spara spelarpoäng till rätt 
Facebook-användare. För att se visuella skillnader mellan prototyperna se avsnitt 8.3 (Bilaga 3 - 
Visuella skillnader mellan de två spelprototyperna).

Fig 5.3: Diagrammet visar antalet dagliga användare över tiden för undersökningen.

Det totala antalet unika användare för Throw a Pig vid undersökningens slut söndagen den 9:e maj 
2010 uppmättes till 10.
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5.2.3 Jämförelse av prototyper

För att tydligare se det varierande användarantalet mellan de två prototyperna presenteras här ett 
jämförelsediagram som visar användarantalet för de båda prototyperna.

Fig 5.4: Diagrammet visar antalet dagliga användare över tiden för undersökningen.

Denna tabell illustrerar på ett tydligt sätt hur den prototyp som utrustats med den utökade 
funktionaliteten nått en större användarbas än den prototypen som saknade funktionaliteten. 
Självklart kan det finnas ett flertal faktorer som kan ha påverkat resultatet. Följande händelser kan 
ha påverkat varför diagrammet ser ut som det gör:

• 30 april 2010 publicerade Inside Social Games (Inside Social Games, 2010) en artikel där de 
recenserade The Flying Pig. Dagen därefter uppmättes undersökningens näst högsta antal av 
dagliga användare på 81 personer.

• 4 maj 2010 blev The Flying Pig tillagt i Facebooks globala applikationsbibliotek. Samma dag 
uppmättes undersökningens högsta antal av dagliga användare på 109 personer.

• Då prototyperna var utvecklade av studenter vid Linnéuniversitetet kan detta också leda till ett 
ökat intresse för den prototyp som publicerats vid samma lärosäte.
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6 Slutsats

I detta avsnitt kommer uppsatsens frågeställning att besvaras, samt att förslag till framtida forskning 
kommer att diskuteras.

6.1Besvarande av frågeställning

6.1.1 Vad finns det för typ av mönster mellan olika populära sociala nätverksspel?

Bland de sociala nätverksspel som ingått i undersökningen har ett flertal mönster registrerats, se 8.1 
(Bilaga 1- Registrerade mönster bland utvalda sociala nätverkspel). Bland dessa mönster fanns det 
75 som var gemensamma för alla de utvalda sociala nätverksspelen. Den största skillnaden mellan 
mönster i sociala nätverksspel jämfört med tidigare digitala spel låg inte i vilka mönster som 
användes, utan hur de användes. Många spelmönster kan användas på exakt samma sätt i sociala 
nätverksspel som de skulle använts i andra digitala spel, men API:t från de sociala 
nätverkstjänsterna kan användas för att förstärka spelmönsters påverkan på spelen. Ett exempel på 
sådant spelmönster är kommunikationskanaler. 

6.1.2 Skiljer sig sociala nätverksspel från tidigare digitala spel?

Bland de 75 gemensamma spelmönstren fanns det ett flertal som överensstämde med 
grundläggande speldesignteorier, men det fanns även sådana som inte gjorde det. En bidragande 
orsak till att sociala nätverksspel kan skilja sig från tidigare digitala spel beror på den underliggande 
strukturen och funktionaliteten av det sociala nätverkstjänster som spelen är publicerade på. Då 
sociala nätverksspel kan använda sociala nätverkstjänsters kommunikationskanaler för att förmedla 
spelrelaterad information, blir gränsen mellan spelvärlden och den riktiga världen otydlig. Spelare 
har möjlighet att påverka spelvärden genom den riktiga världen och tvärtom. Tidigare digitala spel 
har inte haft samma möjlighet till detta då de inte har varit kopplade till ett lika starkt socialt 
nätverk där spelarna representerar sig själva och inte en fiktiv spelkaraktär. I virtuella världar och 
MMORPG skaffar sig spelare vänner inom spelvärden, en vänskap som nödvändigtvis inte behöver 
existera utanför spelvärden. I sociala nätverksspel består spelarnas vänner av människor som har 
någon form av privat relation till spelarna i den riktiga världen. Detta är något som kan vara en 
drivande faktor till att spela sociala nätverksspel då spelarna både har möjligheten att hjälpa och 
stjälpa sina riktiga vänner i spelvärden.

Sociala nätverksspel skiljer sig även från andra digitala spel då de ofta saknar ett fördefinierat slut 
och är i regel designade för att kunna pågå i oändlighet. Spelen erbjuder heller inte spelarna 
möjligheten att pausa spelsessionen. När ett spel väl har påbörjats existerar spelsessionen även när 
spelarna inte är delaktiga i spelet. Detta innebär att spelarna måste planera sin tid i spelet för att 
hålla jämna steg med spelsessionen. Vanligtvis brukar spelarna vara i kontroll över spelet, men 
bland sociala nätverksspel tycks det vara tvärtom. Då de sociala nätverksspelens spelvärldar 
fortlöper parallellt med den riktiga världen, uppmanas spelarna att planera sin tid i spelvärlden så att 
den inte krockar med den riktiga världen. Denna tidsplanering är en förutsättning för att lyckas i 
sociala nätverksspel.
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6.2 Prototypernas inverkan

Genom att studera den data som framkommit av prototyperna, går det tydligt att se att den prototyp 
som utrustats med den utökade funktionaliteten (utmana en vän) nått ut till en större användargrupp 
än den prototyp som saknade funktionaliteten. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att 
kombinationen av spelmönster är den drivande faktorn till spelets användarbas, då det som sagt 
finns andra faktorer som kan ha påverkat spelarantalet.

Samtidigt går det att ställa frågan om spelet skulle accepterats av Facebook och om Inside Social 
Games skulle uppmärksammat spelet om det inte hade haft utmanings-funktionaliteten? Oavsett 
svaret på denna frågan går det inte att förneka att det är en markant skillnad på användarstatistiken 
mellan de båda prototyperna.

Avslutningsvis går det att diskutera beslutet om att påbörja spridningen av den utökade prototypen 
vid Linneuniversitetet, då de båda utvecklarna hade ett större kontaktnät vid Linneuniversitetet i 
jämförelse mot högskolan i Norrköping. Förslagsvis borde de båda prototyperna lanserats på mer 
neutrala grunder, av personer med likasinnade kontaktnät, dock inte i relation till varandra.

6.3 Förslag till framtida forskning

Denna uppsats har fokuserat på att försöka finna de funktionaliteter som bidrar till ett ”lyckat” 
socialt nätverksspel och att granska hur dessa eventuella funktionaliteter skiljer sig från tidigare 
digitala spel. Då många intressanta spelmönster och funktionaliteter har registrerats bland populära 
sociala nätverkspel hade det varit intressant om undersökningen hade kunnat fortsätta under en 
längre tidsperiod. Detta hade kunnat resultera i mer avancerade spelprototyper där fler spelmönster 
hade kunnat appliceras, samt att det då hade funnits mer tid för datainsamling.

Trots att den största problematiken har legat i tidsramen för undersökningen så har resultaten varit 
positiva och bekräftar att användningen av spelmönster inom sociala nätverksspel skiljer sig från 
hur de använts i tidigare digitala spel. Fortsättningsvis vore det intressant att studera om dessa 
skillnader skulle kunna appliceras på andra digitala spel för att göra dem mer populära.
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8 Bilagor

Detta avsnitt av uppsatsen innehåller bilagor med data som är relevanta för uppsatsen och dess 
undersökning.

8.1 Bilaga 1– Registrerade mönster bland utvalda sociala nätverkspel

Genom att speltesta de utvalda sociala nätverksspelen och följa den mall som framtagits av Björk & 
Holopainen (2005) har 75 gemensamma spelmönster identifierats. Data är insamlad mellan den 3:e 
till 15:e mars 2010. Flertalet av de spel som ingått i undersökningen är enligt utvecklarna ”Beta-
versioner” som ständigt är under utveckling. Detta medför att spelen kan ha kommit att förändrats 
efter att denna datainsamling färdigställts.
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Orthogonal Unit 
Differentiation
Outcome Indicators
Outstanding Features
Overcome
Ownership
Paper-Rock-Scissors
Parallel Lives
Penalties
Perceivable Margins
Perceived Chance to 
Succeed
Perfect Information
Persistent Game 
Worlds
Pick-Ups
Planned Character 
Development
Player Balance
Player Constructed 
Worlds
Player Decided Results
Player Defined Goals
Player Elimination
Player Killing
Player-Decided 
Distribution of 
Rewards & Penalties
Polyathlons
Power-Ups
Predefined Goals
Predictable 
Consequences
Preventing Goals
Privileged Abilities
Privileged Movement
Producer-Consumer
Producers
Progress Indicators
Public Information
Puzzle Solving

X X X X X X
X X X
X X X X

X X

X X X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X

X

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
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Mönster Farm Ville Café World Texas HoldEm 
Poker

Happy 
Aquarium

Fish Ville Gemensamma

Quick Games
Race
Randomness
Real-Time Games
Reconfigurable Game 
World
Reconnaissance
Red Herrings
Red Queen Dilemmas
Renewable Resources
Replayability
Rescue
Resource Generators
Resource Locations
Resource Management
Resources
Reversability
Rewards
Rhythm-Based Actions
Right Level of 
Complexity
Right Level of Difficulty
Risk/Reward
Role Reversal
Roleplaying
Safe Havens
Save Points
Save-Load Cycles
Score
Secret Alliances
Secret Resources
Selectable Sets of Goals
Self-Facilitated Games
Sensory-Motoric 
Immersion
Shared Penalties
Shared Resources
Shared Rewards
Shrinking Game World
Single-Player Games
Skills
Smooth Learning 
Curves
Social Dilemmas
Social Interaction
Social Organizations
Social Statuses
Spatial Immersion

X

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X
X

X X X X X X
X

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X
X X X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X
X

X

X X X X X X

X X X X X X
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Mönster Farm Ville Café World Texas HoldEm 
Poker

Happy 
Aquarium

Fish Ville Gemensamma

Spawn Points
Spawning
Spectators
Status Indicators
Stealth
Stimulated Planning
Storytelling
Strategic Knowledge
Strategic Locations
Supporting Goals
Surprises
Survive
Symmetric Goals
Symmetric Information
Symmetric Resource 
Distribution
Symmetry
Synchronous Games
Team Balance
Team Development
Team Elimination
Team Play
Tension
The Show Must Go On
Third-Person Views
Tick-Based Games
Tiebreakers
Tied Results
Tile-Laying
Tiles
Time Limits
Timing
Tools
Tournaments
Traces
Tradeoffs
Trading
Trans-Game 
Information
Transfer of Control
Traverse
Turn Taking
Turn-Based Games
Ultra-Powerful Events
Uncertainty of 
Information
Uncommitted Alliances
Units

X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X
X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X
X

X
X X X X X X
X X X X X X

X

X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X

X X X X X X
X X X X X X

X

X X X X X X
X X

B I L A G O R

39



Mönster Farm Ville Café World Texas HoldEm 
Poker

Happy 
Aquarium

Fish Ville Gemensamma

Unknown Goals
Varied Gameplay
Summa 110 105 109 104 93 75

Tabell 8.1: Tabellen visar de utvalda spelen och de eventuella mönster som spelen kan tänkas 
innehålla. De mönster som påträffats i samtliga spel har markerats med ett kryss (X). De mönster 
som har varit gemensamma för spelen presenteras under kolumnen med namnet ”gemensamma”.
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8.2 Bilaga 2 – Sammanslagning av spelmönster

Denna bilaga redovisar en sammanslagning av spelmönster för att skapa större generella grupper av 
spelmönster. De relaterade spelmönstren som markerats med fetstil är av typen högnivå-mönster. 
Dessa mönster består av kombinationer av andra relaterade mönster som är av typen lågnivå-
mönster. De fyra grupperna innefattar inte samtliga av de 75 gemensamma spelmönstren. De 
mönster som inte ingår i grupperna är följande: Game World, Goal Indicators, Hovering Closures, 
Player Balance, Predictable Consequences, Producers, Real-Time Games, Resource Generators 
och Time Limits.

Feature Relaterade mönster

Kommunikationskanaler Alarms
Buttons
Character Development
Characters
Communication Channels
Competition
Easter Eggs
Delayed Reciprocity
Delayed Effects
Emotional Immersion
Extra-Game Consequences
Disruption of Focused Attention
Focus Loci
Freedom of Choice
Gain Competence
Gain Ownership
Helpers
Immersion
Investments
Luck
Ownership
Player Decided Results
Predefined Goals
Progress Indicators
Public Information
Randomness
Resources
Rewards
Score
Social Interaction
Social Statuses
Spectators
Status Indicators
Surprises
Trading
Trans-Game Information
Uncommitted Alliances
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Feature Relaterade mönster

Personlig spelkaraktär Avatars
cameras
Character Development
Characters
Collecting
Configuration
Emotional Immersion
Freedom of Choice
Gain Competence
Gain Ownership
Gain Ownership
God Views
God's Finger
High Score Lists
Identification
Immersion
Investments
Player Decided Results
Save-Load Cycles
Symmetric Goals
Symmetric Information
Symmetric Resource Distrubution
Mutual Goals
Player Defined Goals
Public Information
Third-Person Views
Trans-Game Information
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Feature Relaterade mönster

Virtuella varor Arithmetic Rewards for Investments
Buttons
Character Development
Characters
Collecting
Collection
Communication Channels
Competition
Configuration
Consumers
Container
Delayed Effects
Delayed Reciprocity
Disruption of Focused Attention
Easter Eggs
Enclosure
Emotional Immersion
Extra-Game Consequences
Freedom of Choice
Gain Competence
Gain Ownership
Goal Points
Handles
Helpers
Identification
Immersion
Investments
Irreversible Actions
Limited Resources
Ownership
Randomness
Renewable Resources
Resource Management
Rewards
Score
Social Interaction
Social Statuses
Spectators
Strategic Knowledge
Trading
Trans-Game Information
Uncommitted Alliances

Generella drag Never Ending Stories
The Show Must Go On
Highscore

Tabell 8.2: Tabellen visar sammanslagningen av gemensamma speldesignsmönster.
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8.3 Bilaga 3 – Visuella skillnader mellan de två spelprototyperna

Denna bilagan visar de visuella skillnaderna mellan de två spelprototyperna som utvecklats för 
denna undersökning.

Fig 8.1: Figuren visar skillnaden mellan prototypernas ”Main Menu”. Den översta bilden visar den 
prototyp som utrustats med den utökade funktionaliteten. Den röda lilla ikonen med utropstecknet 
indikerar att spelaren har en eller flera utmaningar som väntar.

B I L A G O R

44



Fig 8.2: Figuren visar hur utmaningsfunktionaliteten är utbytt mot en personlig highscore-funktion.
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Fig 8.3: Figuren visar hur en avslutad spelsession ser ut i de båda prototyperna. Notera att den 
nedersta bilden (Throw a Pig) saknar knappen för att utmana en vän.
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Fig 8.4: Figuren visar användargränssnittet för utmaningsfunktionen. Detta gränssnitt finns endast 
tillgängligt i The Flying Pig (Den utökade prototypen). 
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