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Abstract 

I detta kandidatarbete har vi undersökt hur ett interaktivt tittande och miljön tittaren befinner 

sig i  kan bidra till ett ökat intresse. När vi skriver interaktivt tittande menar vi en form av 

åskådande där åskådaren även integrerar med tittarupplevelsen. Vi tar upp Esportens framfart 

och hur det har påverkat det interaktiva tittandet tillväxt. Med vår gestaltning prövar vi hur 

våra teoretiska påståenden kan appliceras på en social miljö. Under arbetsprocessen har vi 

använt oss av ett flertal metoder såsom etnografi och scrum för att slutföra vår undersökning 

och gestaltning. 

  

Nyckelord: Interaktivitet, Intresse, Esport, Innovation, Åskådande, Konkurrens, Etnografi 

  

Abstract 

 

In this bachelor's thesis we have investigated how an interactive viewing and the environment 

the viewer finds themselves in can contribute to increased interest. When writing interactive 

viewing, we mean a form of perception where the spectator also integrates with the viewing 

experience. We take up the progress of Esport and how it has influenced the growth of 

interactive viewing. With our design, we have tested how our theoretical claims can be 

applied in a social environment. During the work process we have used a number of methods 

such as ethnography and scrum to complete our survey and design. 

  

Keywords: Interactivity, Interest, Esport, Innovation, Spectating, Competitiveness, 

Ethnography 
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1. Bakgrund 
I kommande kapitel beskriver vi vår grund idé, hur och varför vi kom fram till det vi ville 

undersöka, hur Esportens framfart har påverkat vårt tankesätt, vad vi har valt att gestalta samt 

varför vi valde just detta. 

1.1 Ursprung 
Vår gestaltning och arbete grundar sig i vårt intresse för E-sport och bygger på vår ambition 

om framtida projekt inom e-sport/restaurangverksamhet. 

 

Ett antal år tillbaka befann vi oss på ett café och diskuterade en uppstart av en E-sportbar. En 

restaurang ungefär som O’learys, fast istället för fotboll på skärmarna visas datorspels 

tävlingar, en idé som då var ett nytänkande. Konceptet existerade enbart i fåtal av de större 

europeiska städerna men hade en någorlunda utbredning i Asien, framförallt Sydkorea. 

Konceptet kändes unikt och innovativt, men svårigheter vi såg var en utmanande uppstart och 

en stor risk. Utmaningen kändes för stor och projektet lades på is, men ambitionen levde 

vidare. Nu tre år senare är E-sport en del av vardagen, flertal E-sportbarer finns i svenska 

städer och är ett välkänt koncept ute i Europa. Med den erfarenhet och kunskap 3 års studier 

inom spelbranschen gett oss så har vi fått hopp och förtroende för att återuppliva det gamla 

projektet. 

  

Utmaningar vi ställs för denna gång är istället vad som kan göra vårt projekt unikt då 

konceptet redan är väletablerat. Vi vill kunna erbjuda våra besökare något nytt, något 

spännande. Här har tankar bollats fram och tillbaka. Vad vill marknaden ha? För att få svaret 

på den frågan valde vi att fråga runt bland bekanta. Vår primära fråga löd: “När du besöker en 

bar, är det något som kan göra vistelsen extra kul?”. Med hjälp av dessa konversationer kom 

vi till en slutsats att folk förväntar sig inte mycket av ett barbesök, de söker mest en 

avslappnande plats för att avnjuta något att dricka och gärna kunna socialiseras med vänner. 

Ungefär det svarat vi hade förväntat oss, däremot så kom det fram att vad som kunde göra 

vistelsen mer unik var ifall det var ett event under kvällen, gärna ett quiz.  
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Quiz event är även det ett etablerat koncept som är allmänt välkänt, men vi anser att det går 

att arbeta vidare på quiz konceptet och hitta något unikt. Quiz ser vi som ett gameplay där du 

använder din kunskap för att svara på frågor i hopp om att vinna.  

  

Målet är att koppla ihop e-sporten som visas med ett quiz event. E-sporten är ny och förändras 

ofta, vad som gjort den så populär är att tittarna kan relatera till den. Spelen som visas  har 

oftast spelats av tittarna själva och de är väl insatta i vad som sker. Tittarna vad vi tror får då 

ett större engagemang och vilja att vara delaktiga. Ett fenomen vi ser tillämpas konstant på 

streamingtjänster som visar e-sport, där tittarna får möjlighet att vara delaktiga via chattande 

med andra tittare. Behovet av att kommunicera och dela sitt engagemang ser vi kan relatera 

till ett quiz. Vi vill skapa ett gameplay där tittarna uppmanas att tillämpa deras kunskaper för 

att svara på frågor relaterade till E-sporten som visar på skärmarna. Ett interaktivt gameplay 

med målsättning att öka intresset för E-sporten och erbjuda något unikt.  

1.2 Gestaltning 
Gestaltningen(appen) skapar vi i med förhoppning om att göra något unikt och innovativt som 

komplement till e-sport barer. För att senare vidareutveckla och sprida vidare till andra 

relevanta verksamheter.  

  

Det gameplay vi pratar om i ovanstående kapitel kommer att gestaltas i form av en 

applikation. Applikationen kommer att byggas i lämpligt program med fokus på just 

gameplay delen. Viktigt för oss är att vi bygger upp ett användarinterface och backend. 

Testarna skall kunna logga in och ha möjlighet att bygga upp en frågesport runda länkat till ett 

E-sport event alternativt delta och tävla i en uppbyggd runda. 

 

Vi vill med hjälp av denna gestaltning pröva och analysera våra teorier i hopp om att kunna 

besvara vår frågeställning.  

1.3 E-sportens framfart 
Branschen Esport hade 2017 ett värde på omkring 696 miljoner dollar(Esport revenues) och 

beräknas stiga med ca 41% per år, 2020 beräknas branschens värde dubblas till omkring 1.5 

biljoner dollar. Det är i dagsläget den snabbaste växande sportbranschen. Den globala Esport 
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publiken uppgår mot 385 miljoner följare 2017, en siffra som ökat kraftigt de senaste åren och 

beräknas stiga med 50% till 2020.  

  

“Esports is not only growing exponentially as a new independent business and industry, it is 

also accelerating the convergence of various established industries. For brands, media, and 

entertainment companies, esports provides a chance to capitalize on the favorite pastime of 

digital natives and Millennials: playing games and watching game content. With the arrival of 

live streams and events, gaming has entered the realm of broadcasters and media that can now 

apply their advertising business model to a market previously out of reach for them.” 

(Warman, 2017) 

Vad Peter Warman menar på är att när branschen växer så uppkommer möjligheter för andra 

verksamheter att även dem växa och hitta nya tillvägagångssätt. Vi ser hur vår frågeställning 

samt projekt kommer att kunna ge en tankeväckande inverkan på branschens framtid och 

utveckling. 

  

Inte bara är E-sport en extremt snabbt växande bransch utan det är även en innovativ och 

interaktiv bransch som främjar nytänkande. Det vi vill undersöka och försöka hitta svar på är 

hur vi kan ta oss in i denna populära bransch. Unga personer i dagens samhälle är redan nu i 

stor mängd intresserade i E-sport, vi vill undersöka hur vi kan fånga intresset av de som inte 

är så märkbart intresserad i E-sport.   

2. Frågeställning 
Hur kan ett socialt gameplay öka ens intresse för E-sport? 

 

Frågeställningen vi valt att undersöka är hur ett socialt gameplay kan öka ens intresse för E-

sport. Ett socialt gameplay är ett spel som spelas tillsammans med eller emot andra spelare 

där du som användare integrerar med spelet och de andra deltagarna. Applikationen vi har 

skapat ska användas inom en social miljö som en länk för användaren att ta sig in i E-sport. Vi 

kommer att undersöka hur det sociala gameplayet och den sociala miljön kommer öka de 

konkurrenskraftiga aspekterna som skapas hos deltagare och hur det ökar intresset hos dem. 
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3. Syfte 
Att skapa en mer interaktiv och engagerande tittarupplevelse för användarna av applikationen. 

  

Syftet med vår undersökning är att försöka förstå och undersöka personers intresse i E-sport 

och varför det skiftar från person till person. Genom att reflektera över vår kommande 

undersökning och process hoppas vi kunna skapa en gestaltning som kan motivera en annars 

omotiverad person att ta intresse i E-sport och känna att det är roligt och relevant att beskåda 

E-sport i en social miljö tillsammans med andra som delar ens intresse eller inte delar ens 

intresse i det som tittas på. 

4. Tidigare & aktuell forskning 
I följande kapitel gör vi en övergripande presentation av hur media har utvecklats, hur 

åskådandet av Esport har ändrats under åren och även hur konkurrenskraftiga miljöer står till 

grund för att öka en persons intresse. 

4.1 Media Utveckling 
Med den moderna teknologins framfart har mycket förändrats medans det går att argumentera 

att vårt sätt att ta in media har haft en relativt långsam framfart upp till det senaste decenniet 

där nya innovationer dykt upp. 

Med detta menar vi på att sedan den första TV sändningen i slutet av 1920-talet (Mitchell 

Stephens) så har vårt åskådar koncept inte förändrats mycket, vi har varit klistrade till soffan 

framför TV’n för att ta in information och underhållning. Det senaste decenniet har däremot 

förändrat det klassiska konceptet. Skådandet har blivit rörligt, vi är inte längre tvingade till 

soffan för att ta in information och underhållning, media har blivit bärbar i form av våra 

mobiler och datorer. Media finns överallt runt omkring oss och har kommit att bli en viktig 

del av våra liv, men söker vi mer? Uppkomsten av online streaming ger oss en inblick, 

underhållare streamar till sina tittare och tittarna har möjligheten att chatta sinsemellan. Att 

kunna kommunicera med andra tittare och även direkt till media värden har kommit att få 

enorm popularitet, vi beskriver detta fenomen som “interaktivt åskådande”. 
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Stina Honkamaa Bergsfors, VD för United Screens talar i en föreläsning under Mediedagarna 

i Göteborg 2014 om de snabbast växande trenderna inom media. (Mediedagarna) 

Den första trenden beskriver Stina som “Generation C”, varav C står för Create, Community 

och Collaboration, tittarna dras till grupper genom deras intressen, där de gärna skapar och 

delar media med likasinnade. Den andra trenden är direkt sammanknuten och hänvisas som 

“Det nya sociala tittandet”. Tittarna söker den sociala känslan ett biobesök / hemmakväll med 

vännerna ger, genom att kommentera / chatta med varandra från olika platser till ett 

gemensamt media via internet. (UR Samtiden - Mediedagarna 2014). 

 

Båda dessa trender har gemensamma nämnare nämligen de otroligt populära 

mediaplattformerna Youtube.com och Twitch.com som fokuserar på att ge deras tittare en 

social och interaktiv tittarupplevelse.  

Resultatet av de trender Stina pratade om för 4 år sedan går att se i mer nyligen statistik där 

både youtube och twitch har en större publik än vad etablerade underhållnings medier samt 

sport medier så som Netflix och ESPN. 

  

 
Figur 1. 

Publikstorleken för strömmade tjänster under året 2016. 

  

Med hjälp av detta underlag får vi en inblick av att media och oss tittare söker efter en mer 

interaktiv åskådning. Hur kan vi leverera detta? Att uppfinna YouTube igen är inget vi tror på 

men att ta inspiration från deras framgång och applicera på en mer traditionell miljö ser vi 

som en möjlighet.    
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4.2 E-sportens Framfart 
Hur har E-sportens framfart sett ut? Varför ökar den så hastigt och varför är finns mängder 

med intresserade åskådare inom denna snabbt växande bransch? 

I detta kapitel kommer vi diskutera och analysera E-sportens framfart och åskådande med 

hjälp en forskningsartikel av T.L. Taylor som heter Raising the Stakes: E-Sports and the 

Professionalization of Computer Games. I artikeln så beskriver Taylor hur E-sporten har växt 

så oerhört samt hur media oftast fokuserar på de stora spelarna och lagen men inte allting 

under ytan. 

  

“While pro players continue to be the lead story when e-sports is covered by mainstream 

media, there is an enormous amount of work taking place at other levels that is key to 

understanding the industry’s development. From the very first tournaments I attended I was 

struck by the presence of older men who were there running the event, signing and managing 

the players, keeping the network up and running, providing sponsorship money, and paying 

out (or sometimes withholding) prize money. These were typically guys who, when you 

inquired about their own story, had once played at an amateur (or occasionally) pro level who 

were still passionate about a particular game or about computer games in general, and often 

had  a dream of making what would otherwise be a hobby a real job.”(Taylor). 

  

Taylor förklarar att de flesta som jobbar med något som har med E-sport och göra är väldigt 

passionerade eftersom det har varit deras hobby sen de var unga. Professionella spelare 

fortsatte med sin hobby tills det slutade vara en hobby och blev deras job. Några år sedan så 

hade inte ett sånt här jobb funnits men eftersom E-sporten har blivit så pass stor har de skapats 

dessa möjligheter. 

  

Detta går hand i hand med E-sportens åskådare, de har som deras idoler(professionella E-

sportspelare) E-sport och gaming som deras hobby. De ser upp till de professionella spelarna 

eftersom de har lyckats göra deras hobby till deras jobb. De kollar inte bara på E-sport för att 

de vill se sporten som de är intresserade i men de tittar även på det för att bli kunnigare inom 

ämnet med förhoppningar av att även dem göra deras hobby till jobb. 

  

“The presence of onlookers, their behaviours, and their skill-based rankings shape the 

interactional frames that surround game platforms. Onlookers assist in enhancing and 
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expanding gameplay when they accept the roles of focused audience members or learning 

apprentices, thereby turning play into public performance and supporting the showroom 

frame”(Taylor). 

  

Taylor förklarar när Esport var i dess yngre form, då arkadspel var som populärast så var det 

en annan typ av åskådande som tog plats. Åskådarna kollade på medans andra spelade 

arkadspelen samtidigt som de stod i kö för att själva spela, de analyserade hur spelaren 

spelade och försökte göra allt de kunde för att förbättra sig själv. Detta skapade ett annat typ 

av intresse då åskådarna inte bara tittade på spelaren som spelade matchen men de lärde sig 

och tog del av deras eget spel. 

  

Vi vill kunna koppla detta till vår applikation som förhoppningsvis med hjälp av att alla de 

som befinner sig i lokalen och använder sig av vår applikation kommer ha ökat deras intresse 

när de inte bara kollar på matchen som pågår men även tar del i spelet som kopplas till 

matchen i fråga.  

4.3 Konkurrens och Intresse 
Eftersom vår gestaltning kommer att ha konkurrenskraftiga aspekter så är det viktigt för oss 

att understryka vad de aspekterna har för påverkan på de som kommer använda sig av vår 

gestaltning. Hur är intresse, engagemang och njutning påverkat av konkurrens? Vår 

gestaltnings konkurrenskraftiga aspekter är en alla mot alla miljö där användarna av appen 

konkurrerar mot de andra användarna inom samma lokal för att samla ihop mest poäng 

baserat på vad som händer under ett E-sports evangemang. 

  

I en forskningsartikel av on-Chao Hong, Ming-Yueh Hwang, Kai-Hsin Tai, Pei-Chun Lin som 

heter Self-efficacy relevant to competitive anxiety and gameplay interest in the one-on-one 

competition setting studerar Hong, Hwang, Tai och Lin hur konkurrenskraftig ångest påverkar 

skolbarn mellan 11 to 12 år. Studien gick ut på att en skola hade en turnering som hölls under 

ett år där priser delades ut för att motivera studenter att lära sig kinesiska idiom och för att de 

skulle vara mer konkurrenskraftiga. I slutet av detta året hölls det en slutlig tävling som 

undersökte ångest och intresse hos konkurrenter under en högtrycks tävling. 
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“In game performance, competition is an interaction shaped by groups that compete against 

others for resources and rewards. In this setting, state anxiety may arise, and this could be 

considered as competitive anxiety”(Hong, Hwang, Tai, Lin, 2005). 

  

Eftersom vår gestaltning kommer att utspelas i en konkurrenskraftig miljö så kommer 

konkurrenskraftig ångest att uppstå hos vissa personer och enligt  Hong, Hwang, Tai och Lin 

desto mer själv effektiv en är desto mindre konkurrenskraftig ångest har en, samtidigt som en 

med låg själv effektivitet kommer att ha en större konkurrenskraftig ångest.  

  

“Anxiety is a cognitive response to a threat to the self-concept, characterized by subjective, 

consciously perceived feelings of tension” (Spielberger, 1970). 

  

Men vad är bieffekterna av ångest och är de relevanta till att öka ens intresse?  

  

Enligt denna studie så kan höga nivåer av ångest påverka en persons mentala och psykiska 

hälsa samt påverka deras personliga prestanda negativt. Samtidigt som låga nivåer av ångest 

ibland begränsar en individs prestanda. Då uppstår frågan om prestationsångest anses vara ett 

skadligt eller fördelaktigt mentalt tillstånd. 

  

De resultat som forskarna kom fram till enligt denna studie var att desto mer en deltagares 

konkurrenskraftiga ångest ökades minskades deras gillande och njutning när det gäller spel. 

De kom även fram till att deltagarnas intresse ökades inom ett konkurrenskraftig 

tillvägagångssätt, studenternas aktiva deltagande i utmaningen och deras motivation för att 

lära sig de relaterade kunskaperna ökade. 

  

I en annan studie av Zhi-Hong Chen som heter Exploring students’ behaviors in a 

competition-driven educational game där studenter tar del av en studie som diskuterar ett 

husdjur system, som ett exempel på ett tävlings driven utbildningsspel, i en undersökning av 

elevernas beteenden genom både händelsebaserad och tidsbaserad analys(Chen, 2014). De 

resultaten som denna studie kom fram till var att: “Students spent an average of 41.4 min 

(72%) on the competition-driven part and 16.6 min (28%) on the learning part”(Chen, 2014). 
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Eleverna som deltog av denna studie visade alltså stort intresse för den konkurrens baserade 

delen av spelet och mindre intresse på lärande delen, samtidigt som den första studien vi 

pratade om kom fram till att konkurrenskraftig tillvägagångssätt och miljöer har en positiv 

effekt på en persons ökad intresse. Det vi kan ta ifrån båda av dessa undersökningar är att 

konkurrens baserade miljöer ökar deltagarnas intresse för innehållet och ämnet som de deltar 

i. 

 

Vi använder infromationen vi har fått från denna forskning som inspiration för vår gestaltning 

och vi kommer att använda dessa foskningsartiklar som underlag för att besvara på vår 

frågeställnng. 

5. Metoder 
Här presenterar vi de olika projektmetoder, kvalitativa metod och design metod vi använde 

oss av genom hela vår arbetsprocess. Varför vi valde att jobba med just dessa metoder samt 

hur de hjälpa oss att uppnå våra mål för gestaltningen och frågeställningen. 

5.1 Projektmetoder 
Vi använde oss av två projektmetoder. Nedanför så presenterar vi dessa metoder, förklarar 

varför vi använde dem samt förklarar varför vi bytte från vattenfall till scrum. 

5.1.1 Vattenfall 

Vattenfallsmetoden är en linjär metod där framstegen flödar stadigt neråt steg efter steg 

liknande ett vattenfall. Metoden är enkel att förstå och följa, varje fas i Vattenfallsmetoden 

måste vara helt klara innan nästa fas kan påbörjas. Efter varje fas är färdig så recenseras fasen 

för att se om projektet är på rätt väg och kan fortsätta till nästa fas eller om den skall stanna 

och startas om. Produkten börjar testas bara efter att utvecklingen är klar och faserna i 

Vattenfallsmetoden överlappar inte varandra. 

  

Vattenfallsmetoden börjar med system och software requirements fasen, här samlas alla krav 

och dokumenteras. Den andra fasen är Analysis fasen och det är här analyseras alla krav som 

har samlats in och ser så att kraven är giltiga eller ogiltiga. Tredje fasen är Design fasen i 

denna fas  är all system design analyserad som hårdvara, systemkonfiguration eller 
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systemarkitektur. Fjärde fasen är Coding fasen, det är här utvecklingen börjar av själva 

produkten. Femte fasen börjar när utvecklingen av produkten är färdig och denna fas är 

Testing fasen, i denna fasen så blir enheten testad och felsökt så att allt fungerar som 

förväntat.  

  

När produkten har testats, felsökts och det har slutförts att det inte finns något typ av fel eller 

defekt i produkten så startar den sjätte och sista fasen. Denna fas är Operations fasen och det 

är här som produkten distribueras och slutanvändarna börjar använda produkten. Stöd och 

underhåll av produkten pågår även kontinuerligt under denna fas så att rapporterade buggar 

blir fixade. 

  

Problem som finns inom vattenfallsmetoden är att fungerande mjukvara produceras väldigt 

sent i faserna vilket leder till att det blir svårt att gå tillbaka till de andra faser när en fas redan 

är aktiv, detta leder till stora fel med vad användarna vill ha om kraven för produkten ändras 

eftersom då måste första fasen börjas om vilket leder till stora kostnader.  

  

Vi började arbeta med vattenfallsmetoden just för att den är så simpel att följa och stegen som 

skall följas är klara. Men eftersom vår gestaltning kommer ändras kontinuerligt beroende på 

vad som krävs för att uppnå vår frågeställning och för att vi konstant ändrar våra frågor och 

svar inom appen så bestämde vi oss för att lämna vattenfallsmetoden och använda oss istället 

av Agila metoder. 

5.1.2 Scrum 

Scrum är en agil projektmetodik som oftast används inom mjukvaruutveckling. Det finns flera 

olika faser i Scrum, det börjar med att laget gör en produkt backlog vilket består av det som 

ska göras i projektet såsom funktionerna. User stories är en enkel beskrivning på en funktion 

som skrivs av en användare eller en kund av systemet. Efter att laget har skapat en produkt 

backlog så görs en sprint backlog, här tar man några funktioner och user stories från 

produktbackloggen och lägger dem i sprint backloggen, dessa ska integreras i sprinten. Efter 

en sprint är färdig så har laget ett sprint retrospective där laget reflekterar över sprinten och 

identifierar möjligheter att förbättras. Sedan startar man om processen och än en gång väljer 

laget olika funktioner från produktbackloggen till sprint backloggen och sedan påbörjas den 
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nya sprinten, scrum fortsätter på detta sätt och man får uppdaterade system/produkter efter 

varje sprint. 

  

Under dessa sprint så har gruppen dagliga möten där medlemmarna i gruppen berättar vad de 

kommer att göra under dagen och även vad de gjort dagen innan. Detta görs för att låta hela 

teamet och dess individer återkoppla till hur de ligger till enligt sprintens mål och även för att 

de skall kunna anpassa sig för att uppnå målen inom sprinten. 

  

“The goal for these teams when reviewing with their customers is to demonstrate a “vertical 

slice” of the game, as in a piece of a game such as a single level hub or a completely playable 

mechanic or a tuned feature. While not all mechanics can be delivered in a single iteration, the 

individual pieces of them become the vertical slices that teams focus on.” (McGuire, 2006). 

  

Varje iteration som slutförs har målet att skapa en vertical slice, vilket är en spelbar och 

användbar prototyp som kan utvärderas. Det behöver alltså inte vara ett helt spelbart spel som 

produceras efter varje iteration utan en liten del av det stora som går att spelas eller användas 

för att man ska kunna granska det. 

  

Eftersom man har regelbundna möten och bra kommunikation när man använder sig av scrum 

så håller sig laget fokuserat, de ser enkelt hur de ligger till enligt deras schema och deadlines. 

Många sprinter resulterar i flera prototyper så kan produkten testas ofta för att se att allting 

går som planerat, det är även lättare att göra ändringar i produkten eftersom det finns mer 

material att använda sig av och undersöka. 

  

Vi fastnade för scrum eftersom vi kan se klart och tydligt vad det är som tar längst tid, vi får 

stadiga deadlines att jobba emot och vi får klara prototyper som vi kan använda för att se vad 

som behövs ändras/bevaras. 
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5.2 Ethnography 
Den kvalitativa forskningsmetoden Etnografi genomförs genom att forskaren försöker smälta 

in i elementet som undersöks för att bedriva en fältstudie. Undersökningen görs för att få en 

förståelse hur beteende, uppträdande och stämning utspelar sig i sitt naturliga tillstånd. 

Med beskrivningarna som görs eftersträvar man oftast att även relatera särskilda handlingar 

eller händelser i relation till det kulturella sammanhanget. 

  

Forskarens mål är att få en djupare förståelse för ämnet som undersöks, hur miljön är 

uppbyggd, dess publik, utveckling och mål. Kvalitativ samt kvantitativa data kan väljas att 

samlas in. Kvalitativa data och metoder är dock det som starkast associeras med etnografi. 

Med hjälp av undersökningen och intervjuer kan forskaren finna öppningar för förbättringar 

alternativt nytänkande.  

  

Vi bestämde oss för att använda Etnografi eftersom vi planerar att använda vår gestaltningen i 

en E-sportbar. Genom att använda oss av fältstudier och intervjuer inom andra E-sportbarer 

och liknande barer med samma miljö hoppas vi kunna få en bild av hur vår applikation hade 

passat in i just dessa sammanhang. Hur personerna som frekventerar dessa miljöer hade 

mottagit vår gestaltning och undersöka om det finns eller behövs en förnyelse av hur folk 

integrerar och tittar på E-sport. 

5.3 Flat Design 
Flat Design är en designmetod som använder sig av ett minimalistiskt UI eller 

användargränssnitt som används ofta inom webbapplikationer, mobilappar, affischer, konst, 

vägledningsdokument och publicering produkter. Flat Design fokuserar på att använda 

minimalistiska simpla element, typografi och plana färger vilket leder till ett mer strömlinat 

och effektivt gränssnittsdesign. Det blir snabbare och enklare att förmedla information 

samtidigt som designen är tilltalande och tillmötesgående. Flat Design gör det även lättare att 

svara på ändringar inom appen och storleken i olika enheter eftersom det är byggt på en 

simpel design så designern kan bygga ett mottagligt gränssnitt. Eftersom Flat Design 

använder sig av minimala designelement så kan webbläsare och mobilappar laddas snabbare 

och ändras på ett enkelt och effektivt sätt. 
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Det som lockade oss att använda Flat Design som vår designmetod var just det att vi ville göra 

en väldigt simpel mobil applikation med fokus på själva gameplayet, där gränssnittet behövde 

vara av ett minimalistiskt design för att användaren skulle enkelt kunna navigera sig själv 

genom appen. Eftersom Flat Design är effektivt med att låta en designer göra ändringar inom 

gränssnittet tyckte vi att det skulle passa perfekt för vår gestaltning då vi hade tänkt ändra 

frågorna och svaren på vårat quiz beroende på vilken E-sport match quizen baseras på.  

  

Genom att använda oss av Flat Design så håller sig vårt gränssnitt väldigt simpelt vilket leder 

till att vi enkelt och effektivt kan göra ändringar inom appen beroende på hur vårt UI ska se ut 

och vilka frågor vi vill presentera. 

 

Dessa tre metoder använde vi oss genom hela vår designprocess för att få en så strukturerad 

designprocess som möjligt. Scrum som projektmetod, etnografi som kvalitativ metod och flat 

design som designmetod. 

6. Designprocess 
I kommande kapitel redogör vi vår designprocess som arbetet har följt. Vi förklarar hur vi har 

använt de olika metoderna, samt motiverar och förklarar varför vi valde just det här upplägget 

för vår undersökning. 

6.1 Översikt 
Vårt fokus på arbetet ligger i att skapa ett spel med ett socialt gameplay som ska hjälpa till att 

öka användarnas intresse för E-sport. För att lyckas med detta har vi undersökt hur 

konkurrens  relaterar till intresse, samt intervjuat folk i dessa miljöer för att ta reda på hur 

intresserade de är i E-sport och vad som skulle kunna öka deras intresse. Målet med vår 

gestaltning, är att med hjälp av en applikation få användare mer intresserade i E-sporten de 

kollar på efter att de besvarat olika frågor om resultaten av matchen de tittar på.  

6.2 Utvecklingsprogram 
När vi skulle välja de olika utvecklingsprogrammen för vårt arbete fick vi tänka på vilka 

plattformar appen skulle vara kompatibel med, android eller iOS. Vi fokuserar på att göra en 

Android applikation och därför kommer vi att använda oss av Android Studio för att utveckla 
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quiz appen. Android Studio använder Java som programmeringsspråk vilket blir ett nytt 

programmeringsspråk för oss men det liknar c# som vi är vana vid efter allt vårt arbete i 

Unity3d. Photoshop använder vi för att skapa prototyp bilder på hur vårt UI ska se ut, vilket 

gör det enklare sen när vi programmerar i Android Studio. Vi använder oss även av Firebase 

för att skapa användare genom loginskärmen. 

6.3 Koncept 
Spel konceptet för applikationen är att admins kommer ha ett alternativ att logga in igenom en 

admin skärm, där de kommer kunna ändra frågorna och svaren baserat på eventet och 

engagemanget. De kan även välja vilket av de svaren de anger ska vara det korrekta och det 

felaktiga svaret. Vi valde att göra det på detta sätt eftersom vi ville att flera administratörer 

skall kunna använda applikationen samtidigt som vi ville att det skall vara enkelt att ändra 

frågorna och svaren utan någon sorts programmerings bakgrund. 

  

Användaren får även dem logga in genom en inloggningssida och därefter ser de direkt en 

fråga om matchen de kommer att titta på. Frågan har två svar där bara ett av dem är det rätta 

svaret, till exempel. Vem kommer att vinna matchen? De två olika svaren kommer att vara lag 

ett eller lag två.  

  

Det fortsätter så här för resterande frågorna tills användaren har svarat på alla frågor om 

matchen. Vi bestämde oss att ha maximum fem frågor för att inte tappa användarens intresse 

med för mycket information. Appens grund är att ge användaren snabba frågor för att sedan 

låta dem titta på matchen med frågorna de svarade på i bakhuvudet. Användaren kommer att 

få reda på sina rätta svar under spelets gång då olika händelser sker i matchen vilket resulterar 

i rätt eller fel svar på frågorna användaren svarade på. Tack vare detta interaktiva sätt att 

integrera användaren i det de tittar på hoppas vi att det kommer öka deras intresse för matchen 

eftersom de vill veta om de gav rätt eller fel svar.  

  

Det är som sagt tänkt att appen ska användas vid en E-sportbar i en social miljö, vilket 

kommer leda till att användarna jämför sina resultat med de andra användarna av appen som 

de sitter bredvid/i närheten om. Detta kommer leda till vänlig konkurrens inom umgänget, 

vilket även detta kommer leda till ökad intresse eftersom användarna vill göra bättre ifrån sig 

än deras vänner och bekanta. 
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6.4 Utvecklingsprocess 
Vi startade vårt projekt med att använda oss av Vattenfallsmetoden. Detta för att vi ville ha en 

linjär arbetsutveckling där vi kunde enkelt gå från steg till steg. Men eftersom vår bild av hur 

applikationen ska fungera har ändrats under terminens gång samt att vi vill göra ändringar 

inom vår gestaltning när vi är färdiga så gick vi ifrån Vattenfallsmetoden och använde oss av 

Scrum.  

  

Vi började vår process med en design sprint där vi använde oss av photoshop för att få fram 

flera bilder av hur vi ville att vår UI skulle se ut. Vi tog inspiration från Flat Design för att få 

ett simpelt och minimalistisk användargränssnitt i vår gestaltning. Vi anser att det är lättare 

för användaren att navigera sig själv genom appen när det inte är överflöd av information 

vilket det inte är när man använder sig av Flat Design. 

  

Sprinterna vi schemalade var ungefär två veckor långa, efter varje sprint diskuterade vi över 

vad vi skulle göra nästa sprint samt om vi ville göra ändringar på det vi producerat från 

föregående sprint. Nästa sprint vi hade under produktionens gång var tillverkningen av 

designen för appen. En av dessa sprinter var en photoshops sprint där vi producerade flera 

användargränssnitts bilder på hur vi tänkte oss att gestaltningen skulle kunna se ut. Nedanför 

är några exempel på vad vi kom fram med: 
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Figur 2.  

Användargränssnittet för inloggningsskärmen, vi ville inte ha många alternativ för 

användaren. En signup där användaren själv får välja login/password och lättare logins via 

redan skapade konton. 
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Figur 3. 

Resultat skärmen användaren ser efter de har svarat på alla frågor i appen. Även här strävar vi 

efter en simpel och minimalistisk design. . 
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Figur 4. 

En prototyp bild på hur vi vill att själva gameplay sidorna skall se ut. Det är fem ronder dvs 

fem sidor/frågor med två svarsalternativ vid varje rond. Ett är det korrekta svaret, det andra 

det felaktiga svaret. 

  

Efter denna photoshops sprint diskuterade vi vilka bilder vi anser passa bäst in för vår 

gestaltning och därefter körde vi igång med vår design sprint där vi tog de bilder vi 

producerade inom photoshop och skapade designen av användargränssnittet i applikationen så 

likt som vi kunde. 

  

Nedanför är två exempel på Login skärmen och Gameplay skärmen i applikationen. Vi gjorde 

några små ändringar i utseendet men helheten behålls densamma. 
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Figur 5. 

Login skärmen ser ut exakt som vi designade den i photoshop, den lilla ändringen vi gjorde 

var att använda oss av google+ sign in istället för facebook sign in. 
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Figur 6. Gameplay skärmen i applikationen.  

Även den här ser nästan exakt ut som vi designade i photoshop, några färg ändringar och 

storleks ändringar. Ifall användaren klickar på answer 1 eller answer 2 så kommer de lysa 

grönt såsom i design bilden. 

  

Vi hade en sprint för Login skärmen, en sprint för användarna av appen och en sprint för 

admin delen av appen. Dessa sprints var uppdelade i två veckor, dock fick vi lägga ner mer tid 

på admin delen av appen samt användarna av appen då det tog mer tid än tänkt och vi ville 

även göra ändringar som vi tyckte behövdes. Sprinten för användarna av appen och för admin 

delen av appen gick hand i hand eftersom i användarsidan är själva gameplayet i fokus och 

det är de frågor och svar som användarna ska svara på samt resultaten på slutet användarna får 

se.  

  

Admin delen är en skärm där adminen, d.v.s. vi som har skapat appen ska ändra frågorna och 

svaren i quizet beroende på vilken match som spelas. Eftersom admin delen tog lite längre tid 

än förväntat betydde även det att användar delen tog lite längre tid. Vi behövde lägga ner 
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mycket tid på att lära oss hur Firebase fungerade och efter det så fick vi iordning på admin 

delen vilket ledde till att användar sprinten kunde tas upp igen. 

6.5 Begränsningar 

Under arbetets gång har vi haft ett par begränsningar vi har behövt göra eftersom vi saknat 

förmågan och även lagt ner stora mängder tid på att försöka lösa dessa problem utan större 

framgång. Det var först tänkt att användarna inte skulle se sina resultat direkt efter att de 

svarat på frågorna om matchen de kollar på, istället skulle de få svaren uppdaterade live 

samtidigt som de tittar på matchen när olika händelser händer som ger svar till frågorna som 

t.ex. första spelaren som dör i spelet.  

  

Vi lyckades inte hitta ett sätt att lösa detta på, vi kunde inte ändra svaren i admin delen 

samtidigt som användaren spelade eftersom då fanns det inget rätt eller fel svar och vi 

lyckades aldrig hitta ett sätt för användaren att svara på ett svar som just då inte var “rätt eller 

fel”. Istället fick vi göra så att alla frågor som användaren får svara på finns det alltid rätt eller 

fel svar och därför blev denna gestaltning mer en prototyp för vad vi har tänkt skapa som 

applikation i framtiden. 

7. Ethnography 
Undersökning av två varierande sportbarer angående hur applikations idéen kan appliceras. 

Undersökningen bygger på stämningen av vardera bar, hur klientelet ser ut, hur vår app idé 

integreras samt kundernas vy på den. Vi har utfört vår fältstudie genom att beskriva våra 

besök, ställa upp fördelar mot nackdelar och utföra intervjuer.  

7.1 O’learys 

Vi kliver in på O’learys, får syn på baren på en gång, tar oss dit med snabba steg. Personalen 

är avslappnad, det är enkelt att beställa, vi känner oss välkomna. Vi slår oss ner i baren och 

började anteckna, vi känner oss inte märkvärdigt obekväm med tanke på att baren är fylld 

med ett antal andra solo gubbar som verkar titta på sporten som visas på väggarnas TV 

apparater. Vi märker av ganska fort att fastän baren är fylld av medelålders män som tittar på 

sport så verkar inte sporten vara majoriteten av besökarnas fokus. Lokalen är fylld av 

skrattande glädjefyllda familjer och grupper av vänner, de äter, dricker och samtalar. Att se 
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denna stämning gör oss en aning obekväm då vi tänker på hur vi själva ser ut, sittande med 

pennan i högsta hugg som klottrar anteckningar. Vi försöker komma i förståelse hur 

stämningen skapas, slutsatsen vi kan dra är att det är en mixad kompott av musiken, personal 

och gästerna själva som bidrar till den trevliga och inbjudande stämningen. 

Vi frågar oss själva ifall det finns plats för ett interaktivt quizspel i just denna stund? Spontant 

nu säger vi nej, vi anser att det inte finns utrymme. I alla fall inte som en passiv pjäs men med 

ett event skulle det förmodligen fungera. 

7.2 GG Bar 

Öppnar dörren till lokala puben med namnet GG Bar, en av de första e-sport barerna i 

Sverige. Ser oss omkring i den lilla lokalen, det är nästan fullsatt så här 20:30 på en fredag 

kväll. Hittar enkelt baren där 2 personer redan sitter och äter och småpratar med bartendern. 

Känner redan av en väldigt stark ”Casual stämning”, får direkt bartenderns uppmärksamhet 

och får beställt. Med baren redan ockuperad finner vi ett litet bord där vi slår oss ner. Tar oss 

en titt runt i lugnt tempo för att försöka känna av stämningen bland gästerna, återigen så 

återkomma känslan av det är väldigt casual och avslappnat. Gästerna runt omkring oss äter, 

dricker och många ses med tärningar eller kort i nävarna, brädspel finns placerad på de flesta 

borden. På väggarna sitter flertal TV apparater som visar E-sport, allt ifrån skjutspel såsom 

Counter-Strike till de allt mer populära MOBA spelen League of Legends och DOTA 2. 

Gästerna tittar upp då och då för att ta en titt men fokus verkar ligga på brädspelen. Ljudnivån 

känns högre här än på O’learys, beror mest på skillnaden på lokalstorlek men gästerna verkar 

inte skämmas över de högljudda rösterna och märkliga uttryck som kastas runt. Vi tycker om 

detta men frågar samtidigt; hade andra hållit med? Vi känner oss mer bekväma i vårt 

antecknande här, känner inga stirrande blickar. Vi känner mig helt hemma på detta ställe, men 

återkommer till vår fundering om det inte bara är så att vi är en av de få att känna såhär. 

  

 

Så hade det gått att introducera ett interaktivt quizspel i just denna stund? 

Vårt svar på den frågan är ett solklart ja, det är här det skall startas. Gästerna är inte 

främmande för spel, må det vara bräd eller tv spel. Behöver det ett event i form av quiz night 

eller går det att introducera som rent spontant? Den känslan vi får just i nuet är att båda 

delarna hade gått hem och uppskattats. 
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Synpunkter O’learys GG Bar 

+ 

Avslappnad stämning, gemensamt 

intresse bland besökarna, stökig 

känsla med inbjudande struktur och 

varumärke. 

Mycket avslappnat, kanske en 

aning för mycket? Alla är 

välkomna, lätt att smälta in. 

- 

Finns en risk att känna sig klämd i 

stressen och svårt att hitta sin plats. 

Svårt att förstå konceptet på baren 

ifall man inte är insatt i E-sport. 

Kan tolkas som ett oseriöst ställe. 

= 

Även ifall sportintresse saknas så 

känner man sig välkommen 

Välkomnande, högljutt, 

öppensinnade gäster. 
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Går det att göra besöket mer intressant?  

Vi genomför en teoretisk jämförelse i form av en tabell mellan ett mer klassiskt 

tillvägagångssätt kontra ett mer futuristiskt interaktivt tillvägagångssätt. Hur hade vår 

gestaltning kunnat passa in. 

  

  

Klassiskt Interaktivt 

 Stämning  Spännande 

 Lättare att passa in  Uppmärksamhet 

 Familjärt  Trendsättare 

Påverkan av application 

 Felplacerat?  Fluga? 

 Unikt?  Rätt publik? 
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För att få en djupare förståelse på klientelet som befinner sig på de besökta platserna och 

deras åsikt kring ämnet så har vi valt att utföra intervjuer. 

  

Intervjuer: 

Under kvällen kom vi i kontakt med Stefan, 29, på O’learys och med Sandra, 23 på GG bar. 

De gick med på att svara på några korta frågor, intervjuerna är sammanslagna med gemensam 

fråga och svaren uppdelade med hjälp av S(GG) och S(O). 

S(GG) beskriver Sandras svar på GG bar. 

S(O) beskriver Stefan svar på O’learys. 

  

F: ”Vad drar dig till att besöka den här baren denna kväll?” 

S(GG): ”Jag är här med min kille och våra vänner, vi brukar komma hit och spela brädspel.” 

S(O): ”Jag och två polare är här för att äta, dricka och kika på fotbollen.” 

  

F: ”Det som visar på TV-apparaterna, har du ett intresse för det? ” 

S(GG): ”Inte jag personligen men min pojkvän älskar det, haha.” 

S(O): ”Oh Ja! Jag är Arsenal fan så matchen intresserar mig.” 

  

F: ”Hade ditt intresse ökat ifall det fanns en interaktiv app som låter dig svara på frågan som 

reflekterar det som visas?” 

S(GG): ”Vadå? Som ett quiz? Ja… det låter kul, det hade jag nog gillat.” 

S(O): ”oj, svår fråga. Jag vill fokusera på matchen men låter ändå spännande.” 

  

F: ”Tycker du att det behövs nytänkande / innovation för att göra sporten mer intressant?” 

S(GG): ”Jo men absolut, det hade förmodligen gjort mig mer intresserad” 

S(O): ”Njaa, fotboll är kul som det är, förstår inte riktigt frågan.” 

  

F: ”En interaktiv app vars syfte är att återskapa känslan av betting genom ett quizspel, Hade 

det fungerat här?” 

S(GG): ”Jag är inte van vid betting känslan men quiz låter roligt. Vet om att de redan kör quiz 

nights här så det hade säkert passat bra” 

S(O): ”Ja, det hade det säkert, men vi bettar ju redan” 
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Vi ser att det finns utrymme för vår gestaltning, idén är rätt i tid och väl mottaglig. Vi tror att 

det kan hjälpa till få en bredare acceptans för E-sport och social gameplay. Vi tar med oss 

information undersökningen har gett oss och diskuterar den djupare i texten.  

8. Resultat av undersökningen 

Syftet med vårt arbete var att skapa en mer interaktiv och engagerande tittarupplevelse med 

hjälp av en gestaltning. Vi skapade en applikation för att användas i en social miljö som en 

quiz app för att öka användarens intresse i det de tittar på, i detta fall: E-sport.  

  

Intresse: “the feeling of wanting to give your attention to something or of wanting to be 

involved with and to discover more about something”(Cambridge Dictionary).  

  

Personer har olika sorters intresse i olika sorters ting. En som frekventerar en E-sportbar kan 

ha stort intresse för E-sport, men denna person kan även ha vänner som har större intresse för 

E-sport och därför frekvenser denna person E-sport baren och inte för att just personen i fråga 

är intresserad av E-sport.  

  

Som Taylor förklarar i Raising the Stakes : E-Sports and the Professionalization of Computer 

Gaming så hade arkadspelen en annan typ av åskådande. De som tittar tog även del av 

spelandet vilket skapade en större känsla av gemenskap och interaktivitet. Vi har kopierat 

denna känsla med hjälp av vår applikation, när användarna spelar quiz spelet ska de känna sig 

att de är inblandade i matchen de kollar på. I den sociala miljö de spelar quizet på så ska det 

finnas en gemenskap med de andra och detta hoppas vi intressera även de som inte är 

intresserade av E-sport. 

  

För att försöka skapa intresse hos individer måste vi som skapare lyckas få dessa individer att 

känna att de har något viktigt att få ut av det de gör. Om en person kollar på en E-sport match 

så kommer denna person känna sig mer intresserad om de vinner hundra kronor för att laget 

de satsade pengar på vann matchen. Eftersom personen i fråga har något att vinna på det 

förutom att ta del av den sociala atmosfären så kommer de känna sig mer intresserade av 

utkomsten av matchen. 
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Det vi vill är att återskapa känslan av att känna att man har något att vinna på när man kollar 

på matchen utan att kräva att folk ska spendera pengar för att förhoppningsvis få pengar 

tillbaka. Denna frågan går självklart inte att svara på till hundra procent eftersom alla personer 

har olika tankesätt och olika saker de tycker är intressanta och inte intressanta. Men efter den 

forskning vi har gjort så vet vi att konkurrenskraftiga miljöer skapar intresse hos folk eftersom 

de vill få bra resultat de kan dela med sig av. 

  

När vi påbörjade idéfasen av vår gestaltningsarbete så hade vi som sagt en bild där 

användarna av appen skulle finnas på plats vid en E-sport bar. De skulle använda appen och 

konkurrera med de andra användare som befinner sig på samma ställe. Det var först tänkt att 

tillsammans med applikationen skulle det även finnas en tv-skärm eller projektor som visade 

en leaderboard av alla de som deltog i quiz spelet. Detta för att alla som befinner sig på E-

sport baren skall kunna se hur alla andra personer runtom dem har för resultat, därmed skapar 

vi en turnerings anda för de inblandade och som resultat förhoppningsvis ökar deras intresse i 

inte bara spelet de spelar men även matcherna de kollar på.  

  

I forskningsartikeln Exploring students’ behaviors in a competition-driven educational game 

så berättar Zhi-Hong Chen att konkurrenskraftiga miljöer har både en positiv och negativ 

effekt på de som är del av miljöns intresse. Enligt denna studie desto mer en individs 

konkurrenskraftiga ångest ökades minskade deras gillande och njutning men även att 

individernas intresse ökades inom ett konkurrenskraftigt tillvägagångssätt. Vi kom fram till att 

personer som deltar i konkurrenskraftiga miljöer har ökad intresse för det de tar del av. 

  

Enligt denna studie behövde vi någonstans hitta en mitten grund för vårt arbete där 

användarna av  applikation skulle kunna ta del av denna konkurrenskraftiga miljön men inte 

känna av dess negativa effekter vilket skulle påverka deras njutning och gillande av spelet 

  

Vi bestämde oss först för att ändra leaderboard skärmen. Istället för att alla som befinner sig i 

lokalen ser alla de som har deltagit i quizens resultat och därmed skapar höga 

konkurrenskraftiga känslor för deltagarna, valde vi att ändra leaderboarden till att bara visa de 

deltagare som har topp 3 resultat. Eftersom om alla deltagarna ser deras poäng kommer de 

deltagare som ligger sämre till än andra känna stor konkurrenskraftig ångest vilket leder till 

förminskad njutning och gillande av spelet. 



 
 

32 
Interaktivt Tittande 
Victor Milveden, Anton Skog 

  

Dock anser vi efter att pratat med andra samt diskuterat bland oss själva att leaderboard 

skärmen behövs inte i detta sammanhang vi använder applikationen i. Applikationen kommer 

att användas inom E-sportbarer som har en stor social miljö kommer det redan att finnas 

konkurrenskraftiga aspekter utan att tillägga en leaderboard skärm. Grupper av personer som 

använder sig av applikationen kommer att tävla mot varandra på deras bord om det är flera 

som använder appen. 

  

Detta kommer att leda till en förminskad konkurrenskraftig ångest hos personerna som 

befinner sig i lokalen eftersom de inte är jämförda med andra personer i lokalen de inte 

känner. Det största vi tyckte att leaderboard skärmen skulle göra för E-sport baren och 

applikationen var att öka användarnas negetiva effekter såsom förminskad njutning och 

gillande. 

  

Vi la istället till en resultat skärm på slutet av applikationen där användarna kunde se hur de 

själva har gjort men inte hur andra användare har svarat. Detta för att förminska deras ångest 

ifall de skulle prestera dåligt men även för att låta dem själva välja om de vill dela med sig av 

deras resultat till andra. Vilket resulterar i att den konkurrenskraftiga miljön vi vill ska finnas i 

lokalen finns kvar utan att introducera konkurrenskraftiga ångesten hos användare och dess 

negativa effekter. 

  

Med hjälp av vår gestaltning så engagerar sig användarna i matchen de kollar på. Istället för 

att titta på matchen från början till slut, så svarar de på frågor om själva matchen vilket leder 

till ett innovativt och interaktivt sätt att engagera sig själv i matchen. 

  

Så hur kan ett socialt gameplay öka ens intresse för E-sport? De intervjuer vi utfört har stärkt 

vår förtroende för vår frågeställning, vi ser en tendens där folk håller med om att interaktivt 

tittande är spännande och viljan för något innovativt finns där. Med beskrivning att vi vill 

introducera en möjlighet att få ut en liknande känsla som betting ger fast utan riskerna som 

pengaspel medför så har vi fått en positiv respons bland våra intervjuer. Vi ser en möjlighet 

att med hjälp av vår gestaltning att erbjuda riskfri spänning, engagemang och gemenskap som 

enligt vår undersökning kommer att öka intresset för E-sport. 
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Enligt de studier som vi har forskat så är en social miljö och en konkurrenskraftig miljö 

viktiga aspekter för att öka ens intresse i ett ämne. Applikationen i sig själv är inte nog för att 

svara på frågeställningen, tar vi applikationen vi har skapat för sig själv och låter en ensam 

person svara på frågorna och sedan titta på matchen är det inte säkert att deras intresse för 

matchen ökar. Den konkurrenskraftiga och sociala miljön är viktig för att öka användarens 

intresse. Blandar man in den sociala miljön tillsammans med applikationen för att skapa 

konkurrens då kan vi se enligt våra studier att det finns stor chans att användarnas intresse 

kommer öka.  

  

Applikation är tänkt att spelas i en social miljö, en E-sportbar, så det kommer att finnas 

grupper och sociala umgängen i lokalen. Detta leder till att dessa specifika umgängen kommer 

att konkurrera med varandra när de alla tar del av applikationen och tittar på matchen vilket i 

sig leder till ett ökat intresse hos användarna. 

9. Diskussion 
Under vår idéfas där vi bestämde vilka metoder vi skulle använda oss av valde vi snabbt att 

använda Vattenfallsmetoden. Men efter att vi använde oss av vattenfallsmetoden i ett par 

veckor så bytte vi till scrum. Detta var ett klokt val enligt vår åsikt eftersom vi satte igång 

med arbetet direkt och pumpade ut prototyper som vi kunde använda oss av för att diskutera 

och reflektera de tidigare och kommande veckorna.  
  

Det vi valde att inte göra med scrum var de dagliga mötena som egentligen skall hållas under 

varje sprint för att bättre få sig en bild av vad alla har gjort under föregående dag och vad alla 

ska göra nuvarande dag. Vi tyckte att en tvåmanna grupp inte behövde hålla de dagliga möten 

för att beskriva vad vi har gjort/kommer göra. Istället så diskuterade vi detta varannan eller 

var tredje dag under sprinten. Under kommande projekt hoppas vi få arbeta tillsammans med 

större grupper, därmed använda oss av de dagliga möten som man ska ha när man använder 

sig av scrum. Som större grupp ser vi det mer positivt än för en liten grupp som vår. 

  

Flat Design valde vi som design underlag, vi har alltid älskat minimalistiskt kultur och mode. 

Den svenska kulturen är väldig minimalistiskt och vi tycker att det är enkelt för ögat att skåda 

minimalistiskt mode och konst. Vi vill ha denna känsla i applikationen, efter vi undersökte 

Flat Design och andra produkter som använt sig av Flat Design visste vi att detta var design 
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metoden för oss. Den gav oss enkla riktlinjer att följa och vi kunde använda oss av detta för 

att snabbt få fram våra design prototyper. 

  

Etnografi för oss var en spännande utmaning och något helt nytt. Den fältundersökning vi 

gjorde baserades på det vi lyckats förstå av etnografi. I efterhand ser vi att ändringar kunnats 

ha gjort för att få ut en mer exemplarisk undersökning men genuiniteten i vår studie ger en 

förfriskande känsla och ett driv att fortsätta använda etnografi som kvalitativ metod. 

  

Vårt fältundersöknings resultat bidrog till ett förstärkt förtroende för vår frågeställning då vi 

fick positiv respons både inom vår miljöstudie och intervjuer. Vi valde att göra en 

granskningen av sportbar miljön där vi utforskade stämningen, besökarna och övriga element. 

Granskningen utfördes genom beskriva besöket i ett första person perspektiv i presens för att 

ge oss en möjlighet att gå tillbaka till det besöket för att få en större förståelse för de 

utmaningar och möjligheter vi kan tänkas ställas inför. Tillsammans med detta valde vi att 

bryta ner besöket i en styrka/svagheter tabell och stapla upp teoretiska fördelar/nackdelar med 

att introducera vår gestaltning samt frågeställning på vardera ställe. 

Turen var på vår sida att vi hittade besökare som gick med på att intervjuas. Själva 

intervjuerna utfördes med hjälp av handskrivna anteckningar som sedan transkriberades för att 

få ut de kvalitativa detaljerna. Retroaktivt  känner vi att intervjuerna i fältstudien gav oss 

enormt mycket att jobba med och bra motivation. Vi använde oss av de svar vi fick i 

intervjuerna för att förstå de olika miljöerna samt bryta ner frågeställningen och få höra 

utomstående synpunkter.  

  

För framtida bruk av etnografi tar vi med oss de farhågor vi stötte på, vårt största problem var 

vår okunnighet med hur en exemplarisk fältstudie skall utföras och transkriberas. 

Under fältstudien så kände vi att de intervjuerna vi utförde inte var utförda i besökarna 

naturliga element utan att det istället blev väldigt officiellt och påträngande. Vi kände att vi 

stack ut och inte smälte in i miljön så som vi hade hoppats på under intervjuerna. I 

nästkommande projekt kommer vi att vara mer förberedda och erfarna om hur den 

exemplariska etnografiska undersökningen går till och på så sätt verkligen kunna göra 

fältstudien i dess naturliga miljö.  
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Under arbetets gång så mötte vi flera problematiska väggar vi behövde ta oss igenom för att 

fortsätta vårt producerande. Vi lyckades lösa vissa av dessa problem samtidigt som vi fick 

skrapa några idéer vi hade eftersom vi inte hade erfarenheten att lösa dem. Ett av dessa 

problem var som beskrivit tidigare den första känslan vi ville att användarna av applikationen 

skulle ha, den så kallade “betting känslan” och även mekaniken i applikationen för att uppnå 

denna känsla. Att svaren användaren hade gett skulle uppdateras automatiskt när händelserna 

som motiverar dessa svar sker. 

  

Det vi inte lyckades åstadkomma på grund av att vi saknade erfarenheten och inte kunde hitta 

tillräckligt mycket information om ämnet var just detta. Vi ville kunna lösa mekaniken så att 

användarna kunde svara på de fem frågor de får och senare när de kommer till resultatsidan så 

ser de inte ifall de har svarat rätt eller fel. Det enda användaren ser är det de har svarat på 

frågorna. De får därefter lägga ner mobilen och titta på matchen, sen när en av dessa 

händelserna inträffar för att ge svar till de frågor som ska få svar, uppdateras resultaten. Då 

har användaren plötsligt ett utav fem rätt eller et utav fem fel. 

  

Vi la ner mycket tid på att försöka lösa detta problem eftersom vi trodde verkligen att 

användaren skulle ha mer intresse i matchen om svaren skulle uppdateras under själva 

matchen. Då skulle användaren alltid ha något att hoppas på som skulle hända och fortsätta 

vissa intresse i matchen tills alla deras svar har fått resultat. Vi lyckades inte hitta en lösning 

på detta problem så vi fick istället göra så att användaren fick svara på frågor om själva 

matchen och därefter ser dem sina svar direkt. Det skapar inte samma effekt som vi var ute 

efter men det illustrerar vad vi var ute efter med hjälp av detta som en prototyp. 

  

När vi undersökte forskningsartikeln Exploring students’ behaviors in a competition-driven 

educational game och Self-efficacy relevant to competitive anxiety and gameplay interest in 

the one-on-one competition setting förstod vi som vi har beskrivit innan att vi inte behövde ha 

en skärm med leaderboard som alla användare i lokalen kan kolla på eftersom det kommer att 

skapa ångest hos deltagare. Vi hade dock fortfarande idéer om att ha med en skärm som 

endast visar alla de som har kammat hem alla poäng under quizets gång. På grund av att då 

slipper de som gjorde dåligt ifrån sig dela med sig av deras resultat och alla de som gjort bra 

ifrån sig får positiv uppmärksamhet vilket inte leder till konkurrenskraftig ångest.  
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Vi fortsatte alltså undersökningen i hur vi skulle lösa vårt leaderboard problem men efter 

mycket forskning i databaser och hur man kopplar information från en enhet till en annan 

valde vi även här att lämna detta till ett framtida problem. Då vi tyckte leaderboard skärmen i 

sin helhet inte behövdes för att uppnå vår frågeställning valde vi att ta bort den. Vi 

Fokuserade istället på det vi kunde göra för att uppnå vår frågeställning och vid ett senare 

skifte vill vi ta upp leaderboard skärmen igen med förhoppningsvis större erfarenhet om 

ämnet. 

  

Efter detta arbete där vi har fått fram ett funktionellt prototyp av ett quiz spel och hur det kan 

fungera i en social miljö vill vi fortsätta gestalta detta. Vi har som beskrivit tidigare i texten 

haft en stor passion för E-sport och har haft som mål att öppna egen E-sport restaurang. Vi 

kommer att fortsätta arbeta med denna applikation i förhoppningar att lösa de begränsningar 

och problem vi hade tidigare i produktionen. För att göra detta behöver vi gå djupare i vår 

undersökning av android applikationer och även ta mer inspiration ifrån betting sidor. Där 

man lägger ett bet på något och får bara reda på svaret efter att denna händelse har inträffat. 

Vi vill ha samma effekt med vårt quiz där folk ska kunna ge ett svar de tror kommer hända 

under matchen och medans de kollar på matchen om denna händelse inträffar får de rätt och 

om de inte inträffar får de fel. 

  

Vi vill kunna utveckla en sådan här prototyp och använda den i en E-sport bars miljö, så vi 

kommer fortsätta att utveckla vår applikation. Om vi lyckas lösa de problem vi har haft 

kommer vi kontakta E-sport barer för att förhoppningsvis kunna använda vår prototyp 

applikation hos dem i deras lokaler och se hur användarna svarar till en sån här applikation.  

9.1 Slut Diskussion 
Enligt våra intervjuer så vill vissa personer ha en mer interaktiv tittarupplevelse och vissa 

personer som var vana vid den tittarupplevelsen de har är inte lika intresserade. Vi vill 

undersöka denna frågan mer, hur och varför skiljer sig vissa personers tittarupplevelse och 

varför känner vissa att det behövs en förnyelse när vissa tycker att allt är bra som det är. Är 

det de unga som vill ha ständig förändring och de äldre som inte vill ha förändring eller är det 

något djupare och intressantare som skapar dessa känslor och skillnader hos individer? 
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Eftersom applikationen ska spelas i en social miljö tillsammans med andra deltagare så 

kommer de konkurrenskraftiga aspekter och miljön att öka användarnas intresse i matchen de 

kollar på. Konkurrenskraftiga miljöer skapas inte bara när deltagerna har något materiellt att 

vinna eller förlora, det skapas konkurrens när vänner spelar frågesports spel tillsammans 

eftersom alla de som deltar vill självklart vinna och då har de något att förlora vilket är 

vinsten och äran själv. Samma är tänkt med vår applikation, den sociala miljön kommer att 

skapa konkurrens bland alla som deltar i det sociala gameplayet applikationen har att ge vilket 

i sig leder till ett ökat intresse då vi vet att konkurrenskraftiga miljöer ökar användarnas och 

deltagernas intresse.  

  

Vi anser att vi har fått ut värdefulla svar på vår frågeställning. Trots att detta ämne om intresse 

och konkurrenskraftiga miljöer är ett problematiskt område att undersöka så anser vi att under 

vår process ha lyckats reflektera till dessa problem och lyckats utveckla undersökningen både 

för oss och förhoppningsvis även för andra. Det är svårt att hitta exakta svar på frågor men 

förhoppningen är att andra kan dra nytta och lärdom från vår undersökning och därefter 

använda detta i egna projekt och tankesätt. 
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Ordlista 

  

UI: Användargränssnitt 

  

Leaderboard: En skärm som visar namnen och nuvarande poäng hos de ledande 

konkurrenterna  

  

Gameplay: Funktionerna i ett spel, som dess plot och hur det ska spelas. 

  

Prototyp: En preliminär version av en produkt från vilket andra produkter utvecklas. 

  

E-sport: Flerspelarspel spelat konkurrenskraftigt för åskådare, vanligtvis av professionella  

spelare. 

  

Admin: administration av företag, organisation etc. 

  

  

  

  

 


