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Abstrakt 
Detta kandidatarbete undersöker om det går att behålla den sociala aspekten då man digitaliserar 

ett sällskapsspel. För att undersöka problemområdet skapades ett spelkoncept utifrån de teorier 

och slutsatser vi fått fram genom litteraturstudier. Spelkonceptet testades på respondenter som 

efteråt intervjuades. I detta arbete försöker vi förklara vår definition av ordet social och dess 

innebörd, samt diskuterar och spekulerar vi hur social interaktion mellan människor fungerar. 

Sedan presenterar vi våra resultat och metoder för hur man kan gå tillväga för att skapa ett 

digitalt sällskapsspel där det sociala ligger i fokus. 

 
Nyckelord: Social aspekt, sällskapsspel, digitala spel, spelkoncept 
 

Abstract 

This bachelor thesis studies the possibility of maintaining the social aspect of a parlour game 

when it is digitalized. In order to examine the problem area a game concept based on the theories 

and conclusions from our literature studies was created. The concept was tested on respondents 

which were interviewed afterwards. In this thesis we will try to explain our definition of the 

word social and we will also discuss and speculate on how social interaction between humans 

work. Finally we will present our results and methods on how to approach creating a digital 

parlour game with the social aspect in focus.  
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1 Inledning 
Idag lever vi i ett digitalt samhälle där vi alltid är uppkopplade mot Internet, vilket medför att vi 

inte umgås med varandra på samma sätt som förut. Människor kommunicerar med varandra över 

Internet på olika sätt. Men är det verkligen lika socialt som om man skulle träffas personligen? 

 

Att sitta tillsammans med sin familj och vänner och spela sällskapsspel är någonting som i 

princip alla har gjort någon gång i sitt liv. Sällskapsspel tilltalar människor, eftersom det är ett 

sätt att umgås med varandra och det tillåter samtidigt spelarna att interagera med varandra.  

 

Om man digitaliserar ett analogt sällskapsspel skapas det då ett socialt digitalt spel? I detta 

kandidatarbete kommer vi att undersöka om det går att bevara den sociala aspekten då man 

digitaliserar ett sällskapsspel.  
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2 Problemområde 
2.1 Bakgrund 

“Gaming has been a great way to get to know people. That's part of what I love about games, that 

they are social.” - Rich Sommer (2012). 

 

Sällskapsspel är något i princip alla har provat på att spela i sitt liv någon gång. Sällskapsspel är 

enligt Nationalencyklopedin (1818) ett spel som spelas i sällskap, för nöjes skull t.ex. kortspel 

eller brädspel. Wood (1986) anser att definitionen av brädspel är följande “The game uses a 

game board, a deck of cards, player pieces, letter-covering pieces, marker pieces and a chance 

device”. Vår definition av sällskapsspel är ett spel med flera deltagare som befinner sig i samma 

rum, där den sociala interaktionen ligger i fokus. Vanligtvis används analoga föremål för att 

förstärka spelupplevelsen exempelvis bräden, kort, tärningar eller pjäser, men det är inget krav.  

 

Det moderna spelandet började redan på 1800-talet då massproduktionen av sällskapsspel 

startade, detta blev möjligt tack vare att man fick kunskapen att trycka större upplagor (Sveriges 

utbildningsradio, 2010). Alga är ett svenskt varumärke inom spelbranschen och började 

tillverkningen av sällskapsspel 1938 (Nationalencyklopedin, 1916). Sällskapsspel har existerat 

länge och är än idag populärt. Vi tror att det beror på att det är både socialt och underhållande. 

Enligt Sveriges utbildningsradio (2010) är sällskapsspelets styrka, gemenskapen och 

underhållningen. I och med detta har vi observerat att sällskapsspel kan användas som ett 

hjälpmedel när man ska lära känna nya personer. Då det kan användas som en isbrytare1, 

samtidigt som man har roligt tillsammans när man spelar. 

 

Datorspel är spel som är avsedda att användas i persondatorer, men även i spelkonsoler, 

mobiltelefoner och bärbara spelapparater (Nationalencyklopedin, 2014). Vi kommer använda oss 

av uttrycket digitala spel istället eftersom vi anser att det är ett bredare begrepp, då datorspel 

vanligtvis syftar på spel som spelas på en persondator.  

 

Datorspelandet har fått en större social roll i och med att datorspel från början var något man 

                                                
1 Isbrytare - Ett sätt att lätta upp stämningen för ett mer avslappnat samtal 
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sysslade med i sin ensamhet. Det har utvecklats till någonting som man ägnar sig åt i de virtuella 

spelvärldarna tillsammans via nätet, där själva spelet bara är en del. Därmed får det en helt annan 

social roll. Den sociala aspekten är mycket viktig eftersom datorspelandet inte längre är en 

ensamaktivitet utan man kan umgås och träffas i nätspelen (Schulman, 2012, 13 december). 

 

Internetuppkoppling är idag en självklarhet för många svenska medborgare och det är numera 

möjligt att spela över nätet via datorer, spelkonsoler och mobiltelefoner (Nationalencyklopedin, 

2014). Nätspelandet har mer än fördubblats under de senaste åren. En bidragande faktor till detta 

är att ungefär 60 procent av sveriges ungdomar innehar en smart mobiltelefon som de använder 

för att spela på (Nordicom, 2012). 

 

I den digitaliserade världen vi lever i befinner vi oss ofta framför skärmarna och vi såg 

möjligheten och utmaningen i att försöka skapa ett digitalt sällskapsspel på internet, som behåller 

interaktionen mellan spelarna. 

 

För att kunna besvara vår frågeställning måste vi först beskriva den definition vi har av social 

aspekt. Vad räknas som socialt? Ordet kommer ursprungligen från det latinska ordet socialis 

vilket betyder sällskaplig, vilket är just vad som krävs för att genomföra en social handling - ett 

sällskap. Vi anser att det är själva interaktionen mellan personer som avgör ifall handlingen kan 

uppfattas som social, däremot behöver inte all interaktion nödvändigtvis vara social och det är 

även en tolkningsfråga.  

 

Till exempel skulle man kunna gå in i en affär och köpa en vara utan att varken titta på eller prata 

med kassörskan, kan man verkligen kalla en sådan handling för social? Givetvis innefattar det en 

viss grad av interaktion mellan personerna men det skulle lika gärna kunna ha suttit en robot 

bakom disken och resultatet hade blivit detsamma. Däremot skulle scenariot vara helt annorlunda 

ifall personerna kommunicerade med varandra, en enkel mening som “Vilket fint väder vi har” 

skulle enkelt kunna leda till en konversation där information och åsikter utbyts. Vi anser därför 

att en social handling är när människor utför någon form av utbyte av antingen känslor, 

information eller tankar. 
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2.2 Frågeställning 

Hur kan man behålla den sociala aspekten när man digitaliserar ett sällskapsspel? 

2.3 Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka hur man kan bibehålla den sociala aspekten som 

finns i ett analogt sällskapsspel då man digitaliserar det. Syftet är också att ge internetanvändare 

fler möjligheter att spela digitala sällskapsspel på nätet. 

 

2.4 Skrivprocessen 

I vårt skrivande har vi delat upp de olika underrubrikerna emellan varandra, bland annat har 

Linus skrivit om Arbetsprocessen, Alexander om den Kreativa processen och Victoria om 

Undersökningsresultat & Analysmetod. Inför varje inlämning har alla tre gått igenom texten och 

renskrivit den tillsammans för att få en röd tråd genom hela arbetet. Överlag har vi skrivit hela 

kandidatarbetet tillsammans.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Här presenteras hur den sociala aspekten inom sällskapsspel och digitala spel ser ut. Därefter 

följer information om andra digitaliserade sällskapsspel, samt interaktionen över internet. 

 

2.5.1 Den sociala aspekten inom sällskapsspel 
Sällskapsspel är precis som man hör på namnet ett socialt spel, det krävs ett sällskap. Woods 

(2012) menar att spelaren värderar den sociala processen mer än resultatet. Efter en omfattande 

enkätundersökning Woods (2012) publicerade på hemsidan boardgamegeek.com, visade 

resultatet att det är den sociala interaktionen som ger mest tillfredsställelse i ett sällskapsspel.  

Det finns spel som i sin mekanik uppmanar spelarna att interagera socialt, t.ex. auktioner eller 

förhandlingar. Det är inte denna form av social interaktion spelarna beskriver som 

tillfredsställande, utan det är snarare den spontana sociala interaktionen som uppstår som en 

biprodukt av spelet. Zagal (2000) hävdar att “It is hard to imagine playing a board game of any 

sort without engaging in idle talk with other players” (s. 451). 

Enligt forskaren Nicole Lazzaro (2004) spelar människor inte för själva spelet, utan för 
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upplevelsen som ge - en adrenalinkick, ett äventyr, en mental utmaning eller strukturen ett spel 

ger, till exempel ett ögonblick av ensamhet eller sällskap av vänner. I en studie Lazzaro (2004) 

genomförde visade det sig att de spelarna som fick sin tillfredsställelse av social interaktion 

tyckte att det är de andra spelarna som är beroendeframkallande och inte spelet. 

 

I Woods (2012) undersökning framkom att användarna tycker att det är skönt att få koppla bort 

sig från det digitala en stund, genom att sitta runt ett bord med sina vänner och ha det trevligt 

med endast några enkla spelpjäser och ett bräde. Det finns också de som gillar det fysiska inom 

brädspel jämfört med dator/tv-spel - att få rulla tärningarna, hålla i kort och flytta på sina 

spelpjäser. Detta är någonting som vi ser som både ett problem och en utmaning då vi måste 

tänka på detta under vår produktion. 

 

2.5.2 Digitala spel 
Idag spelar mer än 40 % av Sveriges befolkning över tolv år något sorts digitalt spel. Utav dessa 

spelar över hälften tillsammans med andra människor. Även de populära digitala äventyrsspelen 

kan spåras tillbaka till spel som använder sig av papper och penna. Exempel på dessa är 

Dungeons and Dragons (Wizards of the coast, 1974). Det började som ett spel, spelat med papper 

och penna, som utspelade sig i fantasin. Idag kan det hittas i ett digital format kallat Dungeons 

and Dragons online (Turbine, 2013) (Nationalencyklopedin, 1983). Eklund (2012) hävdar att “A 

game can be engaged in/played in many ways, and often the same game can be engaged in both 

alone and together with others, so the social meaning of each game encounter will vary.”(s.20). 

Även då digitala spel kan spelas ensam, är de sociala aspekterna en framträdande del av 

aktiviteten. En del Singleplayer-spel2 försöker bibehålla delar av den sociala aspekten. Genom att 

integrera en poängtavla kan användaren och dess bekanta konkurrera om första platsen. Tack 

vare detta skapas en illusion av att interagera med andra (Eklund, 2012). 

Bland den mångfald av digitala distributionsplattformar som finns på marknaden, är Steam3 den 

absolut mest prominenta med över 65 miljoner registrerade användare (NordicHardware, 2013). 

Enligt Eklund (2012) säljer Steam inte enbart spel, utan erbjuder även gratis röstchatt och andra 

                                                
2 Spel som spelas ensam. 
3 Steam är en digital distributionsplattform som säljer spel och programvara. 
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sociala nätverksfunktioner. Tack vare tidigare nämnda funktioner, får användaren tillgång till ett 

nytt sätt att interagera under tiden de spelar. När man spelar på nätet kan det finnas många olika 

mål bakom den sociala delen, exempelvis om du spelar med helt okända personer är den sociala 

interaktionen oftast låg, då användaren bara kommunicerar för att ta sig igenom spelmomentet. 

Om användaren sitter och spelar med några vänner ökar den sociala interaktionen, eftersom 

användarna håller konversationer som inte är relaterade till spelet.  

 

Spel kan även användas som skäl till att vara sociala med varandra. Exempelvis om ens syskon 

har flyttat hemifrån och vill hålla kontakten, kan de mötas i en spelvärld för att socialisera 

samtidigt som det sitter och spelar (Eklund, 2012). Däremot anser Ducheneaut & Moore(2004) 

att kommunikationen mellan spelare sker dels genom skrivna medelanden och ibland via 

röstchatts-program. Professionella spelare brukar ha tillgång till privata röstchatts-kanaler, där de 

kan prata med varandra i realtid, medan de tävlar mot andra lag. Kanalen blir ett redskap som gör 

att de kan arbeta tillsammans mer effektivt och får en möjlighet att bygga upp långvariga 

relationer. 

 

2.5.3 Andra digitaliserade sällskapsspel 
Att digitalisera ett sällskapsspel är ingenting revolutionerande, utan det finns ett fåtal på dagens 

marknad. Ett bra exempel är spelet Wordfeud (Bertheussen IT, 2010) som i princip är en kopia 

av korsordsspelet Scrabble (Mattel, 1949). Wordfeud är tillgängligt på smarta mobiltelefoner och 

surfplattor, där du möter en motståndare över internet. Spelet går ut på att bilda ord på spelplanen 

med hjälp av de bokstavsbrickor man tilldelats. Wordfeud har försökt lösa kommunikationen 

mellan spelarna genom att integrera en chatt i spelet. 

 

Något som dykt upp under de senaste åren är de digitala brädspelen. De använder sig av digitala 

hjälpmedel för att kunna spelas. Ett exempel på detta är Dice+ (Game Technologies, 2013), där 

en tärning ansluts till en surfplatta med hjälp av Bluetooth4. Tärningen responderar till en viss 

typ av programvara, som installerats på surfplattan. Därefter agerar surfplattan som en interaktiv 

spelplan. Bristen vi ser med detta är att deltagarna måste befinna sig på samma plats för att 

kunna spela tillsammans, precis som vid ett analogt brädspel.  
                                                
4 Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation mellan olika enheter. 
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I ett spel som poker är den sociala interaktionen extremt viktig. För att bli en framgångsrik 

pokerspelare krävs det att man är duktig på att läsa tells5 och förstå sina motspelare. I nätpoker är 

däremot förutsättningarna helt annorlunda eftersom man inte längre sitter öga- mot-öga med 

motspelarna. På internet finns det inte några pålitliga tells eftersom det endast går att studera 

motspelarnas satsningsmönster, det vill säga hur lång tid de tar på sig och hur mycket de satsar 

(Pokerspelaren.se, 2010).  Även nätpoker har ofta en chatt för att öka kommunikationen mellan 

spelarna.  

 

Det är också vanligt att det finns möjlighet att använda sig av olika avatarer som de andra 

spelarna senare kan se. Enligt Golder och Donath (2004) underlättar avatarerna för spelarna att 

se att någon är närvarande. Det blir då också lättare att skilja på de olika motståndarna. Det vill 

säga avatarer har potential att ge fler ledtrådar om identiteten på de spelarna de representerar. Det 

är fördelaktigt om ledtrådarna är korrekta, men farliga om de är missvisande. I en miljö som 

tillåter användarna att välja sitt eget virtuella utseende ger det större frihet att uttrycka sig själv. 

Pokerstars.com ger användarna möjlighet att ladda upp egna bilder som kan användas som en 

profilbild. Lösningen är bristfällig eftersom bilden inte behöver vara en autentisk 

självrepresentation. Bilder på människor skapar naturligt känslomässiga reaktioner, men 

eftersom spelarna inte vet något om varandra är det lätt att de drar förhastade slutsatser utifrån 

motspelarnas utseende på sina profilbilder.(Golder & Donath, 2004).  

 

2.5.4 Interaktion över nätet 
Interaktion på nätet tar sig olika former beroende på tillgång till information. På nätet har vi 

antingen ingen eller begränsad tillgång till viss information t.ex. ljud, ansiktsuttryck, kroppsspråk 

och dofter. Trots detta har interaktion över nätet positiva egenskaper. Ett exempel på detta är att 

dina konversationer ofta sparas i textformat vilket gör att du vid ett senare tillfälle kan läsa vad 

som skrivits och sedan tänka ut ett svar på det (Eklund, 2012). För att interagera med varandra 

behöver även båda personerna en digital enhet som är uppkopplad till nätet. Enheten behöver 

även ha stöd för ett program som Skype6. Personerna behöver ha tillgång till en mikrofon och en 

                                                
5 En tell är ett beteendemönster hos en spelare, som kan ge motspelarna en ledtråd vad spelaren kan tänkas ha för 
hand.  
6 Skype är ett program som låter användaren ha ett samtal med både ljud och bild över nätet med en eller flera andra 
personer. 
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webbkamera om ljud, ansiktsuttryck och kroppsspråk önskas. När kriterierna är uppnådda kan 

personerna i fråga ha en interaktiv och social konversation över nätet. 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vår tidigare forskning ämnar till att ta reda på vad den sociala aspekten är och hur essentiell den 

är för ett sällskapsspel. För att definiera innebörden av ordet social, har vi studerat olika 

hemsidor, böcker och intervjuer. Vi jämförde dessa kunskaper med aktiviteter och spel som 

saknade den sociala aspekten. Anledningen var att vi själva ville inse hur man skulle kunna 

transformera spelen utan social interaktion till att bli mer sociala. Vi jämförde även spel som 

enligt vår forskning är framgångsrika, för att se hur de försökte implementera olika sociala 

funktioner.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den sociala interaktionen blir större ju fler sinnen vi 

kan använda. Tyvärr är det i nuläget i princip omöjligt att överföra alla sinnen i en digital 

version. Smak, lukt och känsel är de tre sinnen som är svåra att kunna använda sig utav i en 

digital miljö, men vi vet inte ännu hur stor betydelse de tre sinnena har för den sociala aspekten i 

spelet. 

 

3 Produktion / tillvägagångssätt 
I kapitlet som följer beskrivs de tillvägagångssätt, som har hjälpt oss att få ett svar på vår 

frågeställning genom en produktion. Det omfattar både metoderna vi använt oss av och hur vi har 

gått tillväga under projektets gång. 

 

3.1 Introduktion 

Efter att studerat tidigare forskning har vi tillämpat dessa kunskaper i vår gestaltning, genom att 

skapa ett digitalt spelkoncept med tillhörande konceptbilder. Vi skapade även en digital och 

analog prototyp som ett komplement till vårt koncept. Spelet är en frågesport med sex olika 

kategorier och det vi fokuserat på är att försöka behålla den sociala aspekten. 
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3.2 Kreativ Process 

Vi var enade om att vi ville producera någonting där vi hade mycket frihet med de grafiska 

elementen. Under idégenereringsprocessen använde vi oss utav mer traditionella metoder som 

t.ex. papper och penna där vi skrev ner olika idéer och tankar. Vår whiteboard-tavla var ett annat 

medel vi brukade flitigt för att alla gruppmedlemmar skulle kunna vara med på noterna och ge 

sina åsikter. Utöver detta förde vi många öppna diskussioner om olika spel för att ge varandra 

idéer. Samtidigt förklarade vi hur man skulle kunna använda spelidén. 

 

Alla i gruppen hade olika idéer. Till exempel kom förslaget att vi skulle göra ett partyinspirerat 

spel medan någon annan föreslog att spelet skulle vara mer likt Dungeons & Dragons (Wizards 

of the coast, 1974). Spelen är helt olika. En av de få likheter de har är att båda tvingar fram 

interaktion mellan spelarna. Utan denna interaktion blir det i princip omöjligt att klara vissa 

spelmoment. Detta fann vi både intressant och relevant, då vårt mål var att behålla den sociala 

aspekten i spelet. 

 

Efter detta började vi begränsa oss för att kunna bestämma oss för en slutgiltig idé. Vi ställde oss 

frågor som: Vilka av idéerna var möjliga för oss att genomföra? Skulle andra finna spelet roligt? 

Vi bestämde oss för ett frågesports-spel, eftersom spelet hade möjligheten att tvinga fram 

interaktion mellan spelarna. Vi tyckte det var positivt att vår spelidé dessutom skulle ha en låg 

inlärningskurva. 

 

För att bevara den sociala aspekten, använde vi oss av vår tidigare forskning och valde att bruka 

oss av ljud och webbkamera för att ge användaren fler sociala kanaler. För de som inte har 

tillgång till webbkamera eller mikrofon ville vi ge möjligheten att kommunicera via chatt och 

profilbild.  

 

Vi började samtidigt tänka på vilken design vi ville ha på spelet. Vi skissade upp olika bräden i 

olika geometriska former för att se vilket vi fann mest tilltalande. Vi bestämde oss för att 

använda en rektangel och gick sedan vidare för att avgöra vilka färger vi ville använda oss utav. 

För att få en klar vision och känsla över hur vårt spel skulle se ut valde vi att skapa ett 

moodboard tillsammans. Vi hade tidigare diskuterat att ha olika mönster i matta och ljusa färger 
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på spelplanen. Vi skapade först var sitt moodboard för att sedan slå ihop de bilderna vi 

tillsammans tyckte mest om till det moodboardet som visas nedan.  

 

 
Figur 1. Ett moodboard som symboliserar den stil vi tänkt använda på spelet. 

 

Att använda sig utav ett moodboard fungerade som en bra kommunikationsmetod i vår grupp, 

eftersom vi då såg svart på vitt hur de andra gruppmedlemmarna hade tänkt sig vår gestaltning. 

Senare under produktionen drog vi även inspiration från moodboardet, när färger och former 

skulle bestämmas för vår gestaltning. 

 

Då vi senare började skriva ner spelreglerna var det första vi tänkte på, om vi skulle använda oss 

av någon slags tvist i spelet. Några tankar var att man kunde använda sig av livlinor som till 

exempel möjligheten att ta bort två svar eller att byta ut frågan. Vi funderade även på om spelet 

skulle spelas i lag eller om det skulle vara alla mot alla. Diskussioner om poängsystemet 

uppkom, eftersom vi övervägde att använda oss av det traditionella ett poäng per fråga eller om 
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man gradvis skulle öka hur många poäng man fick. I slutändan beslutade vi att varje korrekt svar 

skulle belönas med tio poäng. Vi valde att inte ha något “mål” på spelbrädet, eftersom spelet 

avgörs när en av spelarna uppnått 100 poäng. Vi valde ut vilka olika sorters frågor vi skulle  

använda oss utav. 

 

3.3 Gestaltning 
Vi valde att ta bort alla mindre viktiga funktioner som vi inte kände tillförde något i den sociala 

aspekten. Vi skapade avatarer, spelplan och frågekorten som skulle användas i spelet. 

 

Under tiden skapade vi även en hemsida som en plattform till spelet. Tanken var att man skulle 

kunna ladda upp en profilbild, som man skulle kunna använda som spelpjäs. Utöver det ville vi 

även ge möjligheten att bjuda in sina vänner för att spela tillsammans. Vi började på 

produktionen av spelet men insåg snabbt att vi tagit oss vatten över huvudet eftersom vi blev 

tvungna att skala ner många spelfunktioner för att hinna bli klara med spelet i tid. Därför 

bestämde vi oss för att istället gå över till att skapa ett spelkoncept, då vi kände att det skulle bli 

bättre för vår undersökning jämfört med ett halvfärdigt spel. 

 

3.4 Konceptutveckling 

Enligt enkätundersökningen Woods (2012) publicerade på hemsidan boardgamegeek.com, 

visade resultatet att det spelarna gillar med brädspel är den spontanta sociala interaktionen. För 

att få fram en social interaktion i vårt digitala sällskapsspel bestämde vi oss för att försöka få vårt 

frågespel likt ett analogt frågespel. Därför valde vi att ena spelaren får läsa upp frågorna till 

motspelaren, genom att använda en mikrofon. Detta medför inte att det automatiskt uppkommer 

en spontan interaktion mellan spelarna, däremot gör detta att en spelomgång inte kan gå utan att 

spelarna pratar med varandra. I vår undersökning märkte vi att detta ofta leder till att spelarna 

vågar börja prata med varandra om annat, vilket var det vi ville uppnå. 

 

I och med att Woods (2012) också fick som resultat i sin undersökning att en av sakerna som är 

tilltalande med ett analogt sällskapsspel är det fysiska- att få rulla tärningarna och flytta på sina 

spelpjäser. Detta är något som vi såg som ett problem i början, eftersom vi skapade ett koncept 

till ett digitalt sällskapsspel. För att lösa detta bestämde vi oss för att spelaren själv skulle få 
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klicka på spelplanen för att förflytta sin spelpjäs. Spelaren skulle också få klicka på tärningen 

själv för att slå den. Detta är inte samma sak som om man faktiskt hade haft fysiska tärningar och 

spelpjäser i sin hand. Den känslan är något vi inte skulle kunnat skapa digitalt. För att till 

exempel få känslan av att man själv får bestämma var på spelplanen man ska gå, valde vi att inte 

automatisera spelpjäsernas gång eller tärningens slag.  

 

3.5 Val av teknik 

Vi valde tidigt i projektets gång att använda php och HTML5 canvas för att göra vårt spel då 

gruppens backend-utvecklare kände sig mest bekväm i php. Php har även grundstöd i de flesta 

webbhotel vilket var en bidragande faktor till att vi använde detta programmeringsspråket över 

andra (Mattisson 2013, 15 oktober).  

 

Anledningen till att vi valde HTML5 canvas var att det är bra på att rita ut dynamiska saker 

direkt i webbläsaren utan behov av andra utomstående program, som till exempel flash. 

 

För att skapa det grafiska materialet till vår produktion valde vi att använda programmet Adobe 

Illustrator, eftersom det är ett vektorbaserat illustrationsprogram. Detta gjorde att vi kunde 

förstora och förminska våra bilder hur mycket vi ville utan att de blev pixliga. Vektorgrafik var  

dessutom det lämpligaste valet att använda sig utav på en responsiv hemsida . 

 

3.7 Undersökningsmetod 
Syftet med vår undersökning var att se om de funktioner vi använt oss av i spelet uppfattas som 
sociala.  
 
I vår undersökning lät vi två grupper om fyra personer testa vårt koncept genom att först spela en 

analog version av vårt spel och därefter fick de gå över till att testa den digitaliserade versionen. 

Varje spelomgång pågick i 20 minuter och följdes av en intervju fokuserad på hur de uppfattade 

vårt spelkoncept.  

 

3.7.1 Intervju 
För vår intervju valde vi en teknik som heter semistrukturerad intervju. Enligt Longhurst (2010) 

finns det strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade som är en 
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kombination av de båda. Den semistrukturerade tekniken har en förbestämd riktning att följa, 

men den här metoden är samtidigt flexibel i och med att följdfrågorna är öppna. Detta ger 

personen som blir intervjuad chans att svara med sina egna åsikter, istället för att bara kunna ge 

till exempel ett ja- eller nej-svar.  

 

Intervjuaren utgår från ett färdigt manus med frågor. Intervjuaren ska tänka på att inte påverka 

svaren som personen som blir intervjuad ger, eftersom det då kan bli ett missvisande resultat. 

 

Vi valde att använde oss av den här intervjumetoden eftersom vi ville ha en personlig kontakt 

och ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor i intervjun. Metoden ansåg vi även passa oss bäst 

eftersom vi hade övervakat personerna innan, när de spelade, vilket gjorde att det kändes 

naturligt att ha en personlig intervju efteråt. Anledningen till att intervjun inte utfördes i en 

fokusgrupp var att vi har tidigare erfarenheter av att de medverkandes svar kan påverkas av 

varandra. För utformningen av intervjun se Bilaga 1 - Intervju.  

 

4 Resultat & Diskussion 
I detta kapitel kommer vi presentera de resultat och tankar som uppkommit under vår produktion 

och undersökning. De kunskaper och metoder vi har tagit med oss från produktionen ska vi nu 

använda för att kunna svara på vår frågeställning; Hur kan man behålla den sociala aspekten när 

man digitaliserar ett sällskapsspel? 

 

4.1 Arbetsprocessen  
Under stora delar utav projektets gång valde vi att inte föra utförliga dokumentationer. Istället 

höll diskussioner och anteckningar som vi skrev direkt på whiteboardtavlan. En nackdel med 

detta är att det finns en risk att man glömmer vad som sagts, eftersom vi inte haft någon 

dokumentation finns det ingen möjlighet att gå tillbaka och förfriska minnet. Detta var ett 

arbetssätt som fungerade för oss, men om vi hade gjort om vårt arbete hade vi ändå försökt 

skriva ner våra diskussioner, eftersom vi då tror att arbetet hade fått en bättre struktur och blivit 

mer effektivt. Alla nyproducerade delar i projektet visades direkt upp för de andra 

gruppmedlemmarna för att se om det följde visionen vi strävade efter i gruppen. Detta var något 

som gav mycket i vår produktion eftersom vi fick en direkt feedback på arbetet som skapats, 
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vilket gjorde att vårt arbete blev effektivt under produktionsdelen. 

Sammanfattningsvis har en öppen struktur utan utförliga dokumentationer gett oss en positiv 

upplevelse, då vi kände att det gav oss frihet. För att detta arbetssätt ska fungera behöver man 

ägna mycket tid åt diskussioner kring de olika delarna, oftast flera gånger. Det medförde att 

projektets framfart retarderade och ibland till och med stannade, detta är en bieffekt av 

diskussionerna då de kan dra ut på tiden.  

 

4.2 Produktion & Koncept Diskussion 

Det vi ville åstadkomma genom att skapa spelet var att undersöka vår frågeställning mot ett spel 

vi själva skapat. Vi planerade att använda oss utav våra kunskaper från tidigare forskning för att 

skapa ett socialt digitalt spel.  

 

 I vår produktion valde vi att fokusera på ett spelkoncept, Vi skapade konceptbilder och utförliga 

spelregler för att förstärka och förklara vår idé. Vi kände att det var otillräckligt att bara ha 

konceptbilder, därför valde vi att även skapa en digital version av spelkonceptet.  

 

Den digitala versionen är nedskalad har inte stöd för fler än en spelare och saknar viktiga 

funktioner, vilket tvingar användarna att befinna sig på samma plats för att kunna spela. Vi ansåg 

att detta inte gjorde något eftersom det är spelkonceptet som är vår huvudsakliga produktion. 

Den digitala prototypen är därför bara ett komplement till detta. 

 

Spelet kan även skrivas ut på papper vilket ger tillgång till en analog version av spelet. Även 

detta tvingar spelarna att vara på samma plats för att kunna spela tillsammans. Det visade sig 

vara ett vist beslut att skapa digitala och analoga prototyper eftersom vi senare använde dem som 

grund i vårt speltest.  

 

4.3 Produktions val  
Vi valde att skapa en hemsida där tanken var att spelet skulle ligga som figur 2 visar. Vi 

implementerade spelet på hemsidan, för att spelaren lätt skulle få åtkomst till spelet utan att 

behöva något annat än en ny uppdaterad webbläsare. Vårt andra alternativ hade varit att 

användaren skulle varit tvungen att bli medlem på hemsidan för att därefter kunna ladda ner och 
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installera spelet. Vi ansåg att det skulle resultera i en omständig upplevelse för användaren. En 

anledning till att vi valde att hålla det enkelt var att även mindre tekniska personer skulle kunna 

spela.  

Figur 2. Prototyp av de digitala spelet. 

 

Ytterligare en orsak till att vi skapade en hemsida var att vi ville att användaren skulle få en 

tydligare överblick över spelidéen och vad man eventuellt skulle kunna göra på hemsidan. På 

hemsidan kan man registrera sig för att bli medlem, se poäng topplistan och ladda upp en 

profilbild som senare skulle användas i spelet som en spelpjäs. Tanken var att ge användaren en 

visuell idé vad man skulle kunna göra utifrån vårt koncept. 

 

4.4 Undersökningsresultat & Analysmetod 

Det vi märkte i resultatet av undersökningen var att det ofta var de jämnåriga personerna som 

gav liknande svar i intervjun. De äldre personerna föredrog för det mesta att spela vårt spel 

analogt, eftersom de tyckte att den personliga kontakten gör spelandet mer socialt och naturligt, 

medan de yngre personerna inte såg det som ett problem att prata och se varandra genom datorn. 

Vår teori om detta är att den äldre generationen inte är uppvuxna med Internet och datorer i 

samma grad som den yngre generationen är och därför tror vi att de kände sig osäkrare då de satt 

vid den digitala versionen av spelet. Den yngre generationen är uppvuxen med att ständigt vara 
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uppkopplade till Internet och hela tiden hålla kontakt med vänner och familj genom sociala 

medier. Därför drar vi slutsatsen att den yngre generationen inte ser det som ett hinder att prata 

med varandra via en dator. De är uppvuxna med allt som hör till den digitala världen har de en 

annan syn på vad som är socialt än den äldre generationen. 

 

Majoriteten av de vi intervjuade tyckte precis som de i Woods (2012) undersökning, att en av de 

tilltalande sakerna med sällskapsspel är att man fysiskt kan flytta spelpjäser och känslan av att få 

slå en tärning. De ansåg att den känslan inte alls blir samma sak digitalt och att det är någonting 

man saknar. Detta är det vi har haft mest problem med att lösa i vårt spelkoncept, eftersom det 

blir begränsat när man ska försöka efterlikna detta sinne digitalt. Ett sätt vi hade kunnat lösa 

detta på är att precis som i spelet Dice+ (Game Technologies, 2013) använda oss av en speciell 

tärning som ansluts till en surfplatta. Problemet vi ser med detta är att det då krävs en sådan 

tärning, vilket inte gör spelet mindre lättåtkomligt. Därför ansåg vi att det bästa för vårt koncept 

var att skapa en digital tärning.  

 

Den spontana sociala interaktionen är det vi främst ville frambringa genom vårt koncept i och 

med att det är en viktig del av den sociala aspekten. Samtidigt är det något väldigt svårt att skapa, 

eftersom om vi tvingar spelarna till interaktion blir inte kommunikationen nödvändigtvis 

spontan. I intervjuerna frågade vi om de hade haft något samtal som inte handlade om spelet, vi 

fick många olika svar. Vissa personer märkte att de hade mycket gemensamt med varandra, 

vilket ledde till att de startade en spontan diskussion. Majoriteten av de vi intervjuade uppfattade 

det som att en spontan social interaktion oftare uppkommer i de spel som tvingar spelarna till 

interaktion genom sina regler, än i de spel som kan gå en hel spelomgång utan att spelarna 

behöver prata med varandra.  

 

Vi observerade däremot under speltestets gång att i en av grupperna uppkom det inte någon 

spontan interaktion, de pratade bara med varandra då spelets regler tvingade dem. Vi tror därför 

att den spontana interaktionen i princip inte går att tvinga folk till. Allt beror på hur personerna 

trivs med varandra eller om de har intressen gemensamt med varandra. Det beror helt enkelt 

mycket på vad som händer runt omkring en.  
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4.5 Sällskapsspelens framtid 

Vi tror att fler digitala brädspel som Dice+ (Game Technologies, 2013) kommer ut på 

marknaden i framtiden. Vår teori är att det bästa från de två “världarna” kommer kombineras för 

att kunna skapa ett nytt sätt att spela sällskapsspel på. Det analoga och digitala kommer 

interagera med varandra mer för att skapa en överlägsen och annorlunda spelupplevelse.  

 

Om teknologin fortsätter att utvecklas i samma takt som i nuläget, tror vi att det kan komma att 

bli allt vanligare i framtiden att människor sitter framför datorn med var sitt interaktivt spelbräde. 

Om brädet dessutom skulle kunna känna av var den andra spelaren har flyttat sin spelpjäs har den 

här spelidén blivit ännu mer lik ett analogt sällskapsspel. De behöver bara ett program som 

Skype för att kunna se och kommunicera med varandra. De här digitala sällskapsspelen skulle till 

och med kunna få till känseln, som vi anser är en viktig del för spelupplevelsen och som vi själva 

hade svårt att inkludera i vårt eget spelkoncept. Det här spelet skulle rent teoretiskt sett ha 

likadana förutsättningar som ett analogt sällskapsspel att skapa den sociala aspekten som vi är 

ute efter.  

 

4.6 Slutsats 

Här ska vi försöka svara på vår frågeställning, Hur kan man behålla den sociala aspekten när 

man digitaliserar ett sällskapsspel?  

 

Vi anser att den sociala aspekten är svårare att behålla än vi trodde från början, eftersom det är 

den spontana sociala interaktionen som människor uppskattar mest (Woods, 2012). Under 

arbetets gång insåg vi att den spontana interaktionen är svår att tvinga fram, eftersom det då inte 

längre blir spontant. Hur ska man då göra för att kunna behålla den sociala aspekten i ett digitalt 

sällskapsspel? Genom att inkludera fler av kroppens sinnen förstärker man spelupplevelsen och 

kan på det sättet efterlikna ett analogt sällskapsspel. Reglerna kan även skrivas på ett sätt som 

tvingar spelarna till samtal, eftersom chansen att det leder till spontana interaktioner mellan 

spelarna är större än när en hel spelomgång spelas utan att säga ett ord till varandra.  

 

Vi tror att ett spel som skapar engagemang hos människor bli mer socialt automatiskt, eftersom 

spelaren då är väldigt inne i vad som händer i spelet. När spelarna är engagerade i spelet 
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kommenterar de motspelarnas drag oftare, vilket kan leda vidare till diskussioner. Om inte ett 

spel skapar engagemang och intresse kommer spelarna sitta och göra annat under tiden då det 

inte är deras tur, vilket gör att spelet inte alls blir socialt utan mer utav ett tidsfördriv. 

 

Sammanfattningsvis ska man försöka skapa intresse och engagemang hos spelarna och inkludera 

alla kroppens sinnen för att förstärka spelupplevelsen. Det man vill uppnå är den spontana 

interaktionen hos spelarna, vilket man kan försöka tvinga fram genom spelreglerna. 
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6 Ordlista 
 
Avatar - Avatarer är en bild som används på exempel en sida istället för en bild på dig själv 
vektorbaserat - matematiska linjer som representerar en bild 
 
Bluetooth - Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation mellan olika enheter. 
 
Canvas - canvas används för att rita ut grafik  
 
Feedback - Återkoppling är en process där information om tidigare eller nuvarande påverkar 
samma fenomen i det nuvarande eller framtida. 
 
Gestaltning - Att gestalta betyder att ge något form 
 
HTML5 - HTML5 är den nya standarden för HTML kod 
 
Inlärningskurva - inlärningskurva är hur lätt eller svårt något är att lära sig/ hur lång eller kort tid 
det tar 
 
Isbrytare - Ett sätt att lätta upp stämningen för ett mer avslappnat samtal 
 
Moodboard - moodboard är flera olika hopklistrade bilder för att förmedla en känsla 
 
PHP - Hypertext Preprocessor är ett populärt scriptspråk som är speciellt lämpat för webbutveckling 
 
Prominenta - det är ett annat ord för framstående  
 
Responsiv web design - är en web design som tillåter att den grafiska utformningen förändras 
beroende på vilken skärmupplösning du har 
 
Retarderar - när något saktar in eller farten saktar in 
 
Singleplayer-spel - Spel som spelas ensam. 
 
Skype - Skype är ett program som låter användaren ha ett samtal med både ljud och bild över 
nätet med en eller flera andra personer 
 
Steam - Steam är en digital distributionsplattform som säljer spel och programvara. 
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Tell - En tell är ett beteendemönster hos en spelare, som kan ge motspelarna en ledtråd vad 
spelaren kan tänkas ha för hand.  
 
Whiteboard tavla - en vit tavla som man kan skriva på med speciella pennor man sedan kan 
sudda ut texten med exempelvis handen 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervju 
 
Tillvägagångssätt för intervju 
Testpersonerna började att speltesta vår analoga prototyp i grupp för att sedan kunna svara på de 
frågor vi ställde i intervjun. Vi satte sedan användarna ensamma i ett rum och startade skype med 
mikrofon och webbkamera som den enda kommunikationen och lät personerna spela vår digitala 
prototyp. Sedan fick de svara på samma frågor igen fast om den digitala spelupplevelsen. 
 
Frågor till intervjun 
 
Ålder? 
Kön? 
 
Frågor 
1. Beskriv vad spelet går ut på.  
2. Hur var spelupplevelsen?  
3. Vad kände du när du spelade? Varför? 
4. Hur social skulle du säga att din upplevelse var på en skala 1-10, där 10 är extremt social och 
1 är inte alls? 
5. Under spelets gång pratade ni om något annat än bara spelet? 
6. Hur tyckte du det var att spelet tvingade er att interagera med varandra?  
7. Är det något du tycker saknas i spelet? 
 
Avslutningsvis 
Föredrar du att spela vår analoga eller digitala version? 


