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Mobile Gaming  
a survey of our mobile gaming behavior 

 

Markus Olsson 

Magnus Svensson 

 

 

Summary 
In this thesis we used two scientific methods, a survey and a number of interviews, to generate a 

view of the Swedes' use of, and behavior around, games for smartphones and tablets. In other 

words, an examination of how and why people play on their mobile devices. An analysis of 

previous research in this subject were compared with the results of our investigations with the 

hope of being able to get a satisfactory result. Our results point to a number of factors that makes 

you decide to play on their mobile device. Examples of these factors is the ease of set up and 

play and finish whenever and wherever, for relaxation purposes, because it is social or as a mere 

pastime. Being geographically unbound was the largest most important unique aspect of mobile 

gaming we found. The fact that wherever you are, you have access to quick and easy 

entertainment.
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Det Mobila Spelandet 
en kartläggning av vårt mobila spelbeteende 

 
Markus Olsson 

Magnus Svensson 
 

 

Sammanfattning 
I detta examensarbete försökte vi med hjälp av två vetenskapliga metoder, en enkät och ett antal 

intevjuer, skapa oss en bild över svenskarnas användning av, och beteende kring, spel till 

smartphones och surfplattor. Med andra ord en undersökning över hur och varför folk spelar på 

sin mobila enhet.  En analys av tidigare forskning inom detta ämne jämfördes med resultaten från 

våra undersökningar med förhoppningen på att kunna få ett tillfredställande resultat. Våra 

resultat pekar på ett antal faktorer som gör att man väljer att spela på sin mobila enhet. Exempel 

på dessa faktorer är enkelheten att sätta igång och spela samt avsluta när och var som helst, för 

avslappning, för att det är socialt eller som ett rent tidsfördriv. Att vara geografiskt obunden var 

den största och viktigaste unika aspekten vi hittade för mobilt spelande. Vart man än befinner sig 

så har man tillgång till snabb och lätt underhållning.
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Förord 

 

I och med vårt stora intresse inom både mobilteknik och spel i allmänhet så var vår orginalidé att 

försöka spå framtiden kring utvecklingen av mobila plattformar och dess spel, och därmed kunna 

skapa ett hjälpmedel för spelutvecklare för att bättre förstå vart man ska rikta sina produkter. Vi 

insåg dock snabbt att för att kunna spå framtiden inom något område så måste första steget vara 

att göra en grundlig undersökning på hur beteendet ser ut idag gällande hur man spelar på sin 

mobila enhet, frågor som varför man spelar, när och vart man spelar är viktiga för en sådan 

analys. Det är också något som gör att man till viss del kan se vart trender har sin uppkomst och 

hur dom uppstår.  Vi skulle vilja tacka vår handledare Tomas Lindroth som gett oss ovärdelig 

feedback, samt de som svarade på vår enkät och på våra intervjufrågor.
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Nomenklatur 

 

Beteende Hur man förhåller sig till sin omgivning, hur man  samverkar med 

 omgivningen, genom handlingar som är frivilliga eller ofrivilliga, 

 medvetna eller omdevetna.   

 

Smartphone Mobiltelefoner som använder sig av den nya så kallade smarta tekniken 

 (bl.a. med stor touchskärm), t.ex. Iphone, Samsung Galaxy, HTC  Desire. 

 

Surfplatta En sorts handdator som också använder sig av den  smarta tekniken, t.ex. 

 Ipad, Samsung Galaxy Tab, Acer Iconia. 

 

Mobil enhet  Med mobil enhet syftar vi på smartphones och surfplattor. 

 

Augmented reality Teknik som blandar användarens fysiska omgivning med 

 mjukvaruapplikationen, något som på svenska kallas ‘förstärkt 

 verklighet’.  

 

MMO Massively Multiplayer Online, spel där man kan spela och interagera 

 med tusentals människor i en spelsession. Kända exempel är WoW. 
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1. Inledning 

 

I takt med att vi som människor har utvecklats så har vi också skapat och format vår omvärld. 

Idag är tekniken tillgänglig på ett helt annat sätt än den var för bara 10 år sedan. Spel har idag 

blivit en vanlig del i vår vardag. Eftersom den ‘smarta’ tekniken i vår nutid nästintill blivit 

standard så har spel även här fått en stor roll, något som skapat en ny relation till mobiltelefoner. 

Att spela på sin smartphone har idag blivit mycket vanligare och är en uppåtgående trend. Feijoo 

et al. (2012) nämner i sin artikel att antalet personer som spelar har ökat de senaste åren. En 

orsak till detta kan tänkas vara att beteendet är nära kopplat till en frihetskänsla då man kan spela 

vart man vill och när man vill men också till det som vi kallar sociokulturell teori som menar att 

vi lär oss av varandra och tar efter varandras beteenden för att forma vårt egna beteende. Att 

spela mobilspel har kommit att bli ett beteende i sig, då detta samverkar med en rad olika 

faktorer och på så sätt också tränger sig in i vardagen på ett annat sätt. Att man kan spela 

närsomhelst gör att man som spelare och människa ägnar olika mycket tid till olika aktiviteter 

både i spel och i vardagen. 

 

Tidigare forskning kring detta ämne har mer specifika avgränsningar som förhåller sig till 

exempelvis de mobila spelens relation till plats och tid (McCrea, 2011), hur marknaden ser ut för 

utvecklare (Holzer & Ondrus, 2010) eller vem den mobila spelaren kan tänkas vara (Feijoo et al. 

2012). Detta arbete har snarare ett fokus på den mobila spelarens beteende i en mer generell 

mening. Mer konkret vad är det är som driver personer till att spela på sina mobila enheter. Hur 

förhåller man sig till sin mobil genom sitt spelande? Vad är det som skiljer den mobila spelaren 

jämfört med den stationära spelare och är det någon skillnad, är alla frågor som kan visa på hur 

beteendet ser ut hos de mobila spelarna. På så sätt så skapas en ny infallsvinkel som kan skapa 

nytt ljus på den rådande trenden som mobilspel ändå är. En lucka tycks uppstå här. Då främst när 

det gäller det beteende som spelaren och framförallt spelen bidrar med. Tidigare forskning har 

till viss del visat på att det finns ett beteende kopplat till spelandet. Dock så anses det vara utifrån 

de mobila enheterna i sig, utifrån ett större kontext så som subkulturer  som de urbana spelarna 

som nämns i Mobile@game Cultures: The Place of Urban Mobile Gaming skriven av Larissa 

Hjorth. Detta arbete ämnar ta reda på vad spelen i samband med de mobila plattformarna 
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resulterar i för olika beteenden. Eftersom spel ökar till mobila enheter och de mobila enheterna i 

sig ökar i försäljning så är det här som infallsvinkeln ligger. Sambandet mellan spelen, 

människan och den mobila enheten och det beteende som uppstår vid denna symbios.  

1.1 Den smarta teknikens och marknadens historia 

 

Eftersom detta arbete handlar om spel till den smarta teknikens två stora enheter, följer här en 

kort genomgång av mobilens historia kopplat till spelutvecklingen. Den mobila spelmarknaden 

började komma igång först runt år 2002. Mobilutvecklingen hade då nått en punkt då man med 

hjälp av sin telefon kunde koppla upp sig till internet, och därmed nå sin operatörs 

nedladdningsportal. Detta var platser där man kunde ladda ner eller köpa nya spel och 

applikationer till sina mobiltelefoner. Innan dessa portaler fanns så handlade det i stort sett bara 

om enkla, inbyggda spel (exempelvis Snake eller Tetris). Men i och med denna nya teknik så 

öppnades en helt ny marknad för utvecklare. Nedladningsportalerna var slutna miljöer där spelen 

skapades i precisa marknadsförringssyften för specifika telefoner. (Feijoo, Claudio et al. 2012) 

Det var därför svårt för utomstående, självständiga utvecklare att skapa nya och kreativa spel. 

Fram till 2007 så utvecklades inte mobilspelen särskillt mycket, dels på grund av rena tekniska 

begränsningar, och dels för att användandet av mobilspel och intresset för dem var lågt. Men 

också för att  man arbetade med etablerade spelutvecklare och nyttjade deras redan etablerade 

varumärke. Ett resultat av dett var att man spenderade i genomsnitt endast 30 minuter med 

mobilspelen per spelsession , i kontrast till stationära konsolspel där man kunde sitta i timmar 

med spelen.  

 

Runt år 2007 så började det dock att hända saker i och med den första generationens 

smartphones. Dessa erbjöd mycket bättre prestanda, större lagringsutrymme och bättre grafiska 

och ljudmässiga förutsättningar. Nokia var allra först med att röra sig i denna riktningen, med sin 

spelfokuserade telefon N-Gage, redan 2003. Responsen på denna blev dock inte som Nokia 

hoppats på och det dröjde som sagt till 2006-2007 innan smartphone tekniken, och dess 

spelförutsättningar, tog fart på riktigt. (Feijoo, Claudio et al. 2010). Att Nokia inte lyckades hade 

nog sin grund i att man inte låg rätt i tiden, eller inte kunde förutse vilka målgruppen tycktes 
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vara. Men också för att man som användare säkerligen inte kände sig bekväm med en sådan här 

enhet vid detta tillfälle. 

 

2007 var också året då den mobila bredbandstekniken började likna det vi har idag. 2007 var 

också året då den första iPhonen såg ljuset, en händelse som onekligen spelade en stor roll för 

utvecklingen inom området. Kombinationen av tekniken i dessa nya telefoner och den nya 

mobila bredbandstekniken, med en konstant uppkoppling, skapade en helt ny situation för både 

spelare och utvecklare. Nya butiker på nätet där användare snabbt kunde ladda ner ett allt mer 

växande utbud av spel, oberoende av operatörerna. I och med denna nya miljö så skapades ett 

helt nytt scenario där mobilspelen inte längre endast var simplifierade versioner av dator- och 

konsollspel utan transformerades till något helt nytt (Feijoo, Claudio et al. 2010). Det var också 

nu man på allvar kunde se en förändring in folks förhållningssätt till sin mobiltelefon. Den hade 

snarare blivit som en portabel media enhet istället för en renodlad telefon. Det är också med 

iphone och smartphones intåg som spelen får en helt annan betydelse. Något som har sin grund i 

att potentialen för att utveckla spel är så mycket större med de “nya” mobilerna (Mcrea, 2011, 

s.390-391). 

 

Trots att det nu har gått 5 år sedan dessa typer av mobila enheter lanserats så har fortfarande inte 

frågan om hur starkt olika beteenden är kopplat till mobiltelefoner.  

1.2 Problemställning 

 

Den huvudfråga som arbetet utgår ifrån är följande Hur ser beteendet ut kring användandet av 

spel till mobila enheter och vilka faktorer är det som driver personer till att spela mobilspel? En 

fråga som är förankrad i ett bredare perspektiv men som är tillräckligt avgränsad.    

1.3 Avgränsning 

 

Arbetet kommer att inrikta sig på vad den mobila spelaren har för vanor, varför man spelar, vad 

är det som lockar just med mobila spel. Vi kommer alltså inte gå in på rena designlösningar eller 

tekniska aspekter. Vi kommer i korthet ta upp andra spelplattformar (olika stationära plattformar 
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och andra mobila spelenheter) och jämföra användandet med våra valda plattformar, men vårt 

fokus kommer att ligga på spel och spelande på smartphones och surfplattor.  

 

Vi valde att fokusera på beteende relaterat till spel och då inte vilka specifika spel det är utan vad 

dom genererar för sorts beteende. Med beteende menas i denna uppsats hur man förhåller sig till 

sin mobil och spelen man spelar. Hur denna påverkar sättet man integrerar med sin omvärld, hur 

man väljer att spela och när man väljer att spela. Och då inte hur man beteer sig mot folk när 

man spelar. Avgränsningen är hur man är som användare.  

1.4 Syfte och Mål 

 

Målet med denna uppsats är att försöka förstå vad och varför man spelar spel på mobila enheter. 

Målet är också att försöka förstå vilka komponenter och aspekter som anses viktiga när det gäller 

spelande på mobila enheter, något som kan potentiellt användas av företag för att se vad som 

fungerar i ett verkligt kontext men också vad det är som gör att en trend uppstår. Beteendet hos 

den som spelar är basen i arbetet och det är därför  fokus ligger här. Att studera frågor som dessa 

är högst relevant då vår samtid idag har blivit så integrerad med vår mobila teknik att mycket av 

våra vardagliga behov sker genom denna teknik. Att spel idag är ett kontext som bara växer gör 

att flera områden som normalt inte är spelrelaterade samverkar med detta kontext.  

Resultatet kommer bestå av en kartläggning över personers beteende kring mobilt spelande på 

smartphones och surfplattor i Sverige. Kartläggningen kan i samverkan med en analys av tidigare 

forskning förhoppningsvis ge en mer nyanserad bild av hur en mobil spelares beteende ser ut.  

Genom att presentera resultatet så hoppas vi att detta kan ge grundläggande information för 

utvecklare och distributörer av spel, men också ge  allmän information för andra att ta del av.  

 

Ett antagande som ligger till grund för detta arbete är att spelanvändandet är stort. Speciellt om 

man tänker på det sociokulturella arvet som säger att vi lär oss av varandra och tar efter varandra, 

men också de behov vi använder oss av och den motivation dessa skapar.  
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2. Teori 

 

Forskning kring det valda området är relevant eftersom resultatet kan användas av utvecklare och 

marknadsförare inom området för att dels försöka skapa lockande, säljande spel och framförallt 

innovativa och intressanta spel men också för att driva den generella utvecklingen inom 

mobilspel framåt. Arbetet har följt ett abduktivt teoretiskt förhållningssätt då det ansågs mest 

lämpat eftersom artikelns område krävde både en empirisk analys och en förankring i 

vetenskapliga källor samt att teorier var något som arbetades fram under denna process (Patel 

och Davidson, 2003,s.24-25). Patel och Davidson förklarar att det abduktiva förhållningssättet är 

en metod som gör att man förhåller sig till sin forskning och dess resultat på två sätt: Att man går 

från en generell frågeställning som under undersökningen och forskningens gång blir mer 

specifik. Det andra sättet är att man via undersökningar som enkäter och andra liknande 

undersökningar utrönar nya problemformuleringar. Detta i sin tur gör att de båda är ämnade för 

att skapa nya teorier med redan etablerade teorier som grund. Den abduktiva metoden är lämpad 

för att visa resultat genererat via enkät och intervju men också för att skapa en 

problemformulering som är tillräckligt specifik för att arbetet skall kunna ge ett uppnått resultat. 

(Patel och Davidson, 2003,s.24-25).  

 

Eftersom marknaden för våra mobila enheter ökar i snabb takt är detta ett högst relevant fält att 

forska inom. En undersökning gjord av PEW i USA i mars 2012 visade på att det är 46% av 

landets vuxna som äger en smartphone vilket är en ökning med 11% från i maj förra året 

(PewInternet, 2012). Spelandet har ökat markant och fortsätter att växa, speciellt mobilspel som 

under de senaste åren ändrat form och antagit en ny skepnad i samband med den smarta 

telefonens uppkomst och utbredning. I USA gjordes en undersökning av Mocospace i Januari 

2012 som visade på att 46% spelade mer på sin mobiltelefon medan 26% spelade på sina 

konsoller, ett beteende som yttrade sig i majoritet i hemmet. Av de tillfrågade så spenderade 21% 

en timma med sina mobilspel och 24% hellre en timma med sina konsolspel, något som kan ge 

en hänvisning om hur framtiden kan tänkas se ut för det mobila spelandet (Industrygamers, 

2012).  
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Teorier kring motivation såsom Maslov och hans motivationspyramid har varit relevanta vid 

detta arbete likaså som generella teorier kring det sociokulturella arvet. Maslovs teori kring 

behov och motivation kopplat till den hirarkiska pyramiden, där varje behov måste tillfredställas 

innan man kan gå vidare till nästa behov, fungerar bra som en teoretisk anslutning till arbetet då 

det är just behov och motivation som tycks driva de som spelar, något som också upptäckts 

genom att göra enkäter och intervjuer. Att Maslov också förespråkade att flera behov kan 

förekomma samtidigt gör det ännu lämpligare för arbetet då både artiklar och de svarande i 

enkäten och intervjuerna tycks tycka att det är flera olika behov som samspråkar när man spelar 

samt att motivationen har en stor roll i det hela. Trots att Maslovs teori kan tyckas en aning 

förlegad så är dess grund något som är bra anpassat till en uppsats som denna. Mycket för att 

man idag använder sig av denna inom olika områden för att visa på varför man känner som man 

gör då vissa beteenden uppstår.  

 

Denna teoris begrepp och förhållningssätt har nämnts i de ariklar som har använts vid arbetet och 

är också därför pasande. Varför denna teori är passande och framförallt relevant till detta arbete 

är främst för att teorin bygger på många av de element som man som spelare kan relatera till. För 

att klargöra ytterligare så när du spelar ett spel så känner du en viss form av tillfredställellse när 

du har klarat av ett moment, och då ökar oftast din självkänsla. Har man dessutom spelat mot en 

vän så känner man sig behövd då denna har valt att spela med en. Har du dessutom klarat en svår 

nivå så kan det skapa en respekt hos andra som inte har uppnåt samma mål. Detta i sin tur kan 

leda till att man uppnår en viss form av kreativitet, ökad problemlösning etc. Mycket av dessa 

olika beteenden är något som är högst relevant då man som en mobil spelare rör sig mellan dessa 

beteenden. (Wikipedia, 2012, Maslovs hierarchy of needs). 
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Figur 1. Maslovs motivationspyramid. 

 

Rent konkret så går Maslovs teori ut på att man som människa följer en rad behov och olika 

grader av motivation för att uppnå olika mål som är kopplade till beteenden. Om man ser till att 

hur Maslovs pyramid (figur 1) är konstruerad så bygger den på att varje behov måste uppnås för 

att det andra skall bli tillgängligt. I grunden så hittar man de mest basala behoven, ju längre man 

vandrar upp i pyramiden så smalnar den av efter varje behov tills man når toppen. Det är också i 

grunden som de behov som är mest förankrade i psykologin befinner sig. De resterande planen i 

pyramiden är behov och olika typer av beteende och motivation som går att sammanlänka med 

vår vardag då dessa innehåller något som vi stöter på ofta så som olika grader av självkänsla när 

man klarat av något. Som bilden visar så resulterar varje uppnådd nivå ett mer komplext behov 

och också ett beteende kopplat till detta. Har du mat så skapar du en säkerhet gällande din kropp 

osv. Eftersom grunden bygger på enklare former av motivation och behov så är dessa lättare att 

applicera på alla. Det är egentligen de två sista nivåerna som är intressanta för detta arbete, hur 

man uppnår en form av självkänsla vid spelande, hur man lär sig problemlösning genom att 

ställas framför sådana typer av problem i spel. Något som gör att man känner sig upprymd och 

tillfredställd och därför spelar oftare (Wikipedia, 2012, Maslovs hierarchy of needs). 
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En artikel som har en del gemensamma nämnare med Maslovs teori är Gummerus och 

Pihlströms artikel (2011) men återfinns också i McCreas (2011) och Hjorth (2011) där en del om 

det sociokulturella beteendet även nämns.  

 

Den sociokulturella teorin som kretsar kring konceptet att man som individ lär sig av någon 

annan, som oftast innehar mer kunskap är likaså en viktig teori här, då det tycks vara något som 

är en bidragande orsak till att man spelar. I korta drag så går den sociokulturella teorin ut på att 

man som person är en del i mycket större nav av människor där alla har en del i ett större 

varande. De individer som ingår i en sociokulturell miljö ingår i kontinuerligt samarbete med de 

andra människorna i samhället där individen utvecklar sitt kognitiva sätt att uppfatta saker och 

ting och på så sätt får sina kognitiva färdigheter. Detta är i sin tur det som skapar individens 

utveckling. Här är det kulturen som gör att individen utvecklas, via kulturella artefakter och 

redskap så utvecklas massan och individen framåt och på så sätt lär sig av varandra, skapar 

samma ramar för att förstå saker och ting (Wikipedia, 2012, Sociokultur). Det som gör att denna 

teori passar in så bra på det valda ämnet för detta arbete är att i den sociokulturella teorin så lånar 

vi varandras artefakter för att skapa vår egna personliga artefakt. Något som anses vara en 

artefakt för detta form av beteende är språket som omformas och utvecklas till nya uttryck. 

Mobilt spelande är i yttersta grad ett beteende som är en kutlurellt betingad artefakt som 

genomgår många förändringar och görs personligt vid varje spelsession. Trots att alla spelar ett 

och samma spel så lär man sig något nytt och upplevelsen i sig formas utefter hur man har format 

de gemensamma artefakterna. Spelar man ett spel som Angry Birds så har varje bana ett sätt att 

lösas på som är olika för varje spelare även om det finns ett sätt som enligt utvecklaren kan anses 

vara “rätt” (Wikipedia, 2012, Sociokultur).  

 

Det sociokulturella konceptet är lämplat som underlag då personer idag är så socialt integrerade 

med varandra genom spel eller sociala media. På detta sätt lär man sig av varandra om vad som 

anses vara populärt, vilka spel som alla spelar, vilka nya trender som är på intågande. Genom 

detta digitalt sociala nät så kopplar man på så sätt ihop gemensamma artefakter med varandra 

(Learning theories, 2012, Social development theory).  
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2.1 Relaterad forskning 

 

De antal källor som valdes ut hämtades från olika databaser, men främst genom att söka på 

google scholar. En avgränsning sattes att artiklar från 2010 och framåt skulle ligga till grund för 

sökandet av artiklar, på så sätt så får man ett uppdaterat resultat, då vår frågeställning krävde 

relevant och uppdaterad information. De artiklar som valdes ut var följande:  

 

Mobile Gaming: Industry Challenges and Policy Implications - Claudio Feijoo, Jose-Luis 

Gomez-Barroso, Juan-Miguel Aguado , Sergio Ramos, 2012 

Mobile Gaming Prospects: The Challenges to Become a Serious Industry - Claudio Feijoo, 

José-Luis Gómez-Barroso, Juan-Miguel Aguado, Carlos Scolari, 2010 

Mobile Application Market: A Developer’s Perspective - Adrian Holzer, Jan Ondrus, 2010  

Context and Mobile Services’ Value-in-use - Johanna Gummerus, Minna Pihlström, 2011 

We Play in Public: The Nature and Context of Portable Gaming Systems - Christian 

McCrea, 2011  

Mobile@game Cultures: The Place of Urban Mobile Gaming - Larissa Hjorth, 2011.  

 

I Mobile Gaming: Industry Challenges and Policy Implications diskuteras det kring den växande 

mobilspelsmarknaden och dess potentiella hinder för att bli en dominant spelmarknad. I den tas 

även diverse statistik upp kring användandet av mobiler för spel. Statistik som vi använde oss av 

när vi skapade frågorna till vår enkät. Till exempel skrivs det att en undersökning som gjorts 

2011 visade att i USA och Storbritannien spelade mer än en tredjedel av alla vuxna mobilspel 

minst en gång i månaden, och att 52% hade spelat mobilspel någon gång i sitt liv. I motsats till 

detta visade en undersökning som gjorts i Spanien, under hösten 2010, visade att endast 14,3% 

av de tillfrågade ägde en smartphone. Cirka 30% av de tillfrågade sade att de spelade mobilspel 

vid enstaka tillfällen. Även om många av de tillfrågade hade spelat mobilspel vid något tillfälle 

(43%), spelade de flesta inbyggda spel, väldigt få använde internet för att ladda ner nya spel till 

sin telefon, endast 3,4%. En annan sak som tas upp i artikeln, som vi funderade över när vi läste 

den, och hade med oss när vi skapade enkäten, var att enligt en undersökning i Finland 2008, var 

det stor skillnad på hur många som hade som avsikt att använda mobilen till att spela på och hur 

många som faktiskt gjorde det. Cirka 22% hade som avsikt att använda telefonen till spelande, 
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men endast 13% gjorde det i praktiken. Detta ger oss en bild av hur spelandet på mobila enheter 

har utvecklats. Ser vi hur det har varit så kan vi med hjälp av vår enkät och intervjuer se hur det 

potentiellt har ökat och framförallt vilka faktorer som gör att det har ökat. Samtidigt är det en bra 

grund för att förstå vad det är som driver personer att spela på sin mobil, vilka demografiska 

grupper spelar på sin mobila enhet, var spelar man, osv.  

 

Artikeln Mobile Gaming Prospects: The Challenges to Become a Serious Industry behandlar 

temat om hur mobila spel och applikationer kan främja en utveckling mot att mobila enheter kan 

ta en större plats i den generella spelvärlden. Man nämner också att det är i samarbetet med 

utvecklarna som man kan skapa en större spelmarknad för smartphones och andra mobila 

enheter. Artikeln är starkt kopplat till det mobila ekosystemet som författarna har valt att kalla 

det, ett system som innefattar ekonomi, lanseringsplatser av spel, mobiltillverkare, spelutvecklare 

samt marknadsföringens plats i detta system. Genom att göra jämförelser med konsolmarknaden 

och bärbara spelenheter så har man visat på en större potential för mobila enheter då dom säljs i 

första hand för att vara telefoner eller surfverktyg om man syftar på smartphones och surfplattor. 

Författarna menar att en analys av den pågående trenden visade att år 2010 så hade Apples 

iPhone tagit 5% av den generella spelmarknaden som i sig har ett värde på ca 6 miljarder 

svenska kronor, något som artikeln menar är ett tecken på mobilspelens framväxt. För att förstå 

spelaren så måste man förstå marknaden, vet man hur ett spel lanseras och vilka aspekter som är 

viktigt för en lansering så kan man se vad som kan tänkas bli populärt. Förståelsen för hur 

ekosystemet fungerar gör att man också förstår hur spel tillverkas till viss del och vad man har i 

åtanke i form av målgrupp när det lanseras.  

 

Mobile Application Market: A Developer’s Perspective baseras på hur utvecklaren till mobila 

spel förhåller sig till marknaden och den efterfrågan som finns. Stor fokus ligger på vilka 

plattformar som finns och är mest populära att utveckla till. Trender har ett fokus i arbetet men 

också hur man som utvecklare lär sig att nyttja trender. Olika samspel mellan plattformar för att 

lansera spel har på så sätt skapat olika utvecklingsstrategier. Vidare så tas även själva 

mobiltillverkarens roll upp och hur dessa har skapat slutna eller öppna portaler för att lansera 

spel. Att förstå spelmarknaden ur en spelutvecklares perspektiv är viktigt då man förstår 

marknaden som helhet.   
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I artikeln Context and Mobile Services’ Value-in-use skrivs det om vad det är, i mobiltjänster, 

som skapar användarvärde. Vilka faktorer det är som skapar detta värde i samband med 

användandet av tjänster i mobilen. De argumenterar även för att det är själva sammanhanget när 

man använder tjänsten som avgör hur högt man värderar den. Artikeln tar upp olika faktorer som 

påverkar hur högt vi värderar de tjänster vi använder till våra mobila enheter. De tar upp 

kontextuella värden och användningsvärden som två separata former. Kontextuella värden 

skapas beroende på situationen vi befinner oss i vid användningen, som exempelvis tid och plats. 

När dessa kontextuella element blandas bildas ett villkorligt värde. (se figur 2) 

Användningsvärden varierar beroende på våra erfarenheter med spelet eller enheten i fråga, 

dessa kan röra sig om emotionella värden, anseende eller ekonomiska värden. Detta speglar 

resultatet från våra undersökningar och är därmed relevant för arbetet, då de visar på liknande 

resultat som de  vi fått fram kring varför man spelar. Trots att detta handlar om mobiltjänster i 

allmännhet stämmer det även in på hur vi värderar mobilspel. 

 

 

Figur 2. Användarvärden. Bilden visar på hur olika typer av värden samverkar med varandra. 
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We Play in Public: The Nature and Context of Portable Gaming Systems menar att på senare tid 

så har smartphones och de mer icke traditionella spelenheterna börjat tränga sig allt djupare in på 

spelmarknaden. Den marknad som ligger i fokus är den bärbara konsollens marknad där 

smartphones och surfplattor har kommit allt starkare. Det har blivit så man idag särskiljer de 

olika typerna av enheter åt genom att kalla spelkonsoller som PsP och NDS för bärbara och 

smartphones och surfplattor för mobila. Intåget av mobila plattformar med Apples iOS och andra 

med Googles Android har ändrat om i sättet man ser på hur man spelar. Nya sätt att spela har 

uppkommit och på så sätt gjort att nya utvecklingsmöjligheter har dykt upp både för utvecklare 

och spelare. I takt med att det mobila enheterna har ökat på spelmarknaden så har även beteendet 

hos personer som nyttjar enheterna börjat förändras, man kan nu spela i nästan alla lägen. 

Skillnaden ligger i att andra bärbara spelenheter kräver en dedikerad uppmärksamhet då dom är 

just rena spelkonsoler trots att dom är bärbara. Mobila enheter har ett större användningsområde 

vilket också gjort att spelen anpassat sig efter detta och på så sätt kräver dessa en typ av tillfällig 

uppmärksamhet. Här i ligger en del av förklaringen till varför det är en ökande procentdel av 

personer som väljer att spela spel på sin mobila enhet, att det inte krävs total uppmärksamhet 

hela tiden utan enbart när man tycker sig ha tid till det. 

 

Mobile@game cultures: The place of urban mobile gaming handlar om den mobila aspekten 

inom mobilspel, med det nya fenomenet med spel som interagerar med mobilens 

lokalisationstjänster (till exempel GPS) i fokus. Dessa typer av spel förändrar hur vi ser på spel 

och verklighet och binder samman det virtuella och det verkliga, online med offline. Det skrivs 

att tack vare denna senare typen av spel har den allmänna spelarbasen gått från de mer inbitna 

spelarna till att vara mer öppen och vänder sig nu även till människor som sällan spelar spel. Ett 

område som är ytterst intressant då det berör frågan om varför vi idag har anammat ett såpass 

mobilt beteende. Personer som idag nyttjar smartphones och surfplattor har anammat en värld 

som är en sorts integration av den digitala och normala världen. Mycket utav detta beteende har 

sin grund i att man allt mer spelar och nyttjar spelrelaterade verktyg.  
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3. Metod 
 

De metoder som vi har valt för att möjliggöra detta arbete är ett antal kvantitativa metoder vilka 

är en enkätundersökning och ett antal intervjuer. Enkätunsökningen har gjorts för att få en bred 

bild över personers beteende när det gäller mobilspelande, samt vad dem tycker om detta 

beteende, men också för att få reda på vad det är som lockar med mobilt spelande. Enkäten är ett 

sätt att samla in ren kvantitativ data från människor, där frågor såsom när, var och hur behandlas. 

Enkäten kan belysa det material vi kommer att få från de artiklar som ligger till grund för 

enkäten och på så sätt ge ny information eller säkerställa det som tas upp. Även om enkäter inte 

är optimala för detta kommer vi även att ställa ett antal varför-frågor, i hopp om att få lite 

djupare svar som vi kan använda. (Bell, 2000, s. 104-107). Vi hoppas även få mer kunskap kring 

om personerna som spelar är vana spelare, på andra plattformar, eller om det rör sig om personer 

som är nyare till detta. I kombination till enkäten kommer vi även att göra ett antal intervjuer, 

som kompletterar enkätens kvantitativa natur med mer kvalitativt inriktade frågor. Intervjuerna 

är alltså tänkta att spela en stor roll i besvarandet av våra varför-frågor.  

3.1 Metodernas avgränsningar 

 

För att metoderna skulle gå att använda så framarbetades ett antal riktlinjer som skulle göra det 

lättare att använda sig av dessa. 

 

● När det gäller enkäten så kändes det lämpligt att minsta antal svarande skulle vara på 100 

personer. Den skulle också läggas ut på minst 5 forum gärna av olika inriktningar. 

Tidsintervallet som den skulle vara aktiv under var en vecka.  

● Intervjuerna skulle lägst vara 3 stycken och då 3 stycken med utförliga svar så någon 

djupare fakta kunde hämtas därifrån. Ett tidsintervall var även här aktuellt och det var 

återigen en vecka dom tillfrågade hade på sig att svara på intervjuerna .
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3.2 Enkät 

 

Enligt Ejvegård (2002, s. 44-45) måste enkäten vara grundligt genomarbetad innan den sänds ut. 

Att inte ha för många frågor, till exempel, är ett viktigt element för att få en hög svarsfrekvens. 

Ju fler frågor man ställer, desto färre svar får man. Frågorna får inte vara för språkmässigt 

invecklade och får inte vara ledande. De tillfrågade ska alltså inte behöva tveka när det gäller hur 

man ska svara. (kryss-svar, markera ett alternativ, markera flera, öppen fråga, osv.) Vi kom fram 

till att cirka 25 frågor gav en bra balans mellan att få in så mycket data som möjligt och att inte 

få så stort bortfall. Vi försökte även att hålla språket på vardagsnivå för att underlätta för de 

svarande. Begrepp som vi kände att vi behövde förklara med text, förklarade vi i 

inledningstexten, exempelvis att med ‘mobil enhet’ så menar vi smartphone och surfplatta. 

Ejvegård (2002, s. 46) skriver också att man gärna får ha en öppen svarsruta i kombination med 

svarsalternativen, då det kan reda upp eventuella problem eller bristfälliga frågeformuleringar. 

Patel och Davidson (2003, s. 71) skriver att det enda riktiga sättet för att motivera de tillfrågade 

att svara på enkäten är genom det så kallade missivet, alltså den förklarande text som följer med 

som förklarar vilka vi är och till vilket syfte enkäten tjänar, något vi hade i åtanke när vi skapade 

enkäten. De skriver också att det är en god idé att börja med frågor med mer generell natur för att 

senare gå in på mer specifika frågor. Detta stämmer bra in på vår enkät eftersom vi började med 

frågor såsom hur viktigt det är för dem att kunna spela på sin mobila enhet, eller vilka de främsta 

anledningarna är till att de spelar mobilspel.  Vi försökte varva öppna och slutna frågor och på de 

flesta slutna frågorna försökte vi också att ha med ett öppet svarsalternativ efter, allt för att 

eliminera potentiella feltolkningar eller bristande frågor eller svarsalternativ. (Patel & Davidson, 

2003, s. 73) 

 

När vi valde ut vilka platser på Internet som vi skulle tillgängligöra enkäten på, valdes både 

platser med stark relation till spelvärlden (Gameplayer, FZ), mer neutrala platser (Reddit, 

Flashback), samt platser som vi ansåg ligga en bit ifrån spelvärlden (Familjeliv, Lillagumman). 

Detta var vår enda tanke kring målgrupp, att välja platser där både de mer inbitna spelarna samt 

de som inte spelar lika mycket blev representerade. Platserna vi lade ut enkäten på var Loading, 

Gameplayer, FZ, IDG, Gamereactor, Level7, Familjeliv, Lillagumman, Reddit, Twitter och 
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Flashback. Frågemässigt försökte vi få med frågor inom ett så brett område som möjligt inom 

mobilspel för att öka graden av standardisering så att hela spektrat kring mobila spel täcktes in 

(Patel & Davidson, 2003, s. 73). Utöver frågorna kring ålder, kön och bostad (storstad, 

landsbygd osv.), så handlade alltså frågorna om mobilspelande (och även mobilspelade i relation 

till andra former av spelade). De första två frågorna var tänkta att sålla bort de som inte äger en 

smart telefon eller en surfplatta, samt de som äger en, men inte spelar på den. Om man svarat nej 

på någon av dessa fick man följdfrågan 'varför?', för att sedan inte behöva fullfölja enkäten. 

 

Resten av frågorna behandlade både rent kvantitativa frågor, såsom hur ofta man spelar på sin 

mobila enhet, när på dygnet man spelar, var man helst spelar, hur ofta man laddar ner nya spel 

samt var gränsen ligger för hur mycket dem får kosta. Konstruktionen av frågeföljden var tänkt 

att följa en teknik kallad omvänd tratt-teknik där man ger mer specifika frågor och sen övergår 

till generella och övergripande frågor. Något som tillämpades med generella frågor först och sist 

och med mer ingående frågor mot mitten (Patel & Davidson, 2003, s. 74). Många av 

enkätfrågorna behandlade också mer kvalitativa frågor, med mycket ‘varför’ frågor som 

uppföljningsfrågor där man fick skriva svaren med egna ord, något som enligt Patel och 

Davidson (2003,s. 74) gör att den svarande bildar sin egna uppfattning om frågan. Vi undersökte 

även andra former av spelade i relation till mobilspelande, exempelvis hade vi en fråga som löd: 

Vad föredrar du att spela på, mobila eller stationära plattformar? Och en ‘varför’ fråga därefter 

för att kunna se mer exakt vad det är som lockar med respektive jämfört med den andra. Samma 

fråga ställdes med jämförelse med andra mobila spelplattformar (T.ex. PsP, Game Boy, NDS) 

istället för stationära.  Patel och Davidson (2003, s. 74) menar att man måste hitta en lämplig 

struktur på frågorna som gör att varje delområde besvaras, därav så ställdes mer allmänna frågor 

om folks mobilspelsvanor, exempelvis vilka de främsta anledningarna är för att de spelar 

mobilspel, hur viktigt det är för folk att kunna spela på sin mobila enhet, vilka aspekter i 

mobilspel som dem tycker är viktiga, vilka genrer de föredrar och varför. Övriga frågor var om 

dem känner att vissa spel är åldersanpassade och varför, samt om olika spel passar bättre på olika 

platser. 
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3.3 Intervju 

 

Eftersom enkäten är av mer generell natur så krävs det en djupdykning för att kunna få ut mer av 

de svar som enkäten genererat. Intervjuer ansågs då vara ett bra alternativ tack vare att det går att 

få ut ett mer precist resultat som kan ställas emot enkätsvaren och den tidigare forskningen. 

Intervjuerna var gjorda som mailintervjuer då personerna som deltog var på för stort geografiskt 

avstånd, något som var önskvärt då tanken med enkät och intervju var att täcka in hela sverige 

om så gick.  

 

Bell (2000, s. 120) skriver att intervjuer rör sig längs en linje som visar på olika grad av 

formalisering. Vid den ena ytterpunkten är intervjuerna helt formella och där man som 

intervjuare bara ska fungera som en objektiv dataregistrator och där frågorna är förutbestämda 

och i stor mån följer ett formulär. Mejl-intervjuer, som utfördes i detta arbete, blir mer av denna 

karaktär eftersom man behöver avsätta mycket tid för att ta hänsyn till svarstiden. Bell (2000, s. 

120) skriver också att ju mer standardiserad intervjun är desto lättare är det att ordna och 

kvantifiera resultaten. Precis detta hade vi i åtanke när vi utformade intervjuerna då vi lätt skulle 

kunna få en överblick över vad folk svarat men ändå ge utrymme för djup. Patel och Davidson 

(2003, s. 79) skriver att det är en fördel för den som gör intervjun att ha förkunskaper inom 

ämnet och vara förberedd inom det området som studeras. I vårt fall så hade vi gjort, och fått 

svar på, enkäten innan vi utformade intervjuerna och därmed blev vi mer insatta i ämnet och då 

var det mycket lättare att utforma intervjuerna.  

 

Med hjälp av enkäten fick vi kontakt med ett antal personer som kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju, 18 närmare bestämt. Frågorna var inom samma sfär som enkäten men var mer utförliga 

och djupgående samt erbjöd mer svarsutrymme. Vi hade en kompletterande tanke när vi 

utformade intervjufrågorna, vi försökte ställa frågor där vi skulle få svar som vi inte riktigt kunde 

få i vår enkät. Vi tog upp olika tekniker och aspekter som vi inte berörde i enkäten, såsom GPS-

tracking i spel, MMO-spel, fysiska knappar och augmented reality, och om, och varför, dessa 

skulle tänkas vara önskvärda. Andra frågor handlade om vad dem tror blir nästa stora grej inom 
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mobilspel, vad dem tror det är som gör mobilspel så populära och hur stor roll den sociala biten 

spelar i mobilspel.  

3.4 Metodkritik 

 

Några av de frågorna vi ställde i enkäten var något djupare, med helt öppna svar, och hade 

möjligtvis varit bättre att ställa i ett intervjusammanhang. Ejvegård (2002, s. 45) skriver att man 

inte ska ställa frågor om sådant man kan samla in på annat vis. De frågorna som behandlade rena 

siffror (hur ofta man spelar, när på dygnet osv.) var bra för enkäten, men vi hade antagligen, med 

bättre resultat, kunnat ställa de öppna frågorna i hade i intervjuerna istället. En annan nackdel 

med just vår enkät var att vi inte kunde säkerställa en svarsfrekvens eller en bortfallsstorlek. 

Ejvegård (2002, s. 45) skriver också att det är viktigt att säkerställa en svarsfrekvens och en 

bortfallsstorlek för att det ska vara meningsfullt att bearbeta svaren statistiskt. Eftersom vi lade ut 

vår enkät på diverse forum och endast gjorde enkäten tillgänglig på olika platser på Internet, 

hade vi ingen kontroll på hur många som potentiellt kunde svara på vår enkät. Därför är det 

omöjligt att säkerställa en svarsfrekvens och en bortfallsstorlek. Det interna bortfallet kunde vi 

dock se, och det var mycket lågt med endast ett par frågor som inte blev besvarade. 

Representativiteten blev också lidande i och med vårt sätt att distribuera enkäten. Ett potentiellt 

problem här kan vara att man drar slutsatser om en hel befolkning som man egentligen inte kan 

dra eftersom man inte har alla samhällsgrupper representerade.  

 

När det gäller intervjuerna en talar Ejvegård (2002, s. 40-41) om vikten av att försäkra de 

intervjuade att deras svar kommer behandlas konfidentiellt och försäkra dem om deras 

anonymitet. Allt för att försäkra sig om att de som svarar svarar helt ärligt, att inget håller dem 

tillbaka. Detta var något vi missade helt i våra intervjuer. Vi beskrev vilka vi var och vad deras 

svar skulle användas till, men vi tog för givet att de visste att vi skulle ge dem full anonymitet så 

tanken slog oss inte. Ytterligare ett problem med våra intervjuer, enligt Ejvegård (2002, s. 43),  

var att de var för standardiserade. Vi arbetade fram ett slags formulär i förhand som vi skickade 

ut till alla respondenter, vi gav inget direkt utrymme för svar på deras eventuella frågor till oss 

eller för våra följdfrågor. Ejvegård argumenterar för att det är bättre att använda en enkät om ens 

frågor är för standardiserade.  
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3.5 Alternativa metoder 

 

Efter att ha utfört de metoder som ansågs lämpliga så ansågs det att om mer tid var given så hade 

några andra metoder kunnat vara lika lämpliga för detta arbete. En utav dessa hade varit en 

fokusgrupp på ett antal personer, förslagsvis fem för att kunna få en lite djupare debatt om vårt 

ämne och frågeställning. Tanken med en sådan hade varit att få samla folk som hade ett stort 

intresse för detta område och då också dela med sig av sin kunskap och tankar. Dock så hade 

detta varit svårare att genomföra då vår frågeställning kräver att man spelar spel relativt ofta och 

att då göra en förstudie för att få ut lämpliga personer är en tidskrävande process. Om mer tid 

hade varit tillgänglig så hade detta kunnat genomföras men i detta läge så ansågs det inte vara 

relevant. Vid ett fortsatt arbete så är denna metod ett bra sätt för att följa upp det resultat som 

detta  arbete resulterade i då man  kan ställa svaren mot varandra och få feedback direkt.
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4. Resultat 

4.1 Enkät 

 

Vår enkät genererade totalt 156 svar av generellt god kvalitet, alltså fick vi endast ett par svar 

som vi ansåg vara oseriösa eller innehållslösa. De två första frågorna var frågor som sållade bort 

de som inte ägde en smartphone eller surfplatta, och de som inte spelar mobilspel. Exempelvis 

löd den första frågan: Äger du en smartphone eller surfplatta?. Svarade man nej på denna fråga 

hamnade man automatiskt i slutet av enkäten och kunde inte svara på fler frågor. Dessa två 

frågor resulterade i att 133 personer svarade på hela enkäten. 

 

Svarade man nej på någon av de första två frågorna fick man den öppna  följdfrågan ‘varför?’. På 

frågan om varför de har en smartphone eller surfplatta men inte spelar på den fick vi svaren att 

de föredrar sina andra konsoler, att de inte har tid, att det är få spel som lockar eller inte är 

kompatibla med ens telefon, att enheten är för dåligt utformad för spel eller att de helt enkelt inte 

är inresserade av det. 

 

Av de som svarade var 59% kvinnor och 41% män. 50% av de  tillfrågade bodde i en storstad, 

36% i en mindre stad och 14% på landbygden. Åldern på de tillfrågade låg i genomsnitt på 29 år. 

 

 

     Figur 3. Viktigt att kunna spela på smartphone               Figur 4. Viktigt att kunna spela på surfplatta 
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          Figur 5. När på dygnet spelar, smartphone                             Figur 6. När på dygnet spelar, surfplatta 

 

          Figur 7. Viktigt att vara obunden, smartphone                      Figur 8. Viktigt att vara obunden, surfplatta 

 

Med hjälp av figurerna 3-8 kan vi se och jämföra användningen, mellan smartphones och 

surfplattor, inom områdena hur viktigt det är att kunna spela, när på dygnet man spelar samt hur 

viktigt det är att inte vara bunden till en geografisk plats när man spelar. 

 

48% av de tillfrågade svarade att de spelar på sin mobila enhet varje dag, 44% svarade någon 

gång i veckan, 8% svarade några gånger i månaden och 1% svarade några gånger på år. Av de 

som ägde både en smartphone och en surfplatta svarade 62% att de hellre spelar på sin 

smartphone än sin surfplatta. Vidare tyckte 71% att det är viktigt att kunna möta sina vänner i de 

mobilspel de spelar. På frågan hur ofta man laddar ner nya spel till sin enhet svarade 51% att de 

laddar ner spel någon gång i månaden, 29% några gånger på år, 19% någon gång i veckan och 

2% laddade ner spel varje dag.  

 

Andra frågor vi ställde var hur ofta man spelar på sin mobila enhet, vilken mobil enhet man helst 

spelar på om man äger en av varje, hur ofta man laddar ner eller köper nya spel och om dem 

anser att det är viktigt att kunna möta sina vänner i de spel de spelar. I en öppen fråga där vi 
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frågade efter vad det är som får dem att ladda ner nya spel så svarade många att de hade tröttnat 

på sina gamla eller ville ha något nytt, att de fått tips av bekanta, eller att spelet i fråga var 

populärt och hade fått bra kritik. 

 

Vi jämförde även med andra sorters spelkonsoler. 73% sade att de har använt sig av andra 

mobila spelkonsoler innan och 30% av dem föredrog att spela på den istället för sin smartphone 

eller surfplatta. Vi frågade även om de tillfrågade föredrog stationära enheter över mobila 

enheter, 54% svarade att de föredrog att spela på stationära enheter och 28% att de föredog att 

spela på mobila. Beroende på vad man svarat på dessa frågor följde det ett par frågor om varför 

man föredrar det ena före det andra. På frågan varför man föredrar smartphone eller surfplatta 

istället för andra mobila enheter fick vi en del svar med rent enhetsmässiga skäl. Det rörde sig 

om att folk vill ha så mycket som möjligt i en och samma enhet, skärmen är större, smidigare 

kontroller, att det är lätt att växla mellan spel och andra aktiviteter, att man alltid har mobilen 

med sig eller att man helt enkelt “inte vill släpa på fler prylar”. Spelfaktorn togs också upp ett 

antar gånger, med svar såsom att spelens enkla stil passar dem bättre, att gamla favoritspel 

fungerar på den eller att det helt enkelt finns ett större utbud av spel till enheten. Några svarade 

även att de tycker det är billigare, att dem upplever det som mer socialt accepterat eller att den 

andra bärbara spelkonsolen dem äger är för gammal. När det var tvärt om, om varför man 

föredrar andra mobila spelplattformar framför smartphones eller surfplattor tyckte de flesta helt 

enkelt att enheten lämpar sig bättre för spel. Många svarade också att de föredrar mer avancerade 

spel. Övriga svar var att spelen de gillar endast finns till den enheten, att spelen är bättre i 

allmänhet, att kontrollerna är bättre (med fysiska knappar) eller att de helt enkelt har mer vana av 

spel till just den enheten.  

 

Anledningen till varför de som spelar mobilt spelar mobilt istället för stationärt var att de alltid 

har mobilen nära till hands, att de inte är bundna till en specifik plats, att de gillar spelens enkla 

stil eller att kontrollerna passar dem bättre. Några tyckte även att det är lättare att spela med eller 

emot andra, och att de spelar för att vänner och bekanta gör det. När det kommer till varför man 

hellre spelare stationärt istället för mobilt fick vi många olika svar, de flesta tyckte spelen i 

allmänhet är bättre och att de helt enkelt föredrar mer tekniskt avancerade spel. Många skrev 

också att de spelar på stationärt för att de har större vana av spel där. Andra återkommande svar 
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var att spelkontrollerna var bättre, bättre upplevelse (ljud och bildmässigt) eller att det var lättare 

och bekvämare att spela länge och att fördjupa sig i spel. Övriga svar var att de upplever bättre 

multiplayer, för att vänner och bekanta gör det och för att man kan prata med vänner medan man 

spelar (genom exempelvis Skype).  

 

Vi hade också två mer allmänna frågor, slutna och öppna i kombination, där vi frågade efter vad 

de främsta anledningarna till att de spelar mobilspel är, samt vilka aspekter i spelen som är 

viktiga för dem. På första frågan svarade många att de spelar för att fördriva tiden och för att det 

är roligt. Övriga svar inkluderar att mobilen alltid är nära till hands, för att vänner och bekanta 

gör det, för att hålla igång hjärnan eller för att det helt enkelt är en social aktivitet. På den andra 

frågan, om vilka aspekter som dem anser är viktiga inom mobilspel, så svarade många att 

grafiken och stilen i spelen är viktiga, att dem ska vara generellt enkla, att dem ska vara 

innovativa och nyskapande och även att genren är viktig. Andra svar var att de ville ha en bra 

story, att det skulle finnas en onlinefunktion, att spelet skulle vara välanpassat till mobilen, att 

man skulle känna progression i spelet (aspekter såsom att ‘levela’, att stiga i nivåer, togs upp) 

eller att det ska erbjuda hjärngympa. Ett fåtal svarade även att svårighetsgraden är viktig, att det 

ska vara lätta och bra kontroller och att det ska gå snabbt att sätta på och stänga av. 

 

 

Figur 9. Spelgenrer 
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Vi hade även två exempel på spel, vid varje genre, med i frågan men som inte fick plats i 

diagrammet. Under arkad / action hade vi exemplen Angry Birds och Infinity Blade, under old 

school / remakes hade vi Worms och Gun Runner, under simulator hade vi The Sims och Epic 

Astro Story, under pussel hade vi Wordfeud och Draw Something, under rollspel hade vi Zenonia 

4 och Game Dev Story, under sport hade vi Fifa och Let’s Golf och under racing hade vi Need for 

Speed och Burnout Crash. 

 

Efter frågan om vilka genrer man föredrar hade även ett öppet svarsfält efter våra svarsalternativ. 

Där fick vi svar såsom tower defence, spel som använder GPS:en, “papper och penna” spel (spel 

som imiterar spel man vanligtvis spelar på papper, till exempel Sudoku) och bara spel som har 

progression. 

 

Efter denna hade vi även en helt öppen fråga där vi frågade vad det är som lockar med just de 

genrer man valde. Svaren här varierade mycket men exempelvis tyckte folk att arkad- och 

actionspel för att de är enkla att sätta igång och att det konstant händer saker, pusselspel för att 

det är roligt med spel där man får tänka till, “inte bara skjuta”. Andra populära svar handlade till 

exempel om att de spelade en viss typ av spel på datorn och därför spelar samma på mobilen 

samt enkelheten var också något som kom upp mycket, just att det går snabbt att bara plocka upp 

och spela en stund, och att man får inga konsekvenser av att stänga av mitt i spelet. 

 

Vi ställde frågan om de känner att vissa spel är åldersanpassade, och 44% svarade ja, 38% nej 

och 18% vet ej. Som följdfråga bad vi dem att ge exempel på vilka spel på vilket sätt de tycker 

spelen är åldersanpassade. Där tog många upp att vissa spel är klart riktade mot barn, med lätta 

svårighetsgrader, lätta kontroller och lite intellektuell utmaning. Spel med våld, sexuell 

anspelning, avancerade kontroller, avancerad text och dialoger och spel som kräver mycket 

logiskt tänkade sågs som vuxenspel. Någon nämde att de allra flesta spel verkar rikta sig till 15-

25 åriga killar, medan en annan tyckte att i princip alla spel är anpassade för 13 åringar. 

Exemplen på spel som togs upp var att Angry Birds passar alla åldrar, Toki Tori är barnspel och 

Sky Force är mer riktat mot vuxna.  
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47% av de svarande tyckte att det finns spel som passar bättre på olika geografiska platser. Som 

följdfråga bad vi dem ge exempel på vilka spel som passar till vilka platser. Det populäraste 

svaret vi fick här var helt enkelt ju stressigare plats man är på, desto enklare spel vill man spela. 

Andra svar vi fick var att i offentliga miljöer så vill man spela spel man snabbt och lätt kan 

stänga av och starta igen ifall något skulle hända, mer komplicerade spel passar bättre när man 

har mer tid på sig (exempelvis spela Angry Birds på kafferasten), och att Wordfeud passar bra på 

toaletten då man har lite tid över. Spel med ljud, eller spel med obscent innehåll sades inte passa 

i offentliga miljöer då det kan störa andra och spel som kräver finmotorik tycktes inte passa på 

skumpiga transportmedel. 

 

Till sist frågade vi var folk helst spelar mobilspel. 80% svarade att de spelar på eller i väntan på 

kollektivtrafik, 65% att de spelar hemma, 29% svarade att de spelar på jobbet eller i skolan och 

9% att de spelar hos bekanta. Under övrigt skrev folk saker såsom på toaletten, i väntan på 

personer / möten / föreläsningar, under all dötid och under utlandsresor. 

4.2 Intervju 

 

För att få en djupare förståelse för de svar som enkäten genererade så konstruerades en mejl-

intervju. Intervjun bestod av 11 frågor och skickades ut till 18 personer som hade visat intresse 

när de svarade på enkäten. Sex personer svarade tillbaka. Förväntan var att alla skulle svara 

tillbaka, dock så ansåg vi att de intervjuer som genomfördes gav tillräckligt med information. 

Fyra huvudämnen användes som grund vid skapandet av frågorna, dessa var trender, beteende, 

social aspekt och spelens utformning. Detta för att dessa ämnen ansågs vara lämpliga då dom 

angränsar till frågeställningen och om vi skulle dela upp frågeställningen i fyra sektioner så 

skulle det bli dessa. 

 

Valet av att göra intervjuerna i mailform grundar sig i att intervjuobjektet inte är geografiskt 

bundet till en plats och att de personer som svarade troligtvis inte bodde i vår närhet. Detta 

medför att en större bredd i intervjuobjekt som kan delta vilket också kan representera olika 

demografi och platser i Sverige. Den första frågna löd som följande: 
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1. Känner du att den smarta mobilen och dess gränssnitt begränsar dig på något sätt? Eller 

är det inget du tänker på?  

 

Tre stycken medgav att gränssnittet begränsade dom och tre svarade att det inte kändes som 

någon begränsning, dock så ansågs gränssnittet generellt vara nyckeln till ett väl fungerande spel.  

En utav de svarande menade också att orsaken till att man känner sig begränsad är att man 

kommer från den stationära konsolvärlden. 

 

2. Hade spel som nyttjat din smartphone eller surfplatta mer optimalt varit något som 

kunnat intressera dig? Alltså om man tex använder enhetens gps för att visa din placering i 

spelet eller liknande som exempel. Varför skulle detta då vara intressant? 

 

Överlag så var inställningen negativ till denna frågan då alla utom en svarade att man inte vill 

lämna ut sig på detta sätt. Dock så var det inte enbart nej för att man inte gillar denna lösning 

eller inte har respekt för vart ens information lagras utan också för att man inte har stött på något 

bra exempel på detta innan. Den respondent som svarade ja, tycktes inte heller anse att det fanns 

någon naturlig lösning på hur man kan ha detta i ett spel men kände ändå att det var intressant, 

hon nämnde följande scenario som kunde vara en relevant lösning  

 

“Att man har GPS:en och rör sig runt i staden och får uppdrag som skickar en vidare till nästa 

station”. 

 

Den digitalt sociala värld som vi idag är så konstant sammanvävda med har lyckats göra sitt 

avtramp även i den mobila spelvärlden, därav så formulerades den tredje frågan utefter detta 

ämne för att se om det verkligen kändes så.  

 

 

3. Hur viktig är den sociala aspekten inom mobilspel? Spela med/emot personer? Spelar 

för att vänner gör det? Om inga av dina vänner gjorde det, skulle du?  
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Svaren visade att man inte var så säker på om den sociala aspekten har så stor roll i sitt spelande. 

Många nämnde att man gärna spelar mot vänner och verkade inte tänka på att det är en social 

aspekt med spelandet, man spelar hellre för sig själv men jämför gärna resultatet med andra i 

spel som t.ex. Temple Run. Överlag så verkade inte den sociala biten vara så populär och man 

spelar inte för att vänner gör det, dock så kunde flera tänka sig spela mot andra.  

 

4. Varför spelar du på din smartphone/surfplatta? Tycker du att den geografiska platsen 

har stor betydelse, mer förenklat känner du dig friare i ditt spelande när du inte behöver 

vara platsbunden?  

 

Merparten nämnde att det är skönt att vara friare och geografiskt obunden, att man kan ta upp 

telefonen vart man vill och fördriva tiden med direkt uppkoppling mot nätet och inga sladdar. En 

svarande sa så här: 

 

För att fördriva tid, ha lite roligt eller kunna varva ner. Men för det mesta fördriva tid. En lugn 

miljö gör ju så att man kan koncentrera sig lättare på spelet, men egentligen spelar det ingen 

roll. Inga sladdar, tvingad internet uppkoppling, bluetooth eller nåt sånt, man ska kunna gå runt 

hur man vill. 

 

5. Om vi ser på den rådande trenden med mmorpg (Massively Multiplayer Online Role 

Playing Game, ex World Of Warcraft) som har ökat genom de senaste åren så finns det en 

stor publik för onlinespelande. Om vi då ser till de mobila enheternas roll på denna 

marknad, hade ett spel med denna karaktär varit lockande för dig om vi tänker att det 

krävs att du spelar det tillräckligt ofta för att kunna nyttja allt i spelet? Varför hade denna 

typ av spel lockat dig på din mobila enhet och inte på en stationär dator?  

 

Här erftersöktes ett svar kring beteende och trender. Online rollspel är stort på övriga plattformar 

och har prövats till mobiler i andra länder där det har utförts på ett nyare sätt. Dock så var de 

svarande överlag inte intresserade av mmorpg och hade knappt spelat denna typ av spel. Man 

tyckte att det inte lämpade sig på mobiltelefonen då det lätt kunde bli för seriöst och krävde en 

del av en som spelare. Man tyckte att spelen skulle bli för plottriga och svårstyrda, dock så var 
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den stora överaskningen att merparten var intresserade av konceptet och om det förbättrades för 

smartphones så hade man gärna prövat detta. Så här skrev en svarande angående varför hon inte 

lockas av denna genre på sin mobila enhet  

 

“Jag hade inte lockats av att spela det på en mobil enhet, den typen av spel känns som ett 

seriösare spelande och inte ett tidsfördriv i väntan på bussen. Men det färgas nog delvis av att 

jag inte kan se att den mobila tekniken är tillräckligt bra ännu för att kunna ge en bra 

spelupplevelse i den genren”  

 

En annan respondent hade spelat en del mmorpg spel innan och ansåg att precis som nämndes 

ovan att spelgenren inte riktigt var lämpad för de mobila enheterna än, hennes åsikt om detta var  

 

“Jag har spelat många mmorpgs genom åren och jag blev förvånad när jag såg Com2us "The 

world of magic" som utgav sig för att vara det första mmo till mobila plattformar. Jag provade 

det men fastnade aldrig direkt för det då det dels tog lång tid att ladda in och sedan hade ett 

alldeles för plottrigt interface. Kommer det fler sådana spel kommer jag säkert prova dem men 

dom behöver förbättras på flera områden innan jag skulle känna mig lockad att faktiskt spela 

dem på allvar. Men då jag hellre sätter mig med med min stationära när det kommer till den här 

genren har jag dock svårt att se att något sådant ligger inom den närmsta framtiden” 

 

Förhoppningen om att man ändå anammade nya trender och spel som anses vara populära gjorde 

att nästa fråga kändes lämplig. Med denna fråga så var tanken att försöka nå ett ännu djupare 

plan angående vad som anses vara trendigt.  

 

 

6. Vad tror du nästa stora ‘grej’ kommer bli inom mobilspel? Vad hoppas du att det blir? 

(ex. augmented reality där du ser en 3d genererad miljö ovanpå den faktiska verkligheten, 

oftast genom din kamera i mobilen/surfplattan och sen ser det mixade resultatet i din 

display på din enhet.)  
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Här spretade svaren en del då alla hade olika uppfattningar om vad som kan komma att bli stort 

eller nästa trend. En gemensam nämnare för flera svarande var att man ansåg att spel som 

Wordfeud eller liknande kommer bli större också att co-op kommer utvecklas mer då det redan 

finns i dessa varianter av spel, med andra ord att man spelar med varandra eller mot varandra. 

Det förutspåddes även att surfplattor kommer få en större roll i spelande då dessa kan hantera 

grafik på ett helt annat sätt, då i koppling till kända titlar från andra plattformar. Just kopplingen 

till andra plattformar var något som var genomgående, då en svarande nämnde att steam som är 

en etablerad nerladdningstjänst för pc världen gärna kunde få etablera sig på den mobila 

marknaden. Trots oviljan mot mmorpg spel på föregående fråga så ansåg en person att detta trots 

allt kunde komma att bli en trend. Kamerans funktion spåddes bli nästa trend, då i samverkan 

med gps så man kunde samverka med de två funktionerna. 

 

För att se hur mottagliga de svarande var för förändringar kring spelande på sin mobila enhet så 

skapades en fråga kring detta tema.  

  

7. Om det visar sig att de mobila enheterna (smartphone/surfplatta) kommer att gå mer 

mot ett spelintegrerat håll med låt säga riktiga knappar för att kunna spela. Eller nyttja de 

redan befintliga knapparna på enheten. Hade detta varit passande?  

 

Inställningen till denna fråga var till stor del positiv, men med viss reservation. Många ansåg att 

om man skall spela mer intensivt och kunna spela de mer avancerade spelen så kan fysiska 

knappar vara något som är en bra lösning. Enligt femtio procent av de svarande så fick det inte 

förstöra helhetsintrycket och den enkelhet som både stora skärmar och smartphones:en i sig 

själva har. En del ansåg att om det redan fanns ett antal knappar på telefonen så kunde man gärna 

använda dessa för att spela med. Men den genomgående känslan var man kunde tänka sig se en 

sådan utveckling men inte på bekostnad av något annat. Här såg man hellre att surfplattorna 

utrustades med knappar då dessa redan hade karaktären av en konsol mer än smartphones. En 

svarande svarade positivt till att fysiska knappar skulle införas och uppgav att  

 

“känslan blir så enormt mycket bättre då”. 
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8. Tycker du att det finns någon aspekt hos spel till mobiler som gör att du fastnar mer? 

Varför? Vilka aspekter kan det vara?  

 

Här framkom det att det vanligaste var att man fastnade för enkelheten i spelen, inte bara 

grafiken men i själva utförandet av spelet. Även att man som spelare får uppnå något som t.ex. 

att öka i level, slå gamla rekord och liknande samt att man får tänka lite mer, gärna i form av 

svåra pussellspel. Frihet var återigen viktigt här, gärna i form av att man kan spela en liten stund 

men ändå komma någonstans, detta för att man vill “döda” tid men samtidigt få uppnå något med 

spelet.  

 

Nästa fråga var tänkt att försöka uttröna vad spelarna själva anser är det avgörande momentet 

som gör att de just spelar sina spel, hur de upptäcker dem spel som spelas.  

 

9. Vad tror du det är som gör att mobilspel blir populära? Vanliga spel har oftast en 

marknadsföringskampanj bakom sig, mobilspel har dock oftast inte detta. Finns det andra 

aspekter som spelar in här? Hur får du reda på nya intressanta spel?  

 

Majoriteten svarade att man upptäcker spel för att det sker en så kallad “word of mouth” där man 

får reda på nya spel via sina vänner och bekanta. Just att vänner spelar samma spel ansågs vara 

viktigt då man kan mötas och det skapar ett ytterligare moment av spelglädje. En viss status kan 

uppnås via poängranking och andra saker man kan köpa i spelen som gör att man blir bättre 

beroende på vad för spel det är. Intervjuobjekt nummer två skrev följande om detta beteende: 

 

“Att ordet går, att folk pratar om det, både gott och ont. All publicitet är bra publicitet. Nästan 

alla spel som jag spelar har en vän tipsat mig om, dock måste det ju börja någonstans” 

 

Förutom att man blivit tipsad av vänner om nya spel så var Google Play och Appstore samt olika 

forum på nätet viktiga källor för att upptäcka nya spel.  

 

För att verkligen försöka se hur mottaglig spelare är för nya sätt att använda telefonen och ändå 

använda sig av spelvärldens koncept, så var det nödvändigt att ha en fråga som faktiskt visar på 
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olika sätt att spela ett spel. En fråga formulerad kring detta tema med Nikes app som grund 

kunde ge en hänvisning om vad de svarande ställde sig till denna typ av spel.  

 

10. Eftersom vi har blivit mer mobila i vårt sätt att leva så börjar spelandet yttrycka sig i 

nya olika former. Till exempel så kan man se att en ny trend är på uppgång där du som 

användare själv är med i spelet eller appen. Oftast är det inte i form av traditionella spel 

utan som tex Nikes jogging app där du kan levla genom att klara av olika distanser och 

klara av olika mål som finns färdiga i appen (tex springa 8km på en viss tid) samt möta 

andra som har denna app. Tycker du att detta borde utvecklas mer och åt vilket håll? Vad 

är det som lockar dig vid just ett sådant här upplägg? Och om det inte lockar, varför? Tror 

du att vi kommer se mer av denna typen av “spel”?  

 

Detta koncept av spelande tilltalade nästintill alla respondenter då man kände att det var en 

intressant och lockande ide. Några återkopplade till att en sådan här trend redan har funnits ett 

tag på de stationära konsolerna så som wii och där man rör sig på riktigt och samverkar med 

spelet. Några tyckte att med tanke på att folk generellt sätt har blivit mer stillasittande så är nog 

detta en bra utveckling där man nyttjar den befintliga tekniken och skapar något nytt.  

 

“Det här med Nike's grej låter ju jättekul! Det är ju även motivering till att motionera, vilket 

alltid behövs. Det är väl kul om man själv är med i spelet”   

 

Såhär svarade en av intervjuobjekten angående om vad man känner att det är som lockar med ett 

spel som nikes.  

 

“Ett spel som Nikes ger oss utmaningar och då också belöningar, men är också ett enkelt och 

"ofarligt" sätt att tävla på. Jag tror helt klart att det kommer mer sådant”. 

 

Majoriteten av de svarande trodde att detta kunde bli en ny form av trend och att spelen kunde 

utvecklas åt detta hållet. En påpekade att det redan populära spelet Turf har rönt stora framgångar 

där konceptet är liknande och på så sätt så är det ytterst aktuellt med spel där du samverkar med 

verkligheten. Kortfattat så kände alla som svarat att det var en positiv och intressant uveckling.  
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11. Om vi tänker på frågan innan, vilka andra scenarios tror du kan vara lämpliga? 

Tycker du att spel som nyttjar verkligheten för att spela är en intressant riktning att gå 

emot eller föredrar du mer konventionella spel?   

 

Vad som presenterades i svaren var överlag negativa, mycket för att man hellre spelade 

konventionella spel men tyckte spel som samverkar med verkligheten ändå är intressanta. Att 

man spelade var för att man vill ha roligt och vara avslappnad. En svarande nämnde att  

 

“För mig är spel att leva i en fantasivärld, lite som i en film som jag delvis får regissera själv, 

och vill inte ha verkligheten i den världen” 

 

Något som flera antydde, man vill först och främst ha spel som spel och är inte lika öppna för 

spel som blandar in för många element (om det inte görs på ett bra sätt). En annan svarande 

menade att man inte riktigt vet vad det är man får när man köper denna typ av spel då de kanske 

marknadsförs lite diffust. Men man tyckte också  

 

“Var lite skeptisk först, men det låter ju fantastiskt kul! t.ex Wii-spel mm. är ju skoj, men man är 

ju bunden till vardagsrummet och till en TV. Om man kan göra en liknande grej med mobila 

apparater så vore det ju superkul!” 
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5. Diskussion 

 

Detta arbete har tagit upp olika faktorer kring det mobila spelandet. Desa presenteras och ställs 

emot varandra i förhållande till vår enkät och intervjuer som har sammanställts i och med arbetet 

men också gentemot tidigare forskning för att få ett svar på vad det är som driver personer att 

spela mobila spel.  

 

Endast 13% ansåg det vara helt oviktigt att kunna spela på sin mobila enhet enligt enkäten som 

utfördes. En jämförelse med vad som tas upp i artikeln av Feijoo et al. (2012), där det nämns att 

år 2011 gjordes en enkätstudie i USA och England vilket resulterade i att en tredjedel av alla 

tillfrågade vuxna spelade mobila spel en gång i månaden. 52% hade spelat någon form av 

mobilspel under sina liv (Feijoo et al. 2012, s 219). Detta tycks indikera en mer avslappnad 

inställning till spelande och att denna aktivitet uppfyller vissa behov hos dessa personer. Innan 

mobilspel fanns, i den form vi ser idag, var spelande mindre socialt accepterat. Men i och med 

den nya tekniken har många fler fått uppleva spelen egenhändigt och det har i sin tur varit en 

bidragande faktor till varför dem har blivit så populära. Via våra sociala nätverk, antingen dom 

digitala eller icke digitala, så har ett större medvetande om vad vi spelar och hur vi spelar samt 

att vi faktiskt spelar överuhuvudtaget uppkommit. Spelen har lyckats bli en sorts social artefakt 

som vi samlas kring precis som vi samlades kring elden förut och utbytte historier (Wikipedia, 

2012, Sociokultur). Spelen förs vidare genom detta social nätverk och via dina 

statusuppdateringar eller highscores så blir man allt mer medveten om vilka som spelar och vad 

dom spelar.  

5.1 Generella faktorer för mobilt spelande 

 

Efter att ha analyserat materialet som enkät, intervju och tidigare forskning så ansågs det 

lämpligt att visa de generella behov som en mobil spelare tycks ha. Något som är starkt kopplat 

till behovet att spela är hur man värderar sin upplevelse och vilken typ av värde detta kan tänkas 

vara. Genom att klargöra detta kan man visa på hur mobilt spelande ter sig hos personer som 

spelar. Vad det är som gör att man spelar.  
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Figur 10. Användarvärden. Bilden visar på hur olika typer av värden samverkar med varandra. 

 

Det värde Gummerus och Pihlström (2011) kallar tid är när man har tid över och väljer att spela 

spel emellan andra aktiviteter. 83% av de tillfrågade i enkäten svarade att en anledning till att de 

spelar är för att fördriva tiden emellan andra aktiviteter. Plats, när man spelar spel som använder 

sig av mobilens lokalisationstjänster (GPS). Brist på alternativ media kan röra sig om att folk 

spelar mobilt för att de inte har tillgång till eller inte uppskattar att spela exempelvis stationärt 

(vilket också 46% svarade). Emotionella värden är det första användarvärdet som tas upp. Här 

finns en tydlig koppling till våra resultat då vi fick en mängd svar att de spelar för att det är roligt 

(59%). Uppskattningsvärdet kan handla om social acceptans eller självkänsla och dessa relaterar 

också till vårt arbete, då man exempelvis får mer respekt bland vänner om man klarar av svåra 

moment i spelen. Det ekonomiska värdet är en faktor som vi såg hade betydelse också, 

exempelvis att en del valde att spela på smartphone eller surfplatta för att de ansåg det billigare 

än att spela på andra mobila spelkonsoler (23%). Bekvämlighetsfaktorn var också det något vi 

såg som folk tyckte var viktigt. Exempelvis att det ska gå snabbt och enkelt att slå på och av, 

eller att det är lätt att växla mellan spel och andra aktiviteter. Till sist så var prestanda också en 

viktig aspekt då spelen, och enheterna, var tvungna att fungera som dem ville. Vi fick massor 
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med prestandarelaterade svar, exempelvis som att kontrollerna måste fungera bra eller att 

skärmstorleken spelar en stor roll (Gummerus & Pihlström, 2011, s. 526-530).  

 

Ser man till ovanstående resultat så kan man se att personer som spelar på mobila enheter tycks 

röra sig mellan olika typer av värden och behov. Mycket beroende hur man som spelare ställer 

sig till sitt egna spelande. Kortfattat så tycks själva orsaken till att man spelar mobila spel vara att 

man först och främst tycker att detta är roligt men också för att det är mer lämpligt då man inte 

anser sig ha tid till något annat sätt att spela. Det krävs då en enkelhet i de spel och den enhet 

man använder och värderar för att man snabbt skall kunna tillgodose sitt behov och skapa en 

motivation till att spela.  Att alltid kunna möta någon annan fysisk spelare eller gör att man kan 

dela och skapa gemensamma artefakter för spelandet.  

5.2 Det mobila beteendet  

 

Den mobila aspekten var något som kom upp vid ett flertal tillfällen i våra undersökningar. Till 

exempel i vår enkät så tyckte 30% att det är nödvändigt att inte vara bunden till en specifik plats 

när man spelar mobilspel, 28% tyckte det är väldigt viktigt och 23% ganska viktigt. I 

intervjuerna fick vi också svaren att detta var viktigt, att de känner sig friare och kan spela var 

man vill samt att inte behöva bry sig om sladdar. Just detta berör Maslovs teorier där man i 

toppen av hans pyramid kan finna självförverkligandet. Att vara fri att spela var och när man vill 

ger en mer utrymme att få utlopp för sin kreativitet och spontanitet (Wikipedia, 2012, Maslovs 

hierarchy of needs). Den mobila aspekten av det hela är alltså en viktig anledning till varför man 

spelar. En bidragande orsak till att man spelar enligt enkäten och intervjuerna är att man söker 

något som är enkelt, inte bara i grafik men också enkla spel i sin helhet. Något som anses ha stor 

betydelse då man inte alltid spelar på platser där man vill eller har tid att ägna all sin 

uppmärksamhet åt spelen. Enligt enkäten anser 70% att enkelhet är viktigt när man spelar mobila 

spel. Det faktum att enkelheten i just mobilspel är viktigt är något som stärks då vi fick en mängd 

svar som sa att ju stressigare plats man är på, desto enklare spel vill man spela. 

 

Att kunna spela precis vart man vill är något som Hjorth (2011, s. 359-360) menar har medfört 

att spelare, på mobila enheter, har ett mer tillfällighetsbaserat spelande. Man spelar när man kan 
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och har tid. Vad som särskiljer den mobila spelaren med den bärbara och stationära är att man 

inte tycks ha samma föhållningssätt när man spelar. Den mobila spelaren spelar främst för att 

förgylla vardagen när man utför andra aktiviteter istället för att spela mer dedikerat. Spelen tycks 

då ha samma betydelse som innan men beteendet för att spela har ändrats. Så här sa ett 

intervjuperson angående varför man spelar på sin smartphone och om den geografiska aspekten 

har betydelse: 

 

För att fördriva tid, ha lite roligt eller kunna varva ner. Men för det mesta fördriva tid. En lugn 

miljö gör ju så att man kan koncentrera sig lättare på spelet, men egentligen spelar det ingen roll. 

Inga sladdar, tvingad internet uppkoppling, bluetooth eller nåt sånt, man ska kunna gå runt hur 

man vill. 

 

Enkäten visade att 65% av de tillfrågade spelar mobilspel hemma, men hela 80% svarade att de 

gillar att spela på, eller i väntan på kollektivtrafiken, samt 29% gärna spelar i skolan eller på 

jobbet samt att 47% tyckte att den geografiska aspekten spelade in på deras spelande. Med det 

klarlagt så menar McCrea (2011,s. 393) att något som han kallar det digitala hemmet som 

förklarar hur vi generellt förhåller oss till spel är också något som vanligtvis har skett i våra hem 

och har då medfört att ett visst antal attribut kopplat till detta, så som att man spelar på en plats, 

vilka vi spelar emot, vi kan själv välja när vi vill spela har skapats som en grund för spelande. 

Att vi idag förskjuter det “digitala hemmet” genom att vi nu kan ta med oss våra spel överallt gör 

att dessa attribut följer med och driver oss att spela, då vi fortfarande väljer vart vi spelar och 

vilka vi spelar med samt när vi spelar. Det tycks inte har förändrats något i det generella 

beteendet trots att vi är mer mobila. Något som kan härledas till Maslovs teorier kring motivation 

då man till stor del spelar för att tillfredställa vissa behov, behov som inte ändrats då de bygger 

på något mer fundamentalt. Mycket tyder på att mobilt spelande existerar som ett sätt att hitta sin 

personliga sfär i den större publika sfären som vi omges av dagligen. Något som gör att man 

väljer vilka man vill vara sociala med trots att den sociala aspekten alltid är närvarande. I t.ex. 

spel som Wordfeud så spelar man hellre mot kompisar än att möta vem som helst. Enkäten visar 

på att det är en stor del deltagande som spelar mot vänner eller inte kopplar detta beteende som 

socialt utan något som alltid funnits där. Ett sådant här beteende visar på att man håller kvar i det 

sociokulturella “spelhemmet” som nämndes tidigare. Trots att man är mobil så väljer man 

fortfarande samma personer att spela med, precis som man gjorde framför tvn och vid sin 
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stationära konsol (McCrea, 2011, s. 393). Något som kan tänkas vara en förklaring till att mobila 

spel idag är av ökande karaktär tycks vara att man som spelare gärna spelar mobilt så länge man 

känner att det sammanfaller bra med sin vardag. Ett mobilt spelbeteende möjliggör att man kan 

styra sin underhållning precis hur man vill och vara uppkopplad precis hur man vill, oberoende 

på vart man är rent geografiskt. 

 

5.3 Utveckling och trender 

 

För att förstå personers vanor och beteende kring sitt mobila spelande så krävs det en förståelse 

vad man anser vara en trend och vad personer som spelar anses trendigt. Ett kontext som kan 

belysa det huvudsakliga beteendet, varför man spelar mobila spel, var man spelar och vad som 

spelas. Vid de intervjuerna som gjordes för detta arbete så angav de intervjuade att de tycktes se 

sig en trend mot att spelen går mot mer tankeverksamhet som går att se i spel som Wordfeud och 

Rumble. Men även att det blir vanligare med spel som nyttjar co-op eller med andra ord spel där 

man spelar mot eller med varandra. Man tycktes även kunna se en trend att spel som blivit succe 

på andra plattformar också har har lanserats i andra versioner som också är anpassade till dagens 

smartphones och surfplattor. Den senare trenden har till stor del sin grund i att både surfplattorna 

och smartphones:en idag har blivit allt kraftfullare rent tekniskt och idag kan prestera grafik på 

ett helt annat sätt. En aspekt som känns lite för självklar men ändå kan tolkas som en trend är att 

många spel idag är sammanflätade med de sociala medierna, samt att man faktiskt nyttjar sin 

enhet mobilt när man spelar.  

 

Ser man på vad som är populärt idag så anser 50% av de intervjuade att man kan  följa antingen 

Appstore eller Google Plays mest populära nedladdnigar. Detta för att vi som sociokulturella 

varelser gärna följer vad andra spelar. På så sätt hittar vi något nytt och lär oss något nytt. Vi kan 

då samverka med varandra på ett annat plan. Ser man till enkäten så laddade ca 70% ner spel en 

gång i månaden eller oftare. Detta i samband med det resultat som intervjuerna visade på där 

50% svarade att man får reda på vad som är nytt att spela via dessa nerladdningstjänster men 

också via vänner, visar på att trender sprider sig via dessa tjänster. Vad man också kan se så har 

det blivit populärt med tankespel, troligtvis för att dessa inte kräver omedelbar uppmärksamhet, 
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då spelen i sin uppbyggnad möjliggjör för spelaren att man har en begränsad tidsrymd tillgänglig 

för att klara uppgiften. Enkelhet i spel tycks eftersträvas därav anser man att detta är en 

bidragande faktor och en grund för att man skall kunna skapa nya trender inom mobilspel. Enligt 

de intevjuer som har gjorts för arbetet så tycks det framstå att två läger är viktiga vid nästa 

trendskifte, enkelhet i spel samt spel som nyttjar din telefon på nya sätt. 
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6. Slutsats 

 

Vår huvudfråga som vi har försökt besvara är Hur ser beteendet ut kring användandet av spel till 

mobila enheter och vilka faktorer är det som driver personer till att spela mobilspel? Våra 

undersökningar gav bra svar på den huvudsakliga frågeställning vi hade. Vår huvudfråga att 

undersöka varför man väljer att spela mobilspel resulterade i att vi fick mer information än vad vi 

först trodde. Vi visste på förhand att spelarbasen, i och med mobilspelens uppgång, vuxit, tack 

vare en mer avslappnad inställning till spelande, och att då bilden av den genomsnittliga spelaren 

gått från den inbitne spelaren till en mer vardaglig. Den största insikten vi fick var graden av 

konvertering, i spelarbasen, från inbitna spelare till vardagliga och framför allt hur stor roll den 

mobila aspekten har haft i detta. Att man alltid bär omkring på, och sin ständiga tillgång och 

exponering till, sina spel har förändrat vårt sätt att se på ‘gaming’- världen och därmed har 

spelarbasen kunnat växa. Anledningarna vi fick fram kring varför man spelar, om man bortser 

helt från den mobila aspekten, var i stort de samma som anledningarna till varför man spelar en 

vanlig stationär spelkonsol. Just den mobila aspekten var den huvudsakliga skillnaden. Insikten 

om att man inte bara spelar för att det är roligt utan att man faktiskt spelar för att man blir 

påverkad och motiverad av andra och deras spelande var något annat som kan appliceras även 

här, precis som inom andra spelformer. Vad som tydligt gick att se var att den mobila spelaren 

har anammat ett beteende där man spelar i kortare perioder när det går och då inte är lika 

dedikerat som vid en stationär spelsession, ett beteende som grundar sig i att vara just mobil då 

detta sammanfaller med våra andra dagliga behov och beteenden. Våra undersökningar 

resulterade i en mängd data kring var, när och vad folk spelar, men den, rent kvantitativa, datan 

gav oss mindre nytta än vi först trodde den skulle ge. Frågorna som behandlade beteendet, 

‘varför’-frågorna, var den absolut viktigaste informationen vi fick fram, och det var som sagt 

med hjälp av den som vi kunde dra de slutsatser som vi drog. 

 

Ett fortsatt arbete inom detta område hade varit intressant för att se mer på detaljnivå vad det är 

som faktiskt gör att vi väljer de spel vi gör och spelar dom där vi spelar. Detta arbete har gått in 

en bit under ytan på vad som kan tänkas vara ett beteende gällande mobilt spelande. Dock så 
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känns det som det finns många mer aspekter att belysa, men detta lämpar sig mer för ett fortsatt 

arbete, då man kan gå in mer på djupet med dessa frågor och utveckla ämnet ytterligare. . 
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