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ö A 
	

Vi vill börja med att tacka vårt handledare Erik Lindhult som har guidat oss genom 
processen, även de grupper vars kritiska kommentarer har hjälpt oss att förbättra texten.  

Vi vill även tacka Emil Karlsson och företagen Coffe Stain Studios och Stunlock Studios som 
hjälpte oss genom att låta sig bli intervjuade. 

Och till sist så vill vi tacka alla lärare inom innovationsprogrammet som lärde oss den grund 
inom innovation som behövdes för att vi skulle kunna skriva denna uppsats. 
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Titel: Att möta användarna - Interaktionen mellan spelutvecklare och spelare 
Författare: Alexander Varnås, Ali Mohammadi, Satar Forugh 
Datum: 2016-02-26 
 
Inledning: Idag lever vi i en värld där interaktionen mellan företaget och slutkunden är 
oerhört stort, inte minst i spelindustrin som sedan tidigare har haft ett etablerat förhållande 
med sina kunder. Tack vare olika medier som sociala nätverk, bloggar och streamade videor 
så har detta förhållande blivit allt starkare.  
 
Problemformulering: Då spelindustrin har blivit en marknad där spelare och utvecklare allt 
mer jobbar tillsammans för att skapa värde för båda parter har det blivit allt viktigare  
att förstå hur mötet med spelarna på bästa sätt sker för att fånga deras upplevelser och de 
värde dem efterfrågar från spelen.  
Studien vill förstå hur denna process går till och klargöra en plattform som den fungerar som 
bäst på 
 
Frågeställningar: Vilka plattformar finns det för spelutvecklare att interagera med sina 
spelare på? 
Hur fungerar dessa för att skapa värde samt en gemensam förståelse för både 
spelutvecklarna och spelarna? 
Kan dessa förbättras och hur? 
 
Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Det har gjorts 
intervjuer och observationer för empiriinsamling. Studiens metod inkluderar även 
aktionsforskning.   
 
Slutsats: Studiens slutsats går kortfattat igenom vilka plattformar som finns idag och hur 
interaktion via dem går till och avslutas med ett konceptuellt plattformsförslag byggt på en 
diskussion kring förbättringar av nuvarande situation.  
 
Nyckelord: Interaktion, värdeskapande, spelföretag, plattform, community 
 
 



	

OP P 
 
Title: To meet the user - Interaction between game developers and players 
Writers: Alexander Varnås, Ali Mohammadi, Satar forugh 
Date: 2016-02-26 
 
Introduction: Today we live in a world where the interaction between the company and the 
end customer is extremely large, especially in the gaming industry, which already have an 
established relationship with their customers. Thanks to various media such as social 
networks, blogs and streaming videos so this relationship has become stronger. 
 
Problem: As the game industry has become a market where players and developers are 
increasingly working together to create value for both parties, it has become increasingly 
important To understand how the meeting with the players in the best way happens to 
capture their experiences and the value they are demanding from the Games. The study 
wants to understand how this process works and find a platform that it works best on 
 
Framing of the question: What platforms is there for game developers to interact with their 
players? 
How do these work to create value and a common understanding for both game developers 
and players? 
Kan these be improved and how?  
 
Method: The study has used a qualitative approach with an abductive process. There have 
been interviews and observations of empirical data collection. The study's methodology also 
includes action research. 
 
Conclusion: The study's conclusion will briefly describe todays platforms and the interaction 
through them and ends with a conceptual platform proposal built on a discussion of 
improvements to the current situation. 
 
Keywords: Interaction, value creation, gaming companies, platform, community 
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 3KIBAKFKD 

 
Idag lever vi i en värld där företag lägger ner mycket tid och resurser för att skapa en 
ständig interaktion med sina användare, inte minst i spelindustrin som sedan tidigare 
har haft ett etablerat förhållande med sina kunder (Olsson 2011). Detta förhållande 
har på senaste tiden blivit allt starkare tack vare de interaktiva digitala medier som 
finns i flera olika former såsom social nätverk, textmeddelande, bloggar, streamande 
videon och olika podcasts. Dessa plattformar har gjort det möjligt för konsumenterna 
att kopplas samman med företagen, dela med sig och kollaborera (Olsson 2011). 
När det pratas om spelindustrin så är det ofta Sverige det pratas om då några av de 
största spelföretagen är Svenska och befinner sig just i Sverige såsom DICE, 
Avalanche Studios och Frictional Games. 
Idag tillkommer det fler och fler "indie spelutvecklare" d.v.s. en eller flera personer 
som skapar ett spel eller upplevelse med liten budget utan ett större företag bakom 
sig, och det är alltmer dessa personer som interagerar med kunder och användare 
då de behöver visa upp sig. Genom samarbete med kunden kan de även förbättra 
sina spel. En plattform där indie spelutvecklare enklast kan göra det på är Steam 
som är ett så kallat content delivery-system skapat av Valve Corporation för att 
digitalt distribuera datorspel till kunder(WIKI1). 
På Steam kan både kund eller spelutvecklare skapa så kallade forums där de 
beskriver sitt spel samt det problem de står inför, eller så läggs det en förfrågan om 
interaktion på detta forum, som kunder sedan kan läsa, tycka till om och 
kommentera. På så sätt så skapas det en interaktion som kan leda till förbättring av 
spelet. 

 
 7 IB C IB FKD 

Det har blivit allt mer och mer vanligt att spelföretag använder sig utav kunder som 
ett verktyg för värdeskapande eftersom det är kunden eller slutanvändaren som 
värden kommer att skapas för. Så det är viktigt för spelföretagen att förstå kundernas 
behov och inse det värde som kunden kräver från spelet. Alltså spelindustrin har 
blivit ett marknad där både kund och skapare jobbar tillsammans för att skapa värde 
för både användaren och skaparen. 
Det är viktigt att kunna förstå hur denna process går tillväga och kunna klargöra en 
plattform som denna process fungerar som bäst på. 
 

 TCPB  
Studien syftar till skapa en förståelse kring hur de plattformar som finns för 
spelföretag att interagera med användarna på fungerar, och möjligtvis hitta sätt att 
förbättra interaktionen, för att kunna optimera värdeskapandet för båda parter och 
förståelsen för varandra ska öka.  
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 åDBOPäIIKFKD  
Vilka plattformar finns det för spelutvecklare att interagera med sina spelare på? 
Hur fungerar dessa för att skapa värde samt en gemensam förståelse för både 
spelutvecklarna och spelarna? 
Kan dessa plattformar förbättras och i så fall hur? 
 

 3KK R PF KO FA D 
Innovationsbidraget kommer vara förslag på hur man kan tänka för att utforma en 
plattform för bättre interaktion mellan spelare och spelutvecklare för bättre 
möjligheter att förstå varandra och de värden som är tänkta att skapas.  
 

 5åID MM 
Studien är intressant både för företag och kunder som redan är insatta i denna 
process, som vill ha en mer ingående förståelse om den. Studien kan även vara 
intressant för användare som vill börja ta en del av denna interaktion och behöver 
veta mer om hur processen går till. 
  

 RD äKOKFKD  
Studien har avgränsats till teorier om interaktion och värdeskapande inom 
spelindustrin. 
Företagen som är med i studien är medelstora spelföretag eller mindre då de stora 
spelföretagen ofta inte strävar efter skapa en stark interaktion med spelarna i samma 
utsträckning. 
Observationerna fokuserar på spelhemsidor och plattformar som är mer aktiva då 
interaktionen ger en bättre känsla när det uppdateras dagligen. 
 

 .FOM OFPF K 
Efter det inledande kapitlet följer en metodbeskrivning (2 Metod) av hur studien har 
utförts. Sedan påbörjas den teoretiska beskrivningen (3 Teori) av de områden som 
studien berör, vilken även redogör för olika tidigare projekt och intressenter. 
 
Teorin följs av ett empiriavsnitt (4 Empiri). Där redovisas den insamlade och tolkade 
datan som ligger till grund för analysen och det slutliga resultatet. 
 
I analysdelen (5 Analys) analyseras empirin i förhållande till teorin. Detta diskuteras 
sedan i studiens diskussion (6 Diskussion). Slutligen visas på de slutsatser (7 
Slutsatser) som kan dras utifrån studiens syfte, målsättning och problemställningar. I 
samband med slutsatserna ges det även förslag på eventuella områden för vidare 
forskning. 
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 5BP A 

 
Studien har använt sig av en kvalitativ metodologi som grund för att besvara syfte 
och frågeställningar. Att använda sig av kvalitativ metodologi innebär att man 
utforskar och tolkar data för att skapa mening, få kunskap och utveckla empirisk 
kunskap (Corbin & Strauss, 2008). 
Kvalitativ metodologi är bra för att analysera lågt strukturerade data, t.ex. intervjuer 
och enkäter med öppna svar som oftast tolkas enligt någon teori (Corbin & Strauss, 
2008). Det känns då som en bra metod för just denna rapport då det mesta av 
svaren som tas från intervjun är öppna för tolkning. 
 

 2B BKB PFH 
Under teori delen av denna rapport så har författarna gått genom intressanta 
vetenskapliga artiklar som hjälper till att besvara forskningsfrågan, och tolkat den text 
som andra forskare har skrivit utifrån det som behövs i rapporten (Bryman 2011). 
Denna metod behövs eftersom det är viktigt att tolka en specifik text utifrån den 
kontext som behövs i den egna rapporten (Bryman 2011). Annars kan det bli så att 
den egna teoridelen inte blir sammanhängande och att det inte blir någon röd tråd, 
om varje text inte är skrivet med samma syfte i åtanke och att författaren bara skriver 
ner den text som andra har skrivit. 
Ibland behövde författarna gå till originalkällan som forskaren refererar till i den text 
som de skrivit, för det är alltid bättre att tolka original texten än bara skriva det som 
har skrivits om dessa texter i andra artiklar. 
 

 A HPFR OP AFB 
Studien har använt sig av en abduktiv ansats där en teoretisk och empirisk 
utgångspunkt har varvats. Denna metod har valts då studiens utgångspunkt ligger i 
förståelsen hos respondenterna men behövde en teoretisk utgångspunkt att bygga 
intervjufrågorna på.  
 

 HPF KOC OHKFKD 
Aktionsforskning präglas av ett tätt samspel mellan handling och forskning, mellan 
praktik och teori. Syftet med denna forskning var från början att integrera forskning 
med problemlösning i organisationen för att gynna den demokratiska utvecklingen i 
samhället. (Karltun, 2009) 
Denna metod har utvecklats i många olika riktningar sedan Kurt Lewin introducerade 
den år 1946, men alla med den medverkande, reflekterande och iterativa 
forskningsmetodiken som grund. (Zinfandel & Österberg, 2009) 
 
Meningen med aktionsforskning är att de forskare som genomför studien ska 
tillsammans med dem som blir studerade komma fram till en modell av gemensam 
förståelse om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. (Zinfandel & 
Österberg, 2009) 
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Denna process utförs genom några planerade faser enligt Lewin. 
Det första steget är att gemensamt med praktiken resonera fram en idé, för att sedan 
ta en viss problematik i förhållande till de resurser som står till förfogande. 
Om beslutet blir att gå vidare gör man upp en övergripande plan för hur målet ska 
uppnås. I nästa fas utförs det första steget i planen igen, att utvärdera det och sedan 
blir det utgångspunkten för nästa stegdetaljsplanering. Processen upprepas igen tills 
målet uppnås. (se figur 1) (Karltun, 2009) 
 
  

	

Figur	1.	(Karltun,	2009) 

 
Lewins modell har fått kritik på senare år för ett antal punkter bl.a. 
 
·         ” Modellen anses ger forskaren tolkningsföreträde framför praktikens deltagare 

i fråga om problemformulering och förståelse för förändringsprocessen. 
·         Inte tillåta praktikerna att vara aktiva medproducenter i forskningsprocessen. 
·         Sällan innebära ett partnerskap mellan jämlikar. 
·         Begränsa praktikernas betydelse när det gäller att bidra till den vetenskapliga 

kunskapsutvecklingen.” (Karltun, 2009) 
 
Det sätt denna studie applicerat aktionsforskning är bl.a. via den approach som 
intervjuerna hade. Dem var designade för att ge inspiration och tankar till dem 
intervjuade som dem kan ha värde av även efter vi varit där. Av det som dem gav 
oss ger vi dem sedan ett bidrag som på ett eller annat sätt löser ett dilemma dem 
har. 
	

 FIICö IFPIFDEBP 
Det vanliga brukar vara att använda begreppen reliabilitet och validitet för att 
beskriva tillförlitligheten i sin forskning (Bryman 2011). Dock så har vi valt att 
använda oss av fyra begrepp som Lincoln och Guba (1985) kallar credibility, 
transferability, dependability och confirmability, då dessa passar bättre i en kvalitativ 
metod (Bryman 2011). Det Bryman (2011) översatt dessa till är trovärdighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi har dock valt att använda en annan 
översättning på credibility då vi ansåg trovärdighet handlade om alla fyra begreppen 
tillsammans. Vi valde då den direkta översättningen ”kredibilitet” eftersom vi tyckte 
tillförlitlighet, som också är en översättning, var den mest passande rubriken för 
begreppen.  
 

 4 BAF FIFPBP 

Kredibilitet behandlar hur trovärdig studien är, att det som studeras verkligen är det 
som är avsett att studeras. Detta har säkerställts genom att ett antal faktorer 
behandlats i detta syfte. (Shenton 2004) 
 
Det första är att det har använts en beprövad intervjumetod. Intervjuerna gjordes 
sedan i samband med ett besök hos företagen för att bättre förstå deras arbetsplats 
och den atmosfär dem jobbar i, det gjordes även i syfte att säkerställa en viss grad 
av ekologisk validitet, vilket innebär att författarna av studien inte gjort anspråk på 
intervjupersonens sammanhang och miljö och att således svaren blir så naturliga 
och förankrade i verkligheten som möjligt (Bryman 2011). 
Alla intervjuade har även blivit införstådda i att det är frivilligt att delta, dem har 
också givit tillstånd till att intervjun spelas in och blivit erbjudna att ta del av 
transkriberingen. 
För att ytterligare stärka empirin har det utöver intervjuer gjorts observationer, 
dessa har gjorts av de forum som studien varit intresse för. 
Det har till sist också gjorts reflekterande granskningar fortlöpande under studien 
och efter varje moment för att hela tiden hålla författarna medvetna om vart dem 
ligger till och vart dem är på väg. 
 

 ÖRB Cö EBP 

Detta refererar till om det går att generalisera resultatet, om det går att applicera i 
en annan situation och kontext än den som involverar just detta specifika arbete 
(Bryman 2011). 
Det Shenton (2004) dock påvisar är att detta inte är möjligt i en vidare bemärkelse 
när det kommer till kvalitativa studier då det är kontexten som definierar dessa, 
detta stämmer även in på denna studie, då det är två parters relation till varandra 
som studeras.  
Det kommer under ”tillvägagångssätt” i denna rapport beskrivas kontexten som 
tillfaller datainsamlingstillfället, inkluderat a) antalet företag som är med i 
undersökningen och vart dem befinner sig b) vilka typer av personer som bidragit 
med data c) antalet personer inblandade i datainsamlingen d) den metod som 
använts under datainsamlingen e) antalet och längden på datainsamlingstillfällena 
f) längden på den tidsperiod som datainsamling har skett under. Detta då Shenton 
(2004) vidare pekar på att även då kontexten må vara unik så kan den vara ett 
exempel i en större grupp, han beskriver att kontexten därför bör delges läsaren så 
denna själv kan avgöra huruvida resultat kan överföras. 
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 7åIFPIFDEBP 

Det här handlar om ifall resultatet skulle bli den samma om studien gjordes en gång 
till, i samma kontext, med samma metoder och samma deltagande personer. För att 
komma till sak så går det helt enkelt inte att förutsäga något sådant i en kvalitativ 
studie då resultatet är en del av just den specifikt studerade situationen i  
en kontext som hela tiden är föränderlig. Det går dock att underlätta för framtida 
forskare att göra om studien genom en tydlig genomgång av tillvägagångssättet. 
(Shenton 2004) 
 

 4 KCF B FKD 

Detta beskriver hur objektiv studien varit, om mänsklig bias varit i vägen för verklig 
tolkning av datan. (Shenton 2004) 
Från ett perspektiv så vill studien ha med mänsklig bias, dock inte den hos 
författarna av studien utan den hos respondenterna. Därför har stor vikt lagts på att 
utforma intervjufrågor som vill fånga den intervjuades tankar och perspektiv. För att 
ytterligare reducera författarnas bias så har intervjuerna kompletterats med 
observationer.  
Den reflekterande granskningen som gjorts fortlöpande har också hjälp till att förstå 
de tolkningar som gjorts.  

 
 FIIRäD DåKDOOäPP 

Teorin i denna rapport har valts utifrån de värdeord som frågeställningen är 
uppbyggd av, d.v.s. interaktion, värdeskapande, samförståelse och plattformar. 
Interaktion har sedan delats upp i user driven innovation, co-design, kundförståelse 
och marknadsföring. Efter intervjuer och observationer så lades mer teori till utifrån 
empirin. Sökningen efter teorin har gjorts på de databaser som Mälardalens högskola 
tillhandahåller, framförallt Discovery. 
 
Det har gjorts intervjuer med två företag och en användare i denna studie. Dem har 
kompletterats med observationer av utvalda communityn och forum. 
Empiriinsamlingen har skett under en tidsperiod av en vecka.  
 

 3KPB RG B  

Det har valts semistrukturerade intervjuer då det som är intressant för studien är de 
intervjuades perspektiv på frågeställningen. Då behöver man friheten att kunna 
ställa följdfrågor och avvika från guiden om intervjun går i en riktning som är 
intressant för den intervjuade. Dock så behövs det en viss vägledning och guide att 
följa för att forskarna ska få den information som de är ute efter. (Bryman 2011) 
 
Frågorna är baserade på de värdeord som frågeställningen är uppbyggd av, d.v.s. 
interaktion, värdeskapande, samförståelse och plattformar. Interaktion har sedan 
delats upp i user driven innovation, co-design, kundförståelse och marknadsföring. 
Dem som intervjuats är VD:n på Coffe Stain Studios och vice VD:n på Stunlock 
Studios, två företag belägna i Skövde, och en användare som heter Emil som är 
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insatt i communityn.  
 
Det har under varje intervju varit tre intervjuare dock en som i huvudsak ställt 
frågorna och alla tre intervjuer har varit runt trettio minuter långa.  

 

 6 OB R PF KB  

Observationer har gjorts av video och streaming sidorna Youtube och Twitch, av 
forum på spelsidorna Steam och Reddit, hemsidorna till spelföretagen Frictional  
Games och Avalanche Studios och crowdfundingsidan Kickstarter. Det som 
undersökts är hur interaktionen mellan användarna och företagen går till på dessa 
plattformar. 
 
Observationen gjordes av en person. Den gjordes under en veckas tid för att se hur 
ofta informationen på hemsidan ändras vilket även kan ge en bild på hur mycket 
som utvecklarna är involverade i interaktionen med användarna.  
 

 B F 
	
“interaktion: samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra.” (ne.se) 
 
Då Interaktion är ett så brett begrepp finns det naturligt många utgångspunkter vad 
gäller detta. Några av dessa har valts ut och kommer beskrivas i denna del.   
 

 3KPBD B A HK AOH KFH PF K  
Det krävs en bra kommunikation när ett företag vill förbättra sin relation med 
kunderna. Det är viktigt med en ömsesidig förståelse för varandra samt ett 
gemensamt engagemang mellan ett företag och dess kunder. Det behövs en 
långsiktig och planmässig strävan från ett företags sida för att förbättra sin 
kommunikation med en kund. (Eriksson, 2010) 
 
 

 
 

               Figur 2. Jonas Eriksson (2010) 
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Figur 2 beskriver tre olika nivåer inom en relationsprocess: planerad kommunikation, 
kontakt samt förtrolighet. Ju mer en tvåvägskommunikation ökar desto mer 
betecknas denna kommunikation som dialogmässig och relationsinriktad, vilket leder 
till förtrolighet mellan parterna. 
 
Ett företag kan vinna en andel av kundernas hjärta och tankar förutom bara en ”andel 
av deras plånbok”. Detta kan möjliggöras genom att företaget bildar en relation med 
sina kunder och använder sig av ett dialoginriktat angreppsätt på kommunikation 
samt tar reda på användarnas dagliga behov och uppfyller dem. Detta kan leda till att 
sannolikheten ökar för en ömsesidig förståelse samt engagemang. (Grönroos, 2008) 
 
Det är viktigt med ett kontinuerligt resonemang mellan företaget och kunderna när ett 
företag vill uppnå en hög interaktion, då båda parter får mer kännedom om varandra. 
Detta skapar en gemensam förståelse och därmed blir möjligheten för ett ömsesidigt 
engagemang i produkten större. 
När interaktionen blir tillräckligt hög kommer både företag och kund lämpa sig efter 
varandra då det blir en bra orsak till en fortsätt relation. (Eriksson, 2010) 
 

 OB IBA FKK R PF K 
I den globala kunskapsekonomin, har vi sett en ökad konkurrens på innovation. Det 
är tävling om ny teknologi, men också tävlingar som fokuserar på konsumentens 
förståelse och att avslöja kundens behov (Rosted 2005). 
En grundläggande förutsättning för användardriven innovation är en stark kund 
fokus. Följaktligen har företagen tillfrågats om de har arbetat med kundupplevelser, 
kundbehov, marknadstrender etc. i sin produktutvecklingsprocess (Rosted 2005). 
Enligt en undersökning där olika personer frågades om vad deras största 
innovationskälla var, så har forskarna fått fram att de två största innovationskällorna i 
företagen är interna resurser samt deras kunder (Rosted 2005). Och från denna 
undersökning kan vi se hur viktig kunden eller användaren är för ett företag, både 
med det som tillförs till företaget i form av värde, samt att kunder eller slutanvändaren 
oftast kan användas som en extern innovationskälla. Genom att skapa ett starkare 
band med användare så kan företag upptäcka nya trender snabbare. 
User driven innovation är ett viktigt verktyg, inte bara för de stora företaget men även 
för mindre företag (Rosted 2005). Men det är oftast inte reflekterad i företagets 
interaktion och nätverk, och därför är det viktigt för företaget att kartlägga dessa 
interaktioner med sina externa partners (Rosted 2005). 
 
För att spel ska vara spännande och fräscha och att få spelarna att fortsätta spela så 
måste företagen vara snabba med att bemöta spelarnas reaktioner. Av den 
anledningen måste spelutvecklarna engagera sig i en pågående dialog med spelarna 
(Aoyama, Izushi 2008). 
Sociala interaktioner i ett online spel är en betydande stor del av glädjen användarna 
får av spelandet, en stor del av spelarna blir vänner och partner genom ett online  
spel de spelar tillsammans. Dessa höga intressen av onlinespel leder till en stark  
efterfråga om att spelen kontinuerligt utvecklas så spelarna hela tiden känner att dem  
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har en utmaning då dem lär sig att mer och mer behärska spelet (Aoyama, Izushi  
2008). 
 

 ÖMMBK FKK R PF K 
“Idag väljer fler och fler företag att jobba med öppen innovation som är en bra källa 
för kunskaps-inhämtning, kreativitet och mer kundanpassning under 
produktutvecklingen.” (Von Hippel 2005)  
Och det krävs att det finns en bra innovationsprocess där användarna av varan eller 
tjänsten får komma med synpunkter och åsikter (Von Hippel 2005). 
 
I en öppen innovation blandas olika kompetenser och bakgrund vilket leder till större 
kunskapsbreddning. När olika kunskaper möts kan de tillsammans utveckla och 
bygga på varandra. Öppen innovation kan leda till förstärkning av företagets 
ekonomiska resurser (Janssen et.al. 2014) 
 
“Genom att involvera sina kunder/användare i utvecklingsfasen kan leda till bättre 
effektivitet i processen och gör att företaget kan hålla en god hastighet, eftersom 
kunden har varit med från början och kunnat ge sina åsikter om deras egna 
önskemål och behov” (Axell, Björk och Synnelius, 2014). 
 
Det viktigaste för att kunna uppnå en bra öppen innovation är att ha med personer 
med olika bakgrund, kulturer, O.S.V. Studier visar att om företag lyckas med att få en 
så diverse grupp som möjligt så kommer de att uppnå en bättre öppen innovation  
och innovationsprocess. Då olika kulturer och bakgrunder betyder olika tankesätt och 
synsätt som kan leda till nya och bättre idéer eller kan bygga på andras idéer idéer 
(Von Hippel 2005). 
 

 - ABOFDK 
För att skapa framgångsrika tjänster behöver vi förstå både användarens och 
tjänsteutvecklarens perspektiv och behov. Därför är co-design, att produktivt 
kombinera olika perspektiv, en väsentlig del i tjänsteutveckling. (M Steen, M 
Manschot och N Koning, 2011). 
 
En viktig ståndpunkt inom co-design är den att medan personer inom företaget, så 
som designers och utvecklade är experter inom deras område så är användarna 
även dem experter, experter på sin upplevelse. Det inkluderar deras sociala 
situation, vanor, beteende, attityd, värderingar och preferenser. (Steen, Manschot 
och Koning, 2011). 
 
De fördelar som kommer med co-design inkluderar ofta en stärkt lojalitet från kunder, 
reducerade kostnader, ökat välmående, och effektivare organisering av innovativa 
processer. Därtill tillkommer fördelar som högre systemkvalitet, bättre upplevelse för  
 
kunden, mer unika tjänster, kortare utvecklingstid, snabbare spridning och acceptans 
på marknaden, större samförståelse och lärande, bättre kommunikation mellan olika  
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människor och effektivare samarbeten. (Steen, Manschot och Koning, 2011). 
 
Dock är det viktigt att poängtera att för att få ut de fördelar som det finns potential för 
så behövs det en utvärdering av vilka mål alla inblandade i co-design-processen har 
och även vilka fördelar man ser sig vilja få ut av det för att sedan strukturera arbetet 
så att dessa hamnar i linje med varandra. Vilka tillvägagångssätt och co-design-
metoder som används är alltså av vikt för det slutliga resultatet. (Steen, Manschot 
och Koning, 2011). 
 

 4 KACö OPåBIOB 
Idag har det blivit enklare för företagen att förstå sina kunder, samla information och 
förstå deras mönster med hjälp av Internet, och därefter kan företaget skräddarsy 
tjänster som fyller en specifik kunds behov (Chui, et.al, 2012). 
 
Det tycks att i framtiden så kommer marknadsföringen bli mer och mer teknologisk 
och mer social, samt att det kommer handla mer om kundens involvering i 
utvecklingen av nya tjänster och produkter. Så därför är det viktigt för företagen att 
visa framfötterna i sociala medier. Genom att kommunicera och interagera med 
användarna kan man få veta om nya trender, användarvanor, önskemål och behov, 
och på så sätt kan användaren användas som en ständig källa till information (Vargo 
& Lusch, 2004). 
 
Denna typ av interaktion kan även leda till andra typer av värde förutom att företaget 
kan få ständig information om hur saker och ting ligger till, det kan även leda till 
bättre relation med kunder och andra aktörer som kan komma till nytta för företaget. 
Och det är även bra för kunden eller användaren då de kan komma med åsikter och 
få ut en bättre vara eller tjänst från företaget (Johansson, Narvell och Grönlund 
2014). 
 

 ä ABOH M KAB 
Värde har på senare tid börjat anses ligga i upplevelsen hos användaren snarare än i 
produkten i sig. Ingen produkt har ett egentligt värde eller egenvärde utan värde 
skapas hos användaren i dennas upplevelse. Med andra ord så är inte användaren 
en utvärderare av en produkts egenvärde utan en medskapare av värdet. 
Upplevelsen och således värdet är interaktivt, relativt och beroende av användarens 
preferenser. På samma sätt så kan inte ett företag förse en kund med värde utan 
endast ge kunden möjligen till värde. Det företaget erbjuder är således orealiserat 
värde att realiseras genom co-creation tillsammans med kunden i en given kontext. 
Det bör dock uppmärksammas att det är skillnad mellan co-creation av värde och co-
production av vad företaget erbjuder. (Irene CL Ng, Laura A Smit, 2012). 
 

 6KIFKB HK AOC ̈ FKD FK  OMBI KO EBK 
Thersthol och Lövgren (2007) har tittat närmare på hur olika online spelbolag eller 
andra bolag som har online verksamhet använder internet för att nå ut till sina  
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kunder. Dem påstår att kunder som handlar/spelar via internet kan utsättas för vissa 
risker som i sig får en del av kunderna att avstå från att använda sig av dessa sidor. 
Dock är det möjligt att motverka de negativa aspekterna av dessa risker genom att 
bygga upp ett högt förtroende mellan företaget och kunderna. 
Ett spelbolag kan marknadsföra sig via internet på fyra olika sätt; Genom att ha en 
plats för företaget på internet t.ex. en hemsida, genom att använda sig av e-post, 
genom annonser, genom att delta på olika forum, nyhetsgrupper och andra 
samlingsplatser eller communityn på internet (Thersthol, Lövgren 2007). 
 

1. Företagets plats på internet 
Här anses företagets Webbsida som en väldig viktig plats, särskilt om företaget 
enbart är verksamt på internet, då webbsidan är som en förutsättning för företagets 
existens (Thersthol, Lövgren 2007). 
Författarna menar att vid ett onlinespel sker all Interaktion mellan spelare och  
 
spelföretaget via webbsidan, därför är det viktigt att skapa ett bra första intryck med 
en Webbsida.  
Av den anledningen bör en Internetmarknadsförare ta hänsyn till några punkter som 
de kallar för ”Sven Cs of Webbdesign” när de skapar sina webbsidor (Thersthol, 
Lövgren 2007) 

• Context: Sidans layout och design 
• Content: Sidans innehåll bl.a. text, bilder, videoklipp och eventuellt ljud 

som finns på sidan. 
• Community: Sättet som sidan erbjuder kommunikation mellan 

användarna. 
• Customisation: Sättet som sidan automatisk anpassar sig efter 

användarna eller möjligheten att en användare kan själv göra 
förändringar på sidan efter sitt önskemål.  

• Communication: Sättet som företaget erbjuder en kommunikation 
mellan företaget och användarna. 

• Connection: Hur mycket sidan är länkad till andra sidor.  
• Commerce: Sidans kapacitet för handel och transaktioner. 

2. E-post 
E-post anses som ett mycket viktigt verktyg eftersom det kan nyttjas på flera olika 
sätt när det kommer till ett företags online marknadsföring. E-post kan vara ett väldigt 
enkelt och billigt alternativ för en effektiv kommunikation. (Thersthol, Lövgren 2007). 

3. Annonsering på internet 
Det som skiljer online annonsering från annan annonsering är att kunden direkt kan 
besöka den länkade sidan till annonsen, vilket leder till antingen mer information om 
annonsen eller själva företagets hemsida (Thersthol, Lövgren 2007). 

4. Viral marknadsföring/Word-of-Web 
Ungefär 80 % av konsumenterna vänder sig till olika referensgrupper när de behöver 
information om en vara eller tjänst. Viral marknadsföring som ibland även kallas 
Word-of-Web går ut på att ett företag på ett annorlunda sätt får sina kunder att skicka 
deras information eller annons vidare till andra. bl.a. genom olika erbjudanden 
(Thersthol, Lövgren 2007). 
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Författarna till denna artikel har jämfört dessa teorier med sin empiri som de har 
samlat in från olika intervjuer med olika spelbolag och kommit fram till att det finns 
stora likheter mellan dessa existerade teorier och den insamlade empirin. Dock 
arbetar dessa företag även med bl.a. kunddatabaser, marknadsundersökningar m.m. 
för att identifiera sina kunder. De arbetar även mycket med att anpassa sig efter 
kunderna med hjälp av den information de samlar in av sina kunder. Författarna 
föreslår slutligen att en datainsamling på individ nivå skulle hjälpa dessa företag att 
bättre förstå sina kunder, vilket kan leda till ännu bättre möjligheter att anpassa sina 
produkter eller tjänster efter sina kunder (Thersthol, Lövgren 2007). 
 

 / MF F 
	

 3KPB RG B  
 

 3KPB RG  BA - CCB P FK P AF O 

Coffe Stain Studios är ett svenskt spelföretag med inriktning på mobil och datorspel. 
Företaget bildades av några studenter år 2010 och i dagsläget har dem 20 
anställda. Spelet Goat Simulator som idag används av miljontals människor över 
hela världen är bl.a. en av deras produkter, gjort år 2014. 
  
Vi intervjuade Anton Westbergh, VD till Coffe Stain Studios, för att undersöka hur 
de ser på interaktion och på vilka sätt de går tillväga för att främja det.  
Han tycker att interaktion är väldigt viktigt för företaget eftersom det hjälper dem att 
förstå användarnas upplevelse av deras spel bättre. Men det vägleder även 
företaget när de vill anpassa ett spel till sina användare. 
 
Att förstå spelarnas upplevelse är ett av de störst syfte med att dem interagerar 
med spelarna.  
 
Han tillägger också att spelbranschen har ändrats under de sista åren, eftersom 
datorspel har gått mer från att vara en produkt till en tjänst. Anton menar att 
användarna inte kan äga de flesta spel nuförtiden, utan de betalar för att endast 
spela. Dessa spel utvecklas över många år och det blir då viktigare med interaktion 
så att företaget kan ha en iterativ process. 
 
Interaktion sker inom detta företag genom online kommunikations kanaler, bl.a. 
streamers, youtubers, Facebook, olika spelforum på olika webbsidor, exempelvis 
Steam men även e-post. Att ta in feedback, förstå användarna och nå ut till fler 
användare har varit de största fördelarna när det kommer till interaktion. Det som 
användarna får ut av denna interaktion är att de kan känna sig delaktiga i 
produkten, och även känna en starkare koppling till produkten och företaget. 
 
Företaget kör beta-tester på vissa av sina spel, där de tar in användare som får 
spela med den nya produkten och komma med feedback. De har även försökt att 
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bygga ett eget community, men att få spelarna att lära sig det nya communityt är 
väldigt krävande, därför är det enklare att använda sig av de som redan finns. 
 
Dessa kanaler har inte varit lika effektiva när det kommer till inspiration och nya 
idéer. Anton menar att det fungerar bättre om de själva kommer på nya idéer med 
hjälp av olika innovationsprocesser. 
 
Företaget har också satsat mycket på sin arbetsmiljö då de tycker att det bidrar 
med nya idéer. Dessutom har de planer på att starta igång ett prototyp team, där de 
tillsammans med ett slumpmässigt utvalt team sitter och testar nya idéer, och 
troligtvis hitta nästa spel som ska utvecklas. 
När det kommer till utvärdering av ett spelkoncept är dessa kanaler väldigt viktiga 
då företaget kan se spelets potential redan i tidiga faser, ju tidigare ett företag kan 
få ett test på ett spel desto bättre då det sparas mer på tid och resurser.  
 
Vikten av dessa kommunikations kanaler varierar beroende på vilket spel det är, 
men generellt har youtubers, streamers och let’s play sidor alltid varit viktiga i 
nästan alla spel. 
Att bygga en samlad plattform är väldigt svårt då det är olika användare som spelar 
på olika apparater, bl.a. datorer, mobiltelefoner och spelkonsoler. Dessutom när 
produkterna skiljer sig på de olika plattformarna så är det svårt att diskutera med 
andra då det inte är samma ämne användarna vill prata om. 
 
Dem har inte direkt involverat spelarna i innovationsprocessen i dagsläget. 
 
Det är också svårt att få en samlad bild av vad användarna tycker. Om dem till 
exempel låter användarna svara på enkäter så blir svaren väldigt olika, även 
beroende på hur frågorna är utformade. 
 
Den plattform som företaget är på är mest Steam då dem flesta som spelar deras 
spel är där. Dem har även försökt bygga ett eget community men det gick inte så 
bra då det var svårt att få folk att lära sig. Då tycker dem sociala medier är enklare 
där folk redan är bekanta och bekväma med att skriva.  
 
Vad gäller innovation inom spelbranschen så anser dem att små företag är mest 
innovativa och kreativa. 
 
Anton tycker det skulle var väldigt intressant att sätta ihop en mer diverse grupp då 
dem i dagsläget är en ganska likartad grupp, med mycket killar och likartade 
bakgrunder.  

 
 3KPB RG  BA P KI H P AF O 

Stunlock Studios är ett Svenskt datorspelsföretag startat 2010 och beläget i 
Skövde. Dem är ett medelstort spelföretag med 24 anställda. Den typ av spel dem 
utvecklar är pvp-spel (player vs player-spel) och deras största spel heter Bloodline 
Champions. 



Definition	av	begrepp 
Plattform:	En	virtuellt	plats	att	samlas	och	interagera	på 
Community:	En	grupp	människor	som	samlas	för	ett	gemensamt	intresse 

19	

Den målgrupp deras spel riktar sig till är främst dem mest seriösa spelarna. Många 
sysslar med det som e-sport, d.v.s. att dem tävlar i det. 
 
Den person som blivit intervjuad är Tau Petersson, vice VD på företaget och 
ansvarig för UI-design (User Interface Design), men jobbar även en del med 
marknadsföring och PR. 
 
Enligt henne så är interaktion med spelarna väldigt positivt, särskilt på senare tid då 
spelare blir mer och mer intresserade av processen bakom spelen, hon nämner att 
spelare känner till företagen till spelen i allt större grad än tidigare och att dem vill 
ha mer utbyte när det kommer till kommunikation. 
 
Den största orsaken till att interagera med spelarna menar hon är för att skapa en 
samhörighet med dem. Spelarna ska känna att företaget är lika delaktig i 
communityn som dem. Dem vill hålla sig så aktiva som möjligt så att spelarna 
förstår att dem finns och lyssnar på dem. Det frågas efter saker och så försöker 
dem lösa det och när det kom till Bloodline Champions så chattade dem mycket i 
chattkanalerna i spelet. Men det viktigaste menar hon är att spela spelet med dem. 
Det finns det dock inte så mycket tid till. På Dreamhack (Det största eventet inom e-
sport), när turneringar anordnas, så träffar dem även spelare i verkligheten, person 
till person. 
 
När det kommer till communityn så är deras eget det viktigaste, tillsammans med 
Reddit. Där är dem som vill grotta ner sig och engagera sig lite extra. För alla andra 
finns dem på Facebook, Twitter och Instagram. Facebook säger hon ger dock inte 
så mycket då det kommer mycket oväsentligt där, mycket som bör komma till 
supporten egentligen. Twitter är heller inte så givande, dock så är det en mer 
direktkontakt som ger en väldigt bra community-känsla. Instagram används mest för 
att förmedla vad dem jobbar på och hur det går.  
Det är som sagt på sina egna forum och på Reddit som folk vill åstadkomma något. 
Det uppskattas om utvecklarna är på Reddit då utvecklarna kommer till spelarna 
istället för att spelarna ska komma till företagen. 
Steam finns även men där är det också ytligt, det är så lätt att ha åsikter och sen 
aldrig komma tillbaka mer. 
 
Till Bloodline Champions så hade dem ett council där dem bästa spelarna fick 
prova patchar (buggfixar) och liknande men då fick man bara synen från pro-nivån. 
Det är svårt att få med den stora massan.  
Dem brukar ha Q&As (Questions & Answers) och liknande där dem sitter och 
svarar på frågor under en timme. Eftersom alla har olika åsikter så blir det ändå 
svårt att kvantifiera något, det finns aldrig någon medel-statistisk. 
 
När det kommer till direktkontakt med spelare via till exempel chatt så sker det med 
en väldigt liten del av spelbasen. Då blir det att dem säger vissa saker två gånger, 
första gången via direktkontakt till vissa spelare och andra gången i development-
updates (uppdatering om utvecklingen av spelen) som dem postar i communityt för 
att hålla det uppdaterat om vad som händer. 
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I utvecklingsprocessen av spelen så anser dem att spelarna är viktigast i början då 
den delen är väldigt kritisk för fortlevnaden av spelet. Om inte dem första spelarna 
är nöjda så kommer inga andra heller spela spelet då spelare bygger spelare. Dock 
så är spelarna ändå viktiga hela tiden då livscykeln på spelen är lång. 
 
När det kommer till innovation vad gäller interaktionen med spelarna så finns det 
inte direkt någon innovationsprocess. Dem säger också att dem inte har pengarna 
att vara så innovativa dem vill vara. Samtidigt anser dem att indie-utvecklare är dem 
mest innovativa.  
 
När det kommer till andra sätt för spelare att interagera med varandra så kollar dem 
på hur sociala medier kan användas. Facebook-Videos har bl.a. blivit populärt då 
dem har tagit omkring 24% av youtube-användare. 
 
Dem vill marknadsföra sig framförallt viralt. Dem tror inte på banners och liknande. 
Dem anser även att speltidningar och sidor som IGN (en hemsida om spel) har 
mindre påverkan än vad det haft innan. Dem tror man går mer på 
rekommendationer.  
 

 3KPB RG  BA KRäKA BK  

Den användare vi intervjuat är en 24 årig student från Eskilstuna. Hans intresse för 
spel har han haft i snart 10 år och spelar de flesta typer av spel, bara det har ett bra 
koncept. Både i multiplayer-spel och singleplayer-spel, han spelar dock inte i lag. 
 
Anledning till att ingå i ett community är enligt honom att dela med sig av 
spelupplevelsen. Man skapar teorier kring spelen och diskuterar vad som är bra och 
dåligt med dem o.s.v.  
Han själv säger att om han inte känner att han är tillfreds med spelupplevelsen i sig 
så blir upplevelsen bättre genom att diskutera tankar och idéer och vad som kan 
göras bättre och förändras och liknade.  
 
Ett community är vanligtvis ett öppet forum där vem som helst kan läsa och posta 
inlägg och interagera med andra användare. Det finns officiella sådana för specifika 
spel som företagen då oftast har hand om men även allmänna forum där olika 
communityn finns samlade som till exempel Reddit.  
 
På sådana allmänna forum kan användare själva skapa communityn där det då är 
den personen som blir moderator. Det finns också dem som analyserar till exempel 
frekventa uppdateringar till ett spel och talar om för resten av communityt vad dem 
innebär och vad som ändrats och liknande.  
 
Förutom att skriva inlägg så kan man skapa chattrum. Utöver att dela med sig med 
text förekommer det att man lägger upp videoklipp och skärmdumpar och live-
streamar spel. 
Informationen i communityn delas mellan medlemmarna men det är inget som i sak 
skickas till spelföretag, om dem vill ha del av information så får dem helt enkelt  
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själva besöka communityna.  
 
Det finns dock personer som tar på sig att dela vidare tankar och idéer till företag 
via till exempel mejl vid enstaka tillfällen, så det finns en viss vilja att dela 
information med företag. Engagemanget i communityn blir dock mycket bättre om 
spelutvecklare är där och interagerar med spelarna. Det gör också att det blir lättare 
att skapa förtroende för dem.  

 
Enligt vår intervjuperson så är det småföretag och indie-utvecklare som interagerar 
med spelarna mest. Hans känsla är att de stora företagen inte alls är lika 
involverade i sina communityn. 
Uppfattningen från hans sida är att man som företag bestämmer sig för att jobba 
nära användaren, vill förstå deras upplevelse och veta vad dem säger och tycker, 
eller så bestämmer man sig för att inte göra det. Han tror att vissa företag ser 
communityn som en kundgrupp som redan köpt spelet och därför inte behöver 
interageras med. Han nämner också att communityn är väldigt spridda och att det 
därför kan vara svårt at hålla koll på alla.  

	
Innovationsförmågan i communityn beror enligt intervjupersonen väldigt mycket på 
hur varumärket är utformat. Till exempel så finns det stor innovationsförmåga vad 
gäller e-sport då dem varumärkena är så stora och engagemanget bland 
community-medlemmar är stort, det skapas till exempel egna organisationer för att 
hjälpa andra community-medlemmar. Det handlar också om hur utvecklarna 
möjliggör för användare att vara delaktiga, det finns dem som bara släpper sitt spel 
och sen låter det vara, då finns inte möjligheten för communityn att involvera sig i 
en innovationsprocess eller liknande. 

 
 6 OB R PF KB  

I denna del av empirin så har författarna observerat några olika plattform samt 
spelhemsidor för att kunna se hur interaktionen mellan företaget och användarna ser 
ut, var sker det mesta av denna interaktion och vilka företag som har mest interaktion 
och varför 
 

 P B SFP E 

Med uppkomsten av nya sociala medier såsom Youtube och Twitch så har 
spelföretagen hittat nya sätt att interagera med sina kunder och användare. Det 
finns personer som spelar ett spel på Youtube eller streamar via Twitch som 
attraherar tusentals personer varje dag, och det är oftast spelföretagen som ligger 
bakom dessa personer. Genom att låta personen spela företagets spel tidigare än 
andra så kan företaget locka till sig flera kunder och användare. 
Detta är en interaktion som med förmån för spelföretagen då dem får tusentals nya 
kunder och användare via denna interaktion. Den enda kunden som får ut något 
från denna interaktion är den person som får spelet tidigare än andra eller även får 
spelet helt gratis, sedan kan man tycka att personer som kollar på dessa Youtube 
klipp får värde genom att glömma bort det dåliga som händer runtom och bara 
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koppla av i några minuter och även kanske få ett gott skratt, och så klart en 
uppfattning av spelet. 
 

 PB  

Steam är en plattform med många olika funktioner, Steam startades först och främst 
för att vara en spelplattform där användare kunde ta kontakt med sina vänner på ett  
enklare sätt. Under åren som har gått har Steam fått andra funktioner såsom en  
marknad där användare kan köpa och sälja föremål som de får genom att spela de 
olika spelen. Samt en workshop där användarna kan göra sina egna banor eller 
"skins" (olika utseenden) till olika vapen i sina favorit spel, och om dessa saker får 
tillräckligt med röster från andra Steam användare så kommer spelutvecklarna att 
implementera dessa banor eller skins i spelet. 
Men den funktion som är intressant för denna rapport är så kallade forums på 
Steam, det finns ett gemensamt forum för alla som använder Steam, där man kan 
prata och diskutera om saker och ting, men sen finns det även enskilda forums som 
är kopplade till ett specifik spel. Där kan användarna av det spelet interagera med 
varandra och även med utvecklarna till spelet, genom att dela med sig av sina 
upplevelser som de får genom spelet eller komma med åsikter till olika problem som 
finns och hur man kan förbättra dessa problem (Steamcommunity.com).  
På Steam samt andra plattform som kommer att nämnas längre ner så kan  
användarna välja att vara anonyma eller så kan de logga in med sina riktiga namn. 
Det som vi sätt är dock att man oftast väljer att vara anonym. 
 
4.2.2.1 Pre-alpha 
Det som märks på Steam är att de större spelföretagen inte bryr sig att ha ett 
forum eller att interagera med kunden då de redan har ett koncept som fungerar 
för just dem. De mindre spelföretagen eller indie utvecklarna har kommit på ett 
effektivt sätt att få kunden inblandad i processen att göra spel och samtidigt kunna 
tjäna pengar som gör det möjligt att bygga klart spelet.  
Pre-alpha spel är ett spel som är i ett tidigt stadie av processen till att bli ett fullt 
spel, genom att släppa ett sådant spel så får spelaren/kunden spelet mycket 
tidigare än det datum spelet skulle släppas och även oftast till en slant billigare. 
Detta möjliggör då för spelaren att vara med och bygga upp spelet från grunden, 
genom att utvecklarna till ett Pre-alpha spel är mer beroende av spelarens 
feedback då spelaren kan komma med åsikter och idéer som tas upp av 
utvecklarna och implementeras inne i spelet. Ett problem med Pre-alpha spel är 
att vissa av dessa spel inte är gratis och, då det inte är ett färdigbyggt spel så finns 
det oftast stora problem och det gör att kunden ibland känner sig lurad av att köpa 
just denna typ av spel. 
 
4.2.2.2 Free 2 play 
Ett annat typ av spel som är väldigt populär på Steam och som det sker mycket 
interaktion inom är Free 2 play spel. Free 2 play är i princip spel som är gratis, 
dessa spel görs oftast av företag vars spel förvandlas till E-sport. Syftet med 
dessa gratis spel är att användarna ska köpa saker som utrustning eller vapen 
eller öppna en ny karaktär genom att betala när de väl är inne i spelet. Det är i just 
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denna genre som workshop i Steam har blivit en stor del, där användarna kan 
göra sina egna skins och banor som eventuellt kan komma med i spelet. Som sagt 
så sker det mycket interaktion inom denna genre eftersom det finns flest forums 
och Communitys inom denna genre på internet, och det leder då till att utvecklarna 
ser dessa forums och Communitys och interagerar med dem för att höja 
spelupplevelsen och få in nya idéer och åsikter kring spelet. 

 
Till slut så är det viktigt att säga att det sker mest interaktion med företaget genom 
Steam då användaren kanske inte vill registrera sig på olika hemsidor och forums, 
och att användarna känner att det räcker med ett Steamkonto för att kunna 
interagera med olika forum och spelföretag. 

 
4.2.2.3 Tävlingar 
Det pågår ofta olika tävlingar på Steam från olika spelföretag, syftet med tävlingar 
är att få kunden att hitta olika problem som spelet kan ha, eller bara för att kolla 
hur intresset ligger till hos användarna. Dessa tävlingar är ett bra sätt att skapa 
förtroende till kunden och få kunden att känna sig värdefull för företaget. 
Belöningen i dessa tävlingar kan vara allt mellan gratis kopior av spelet eller att 
företaget gör något värdefullt för användaren i spelet som kan ses av andra 
användare. 

 
 F PF K I 1 BO 

Frictional Games är ett företag som grundades år 2006 i Helsingborg, och är ett 
företag som interagerar med sina kunder genom ett forum som finns på företagets 
hemsida där användaren kan komma med åsikter och idéer samt läsa om 
uppdateringar och nyheter som företaget släpper ut på deras egna forum. På 
hemsidans forum så står det att utvecklarna kommer att läsa varje mail och post, 
vilket betyder att företaget värdesätter interaktionen med användarna. 
Interaktionen går till på så sätt att användarna får skapa ett konto på företagets 
hemsida för att kunna använda det forum som finns samt att kunna skriva sina 
åsikter och idéer. Därefter tar det någon dag innan utvecklarna läser det poster som 
användarna har skickat in och försöker att svara på bästa möjliga sätt, sedan gäller 
det för företaget att läsa igenom alla åsikter och idéer som har kommit in genom 
forumet för att få inspiration till deras nästa spel eller för förbättringar av deras 
nuvarande spel. (frictionalgames.com) 

 
 R I K EB P AF O 

Grundad år 2003 är Avalanche studios ett av de större spelföretagen i Sverige och 
runtom i världen, men det betyder att deras interaktion med kunden är nästan 
obefintligt då företaget känner att det räcker med anställdas egna idéer och att 
företaget känner användarna bättre än användarna känner sig själva. Det är även 
också så att då företaget har hittat ett koncept till spel som fungerar så känner de 
att de inte behöver användarnas hjälp för att nå nya höjder inom spelindustrin. 
Utifrån företagets hemsida så märktes det att det finns inget sätt för användarna att 
kommunicera med utvecklarna om spelet och skicka in deras idéer och åsikter till 
spelföretaget. 
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Detta företag togs som ett exempel för att påvisa att interaktion med användarna 
görs oftast av mindre företag, och det kan vara för att dessa företag försöker göra 
sitt märke större genom denna interaktion, eller att företaget verkligen bryr sig om 
vad användaren tycker och upplever. Hur som helst så syns det att den mesta 
innovationen inom spelindustrin kommer från mindre företag och inte stora företaget 
som ger ut nya och dyra spel varje år. 
 

 4F HOP PB  

På senare tid så har spelindustrin intagit Kickstarter, och på så sätt har företagen 
hittat en till sätt att interagera med sina kunder/användare. Nystartade företag kan 
gå ut med ett projekt på Kickstarter för att kunna samla in den summa som de 
behöver för att kunna göra spelet, och kunder kan lägga så mycket pengar som de 
vill för att stötta ett visst projekt. Kunder kan få lite belöningar beroende på hur 
mycket pengar som de har gett, det kan vara allt från en poster som säger tack från 
företaget eller så stor som att kunden får sin bild inne i spelet. 
Denna typ av interaktion har mycket värde för kunden. Om projektet når den 
summa som företaget vill och spelet görs så får kunden den belöning som passar 
hen samt att de får spela ett spel som intresserar deras dem. Samtidigt bidrar 
interaktionen med värde till företaget, då man får veta hur många personer som är 
intresserade av den typ av spel man tänkt utveckla och på så sätt kan företaget 
även få lite inblick om den målgrupp som spelet riktar sig till. (www.kickstarter.com) 

	
 BAAFP 

Kanske den största plattformen där det sker mest interaktion, både mellan kund till 
kund och kund till företag. Precis som Steam så har Reddit ett forum där allt möjligt 
kan diskuteras, men skillnaden är att eftersom Steam inte endast är ett forum så 
kan det komma mycket onödiga poster där. Reddit däremot är gjort med enda syftet 
att förenkla interaktionen så det anses vara den bättre plattformen för att interagera 
med andra kunder och företag. 
Det är på Reddit som många av företagen skapar olika forums anpassat till deras 
behov och spel, och via dessa forum kan de först och främst marknadsföra sig och 
eftersom Reddit används av många människor så tar det inte lång tid för spelet att 
bli känt. Men det är även en bra plats att fråga om feedback eller idéer från 
potentiella kunder. 
Efter noggrannare observation så syns det att det företag som har en stark 
interaktion med sina kunder är det företag som oftast har flera olika forums på 
Reddit och dessa forums uppdateras av företagen dagligen. (www.reddit.com) 

 K ITO 
	

 /KD DB KD E Cö OPåBIOB 
Eriksson (2010) nämner vikten av en ömsesidig förståelse och ett gemensamt 
engagemang mellan företag och dess användare om det ska finnas en kvalitativ 
kommunikation mellan dem. Detta säger även Petersson (2015-11-25, Stunlock 
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Studios) är den största orsaken till att dem interagerar med spelarna. Dem vill att det 
ska finnas en samhörighet med spelarna och vill vara lika delaktiga i communityn 
som dem. 
Westbergh (2015-11-25, Coffe Stian Studios) uttrycker också att förståelsen av 
spelarna är en av de stora anledningarna till att interagera med dem. Han pekar även 
på spelarnas delaktighet i produkten och den starkare kopplingen dem får med 
varandra av interaktionen. 
Enligt Emil (20115-11-24, användare) är dock användarnas syfte med communityn 
främst att interagera med varandra och inte med spelutvecklarna, även om han 
nämner att det finns ett intresse av att interagera med dem också och att 
engagemanget blir större om utvecklarna är med i interaktionen.  
Eriksson (2010) nämner även att en långsiktig och planmässig strävan behövs från 
företaget för att förbättra kommunikation. Denna uppfattning finns också hos 
Stunlock Studios då dem kontinuerligt har Q&A:s där dem svarar på frågor och har 
en diskussion kring deras spel (Petterson, Stunlock Studios, 2015-11-25). Hon 
nämner även att interaktionen med spelarna är viktig hela tiden. Här nämner även 
Westbergh (2015-11-25, Coffe Stian Studios) att interaktionen sker kontinuerligt 
under en längre tid. 
Vidare säger Eriksson (2010) att det finns tre nivåer av en relationsprocess, planerad 
kommunikation, kontakt och förtrolighet, där nivån beror på hur stor 
tvåvägskommunikationen är. Blir den tillräckligt dialogmässig och relationsinriktad så 
blir den förtrolig, med vilket det menas att det finns ett förtroende för varandra. Enligt 
Petersson (2015-11-25, Stunlock Studios) så är relationen med spelarna bäst på 
Reddit och deras eget community, där kommunikationen är som mest 
relationsinriktad och dialogmässig, i jämförelse med andra forum som Facebook och 
Twitter. 
 

 OB IBA FKK R PF K 
Rosted (2005) menar att på grund av den ökade konkurrensen på innovation så blir 
en grundläggande förutsättning ett större fokus på användarens förståelse och 
behov. Rollen hos ett stort kundfokus uttrycker även Petersson (2015-11-25, 
Stunlock Studios) genom att poängtera vikten av vad spelarna tycker och tänker. 
Coffe Stain studios belyser också vikten av att förstå spelarnas upplevelser 
(Westbergh, 2015-11-25) 
Rosted (2005) poängterar även att user driven innovation inte bara är ett viktigt 
verktyg för stora företag utan också för mindre. Enligt Petersson (2015-11-25, 
Stunlock Studios) stämmer detta in på spelindustrin. Hennes uppfattning är att det 
främst är indie-utvecklare som är innovativa. Denna uppfattning har även Westbergh 
(2015-11-25, Coffee Stain Studios) som menar att små företag är mer kreativa. Emil 
(20115-11-24, användare) säger att indie-utvecklare interagerar mer med spelare. 
Aoyama & Izushi (2008) pekar på styrkan i user-led innovation, och vikten av en 
pågående dialog, för att vidhålla intresset för spelen och se till att dem hela tiden är 
anpassade till spelarnas ökade kunskap om spelet och efterfrågan för större 
utmaningar. Petersson (2015-11-25, Stunlock studios) poängterar den långa 
livscykeln på spelen och i samband med det att vad spelarna tycker och tänker, som 
nämnts innan, är viktigt hela tiden. Westbergh (2015-11-25, Coffee Stain Studios) 
belyser att datorspel har gått mer från att vara en produkt till att vara en tjänst och 
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säger även att spelen utvecklas över många år, med en iterativ interaktion med 
spelare under hela den tiden. Detta påstående  
stämmer överens med det observationer som gjordes utav Steam, med olika genrer 
som Pre-alpha och free 2 play så har Steam lyckats med att förvandla det 
traditionella spelet till en sorts tjänst för användarna. 
 

 ÖMMBK FKK R PF K 
Även Von Hippel (2005) trycker på betydelsen av användarnas synpunkter och 
åsikter. Vidare menar han att det bör involveras personer som bildar en så diverse  
grupp som möjligt, med olika kompetenser, bakgrunder, kulturer o.s.v. Emil (2015- 
11-24, användare) berättar att man på communityn är anonym, det observationerna 
visat är det samma. Vidare så säger Westbergh (2015-11-25, Coffe Stain Studios) 
och Petersson (2015-11-25, Stunlock Studios) att deras främsta interaktion med 
spelare är via communityn. Anton (2015-11-25, Coffe Stain Studios) säger vidare att 
det skulle vara väldigt intressant att sätta ihop en grupp med olika bakgrunder. 
Det syns även vilka företag som tycker att det är väldigt bra med att ha ett 
community, som T.ex. Frictional games, som har ett eget forum på företagets 
hemsida där spelarna kan tycka till och komma med förslag. Det finns även företag 
som känner att de inte behöver användarnas åsikter såsom Avalanche Studios och 
därför så finns det ingen plattform som spelarna kan kontakta företaget med på 
företagets hemsida.  
Von Hippel menar att öppen innovation kan ge nya och bättre idéer. Janssen et.al.  
(2005) menar även att öppen innovation kan leda till förstärkning av ekonomiska 
resurser. Axell et.al. (2014) nämner också att involvera användare kan leda till bättre 
effektivitet i processen och göra att företaget kan hålla en god hastighet. Von Hippel 
(2005) påpekar dock att öppen innovation kräver en bra innovationsprocess. 
Petersson (2015-11-25, Stunlock Studios) menar att dem inte har pengarna för att 
vara så innovativa dem vill vara och måste ha en ekonomisk stabilitet. Hon nämner 
dock också att dem inte direkt har någon innovationsprocess när det kommer till 
interaktionen med användarna. 
Coffe Stain Studios anser att dem inte får de bästa nya idéerna från spelare utan det 
är dem bättre på själva. Spelarna är bättre att använda för att förfina idéer. Dock så 
har inte dem heller direkt någon innovationsprocess som involverar interaktionen 
med spelarna. (Westbergh, 2015-11-25) 
 

 - ABOFDK 
Steen et.al (2011) nämner flera fördelar med co-design som inkluderar kortare 
utvecklingstid, snabbare spridning och acceptans på marknaden och reducerade 
kostnader. Petterson (2015-11-25, Stunlock Studios) säger att deras spel måste ut till 
många spelare fort och om dem första spelarna inte är nöjda så kommer inga fler att 
spela det. Hon säger också att dem inte har pengarna att vara så innovativa dem vill 
vara. Westbergh (2015-11-25, Coffee Stain Studios) uppger också att ju tidigare de 
kan få ett test på ett spel desto bättre eftersom de kan se spelets potential redan i 
tidiga faser. På så sätt sparas det mer tid och resurser.  
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 4 KACö OPåBIOB 
Vargo & Lusch (2004) menar att sociala medier är en viktig plats för att få en bild av 
användarnas vanor, önskemål, behov och trender. Johansson et.al (2014) menar 
även att denna typ av interaktion kan leda till bättre relation med kunden. 
Stunlock Studios har valt att begränsa sin närvaro på Facebook och Twitter på grund 
av mycket orelevant information som kommer där. Deras bästa relation med 
användarna är på communityn. (Petersson, 2015-11-25).  
Westbergh (2015-11-25, Coffee Stain Studios) anser å andra sidan att det är lättare 
att använda sociala medier där folk är bekanta och bekväma med att skriva.   
 

 ä ABOH M KAB 
Irene CL Ng et.al (2012) säger att värde inte sitter i en produkt utan skapas av 
användaren när denna använder produkten. Enligt Petterson (2015-11-25, Stunlock 
Studios) så är det väldigt svårt att skapa sig en helhetsbild av vad användarna tycker 
om spelen, då alla har olika åsikter. Westbergh (2015-11-25, Coffee Stain Studios) 
säger också att det är svårt att fastställa en hel bild då svaren bli så olika, även 
beroende på hur frågorna skrivs så får de olika svar. 
Det Emil (2015-11-24, användare) säger är att anledningen till vara med i ett 
community är att dela med sig av upplevelsen och diskutera dem med andra. Både 
Steam och Reddit är plattformar som är gjorda för att spelare ska kunna dela med sig 
av sin spelupplevelse och även kunna diskutera kring spelet, och därför har 
författarna valt att ta med dessa plattformar i observationsdelen under empiri. 
 

 6KIFKB HK AOC ̈ FKD FK  OMBI KO EBK 
Thersthol och Lövgren (2007) menar att i framtiden så kommer marknadsföringen bli 
mer och mer teknologiskt och social. Denna approach har Coffe Stain Studios antagit 
då deras marknadsföring endast sker via olika kanaler på internet så som streamers, 
Facebook, spelforum och olika webbsidor (Westbergh, 2015-11-25). Kickstarter är ett 
bra exempel på en sådan kanal, syftet med Kickstarter är att företag ska kunna 
marknadsföra sitt spel samtidigt som de får hjälp utav användarna att samla in 
pengar till att kunna göra klart spelet. Av denna anledning så har författarna tagit 
med Kickstarter som ett punkt under empiri delen av denna uppsats. 
Enligt Thersthol och Lövgren (2007) så är viral marknadsföring den mest 
genomslående, då dem säger att 80% av konsumenter vänder sig till 
referensgrupper för information om en vara eller tjänst.  
Den uppfattningen har också Stunlock Studios som inte tror på banners och 
liknande. Dem tror inte heller mycket på speltidningar och spelsidor som IGN, som 
dem anser har mindre påverkan än vad det haft tidigare, utan marknadsför sig 
framförallt viralt. (Petersson, 2015-11-25) 
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 .FOH OOF K 
	
Att interaktion med användare är viktigt för innovation inom spelbranschen kan man 
se genom att små företag anses som dem mest innovativa och kreativa även att dem 
inte har samma ekonomiska resurser som stora företag samtidigt som det är dem 
som interagerar mest med sina spelare.  

 
Utifrån det faktum att användarnas främsta syfte med communityn är att interagera 
med varandra men blir mer engagerade när spelutvecklarna är med i interaktionen 
samtidigt som spelutvecklarna ser värden i denna interaktion och har ett långsiktigt 
intresse av interaktionen med användarna kan slutsatsen dras att det som saknas för 
ett mer effektivt utbyte är användarnas intresse av att faktiskt ha interaktionen med 
utvecklarna som ett mål.     
Man kan argumentera för att den bästa plattformen för att skapa ett sådant intresse 
är ett community som spelföretagen skapar då det enligt Stunlock Studios är i deras 
eget som spelare är mest engagerade, även om spelarna också var engagerade på  
Reddit, men om ett företag skapar det själv så kan de göra det i syfte att spelarna 
ska interagera med utvecklarna. Då elimineras också lite av effekten att spelarna 
uppskattar när utvecklarna kommer till dem, då det eliminerar känslan av ”besök” om 
syftet är att interagera med just utvecklarna. Om det går att skapa något som samlar 
de flesta på samma ställe så hanteras också problemet med att spelare är så 
splittrade mellan så många olika communityn.  
En viktig faktor är dock att tänka på användarvänligheten och att det ska kännas 
självklart hur communityt används då Coffe Stain Studios ju påpekade att deras 
försök med ett eget community misslyckades för att det var svårt att lära sig. Dem 
anser att det är enklare på sociala medier där folk redan är bekanta och bekväma att 
skriva. Ett sätt skulle då kunna vara att skapa något som känns bekant med 
Facebook så användarna kan ta till sig det enkelt, där andra funktioner för ett mer 
effektivt utbyte vad gäller värdeskapande blir som en naturlig utveckling av vad som 
känns igen. 
 
Med tanke på att spel mer har blivit en tjänst än en produkt kan det tänkas att ett 
community för spelet är en del av tjänsten och om det möjligtvis kan gå att 
marknadsföra dem mer integrerat. Det harmonierar även med det faktum att 
teknologisk och viral marknadsföring är den mest använda och effektiva, om 
communityt till exempel har någon koppling till Facebook eller Youtube och det som 
marknadsförs även används till marknadsföring kan den kännas mer genuin och 
diskret. Om användarna själva tar hand om marknadsföringen så behöver man inte 
heller oroa sig över att samla in information om användarna som inte uppfattas 
särskilt väl.  
 
Med tanke på att Youtube är en plattform som används flitigt för att marknadsföra sig 
och sprida sitt spel så kan det tänkas att streamade videor kan vara en användbar 
funktion och segment i communityt för att dela med sig av upplevelser och tips och 
liknande både av spelarna och spelutvecklarna. Om det finns en koppling till Youtube 
och Twitch så kommer marknadsföringen lite på köpet. Interaktionen med spelarna 
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och marknadsföringen kan ses gå lite hand i hand.  
 
För att gynnas av en mer öppen approach till innovation där spelutvecklare använder 
sig av idéer från användarna till nya spelkoncept så har vi sett att de behöver koppla 
processen som sker inom communityt till någon slags innovationsprocess. Det blir 
annars lätt att idéerna inte är kopplade till vad man som spelföretag vill fokusera på  
och idéerna kan komma att uppfattas som mindre bra. Det är också lätt att man ser 
innovationen som kostsam och resurskrävande då idéer från användare inte känns 
som en naturlig del av sitt vardagliga och huvudsakliga arbete.  
 
Något som också är viktigt är att ta vara på de olika anledningarna som kan finnas 
föra att interagera med varandra. Att det finns utrymmen för att dela med sig av sina 
upplevelser och interagera med andra spelare som att ge sin syn till utvecklarna. 
Också för att man som utvecklare lättare ska kunna hitta bland informationen.  
Det kan då också förslagsvis finnas något slags filter och kategoriseringssystem. 
 
Våran empiri visar att om en användare har möjlighet till att förbli anonym på 
communityn väljer de oftast det. Det går att diskutera det gentemot att det för öppen 
innovation är fördelaktigt med personer som bildar en så diverse grupp som möjligt. 
Nackdelen är ju att företaget inte vet hur diverse grupp de har och det då är svårt att 
påverka det åt något håll. Fördelen är att man inte värderar och dömer på negativa 
sätt någons bidrag i communityt utifrån olikheter hos varandra. Om det skapas rätt 
sorts kultur kan dock vetskapen om en person användas för att värdera dennes 
bidrag från dennes perspektiv. 
 
Vad det gäller värdeskapande så säger teorin att det skapas av användaren när den 
använder en produkt eller tjänst och att företaget inte skapar värdet utan bara 
möjligheten till det. När Stunlock Studios och Coffe Stain Studios säger att det är 
väldigt svårt att skapa sig en helhetsbild av vad användarna tycker då alla åsikter är  
olika så verifierar dem det, det värde användarna känner ser olika ut. Detta är viktigt 
att förstå för utvecklarna då en innovationsprocess som involverar interaktionen med 
spelarna måste designas i syfte att ge bästa möjlighet till värde och inte i att skapa 
värde. Skillnaden är att värde då behandlas som något dynamiskt och föränderligt 
och inte förutbestämt och statiskt och arbetsprocessen måste skapas därefter, 
dynamisk och föränderlig. 
 

 I PO PO 
	

 . DBKO MI PPC  
	
Som det ser ut i dagsläget så finns det en hel del plattformar för spelutvecklare att 
interagera med sina spelare på. Dem flesta är olika communityn och sociala medier 
men interaktionen sker även via olika streamers på exempelvis Youtube och Twitch 
och inte lika ofta face to face på olika konvent för datorspelsentusiaster. 
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Den effektivaste och framförallt med mest potential att vara den mest effektiva 
plattformen för utbyte och värdeskapande med spelarna är communityn, då det till 
skillnad från möten där man träffas face to face kan ha en mer kontinuerlig och direkt 
interaktion där även det digitala ger vissa fördelaktiga funktioner. Mot andra virtuella 
platser som Facebook och Twitter så ger communityn en mer flexibel och inriktad 
plats för effektiv interaktion, där kan även streamade videor som finns på Youtube 
och Twitch integreras på ett mer naturligt sätt. 
 
I dagsläget kan utvecklare dock bara utnyttja dessa till viss grad. Många (främst 
större företag) ser inte poängen i denna interaktion då dessa i huvudsak inte fungerar 
för att spelare och spelutvecklare ska förstå varandra så bra som möjligt utan mer för 
att spelarna ska ha utbyte av varandra. Mindre företag använder dessa för att skapa 
en relation till spelarna då dem inte har ett starkt varumärke att vila på. De 
communityn som finns fungerar på så vis att öppna trådar eller diskussioner skapas 
av vem som helst för att diskutera det man har på hjärtat. Dessa kan utvecklare bara 
titta på om dem så vill eller själva bli delaktiga i det som diskuteras. Det brukar sällan 
finnas någon tanke på gränssnitt eller användarvänlighet. Det kan också på många 
ställen skapas privata chattar, men i ett innovationssyfte så har inte dem någon 
funktion då det som efterfrågas är ett öppet informationsflöde som skapar en helhet.  
 

 5öGIFDEBP PFII Cö äPP FKD  
   
I dagsläget så är fokuset i communityn främst att interagera med andra spelare så för 
att interaktionen och utbytet med spelutvecklarna ska bli så effektiv som möjligt 
behöver det skapas ett intresse hos spelarna att ha interaktionen med utvecklarna 
mer i fokus och communityna bör således skapas efter en sådan approach.  
Ett dilemma i dagsläget är att communityn inte är så lätta att sätta sig in i för mindre 
entusiastiska spelare och då missas många som ändå skulle kunna bidra och gynnas 
av interaktionen. Ett sätt att handskas med detta problem är att utforma communityt 
så att Facebook-användare känner sig bekant med det. Något annat som kan vara 
bra att ha i åtanke är att spel allt mer ses som en tjänst, det medför att communityn 
kan integreras mer som en del av spelet, där marknadsföring och interaktion kan 
samverka för att gynnas av varandra.  
 
Ett av de viktigaste faktorerna är att det finns en innovationsprocess kopplat till 
interaktionen så utbytet sinsemellan sker på ett strategiskt sätt. Då kan man utnyttja 
de olika funktionerna i communityt på ett effektivt sätt så all aktivitet och alla bidrag i 
communityt har en värdeskapande funktion.  
I en sådan process är det viktigt att alla behov för interaktion tas till vara på. Att 
utrymmen för olika syften finns så det blir enkelt att dela och hitta just den information 
man är ute efter. Då är det också väsentligt att kunna filtrera och kategorisera 
informationen.  
 
Det är också viktigt att innovationsprocessen är utformad för att förstå användarna 
och utifrån dem skapa bästa möjlighet till värde, att användarna inte är till för att hitta 
ett värde utan är medskapare av det. Arbetsprocessen måste vara kopplad till  
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plattformen för interaktionen på så sätt att communityts olika delar och funktioner 
används tillsammans på ett planerat sätt i arbetsprocessens/innovationsprocessens 
faser. 
 

 H K BMP BIIP MI PPC OCö OI D 
	
Utifrån de förbättringar som gåtts igenom kring communityn ovan kommer här nedan 
ett exempel på hur ett sådant community kan se: 
	

	
	
Man	möts	av	ett	flöde	likt	Facebook	där	de	senaste	händelserna	hamnar	i	en	tidslinje.	Över	
flödet	finns	ett	område	för	att	starta	en	ny	tråd.	Längst	upp	till	vänster	kan	man	välja	
avdelningar	för	poster	relaterade	till	utvecklare,	användare	eller	alla.	På	vänster	sida		hittar	
man	nyligen	tillagda	videor	och	skärmbilder,	där	man	också	kan	ta	sig	vidare	till	avdelningar	
för	just	videor	eller	skärmbilder.	Längst	till		höger	kan	man	sortera	efter	spel.	



 

	
	
Längst	upp	till	höger	om	flödet	kan	man	få	fram	alla	trådar,	de	nyaste	trådarna	och	trådar	
rekommenderade	för	dig.	Klickar	man	på	rubriken	”nya”	så	visas	bara	dem	och	”för	dig”	
försvinner	och	vice	versa.		
	
	

	
	
Jämte	tråd-ikonen	finns	en	tag-ikon.	Klickar	man	där	kommer	alla	taggar	upp	som	man	
använder	för	att	sortera	eller	söka	efter	trådar.	När	man	lägger	till	en	tagg	i	en	tråd	kommer	
den	upp	här.	Man	kan	sortera	efter	nyast,	bokstavsordning	och	relevans.		
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I	sökfältet	kan	man	söka	efter	innehåll	och	taggar.	
	
	

	
	
Klickar	man	på	en	tråd	i	antingen	flödet,	tråd-listan	eller	sökfältet	så	kommer	man	till	den	
tråden.	När	man	är	i	en	tråd	ändras	området	för	att	skapa	ny	tråd	till	att	delta	i	tråden	man	
är	i.		
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Klickar	man	på	”ny	tråd”	så	blir	man	först	ombedd	att	ge	tråden	ett	ämne.		
	
	

	
	
Man	kan	också	välja	om	tråden	är	avsedd	för	utvecklare,	användare	eller	om	den	är	
ospecificerad.	Väljer	man	användare	hamnar	den	i	avdelningen	”användarna”,	och	väljer	
man	utvecklare	hamnar	den	i	avdelningen	”utvecklarna”.		
	
	



Definition	av	begrepp 
Plattform:	En	virtuellt	plats	att	samlas	och	interagera	på 
Community:	En	grupp	människor	som	samlas	för	ett	gemensamt	intresse 

35	

	
	
När	man	skrivit	ämne	och	valt	målgrupp	kan	man	skriva	innehållet	i	tråden.			
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FI D    
 

3KPB RG D FAB 
 
Intervjuguide till intervju med användaren 

 
Hur gammal är du? 
 
Hur länge har ditt intresse av spel funnits? 
 
Vilken genre av spel gillar du mest? 
 
Föredrar du multiplayer eller singleplayer spel? 
 
Hur kom du in i communityn? 
- Varför bestämde du dig för att engagera dig mer än att bara spela? 
- Skulle du vilja integrera direkt med spelföretag?  
 
Vilken är din roll i de community/communityn du verkar inom? 
 
Hur aktiv är du? 
- Hur länge har du varit aktiv 
 
Hur fungerar communityn? 
- Vad är det för aktiviteter som sker? 
- Vilka plattformar finns och vilken/vilka föredrar du? 

 
Hur ser mångfalden ut? 

 
Hur ser du på interaktion mellan spelföretag och användare? 
- Hur upplever du interaktionen med communityn respektive företag? 
- vad tycker du om det som finns nu? 
- Vad tycker du skulle kunna förbättras? 
- Hur kan det förbättras? 
 
Vad vet du om hur communityn interagerar med spelföretagen? 
- Hur mycket värde känner du att communityn får ut från denna interaktion? 
- Hur mycket värde får du själv ut 
- Hur mycket värde får företagen ut från denna interaktion tror du?  
- Känner du att företagen värdesätter användarnas tankar och idéer? 
 
Vad är det för ambitionsnivå inom communityn? 
- Vart ligger fokuset? Tex. Prata med andra om spel, förbättra spelupplevelsen 
- Vad är man mest intresserad av? 
 
Hur innovativt tycker du att communityn är? 
- Känner du att det finns potential för mer innovation? 
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Intervjuguide till intervju med företagen 

 
Hur stora anser ni att ni är som företag? 
 
Vilken är eran målgrupp? 
 
Vänder ni er till några andra än spelare med era produkter/tjänster? 
- Tex föräldrar, medier så som tidningar eller spelhemsidor 
 
Hur ser ni på interaktion med användare? 
 
Hur mycket interaktion har ni med kunder/användarna? 
 
Hur går ni tillväga för att interagera med användare? 
- Integrerar ni med andra än spelare, tex föräldrar? 
- (Om dem har flera målgrupper) Ser integrationen annorlunda ut beroende på 

målgrupp? 
- Skulle ni säga att ni integrerar direkt till kunden eller sker det indirekt via tex 

communityn? 
- Finns det någon möjlighet för spelarna att kontakta er medan de spelar? 
 
Är ni inne i olika communityn för att ta reda på vad som sägs där? 
- Vad är eran syn på communityn 
-   Skulle ni uppskatta en mer samlad plats att integrera med spelare 
 
Vad är eran främsta orsak att integrera med användare? 
- Att få en bild av spelarnas upplevelse? 
- Att skapa förtroende till spelarna? 
 
I vilken fas av utvecklingen av ett spel är användarna viktigast känner ni? 
- Hur ser ni på att involvera användare i utvecklingsprocessen av ett spel? 
 
Hur mycket känner ni att ni får ut av att interagera med användare? 
- Vad vill ni få ut från interaktion med användare? 
- Vad känner ni att ni bidrar med till kunden genom denna interaktion? 
 
Hur uppmanar ni användarna att vilja integrera med företaget?  
- T.ex. genom olika erbjudande som poäng, pris, osv.) 
 
Hur ser företaget på innovation inom spelindustrin? 
- hur jobbar ni med innovation i företaget? 
- Kan ni koppla det med interaktionen ni har med användare? 
 

 


