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Sammanfattning
Massiva onlinerollspel är idag mycket populära och försäljningen och spelandet utav dessa
ökar markant. I och med detta väcks frågan om vad det är i dessa onlinespel som gör att
människor spelar och fortsätter spela. Denna uppsats inriktas främst mot MMORPG:s,
Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, då författarna anser att det är i denna
onlinespelsgenre den största möjligheten att finna och definiera de faktorer, som påverkar
spelares vilja att spela, finns.
För att ta reda på dessa faktorer skapades en enkät vars frågor utformades med en gameflow
modell1 i baktanken. Denna enkät lades sedan ut på sex olika onlinespelsanknutna forum, där
totalt 105 spelare anonymt deltog. Den bygger dock även på tidigare gjorda undersökningar
och rapporter om onlinespelandets anledningar, analyserade artiklar inom ämnet MMORPG
spel och sist men inte minst författarnas egna erfarenheter utav MMORPG spel.

1 P. Sweetster, P. Wyeth (2005).
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Begreppslista
De begrepp som vi använder oss av förklaras här.

Social en förmåga att kunna umgås med andra.

Beteende på vilket sätt någon uppför sig.

Chatt diskussion med person på internet

Game Master en person som arbetar på spelföretag och hjälper spelare online med problem
som kan uppstå i och kring spelet.

Gille/Grupp en bekantskapskrets med spelvänner som genom gemensamma intressen funnit
varandra i spelet och spelar tillsammans online. Ett gille/en grupp kan också innefatta IRL
vänner då man även kan spela med dessa.

HCI Human-Computer Interaction2, interaktionen mellan användare och datorer.

IRL In Real Life (I verkliga livet)

IRL vänner människor som man känner i sitt verkliga liv; vänner man träffar fysiskt och
umgås med.

Karaktär virtuell figur man spelar med i datorspel

MMOG Massively Multiplayer Online Game

MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Det är ett spel online på
internet, där många spelare interagerar med varandra samtidigt i en virtuell värld.

NPC Non Player Character. En icke spelarstyrd karaktär/roll i spelet.

Spelberoende är en form av impulskontrollstörning3 som yttrar sig genom att man hela tiden
behöver mer av den aktivitet man håller på med. Vanligast är att man förknippar spelberoende
med spel med om pengar.

Spelvänner människor/spelare som man har lärt känna via spelet och/eller människor man
känner i verkliga livet.

SP Skill points = skicklighetspoäng

XP Experience points = erfarenhetspoäng.

2 Http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction
3 Http://sv.wikipedia.org/wiki/Spelberoende
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Förord
Denna uppsats är en del av examinationen på delkurs tre, Uppsatsarbete 10p, i kursen
Informatik C som gavs vid Örebro Universitet våren 2007. Här vill vi ge ett stort tack till de
105 personer, som via en länk utlagd på sex olika MMORPG spels anknutna externa forum,
avlagt en del av sin tid till att bidra med svar på våra enkätfrågor. Vi vill också tacka vår
handledare Johan Aderud och våra kurskamrater för goda åsikter och konstruktiv kritik.
Sist men inte minst, vill vi tacka examinator Kenneth Åhlgren och Björn Marcusson för den
väl gjorda opponeringen, som hjälpte oss att korrigera de misstag som uppstått i både
innehållet och rapportstrukturen.

Christoffer Martinsson Julia Nyström
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1 Inledning

1.1 Ämnesområde

Under det senaste årtiondet har antalet internetanvändare4 ökat markant och i och med detta så
har användandet utav onlinespel5 även det ökat. Innan 2000-talets början så var marknaden
inte alltför stor när det kommer till spel vars syfte endast är att spelas online.
Spel som går att använda i interna/externa nätverk har dock använts längre. I samband med att
allt fler företag virtualiserar sina serverhallar så går även datorspelen mot en ”virtualisering6”.
Denna virtualisering av spel innebär att huvuddelen utav spelet ligger på en extern server som
sedan användaren kopplar upp sig mot, för att nyttja tjänsterna. Liknande mjukvaruhantering
sker även inom programvarubranschen, där mindre företag har chansen att prenumerera på
eller betala vid användande utav en viss programvara. Ett exempel på detta, kan vara
programvara som används inom redovisning och marknadsföring. Ett onlinespel som spelas
av många tusentals användare, oftast i samma spelvärld, kallas för Massively Multiplayer
Online Game7 (MMOG). Den vanligaste formen inom denna genre, som vi här riktar vårt
intresse mot, är Massively Multiplayer Online Role-Playing Games8 (MMORPG). Vad vi nu
vet och har egna upplevelser av är att många, om inte nästan alla, användare utav dessa
MMORPG:s ofta blir mer eller mindre beroende9 utav spelet de spelar. Detta kan leda till att
spelarna får problem som till exempel att arbete/studier försummas och att det verkliga sociala
livet påverkas10. Det är uppenbart att de företag som tillhandahåller tjänsterna tjänar stora
mängder pengar, men samtidigt går det åt mycket personal för att hålla igång driften.
MMORPG:s är ett koncept som hör till framtiden och det finns mycket att vinna om man
lyckas locka många spelare. Därigenom känns det relevant för oss att göra denna
undersökning.

1.2 Frågeställning

Med den vetskap som nu erhållits om MMORPG:s och den popularitet dessa spel har, väcks
frågan om vad det egentligen är som gör dessa spel så populära att människor spelar dessa i så
stor utsträckning som de gör och att de dessutom fastnar i dessa spel. Från denna undran
skapades en grundfrågeställning i form av ”Vilka faktorer bidrar till att spelare fastnar i
MMORPG spel?”. Ordet ”fastnar” betyder här att spelare stannar kvar och spelar dessa spel,
dvs. en viss inriktning på termen spelberoende. För att få svar på denna frågeställning skapas
underfrågor utifrån åtta element, som behandlas i gameflowmodellen11, samt utifrån artikeln
"Emotional response patterns and sense of presence during video games: potential criterion
variables for game design"12.

4 http://www.internetworldstats.com/stats.htm
5 http://www.mmogchart.com/Chart4.html
6 Virtualisering - Begreppslista
7 MMOG - Begreppslista
8 MMORPG - Begreppslista
9 A. Fleming Seay, R. Kraut (2007).
10 A. Fleming Seay, R. Kraut (2007). s. 829
11 P. Sweetster, P. Wyeth (2005).
12 Ravaja, M. Salminen, J. Holopainen, T. Saari, J. Laarni, A. Järvinen (2004).
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1.3 Analys av frågeställning och Problematisering

Grundfrågeställningen är, som beskrivet i kap 1.2, ”Vilka faktorer bidrar till att spelare
fastnar i MMORPG spel?”. Att skriva en rapport om vad som gör spelare beroende utav
onlinebaserade datorspel kan tyckas vara en oviktig sak att tänka på, i ett samhälle där det
framgår att många ungdomar blir just beroende. D.v.s. att företagen redan kommit i underfund
med vad som får deras spelare att ”bli beroende”. Men, faktum är att det inte finns många
speltillverkare som lyckats på marknaden, har dessa då inte hittat detta avgörande faktum,
eller handlar det i slutänden bara om pengar som spenderas i utvecklingsprocessen? Oftast rör
det sig om att en spelare lockas att spela under en viss period, men vad vi pratar om här, är att
försöka hålla kvar spelaren så lång tid som spelet ”lever” online. Genom att ta fram de
faktorer som i huvudsak får spelare att fastna för spelen kan man på ett sätt ge fortsatta
utvecklingsprojekt inom mmorpg-grenen ett lyft uppåt. Att spelare inte fastnar i ett spel för
evigt, är i de flesta normala fall helt vanligt. Det är trots allt spel och inte någon
verklighetsanknuten organisation som man spenderar tid för.

1.4 Avgränsning

I dagens samhälle finns det många utvecklare utav datorspel som spelas över Internet och
även de som tillverkar tv-spelskonsoller börjar inse att det är en stor marknad som finns
tillgänglig. För att locka nya kunder till just sina spelvärldar, väljer företagen att specialisera
sig inom särskilda nischer. Att kunna specificera sig på marknaden gör att företagen kan
bygga upp sitt rykte om att vara ”bäst” inom sitt område. Som man kan se i begreppslistan,
finns det en hel del områden. Den gren som dominerar stort är dock MMORPG och som
attraherar flest människor. Med anledning utav detta så är rapporten inriktad mot just
MMORPG grenen. Att onlinespelen lockar många spelare är välkänt13, men det brukar inte
nämnas hur många spel det egentligen finns på marknaden. Som i den vanliga tv/dator-
spelsvärlden så är det stor konkurrens, vilket i värsta fall kan leda till att ett företag går i
konkurs. Fokus kommer ligga på spelaren i spelet och inte blanda in andra designtekniska
faktorer som grafiska element eller andra spelspecifika funktioner som behövs för att nischa
produkten.

1.5 Intressenter

De som kan vara intresserade av denna undersökning och rapport är onlinespelsutvecklare,
akademiker som utför vidare forskning och studenter. Onlinespelsutvecklare kommer med
den här kunskapen kunna se om de saknar vissa element eller byggstenar som behövs för att
skapa ett framgångsrikt spel. För dessa kan det vara av värde att veta vad spelare uppskattar
och har för åsikter om dagens MMORPG:s. Den skulle dessutom kunna användas som
inspiration vid vidareutveckling eller förbättring av befintlig spelmjukvara. Att ingen
forskning eller undersökning visar på en absolut sanning, är sant. Därför behövs det alltid
vidare forskning inom ämnet för att kunna säga något helt säkert. Utredningen har förankring
inom både psykologin, informatiken och mediedesign, vilket gör att det finns många
intressenter inom just den akademiska världen.

13 http://www.mmogchart.com/Chart4.html
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2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer det är i MMORPG spel som
gör att folk stannar kvar och fortsätter spela.

3 Perspektiv
Vi har valt att använda oss av en onlinespelsutvecklares synvinkel i rapporten och ser därför
syftet med rapporten som en undersökning som ska leda till en bättre förståelse för dagens
MMORPG spelares spelande och upplysning inom ämnets områden som kanske ej ännu blivit
belysta. Den målgrupp, som är onlinespelsutvecklare, kommer kunna ta vara på och använda
sig av kunskapen som skapats och även ha möjligheten att använda denna i fortsatta studier
och utvecklingsprocesser utav MMORPG spel. I och med att detta är en rapport skriven på
högskolenivå, kommer teoretiska element att genomsyra arbetet, vilket gör att den även får
teoretisk grund. Vi har själva erfarenheter av just MMORPG spel och har studerat
systemutveckling med inslag av designkurser under några år, vilket väckt undran om vad det
egentligen är för något som får MMORPG spelarna att spela och fortsätta spela.

3.1 Koppling till befintlig kunskap

De artiklar och undersökningar vi satt oss in i, behandlar olika fokuseringar på
spelupplevelser. (och de sökord vi använde oss av var design, game, usability, interaction,
MMORPG)

Social Dynamik
“Alone together?” Exploring the social dynamics of Massively Multiplayer Online Games”14

behandlar frågor om den sociala relationen i MMORPG spelet World of Warcraft. Den tar
upp de känslor man upplever när man spelar och tar upp att ett belöningssystem i spelet, gör
att det blivit så populärt15. Detta är en fråga som det arbetats vidare med.

”Design och programmering av datorspel”
Artikeln innehåller små korta artiklar gällande just design och programmering utav datorspel
och vi har funnit flera varav en handlar om att man ska öka realismen i datorspel genom att
engagera spelarnas sinnen.

Gameflowmodellen
Den modell som ligger till grund för utformandet utav många av frågorna, heter GameFlow-
modellen och presenteras i artikeln ”Gameflow: a model for evaluating player enjoyment in
games”. Modellen som testas i artikeln blir också testad i praktiken och visade sig i det fallet
användbar, den har dessutom tidigare studerats av författarna och ansågs täcka onlinespel lika
väl som offlinespel. Dock måste viss anpassning ske för MMORPG:s. Modellen som i den här
artikeln testar två olika datorspel (offline och en-spelare) och används i det här fallet för att
analysera vad som gjorde att det ena spelet populärare än det andra.

14 N. Ducheneaut, N. Yee, E. Nickell, R. J. Moore (2006).
15 http://www.blizzard.com/press/070111.shtml
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gameflowmodellen16 “består utav 8 kärnelement – koncentration, utmaning, spelarfärdighet,
kontroll, mål, respons, immersion och social interaktion”17 Dessa element är framtagna i
samband med Cziksentmilalyi’s flow element18. Det är med dessa element som man kan
specificera vad som stärker eller fäller en specifik mjukvara när det kommer till hur denna får
en person att känna nöje. Genom att följa modellen så ser man huruvida ett spel har hög eller
låg nivå utav framställning utav nöje och flow, och vad man kan behöva göra för att förstärka
detta.

Tidigare uppsatser
C-uppsatsen ”Kul, spännande och socialt”19 behandlar nästan samma område som det här
arbetet är fokusera på, då författaren tar reda på anledningarna till varför man spelar
onlinespel och anledningarna till varför spelare ägnar så mycket tid till det. Han har där,
genom intervjuer, tolkat och definierat vad spelare tycker och tänker om onlinespel men inget
om vad det är i spelen som påverkar spelarna.

Systemprestanda modellering
Artikeln “System-performance modelling for massively multiplayer online role-playing
games”20 innehåller resultat från en undersökning om försäljning av MMOG och MMORPG
spel. Den talar om MMORPG:s designfilosofi, det vill säga vikten av att designa ett
MMORPG på bästa sätt för att göra det så attraktivt som möjligt för spelare. Den tar även upp
de två typerna av spelarkitektur, det vill säga hur uppbyggnaden av hur ett onlinespel fungerar
med den klient/server aspekt, som förekommer idag. Den diskuterar även hur tre former av
chatt-meddelanden fungerar inuti spelen.

Egen kunskap
Vi skulle även vilja relatera till vår egen kunskap som vi fått genom egna erfarenheter av
MMORPG spel.

3.2 Centrala begrepp

Här förklaras mer ingående de viktigaste begreppen som används i rapporten.

3.2.1 MMORPG/Massive Multiplayer Online Role Playing Game

Är ett datorspel som styrs via externa servrar och där många olika människor är anslutna till
samma server, det är även en gren i MMOG21 genren. I princip så skulle man kunna säga att
huvuddelen utav mjukvaran ligger på en extern server, ungefär som för en hemsida och som
spelaren till större del, inte kan påverka. I och med att det ligger på en stor server och inte är
beroende utav att en specifik spelare styr världen, så kan spelare logga in eller ut precis som
de vill. Medans spelaren är utloggad så fortsätter världen som vanligt och andra människor
spelar vidare.

16 P. Sweetster, P. Wyeth (2005), s. 5.
17 P. Sweetster, P. Wyeth (2005), s. 3.
18 M. Csikscentmihalyi (1990).
19 F. Marklund (2006).
20 M Ye, L Cheng (2006).
21 N. Ducheneaut, N. Yee, E. Nickell, R. J. Moore (2006).
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I den interaktiva världen skapar spelaren sedan ett alter ego, eller en avatar, som denne sedan
tar kontroll över. I nuläget finns det hundratalet MMORPG:s och många nya titlar är under
utveckling. För att få tillgång till denna spelserver så köper eller laddar man ned spelet (en del
spel är gratis att införskaffa) och sedan betalar man, oftast efter en prövoperiod, en
månadsavgift för att få spela på servrarna22. En del MMORPG:s är dock helt gratis och sköter
inkomsterna med hjälp utav butiker i spelet, där spelaren t.ex. kan få köpa speciella föremål
till sin karaktär. Detta är vanligast bland japanska spelgenrer, där spelarna tycks gilla att köpa
t.ex. kläder till sina karaktärer.

3.2.2 Speldesign

Är även det ett begrepp som är relevant i vår grundläggande frågeställning. Detta för att vi
tror att speldesignen har stor betydelse för om ett spel blir populärt eller ej. Speldesign är hur
ett spel är utformat designmässigt, hur det ser ut grafiskt och hur det är upplagt.

3.2.3 Flow

Ett annat begrepp är flow, som är en term man ofta använder sig av. Csikszentmihalyi23

förklarar det som: ”En upplevelse så tillfredsställande att människor är villiga att göra det för
dess egen skull, med lite tanke på vad de själva får ut utav det, även om det är svårt eller
farligt”. Enligt hans undersökningar kan en människa känna flow vid många olika typer av
situationer, inte bara nödvändigtvis vid spela MMORPG, utan i vardagliga situationer som till
exempel att vara försjunken i en bra bok.

3.3 Alternativa perspektiv

Vi har valt att inte fokusera alltför mycket på de psykologiska processerna som sker inuti en
spelares huvud. Men med anledning utav att det rör en del utav termen spelberoende, kommer
dock viss vikt läggas på att ta reda på anledningar till detta.
Ett annat perspektiv vi valt bort är hur spelföretagen ser på hur de ska få så många spelare
som möjligt att köpa deras spel. Genom att de erbjuder vissa spelspecifika funktioner, som
inte finns i andra spel utan bara i deras, vill de attrahera spelare. Vi skulle där kunnat ha
jämfört olika MMORPG spel, vilka spelfunktioner de erbjuder och därefter frågat spelare vad
de anser om dem. Dock så handlar de olika faktorerna om spelfunktioner, men på det
generella planet.

22 http://mmorpg.com/gamelist.cfm
23 Se kap 9.2 nr4
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4 Metod

4.1 Tillvägagångssätt

För att nå ett önskvärt resultat, har en kvalitativ24 (delvis kvantitativ25) enkätundersökning
gjorts där respondenternas svar jämfördes med data från tidigare utvalda och studerade
artiklar. Enkäten lades upp på en webbsida och för att den skulle nå ut till de respondenter
som tillhörde undersökningsgruppen, det vill säga personer som spelar onlinerollspel, lades
det upp som en länk på sex stycken diskussionsforum. Enkäten besvarades anonymt och
svaren lagrades i en databas. Ur databasen inhämtades sedan den information som behövdes,
via gränssnittet som användes, vilket genererade färdiga tabeller med enkätsvaren.
Anonymiteten hölls på en sådan nivå att bara respondentens ip-nummer26 lagrades, vilket
omöjliggjorde att samma person kunde svara på frågorna två gånger, då det fanns en spärr.
Enkäten innehöll frågor om begrepp, som definierats efter analys av tidigare artiklar och
undersökningar, som känts relevanta för att undersökningen skulle bli så givande som möjligt.
Frågorna var utförliga och relevanta för den grundläggande frågeställningen. Ur dessa
frågeställningar kunde det utvinnas många givande och ärliga svar. Efter det att insamling av
enkätsvaren skett, analyserades dessa och på olika sätt jämfördes med varandra, för att se om
det ena berodde på det andra och så vidare. Jämförelse med tidigare undersökningar och
artiklar utfördes också. Mycket för att påvisa en eventuell utveckling av vilka faktorer som är
relevanta för speldesignen nu gentemot då artiklarna skapades. Slutsatser drogs och
definitioner av faktorer, som ligger bakom påverkan på en spelare på det sätt att spelaren blir
hängiven vissa MMORPG spel, analyserades och sist men inte minst drogs slutsatser utifrån
dessa faktorer.

4.1.1.1 Hur onlinespelsforum fungerar

För att kunna skriva och posta i ett forum måste man vara inloggad. För att vara inloggad
måste man först ha gjort en ansökan, hos forumets moderator, genom att skriva in sina
uppgifter i ett formulär som alla som besöker sidan har tillgång till. I och med att man skickar
in dessa uppgifter får den som är moderator, ett e-mail med ett meddelande som innehåller
denna förfrågan. Moderatorn loggar sedan in på forumets managementsida och kryssar i rutor
som ger dig rättigheter och tillgång till forumets olika delar. Inte förrän efter dessa steg kan
man logga in.

4.1.1.2 Bekvämlighetsurval

Vi har inför valet av diskussionsforum använt oss utav ett så kallat bekvämlighetsurval.
Bekvämlighetsurval är urval som görs av det som för tillfället finns i närheten. Vi kände till
dessa forum, inom genren MMORPG, och fann det bekvämast att lägga publicera länken till
undersökningen där. Det var både ur bekvämlighets- och säkerhetssynpunkt.

24 Bryman A (2002).
25 Bryman A (2002).
26 http://tools.ietf.org/html/rfc1918
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4.2 Alternativt tillvägagångssätt

Ett tillvägagångssätt, som vi valde bort, var att göra personliga intervjuer med spelare. Sådan
undersökning har gjorts i tidigare rapporter och artiklar vi läst men vi anser att vi ej har
resurser eller tid nog att göra en sådan, så därför väljer vi att basera vårt svar på grundfrågan
utifrån en enkät och utvalda studerade artiklar. Vi är medvetna om att om vi hade valt att göra
en sådan skulle vi kunnat få ut mer uttömmande svar ur respondenterna.

4.3 Utvecklande utav enkätfrågor

För att kunna utföra en kvantitativ/kvalitativ undersökning behövs frågor. Att ställa frågor
som just då kan tyckas vara relevanta men som senare inte räcker för att kunna dra vissa
slutsatser, är en risk som kan uppstå om inte utfrågningsmaterialet är välgrundat. Genom att
nyttja just gameflowmodellen, som är vetenskapligt grundad och teoretiskt beprövad på
datorspel, skapades utfrågningsmaterialet. Anledning till just gameflowmodellen är att den är
tidigare använd utav en av författarna, då den gav bra resultat. Då modellen vänder sig mest
mot hur spelare kan känna flow, dvs. sjunka in och nöja sig utav ett spel, har vi valt att bygga
ut de sociala aspekterna ytterligare än det som finns beskrivet i originalmodellen. Det är dock
värt att nämna att gameflowmodellen inte innehar frågor som skall ställas vid en intervju, utan
har kriterium som sedan poängsätts, för att se hur många totala poäng den får. Denna totala
summa kan användas för att beräkna hur pass ”bra” ett spel är på att erbjuda ”enjoyability”.
Detta kan liknas med datorspelstidningar/magasin som har procentsatser på hur bra ett spel är
(de använder ett system som till viss del, kan liknas vid denna). De olika delar och dess
kriterier som återfinns i gameflowmodellen har blivit utspridda över olika fält, som sedan
förklaras. De olika delarna i modellen, eller elementen, är: Koncentration, utmaning,
spelarfärdigheter, kontroll, tydliga mål, återkoppling, immersion och social interaktion. Då
några av dessa element är fokuserade på spel som utvecklats för spel avsedda för en spelare,
var modellen tvungen att specialanpassas. Eftersom att modellen är en metod för att
undersöka hur pass mycket ett spel engagerar till flow och dessutom till singleplayerspel så
blev det tvunget till att omvandla de punkter som är mest relevanta.
Dessa återfinns under kapitel 1.1.5 och 1.1.7.

4.3.1 Generellt

De generella frågorna handlar om mer allmänna frågor om respondenten. Såsom ålder och
boendeform. Dessa frågor har alltså inget att göra med gameflowmodellen utan har tagits mer
för att få statistiskt intressanta uppgifter, som kan användas för att dra slutsatser baserade på
privatlivet. Genom dessa frågor kan man se om det går att påvisa om finns någon tydlig
skillnad mellan kvinnor och mäns svar på frågorna. Om det är någon åldersskillnad bland dem
som spelar mycket, jämfört med de som spelar mindre. Om en person som studerar, har
samma åsikter jämfört med en som arbetar. För att se om en som studerar har andra
förutsättningar, för att bli fast i ett spel, gentemot en som t.ex. arbetar heltid. Har en person
som bor hemma andra åsikter än de som t.ex. bor i egen lägenhet. Har en person som är gift
och har familj mindre eller lika mycket tid att lägga ned på spel som en ensamstående, samt
andra möjliga kombinationer frågorna emellan.
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4.3.2 Spelvanor

Frågorna här har valts för att kartlägga en spelares spelvanor. Dessa kan vara intressanta för
att se om till exempel en spelare som spelat många olika former av MMORPG:s lägger ned
mer tid på att spela än de som bara testat ett spel. Även hur mycket tid den lägger ned på
onlinespelande frågas det om här. Detta kan sedan kopplas till de övriga punkterna, för att
sedan ge kompletterande uppgifter till resultatet.

4.3.3 Spelupplevelser

Grunden till dessa frågor är baserade på artikeln "Emotional response patterns and sense of
presence during video games: potential criterion variables for game design"27. Detta för att se
huruvida spelaren har känslomässiga band till sin karaktär i spelet och hur dessa kan yttra sig.
Det är även intressant att få reda på om dessa känslomässiga band påverkar en spelares vilja
att spela mer eller mindre.

4.3.4 Anledningar till att spela och prioriteringar

Med dessa frågor söker vi anledningarna till varför personen spelar och om den spelar för att
andra gör det, grupptryck, eller för att den själv vill det. Anledningen till att detta kan vara
relevant, är att det kan finnas annan påverkan än spelet i sig självt som gör att en person
spelar. En intressant punkt är ett svar på frågan om en spelare anser sitt engagemang i ett spel
så viktigt att den på grund av detta gör vissa prioriteringar i sitt liv. Ett svar här kan visa på att
spelare vill få betalt för det arbete och den tid de lagt ned på att spela sin karaktär. Därmed
kan man kanske anta att det finns folk som tjänar pengar på sitt onlinespelande och att det
kanske finns en marknad för det. En spelares grad av engagemang i ett spel kan bli påverkat
om dess avatar, i spelet, kan tjäna pengar på att sälja och köpa föremål. Dessutom kan det
finnas andra samband som kan dras av resultaten. Ett av dessa kan vara om hur en spelares
engagemang i ett spel kan bero på den sociala gemenskapen, eller andra sociala faktorer.

4.3.5 Kommunikation

Dessa frågor har vi för att se huruvida kommunikationen i ett spel har betydelse eller ej och
om det gör det så till vilken grad detta yttrar sig. Det kan vara så att desto bättre
kommunikation man har med andra spelare desto mer vill man spela. Detta kan påvisa att
kommunikation i ett spel är en viktig faktor för en persons vilja att spela. Om en spelare inte
fått tillräckligt med information för att hitta sätten man kan kommunicera på i spelet och/eller
att spelaren inte brytt sig om att ta reda på vilka möjligheter som finns för kommunikation i
spelet. Vissa frågors svar kan avgöra om en spelare blir mer involverad och engagerad i sitt
spel om den får feedback från eventuella hjälpfunktioner, som kan finnas i online spel. Om en
spelare får hjälp av Game Masters, det vill säga personer som arbetar med online- support för
spelare med förfrågningar och problem. Men framför all undersöks här uppkomsten av de
sociala grupper som oftast är förknippade med MMORG:s, dvs. gillen och dess olika former.
Om hur spelare interagerar med varandra. De gameflowdelar som hamnar inom denna del är
först och främst Social interaktion, men även återkoppling (feedback)

27
Ravaja, M. Salminen, J. Holopainen, T. Saari, J. Laarni, A. Järvinen (2004).
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4.3.6 Speldesign

Enligt gameflowmodellen är den grafiska upplevelsen något mycket viktigt. Men bortsett från
de olika spelarkontrollerna, är det här viktigt att kunna se om det verkligen är så i onlinespel.
Här vill vi klargöra om en spelares åsikt om ett spels design verkligen har så stor betydelse för
vad denne anser vara ett bra spel eller ej. Om spelaren tycker att designen har betydelse kan
det leda till att spelaren föredrar att spela vissa spel framför andra, beroende på om
speldesignen är väl genomtänkt av speltillverkaren eller ej. Detta har att göra med om
begreppet immersion verkligen har så jättestor påverkan på onlinspelaren. Då i form utav
spelgrafiken samt kontrollerna.

4.3.7 Spelupplägg

I den här delen hittar man de frågor som tar fram de olika funktioner som ett spel har och vad
som finns möjligt att göra i spelet. Detta skulle ha kunnat tas reda på genom att göra en ytlig
undersökning utav spelet. Men då redan insatta spelare skall utfrågas, kommer ett redan
etablerat, generellt, synsätt på de olika funktionerna och aktiviteterna tydliggöras. I och med
att det handlar om gruppaktiviteter i många fall, faller frågorna i denna del in under den
sociala interaktionen som gameflowmodellen tar upp. Frågorna tar även upp olika typer utav
kontroller. Den här delen är egentligen den som är mest influerad utav gameflowmodellen, då
den tar upp de mer spelspecifika frågorna.

4.4 Datainsamling

Vi har använt oss av en primärkälla i form av en skriftlig datainsamling. Den litteratur och
de artiklar vi fann inom detta ämnesområde fann vi enligt sökorden MMORPG, MMOG,
design, games, interaction, HCI(Human-Comuter Interaction), i databaser tillhandahållna vid
Örebro Universitets bibliotek28 och på webbsidor om artiklar och uppsatser29.

4.4.1 Litteraturstudier

Det litteraturmaterial vi använt oss av är litteraturen vi hade på kurslitteraturlistan enligt
kurshemsidan för Informatik C vt-2007.

4.4.1.1 Alan Bryman:s Samhällsvetenskapliga metoder

Genom denna bok erhöll vi en god grundförståelse för hur en enkät ska utformas och
analyseras

4.4.2 Webbmaterial

Det webbmaterial vi använt oss av fann vi i Universitetsbibliotekets databas ACM Digital
Library.

4.4.2.1 Onlineenkät

Den enkät vi utformade lades ut som länk till på sex olika MMORPG forum. Enkäten var
tillgänglig för spelarna att svara på under de två första veckorna i början på maj 2007.

28 http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?titel=A
29 http://www.diva-portal.org/index.xsql?lang=sv
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4.4.2.2 Uppslagsverk wikipedia.org

Denna webbsida använde vi oss av för att slå upp ord vi behövde förstå innebörden av.

4.5 Bearbetning av insamlad data

Då respondenterna skickade in enkätsvaren sparades dessa automatiskt i en SQL-databas.
Dessa kunde sedan kommas åt genom onlineenkätens kontrollgränssnitt, dels genom färdiga
tabeller där man kunde utläsa svaren i procentantal och dels genom att se svaren direkt i
tabeller med alla respondenters svar kolumnvis.

4.6 Bortfall av data

Vi är medvetna om att det kan ha skett en form av bortfall vid besvarandet av online enkäten.
Bortfallet kan bestå av att respondenterna hoppat över och inte svarat på vissa frågor då denna
möjlighet fanns genom att det inte fanns någon spärr som hindrade en svarande att gå vidare
utan att ha besvarat frågan.

4.7 Källkritik

Man bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor man använder sig av och inte tro på allt.
Man brukar tala om fyra kriterier30 som ska uppfyllas:
Äkthet; att källan är trovärdig och inte,
Tidssamband; om det skiljer mycket mellan den tid något inträffade och källans berättelse
om det inträffade kan man kanske ta berättelsen med en nypa salt eller åtminstone granska
den med skepsis,
Oberoende; att källan inte är ett plagiat av en annan källa. Att den är ensam i sitt slag,
Tendensfrihet; med tendensfrihet menas att man ska ha grund att tro att källan är sann, att
den inte är vinklad av författarens/författarnas intresse.

Artiklarna anser vi överlag är trovärdiga, även om de fanns publicerade på Internet som i sin
tur kan innehålla förfalskningar. Men på grund av att vissa av artiklarna fanns i
Universitetsbibliotekets databas, dit man måste ha lösenord för att nå, stärker det tron på att de
är pålitliga. Enkäten anser vi ha god äkthet då vi utformat den själva, efter att ha analyserat
artiklar och undersökningar. Artiklarna vi använt oss av är publicerade inom de senaste fem
åren och vi anser att de har ett ganska gott tidssamband. I några artiklar framgår det inte när
undersökningar gjordes. Men det är inget vi önskar belysa. Enkätundersökningen anser vi
även den ha ett gott tidssamband då den är utdelad, besvarad och avslutad inom loppet av två
veckor. Artiklarna behandlar snarlika ämnen men de känns ändå genuina. Enkäten är ganska
lik en intervjuundersökning, som gjordes i en av artiklarna vi läst, men den är ändå ensam i
sitt slag. Angående kriteriet tendensfrihet tycker vi att enkäten i viss mån kan vara något
vinklad utifrån våra egna intressen. Frågorna kan i vissa fall kännas styrda, som om vi på
förhand bestämt vad vi önskar att respondenterna ska svara. Man bör vara något insatt i ämnet
MMORPG för att förstå vissa av frågorna.

30 A. Avdic (2006).
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5 Resultat
Här nedan följer en sammanfattning av resultaten från enkätsvaren. Dessa procentsatser är
utlästa ur de tabeller PHPSurveyn tillhandahöll. Diagrammen utifrån enkätsvaren har vi
egenhändigt designat i Microsoft Office.

1.Kön:
Av de 105 respondenterna var 6,67% kvinnor och 93,33% män.

2. Ålder:
Den yngsta av de svarande var 15år och den äldsta 47år. Medelåldern var 27,23år.
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Antal respondenter

Å
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3.Sysselsättning:
Av 100% svarande hade 97% svarat och resterande 3% ej svarat.
38% är studenter, 4% är arbetslösa, 55% är anställda eller driver eget företag.

Studerar

38%

Arbetslösa

4%

Anställd/

eget företag

55%

Inget svar

3%
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Hyresrätt/
hyrd

lägenhet
49%

Hos
föräldrar/
släktingar

25%

Bostadsrätt
20%

Annat
boende

6%

Ensamståe
nde
55%

Gift
18%

Sambo
16%

Annat
7%

Skild
2%

Inget svar
2%

4. Boendeform: (t.ex. hos föräldrar, hyrd lägenhet)

5. Civilstatus:
Av 100% svarade 98%.

6. Vilket/vilka MMORPG har du spelat?
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City of Villains/Heroes
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EverQuest I/II

Guild Wars

MapleStory

World of Warcraft

Ragnarok Online

The Matrix Online

Ultima Online

Vanguard - Saga of Heroes

Shadowbane

Annat spel

7. Om annat på föregående fråga: Vilka andra MMORPG har du spelat?
Av 100% angav 57,14% ”Inget svar”. Resterande svarade: Dark Swords, , Star wars Galaxies,
Rose online, Flyff, Ryzom, Final Fantasy VI, Runescape, Risk your Life, Lords of the Rings
online, Anarchy online, Lineage2, Asheron's Call 1, Asheron's Call 2, Helbreath, Meridian
59, Neocron, AO, , Jumpgate, Rising Force Online, Dofus, Achaea och D&D Online.
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8. Vilket spel spelar du mest för tillfället?
Av de 105 enkätsvaren var det: 52% som just nu mest spelar Eve Online, 33% spelar World of
Warcraft, 13% spelar Vanguard Saga of Heroes, 1% spelar Dod Source och 1% spelar inget
spel alls just nu.
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12. Hur många timmar per dag spelar du? (i genomsnitt)
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13. Har du någon gång känt dig så upptagen av spelet att du förlorat uppfattningen om
omvärlden? (i verkliga livet)

Ja
43%

Nej
47%

Osäker
10%

14. Har du någon gång känt aggression när du misslyckats med något i spelet?

Ja

57%

Nej

39%

Osäker

4%
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15. Om ja på förra frågan: Vad hände?
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17. Hur känner du dig vanligtvis efter en lyckad spelomgång?
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18. Kan du tänka dig att sälja din avatar för riktiga pengar? (t.ex. Ebay)
Inget

svar

3%
Ja

33%

Nej

55%

Osäker

9%

19. Varför spelar du MMORPG:s ?
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20. Har du någonsin känt dig tvingad att spela?

Ja

33%

Nej

65%

Osäker

2%

21. Om [Ja] på förra frågan: På grund av vem blev du tvingad att spela?
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22. Har du någon gång spelat fast du inte haft tid?

Ja

77%

Nej

18%

Osäker

5%
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23. Har du någon gång avstått från att träffa familj eller vänner för att istället spela?
(eller undvikit att gå till arbete/skola)

Ja
59%

Nej
37%

Osäker
4%

24. Är det möjligt att kommunicera med andra i spelet?
Av 100% svarade 100% “Ja”.
25. Har du kontinuerlig kontakt med andra spelare?
Av 100% svarade 92,38% ”Ja” och 7,62% ”Nej”.

26. Om ja på förra frågan: Vilka medel använder du för att kommunicera med dem?
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In-game text chat

In-game röst chat

Extern text chat mjukvara
(MSN messenger, ICQ,
IRC, G t.ex.)
Extern röst chat mjukvara
(Ventrilo, Team Speak,
Roger Wilco, Skype etc.)
Forum

Telefon

27. Är det möjligt att bilda grupper för att till exempel lösa olika uppgifter, arbeta mot
ett vanligt tillfälligt mål (instanser, hacka sten m.m.) o.s.v.
Av 100% respondenter svarade 98,10% ”Ja”, 0,95% ”Nej” och 0,95% svarade inte på frågan.

28. Om du svarade [Ja] på föregående fråga: är det enkelt att kommunicera med de
andra gruppmedlemmarna?
96,19% svarade”Ja”, 0,95% svarade ”Nej”, 0,95% var osäkra och 1,90% svarade inte på
frågan.

29. Är det möljigt att gå med i/skapa större grupper i spelet? (t.ex. guilder, corporations)
Av 100% respondenter svarade 99,05% “Ja” och 0,95% var osäkra.
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30. Om [Ja] på förra frågan: Vad kallas denna typ av gemenskap i ditt spel?
Av 105 respondenter svarade 44% Corporation, 41% Guild, 2% Alliance, 8% angav ett oklart
svar som till exempel sitt guildnamn och 5% hade inte svarat alls.

Corporatio
n

44%
Guild
41%

Oklart
svar
8%

Inget svar
5%

Alliance
2%

31. Är det enkelt att kommunicera med andra spelare i dessa grupper?
99,05% svarade ”Ja” och 0,95% svarade inte på frågan.
32. Är det möjligt att skapa en allians mellan två eller flera grupper?

Ja

91%

Nej

5%

Osäker

4%

33. Om [Ja] på förra frågan: Är det möjligt att kommunicera med de andra
alliansmedlemmarna och är det lätt att göra det?
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Nej, det är inte möjligt att kommunicera med
de andra medlemmarna

Osäker
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34. Är det möjligt att ta kontakt med Game Masters?
88,57% svarade ”Ja”, 3,81% svarade ”Nej” och 7,62% var osäkra.

35. Är det möjligt att få tillgång till in-game dokumentation för att få hjälp?(utan att
använda sig av externa källor)

Inget
svar
4%

Ja
57%

Nej
14%

Osäker
25%

36. Finns det i spelet en spelarkontrollerad marknad där du kan sälja/köpa saker?
99,05% svarade ”Ja” och 0,95% svarade ”Nej”.

37. Är spelets interface (menyer, snabbknappar, utformning etc.) bra?
Inget svar

3%

Ja

87%

Nej

10%

38. Om du svarade [Ja] på förra frågan: Skulle du spela mer om spelets interface blev
förbättrat? (enligt dina önskningar)

Inget svar

15%Ja

23%

Osäker

23%

Nej

39%
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39. Påverkar spelets grafik din vilja att spela?

Inget svar

1%
Osäkert

6%

Ja

45%

Nej

48%

40. Om spelets grafik blev bättre, skulle du spela mer?

Ja

17%

Osäkert

19%

Nej

61%

Inget svar

3%

41. Vad tilltalar dig vad gäller ljud i ett spel?

31,43

50,48

45,71

62,86
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42. Vad tilltalar dig vad gäller ett spels grafik?

18,1

78,1
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Saker ser ut som i verkliga livet

Vacker omgivning, bra färger

Realistiskt utseende på ytor som t.ex.

vatten,dörrar, hus, skogar m.m.

Jag kan tänka mig att bo där

Futuristiskt utseende på ytor som t.ex.

Berg, mark, himmel m.m.

43. Som nybörjare i spelet: är det möjligt att gå genom en användarmanual?
85,71% svarade “Ja”, 9,52% svarade “Nej”, 3,81% var osäkra och 0,95% svarade inte på
frågan.

44. Om du svarade [Ja] på förra frågan: Var det nödvändigt att gå genom
användarmanualen för rätt snabbt att läsa sig hur spelet fungerar?

Nej

32%

Inget svar

13%

Osäkert

8%

Ja

47%

45. Är det möjligt att följa din avatars utveckling genom att se på ett karaktärsblad eller
någon forma av sida?(skicklighetslista, experience points)
Av 100% svarade 94,29% ”Ja”, 4,76% var osäkra och ingen svarade ”Nej” på frågan.
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46. Vilken form av aktiviteter har du varit involverad i?

97,14
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47. Vilken spelform tycker du mest om?

1
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48. Använder spelet ett Experience Points(erfarenhetspoängs) system? (XP)
Av 100% svarade 64,76% ”Ja”, 33,33% svarade ”Nej”, 0,95% var osäkra och 0,95% svarade
inte på frågan.
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49. Om du svarade [Ja] på förra frågan: Hur samlar du dessa poäng?

Döda
NPC(Non

Player
Character
) monster

41%

Döda
andra

spelare
6%

Lösa
uppdrag

37%

Annat sätt
16%

50. Hur fungerar systemet i ditt spel och tror du att genom att ha ett erfarenhetspoäng-
system skulle spendera mer tid på spelet?
EVEs uppgraderingssystem passar folk som spelar oregelbundet eftersom de inte behöver vara online för att
avancera, det kan möjligtvis öka tiden jag spenderar men det beror på hur den blev förändrad, ju högre din nivå
blir ju mer erfarenhetspoäng måste du ta för att komma till högre nivåer vilket innebär att mer tid behövs för att
nå nästa nivå, jag tycker inte speciellt mycket om erfarenhetspoängssystemet som t.ex. World of Warcraft
använder.

Jag föredrar skicklighetsbaserad progress som den i Ultima Online. Så nej det ökar inte tiden jag spenderar för
att jag är emot att göra mer än en karaktär och på så sätt missunnas att få erfarenhetspoäng genom PVE,
skicklighetspoäng får man vare sig man är on- eller offline och kan ökas beroende på karaktärens skickligheter
och föremål, saken är den att du går genom 70 nivåer. Varje nivå kräver mer XP än nivån innan och det tar
ungefär 2 eller 3 månader för att nå nivå 70 om du spelardygnet runt vilket inte alla kan, att ha XP och en
nivåkurva är egentligen bara en tidssänkare för de flesta spel. Ofta är innehållet på vägen till nivåtaket inte lika
njutningsbar den andra gången. Jag tycker att XP system tvingar dig att spendera mer tid men systemet fungerar
bra. Jag tror inte att genom att förändra systemet skulle ha någon betydelse för hur många timmar per dag jag
spelar även om det kan vara en slump hur lång tid det tar att göra saker, så jag föredrar EVEs Skillpoint system.

51. Vilken form av PVE(spelare mot omgivningen) aktiviteter kan man göra?
Jaga datorstyrda motståndare, fiska, ”gruvarbete” (eng. mining), skörda, byteshandel, jaga
djur (och skinna) och rollspel

52. Vilken form av PVP(spelare mot spelare) aktiviteter kan man göra?
Man mot man (inkl. dueller), flottslag, gruppstrider, arenastrider, slagfält.
Möjligheterna i Eve Online är oändliga, dock saknar de arenastrider.

53. Finns det några mål som kan bli uppfyllda medans din karaktär är på väg att nå den
högsta nivån, och vilka är dessa(lista några huvudmål)?
Flyga större och bättre farkoster, rida bättre och bättre djur och kunna optimerar sina
trollformler samt utrustning, få bra rykte, bli känd, få XP, få speciell utrustning.

54. Är det möjligt att möta hårdare NPC-s när din avatar utvecklar sig?
91,43% svarade”Ja”, 5,71% svarade ”Nej”, 1,90% var osäkra och 0,95% svarade inte på frågan.

55. Är det möjligt att variera strategier och taktiker som du vill? (t.ex. genom att byta
aktiva formler eller föremål m.m.)
94,29% svarade ”Ja”, 1,90% svarade ”Nej”, 2,86% var osäkra och 0,95% svarade inte på
frågan.
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6 Analys
Nedan följer den analys som skett med både resultaten från enkätundersökningen och de egna
kunskaperna.

6.1 Den generelle spelaren

Hur ser då den medelmåttige spelaren ut?
Det är en man på ca 21-30 år som antingen studerar eller jobbar på sitt eget eller någon annans
företag. Han hyr en lägenhet eller bor fortfarande kvar hos sina föräldrar eller andra
släktingar. Civilståndet är singel Nu är detta endast baserat på genomsnittet utav resultaten
som stod att utläsa tidigare i rapporten. Faktum är att verklighetsbilden inte är långt ifrån.
Personen i fråga spelar aktivt ca 2-5h per dag och är mest aktiv under kvällen och natten.
Ibland händer det att personen tappar uppfattning om hur länge denne spelat, vilket tyder på
flow-effekter. Det som nu händer inuti spelet påverkar spelarens känslor även i det verkliga
livet, då denne kan bli upprörd eller känna glädje. Om något går riktigt illa i spelet så händer
det att personen brusar upp, men det brukar inte ske alltför allvarliga incidenter. Rent generellt
sett, råder det lite tabu mot att sälja karaktären för verkliga pengar, då spelaren oftast anser att
alltför mycket tid lagts ned på att utveckla denne.
Det spelas oftast för att fördriva tiden och samtidigt ha roligt. Oftast har spelaren vänner (både
”riktiga” och ”internetvänner”) som denne spelar mot och ser det som något socialt att umgås
med dessa inuti spelet. Jobbet eller studierna har någon gång tagit stryk, tack vare spelandet.

6.2 Varför börja spela?

En person börjar spela onlinespel tack vare att denne söker en ny upplevelse eller vill
interagera med vänner i spelvärlden online. Något som också kan uppstå, är att man börjar
spela på grund utav grupptryck från vänner. Kanske blir man utelämnad i diskussioner som
förs i det verkliga livet, tack vare att man inte var med i gårdagens spelsession? Majoriteten
av spelare börjar dock spela för att de förväntar sig mycket nöje och en annorlunda
spelupplevelse. Detta är dock inte anledningen till att de spelar så länge som medelspelaren
gör, vilket rapporten kommer in på senare.

6.3 Varför fortsätta spela?

Ett s.k. singleplayer-spel eller offlinespel, har alltid ett mål, även om spelindustrin försöker,
med hjälp utav den senaste tekniken, få så många mål i framtida spel som möjligt. I och med
att målen uppfylls, avtar spelglädjen vid varje spelsession, då det inte finns något nytt att
uppleva. Viss skillnad är det dock om man tittar på datorrollspel där det kan finnas olika vägar
som karaktären kan gå i spelets ”berättelse”. Viss liknelse med singleplayer-spelen, kan ses
med onlinepoker, men där är syftet framförallt att vinna riktiga pengar, samtidigt som
spelbolagen försöker locka fram spelarnas girighet till pengar. Likt singleplayer-spel så har
massiva onlinerollspel en begränsning, även om spelet inte slutar på ett ställe. I de vanligaste
formerna utav MMORPG:s återfinns en nivåbegränsning då spelarens karaktär inte kan ”bli
bättre”. För att sudda ut det vanliga ”slutet” har man istället gjort så att spelaren fortfarande
kan försöka utrusta karaktären med bättre utrustning. Det vill säga att spelaren har andra mål
att sträva efter. Något som utvecklarna till World of Warcraft dragit nytta utav är speciella
arenor/slagfält där spelarna möter varandra, karaktär mot karaktär, för att slutligen hamna på
en rankinglista. Om man inte spelar aktivt under en viss period, tappar man dessutom poäng i
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denna lista, vilket bidrar ytterligare till att aktivitet är ett måste. Mer om varför man spelar
återfinns under sociala aspekter nedan, som tar upp de egentliga anledningarna till årslånga
spelerfarenheter som många har. I Eve Online finns inget egentligt stopp för när karaktären
slutar utvecklas, då det släpps både nya färdigheter och färdighetsområden.

6.4 Sociala aspekter och spelberoendet

Något som tydligt dyker upp bland resultaten, är att många spelare känner sig tvingade till att
spela, utav vänner de har online. Att många utav respondenterna anser detta, kan antyda på att
spelet har så pass interaktivitet spelarna gentemot, att de tvingar varandra till att spela för att
uppnå de olika målen. Detta antagande styrks ytterligare med resultaten för huruvida en
spelare har spelat trots att denne haft dåligt med tid, eller tagit ledigt från jobbet/skolkat. Med
anledning av detta, kan man fråga sig om de som, mer eller mindre tvingar sig själva, eller blir
tvingade av andra, är spelberoende eller om det helt enkelt rör sig om att ”dra sitt strå till
stacken”, dvs. att man inte vill hamna utanför den gemenskap som finns inom spelgruppen
online. Är det då detta som gör att spelare fortsätter spela? Att säga nej här, vore att dra
felaktiga slutsatser, men att endast basera svaret på dessa delar innan, vore fel. Man måste
även se över hur spelet är uppbyggt, vilket kommer i nästa del.

6.5 Spelen

De tre största spelen som omnämnts i undersökningsresultatet är:
World of Warcraft, Eve Online och Guild Wars. Med tanke på det stora antal spel som
omnämns i fråga 7 och 8, så kan man anta, med fråga 9 som utgångspunkt, att de som svarat
endast testat eller spelat dessa tidigare. Majoriteten av respondenterna svarade att det spel de
var mest aktiva i var Eve Online, World of Warcraft och Vanguard – Saga of heroes.
Kommunikationsmöjligheterna i spelen verkar vara stora och utnyttjas av de flesta. Något
som många använder sig utav är extern röstkommunikation för att komplettera text-chattarna.
Detta för att slippa skriva mycket i stressiga situationer som kan uppstå, t.ex. vid strid.
Dessutom är den gamla idén om att röstsamtal är trevligare än att skicka meddelanden till
varandra. Det uppstår även situationer där man kontaktar varandra via telefon. Kontakterna
knyts mestadels på externa forum där alla samspråkar. Inuti spelen bildar spelarna ofta s.k.
gillen, där de umgås. World of warcrafts fokus ligger på s.k. ”raider”, dvs. att spelarna
tillsammans utför olika uppdrag i olika ”dungeons”, dvs. en större fokusering på att jaga
datorstyrda monster inom ett specifikt område (t.ex. i en grotta). Eve online däremot, har stort
fokus på gruppen som sådan, där de slåss mot andra grupper av spelare och löser andra typer
utav konflikter. Att man använder sig utav ett system där spelarna själva kan ta över landytor
(i rymden), gör att man engagerar spelarna till att vara aktiva för att försvara dessa.

6.6 Finns det fördelar?

I vanliga fall skulle nog frågan vara annorlunda ställd, nämligen om vad nackdelarna är. I och
med att syftet med denna rapport är att ta fram olika riktlinjer, eller faktorer, som kan
användas i framtida utvecklanden utav just MMORPG:s alternativt onlinespel, är den här
delen något som inte har så stark relevans, men som fortfarande kan vara intressant. Dock är
det värt att nämnas, genom att spelarna använder sig utav röstkommunikation stärks inte bara
sociala kontakter (online) samt. Spelaren kan även utveckla sina språkkunskaper i främmande
språk, öka förtroendet att tala med/inför andra människor och möta andra kulturer.
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7 Slutsatser

Vi ser en klar trend vad gäller kommunikationen i spel. Människor verkar tycka att
kommunikationen med andra spelare spelar stor roll. Till och med större än spelets
utformning och design. Större delen av de som spelar har mycket kontakt med andra spelare,
både ”riktiga” vänner och spelvänner. Det verkar som att det är gemenskapen med de andra
spelarna som är en viktig del till varför de spelar. De vill umgås med folk de tycker om och då
spelar valet av MMORPG en mindre roll. I samband med att man ser allt fler
”internetsamhällen" där folk umgås med varandra via forum, internmeddelanden m.m. så
växer även liknande samhällen för MMORPG spelare och detta samtidigt inuti spelen. I och
med detta så måste fler och fler gruppmedlemmar engagera sig i att bara hjälpa gruppen, med
saker som är tråkiga men ändå måste göras, för att gruppens situation i spelvärlden skall
förbättras. Ett exempel på detta kan vara att skaffa fram resurser som gruppen senare behöver
för att till exempel producera farkoster eller andra maskinella tillbehör. Eller rent ut sagt bara
försvara högkvarteret. En till viktig faktor vad gäller dessa MMORPG spelare är möjligheten
till ”spelare-mot-spelare” aktiviteter. Detta kan vara att de slåss mot varandra på slagfältet,
eller försöker möta varandra på den interna industriella marknaden. Det verkar mest bero på
att det är roligt att mäta sina krafter mot andra spelare, att tävla för att se vem som är bäst.
Likaså existerar denna tävling i slagfältsstrider och genomförandet av instanser, där man i
mindre eller större grupper genomför ett samarbete för att nå ett visst mål, som kan bestå i
erfarenhetspoäng, bättre utrustning eller andra former av belöningar. Inte bara upplever
spelarna en positiv känsla när de klarat något i ett spel, de får även virtuella bevis för det.
Själva rollspelandet verkar spela mycket liten roll. Kanske de ser den som en användbar
funktion men inget som de kräver behöver finnas för att vilja spela. Förutom de som är
intresserade av rollspelsbiten, men dessa hör inte till majoriteten. Däremot ökas intresset efter
långvarigt spelande, att ha bakgrundshistorier som täcker spelvärlden. MMORPG:s är mycket
mångfacetterade. Det finns väldigt mycket olika saker man kan ha för sig, som vissa spelare
uttryckte sig att man kan göra nästan precis vad som helst beroende på vad man har lust med.
Vill man döda andra spelare kan man göra det eller vill man upptäcka nya områden och
plocka blommor så kan man göra det. Allt beroende på vad spelaren har för mål med sitt spel.
Även detta kan ses som en viktig faktor till varför folk spelar dessa spel. Man strävar hela
tiden efter högre mål. Har man nått en viss nivå i spelet och fått den där saken man ville ha,
skapar man genast nya mål. Det tar liksom aldrig slut. Men även här kan man ha i åtanke att
man skapar sitt eget spel i spelet. En mycket stor andel spelare använder sig av ett externt
röstkommunikationsprogram och detta för att göra kontakten mellan spelare bättre än om de
enbart skulle använda sig av text chatten som spelet tillhandahåller. Vid stora strider kanske
gängledaren helt enkelt inte hinner skriva vem denne vill anfalla/reparera/hela, och då är
röstkommunikationen ovärderlig. Somliga MMORPG producenter31,32 har nu börjat insett att
det finns en stor marknad att plocka in röstkommunikationen till spelet, istället för spelarna
själva tar hand om detta.

31 http://www.eve-online.com/pressreleases/default.asp?pressReleaseID=28
32 http://www.tgdaily.com/content/view/32660/118/
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7.1 Faktorerna

Slutprodukten, dvs. faktorerna som tagits fram återfinns nedan för att sedan avslutas i
punktform.

7.1.1 Gemensamma mål

Att kunna samarbeta med andra spelare mot ett gemensamt mål är ett måste för att locka till
engagemang. Ett exempel på vart detta syns tydligt är i mmorpg-spelet Eve Online, där
spelarna kan slåss om områden i rymden. För att försvara dessa områden behövs ett starkt och
aktivt ledarskap samt andra spelare som handhåller all logistik för att frakta nödvändigheter.
Förutom detta behövs även militära trupper, ingenjörer, industrialister, ekonomer osv. dvs. att
man behöver en slags verklighetsanpassning till hur saker och ting fungerar. I många av
dagens spel finns dock endast s.k. komplexa gruppuppdragsområden (”dungeons”), där
spelarna tillsammans möter olika monster för att motverka dessa, då med den traditionella
huvudmotståndaren i slutet. Detta är tvärtemot Eve Online, men anses av många fungera ändå.
För att få så aktiva spelare som möjligt, krävs nästan att det första scenariot får huvudfokus,
då det kräver att spelarna är inloggade, i princip, dygnet runt. Detta är dock inte ett måste för
alla, utan ytterligare en möjlighet som spelet erbjuder.

7.1.2 Mångfacettering

Spelaren måste ha många olika valmöjligheter när det kommer till vad denne vill sysselsätta
sig med i spelet. Genom att låta spelaren få välja huruvida den vill sysselsätta sig med
produktion, mineralutvinning, jaga datorstyrda motståndare genom att lösa uppdrag, eller att
jaga andra spelare, kan man fördröja eller förhindra att spelarbasen saknar nya perspektiv. För
att uppnå ett så komplett spel som möjligt, bör en viss verklighetsanpassning ske, då man
försöker implementera saker från det riktiga livet. Exempel på detta kan vara
organisationsstyrning, forskning, produktframställning, byggande, underhåll osv.

7.1.3 Spelare mot Spelare

Att kunna utmana och tävla mot andra personer har alltid varit en faktor i samhället. I
onlinespel och mmorpg brukar det sluta med att karaktärerna har ihjäl varandra. Genom att
skapa arenor, slagfält eller andra särskilt utvalda områden för spelarna att möta varandra på,
skapar man inte bara selektiva platser att slåss på, man ger även spelaren möjligheten att själv
välja om denne vill slåss eller inte och vart denne skall slåss. Spelare mot spelare betyder
dock inte bara slagsmål i det här fallet, utan även marknadsföring. Att kunna marknadsföra
och sälja sin produkt är inte bara livsviktigt i verkligheten, utan även i onlinespelsvärlden. Här
kan man även låta termen ”spelare med spelare” ingå, då det på sätt och vis liknar varandra.
Spelare sluter oftast upp (som vi såg i 7.1.2 mångfacettering) tillsammans i grupper för att
nedkämpa olika uppdrag som givits av datorstyrda karaktärer. Eller för att lösa något av
andra problem som kan uppstå t.ex. produktion blir lättare om man är flera stycken.

7.1.4 Dynamisk Spelare mot Spelare värld

Att världen hela tiden förändras och att man inte kan vara passiv.
Något vi kunde se under 7.1.1 är att spelvärlden behöver vara aningen dynamisk för att locka
till interaktion med den. Att inte låta spelvärlden förändras, ger spelaren en statisk situation
där de känner att de inte kan påverka något och kan liknas med ett single-player spel, där alla
faktorer redan är givna. Kanske ska man låta världen förändras i takt med årstiderna ändras,
Spelare och spelargrupper vill ofta göra sig ett namn i världen, de vill bli kända. För att kunna
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uppnå ”kändisskap” måste de få uppnå något i spelet. Kanske några slags ”herre på täppan”
områden skulle fungera för detta. Låta anlägga statyer av spelargrupper som uppnått något
speciellt i spelet, t.ex.

7.1.5 Belöningsmetoder

För att spelarna ska drivas framåt och känna motivation för att spela finns en hel del olika
former av belöningar de kan få. Slutför de olika uppdrag kan deras karaktärer få belöningar av
varierande art. Vanligast är att de får pengar och XP, så att deras karaktär kan köpa mat eller
utrustning och med XP:n bli starkare. De kan även få bättre vapen och klädesplagg som
belöning, som även det gör deras karaktär bättre och starkare. Som belöning för de PVP
strider de kan delta i får de stridspoäng som de kan köpa bättre utrustning för. Detta för att
deras karaktärer ska bli så bra som möjligt och kunna döda allt starkare/svårare motståndare.
Det kan också ses som en form av belöning, emotionellt för spelaren själv, då han möter en
motståndare som springer åt motsatt håll då han visar sig. Att skapa sig ett rykte, gott eller
ont, och sätta skäck i och döda andra spelare/karaktärer är många spelares stora dröm. Då har
han nått ett mål med sitt spel.

7.1.6 Röstkommunikation

Att personer har velat kommunicera med varandra har alltid varit en känd faktor och många
MMORPG-tillverkare har implementerat textchattar för detta. Allteftersom att spelarna delar
in sig i alltmer större grupper, kommer även kraven på att hålla kommunikationen på så hög
nivå som möjligt. För att dra en liten parallell med verkligheten, så kan inte befäl beordra sina
underordnade med lappar, när det kommer till faktiskt strid eller andra moment som kräver
snabb ordergivning. Detsamma gäller i MMORPG-spelen, där alltför mycket kan ske på kort
tid, därmed kan inte ”lapparna”, i det här fallet text-chattarna användas. För att kunna lösa
detta problem, måste man likt militärerna, använda sig utav rösten. Röstkommunikation via
radio eller vanlig ordergivning, är i det här fallet en mjukvara som sänder vidare
röstmeddelanden till de som ingår i gruppen (”de som är i närheten”). Några MMORPG-
utvecklare har börjat se denna trend som något de kan använda sig utav och bygger därför in
denna röstkommunikation i spelen. Det är dock väldigt ovanligt att det finns inbyggda
röstchattar i spel och vad vi vet, finns det idag endast två spel, Eve Online och snart World of
Warcraft, som tillhandahåller denna typ av service.

7.1.7 Lättöverskådliga och arrangerade chatt kanaler

Att kunna kommunicera med varandra är mycket viktigt, som nämnt ovan. Genom att
spelaren kan ha olika kanaler, eller fönster, för chattarna gör detta att kommunikationen sker
både mer arrangerat och är mer lättöverskådlig än om all kommunikation sker på ett enda
ställe. En del MMORPG-spel har ett enda chattfönster som alla är i samtidigt och för att
kunna skriva måste man ange syntax för till vilken grupp/person/kanal man vill skriva till.
Detta samtidigt som man ser övriga personers kommenterande i samma fönster (Dock olika
färger beroende på vart och vem det skrivits till). Man ser dock inte om personer skriver till
grupper man inte är medlem i. Genom att använda sig utav olika fönster, eller möjligheten att
växla mellan olika kanaler eller chattar, så att bara en enda kanal visas, slipper man
syntaxskrivningen och risken att blanda ihop de olika källorna. Detta gör att personen i fråga
kan känna sig mer avslappnad och sjunka in i chattandet som vilken konversation på nätet,
som helst. Dessutom är det snabbare.
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7.2 Kortfattad lista över faktorerna:

 Gemensamma mål.
 Mångfacettering.
 Möjligheterna att utmana andra spelare.
 Dynamisk PVP värld.
 Belöningar.
 Röstkommunikation.
 Enkla och lättöverskådliga chattar.

8 Diskussion

Vi har inom gruppen diskuterad frågor rörande enkäten, om vad som egentligen är relevant
eller inte. Men genom att det är möjligt att utvinna så pass mycket resultat ur respondenternas
svar, så valde vi fortfarande att ha med alla frågorna. Även fast gameflowmodellen är
omnämnd som något ”allsmäktigt” i den här rapporten, har den faktiskt bara används till
enkäterna, där den visade sig innehålla viktiga punkter. Efter att ha analyserat det ganska
massiva resultatet som vi faktiskt fick ut ur respondenterna, så känner vi oss nöjda med vad
detta resulterade i. Efter ganska lång tid, så kan vi säga att syftet med rapporten har uppfyllts
och de faktorer vi letade efter nu finns tillgängliga och konkretiserade för läsaren.
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10 Bilagor

Enkätfrågor

Survey
This survey will provide us with data about MMORPG players and their games. The paper
that will be based upon theese data will bring forth elements that is needed to create/maintain
a successfull MMORPG.

1. General
* 1: Sex:

Please choose only one of the following:

Female

Male

* 2: How old are you?
Please write your answer here:

3: Occupation:
Please write your answer here:

4: living form (e.g. at parents house, right of tenancy, apartment)
Please write your answer here:

5: Marital status:
Please write your answer here:

2. Playing Habits
* 1: What/Which MMORPG have you played?

Please choose all that apply:

City of Villains/Heroes

Dark Age of Camelot

Eve Online

EverQuest I/II

Guild Wars

MapleStory
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World of Warcraft

Ragnarok Online

The Matrix Online

Ultima Online

Vanguard - Saga of Heroes

Shadowbane

Other

2: If "Others" on the last question: What other MMORPG have you played?
Please write your answer here:

2b: What game are you currently playing most?
Please write your answer here:

3: For how long time have you been playing MMORPG's (Total)
Please choose only one of the following:

1-6 months

6 months - 1 year

1 year - 1,5 year

1,5 year - 2 years

2 years - 2,5 years

2,5 years - 3 years

3 years - 3,5 years

3,5 years - 4 years

4 years - 4,5 years

5 years +

4: At what time-period during the day do you usually play? (Afternoon, morning, evening,
nights, daytime..)

Please choose all that apply:

Morning

Afternoon

Daytime

Evening
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Nights

5: For how long time do you usually play per session? (hours)
Please choose only one of the following:

1-2h

2-3h

3-4h

4-5h

5-6h

6-7h

7-8h

8-9h

9-10h

10-11h

11-12h

12-13h

13-14h

14-15h

15-16h

16-17h

17-18h

18-19h

19-20h

20-21h

21-22h

22-23h

24h +

6: How many hours per day do you play? (Average)
Please choose only one of the following:

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7: Have you ever felt so occupied by the game that you lost sense of the surrounding world
(real life)?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

8: Have you ever felt aggression when you failed with something in the game?
Please choose all that apply:

Yes

No

Uncertain

9: If yes on the latest question: What happened?
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Please choose all that apply:

I hit something

I hit someone

I did somethin radical to my character

I had to calm down myself by doing something else

I didn't do anything

10: How do you normally feel after a failed gaming session (something went bad)?
Please choose all that apply:

Satisfied

Triumph

Joy

Tired

Anger

Dissatisfied

Nothing special

11: How do you normally feel after a successfull gaming session?
Please choose all that apply:

Satisfied

Triumph

Joy

Tired

Anger

Dissatisfied

Nothing special

3. Gaming Experiences
6: Could you imagine yourself selling your character for real life money? (at e.g. Ebay)

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

4. Reasons for playing and prioritizing
1: Why are you playing MMORPG's ?
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Please choose all that apply:

Fun

Pastime

Hobby

I have got friends playing

The Challenge

Competing against others

Competing against real life friends

2: Have you ever felt that you've been forced to play?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

3: If [Yes] on the previous question: Cause of whom have you been forced to play?
Please choose all that apply:

Real life friends

Game friends

Parents

My Self

Physical Rehabilitation

Partner/Wife/Husband

Kids

4: Have you ever been playing whilst you really didn't had time for it?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

5: Have you ever refrained from meeting your family or friends, due to the game? (Or avoid
going to work/school)

Please choose only one of the following:

Yes

No
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Uncertain

5. Communication
1: Is it possible to communicate with other players in the game?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

2: Do you have continuous contact with other players?
Please choose only one of the following:

Yes

No

3: If yes on the previous question: What means of communication do you use, in order to
communicate with them

Please choose all that apply:

In-game text chat

In-game voice chat

External text chat softwares (MSN messenger, ICQ, IRC, G e.g.)

External voice chat software (Ventrilo, Team Speak, Roger Wilco, Skype
etc.)

Forums

Phone

4: Is it possible to join gangs, in order to e.g. solve different tasks, work towards a common
temporary goal (dungeons, mining etc.) etc.

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

5: If you answered [Yes] to the previous question: Is it easy to communicate with the
gangmembers?

Please choose only one of the following:

Yes

No
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Uncertain

6: Is it possible to join/create bigger communities(groups) in the game (e.g. guild,
corporation)?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

7: If [Yes] on the previous question: What is this kind of community called in your game?
Please write your answer here:

8: Is it easy to communicate with the other players in theese communities?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

9: Is it possible to form an alliance between two or more guilds?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

10: If [Yes] on the previous question: Is it possible to communicate with the other members of
the alliance, and is it easy?

Please choose only one of the following:

Yes, it is possible to communicate with the other members, and its easy

Yes, it is possible to communicate with the other members, but its messy to
do so

No, it is not possible to communicate with the other members

Uncertain

11: Is it possible to take contact with Game Masters?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain
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12: Is it possible access documentation in-game , in order to get help? (Without the use of
external sources)

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

13: Is there an ingame player controlled market, where you can sell/buy things?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

6. Game Design
1: Is the interface (menu's, quick slots, layouts etc.) good?

Please choose only one of the following:

Yes

No

2: If you answered [Yes] on the previous question: Would you spend more time playing if the
interface got improved (according to your wishes)?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

3: Is the games graphics affecting your will to play?
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

4: If the games graphics got improved, would you play more?
Please choose only one of the following:

Yes
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No

Uncertain

5: What appeals to you when it comes to sound in the game?
Please choose all that apply:

The Non Player Controlled figures has all got different voices

Environmental sounds; waterfalls, traffic, the wind etc. etc.

The character/Player controlled object makes sounds when e.g. moving

Realistic sound effects when e.g. a weapons gets fired

6: What appeals to you when it comes to graphics in the game?
Please choose all that apply:

Things looks like in real life

Beutiful surroundings, great colors etc.

Realistic look on surfaces e.g. water, doors, houses, forests etc. etc.

I could imagine myself living there

Futuristic look on surfaces e.g. mountain, ground, the sky etc. etc.

7. Game Inclination
1: As a beginner in the game: is it possible to go through a tutorial?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

2: If you answered [Yes] on the previous question: Was it necessary to go through the tutorial,
in order to learn how to play the game, in a rather quick way?

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

3: Is it possible to watch how your character evolves, by watching a character sheet or some
kind of special page? (Skill lists, experience points etc.)

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain
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4: What forms of activities have you been involved with?
Please choose all that apply:

PvP (Player versus Player)

PvE (Player versus Environment)

RP (Role Play)

RPPvP (Role Play Player versus Player)

RPPvE (Role Play Player versus Environment)

5: What form do you enjoy most?
Please choose only one of the following:

PVP

PVE

RP

RPPVP

RPPVE

6: Is the game using a Experience points system? (XP)
Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

7: If you answered [Yes] on the previous question: How do you gather experience points?
Please choose all that apply:

Killing NPC Monsters (Non Player Controlled)

Killing other players

Solving quests

Other

8: How is the system in your game working and do you think that by having a Experient
Points system it would increase the time spent by you?

Please write your answer here:
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9: What kind of PVE (Player vs. Envionment) activities is possible to do? (hunt npc's, quests,
missions etc.)

Please write your answer here:

9b: What kind of Player versus Player activities is it possible to do?
Please write your answer here:

10: Are there goals that can be fullfilled whilst your character is going on towards reaching
the highest level, and what are thoose (list a few main goals)? (e.g. gaining the ability to fly,
ride certain animals etc. etc.)

Please write your answer here:

11: Is it possible to encounter harder NPC's as your character evolves?
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Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain

12: Is it possible to vary strategies and tactics as you wants? (e.g. by switching active spells or
items etc.)

Please choose only one of the following:

Yes

No

Uncertain


