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Sammanfattning 
 

Spel via Internet har växt otroligt mycket de senaste åren. Tack vare det stora utbudet av olika 

sorters spel finns det spel som passar nästan alla. 

Uppsatsen behandlar vilka faktorer som påverkar att olika sorters onlinespel blivit populära, 

hur användargränssnittet påverkar spelandet och vad spelandet har för konsekvenser.   

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av litteraturstudie, undersökning av spelklienter och 

enkätundersökning bland spelare.  

Våra slutsatser är att det finns flera faktorer som påverkar spelandet, men det finns vissa 

faktorer som utmärker sig t.ex. vänner, utmaning och ett bra användargränssnitt är viktigt för 

spelaren.  

Spelandet kan leda till både positiva och negativa konsekvenser som att spelaren utvecklas i 

t.ex. språk, men kan också bli spelberoende.  
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1  Inledning 
I detta kapitel beskriver vi varför vi väljer att skriva om detta ämne. Här förklarar vi vår 

problemformulering, bakgrund och även syftet med arbetet och vilka metoder vi väljer för att 

komma fram till våra slutsatser. Eftersom detta är ett brett ämne avgränsas arbetet, vilket 

också förklaras i detta kapitel. 

 

1.1  Bakgrund  

Eftersom vi själva och många med oss spelar poker och andra interaktiva spel via Internet 

blev vi intresserade av varför det är så många som spelar och hur spelarna påverkas. Vi själva 

började spela många olika sorters interaktiva spel över Internet och har även spelat poker med 

mindre summor via Internetbaserade spelbolag.  

Uppskattningsvis finns det 250 000 onlinespelare bara i Sverige som spelar både på hobby- 

och elitnivå (Thiborg, 2007).   

 

Vi har studerat systemutveckling och psykologi. Denna uppsats berör båda områdena. 

 

1.2  Problem  

Vi saknar lättillgängliga svar på en rad frågor i anslutning till ovanstående bakgrund.  

 

• Vad är det som gör att olika sorters spel blir populära online?  

• Hur påverkar användargränssnittet spelandet?  

• Vad har spelandet för positiva och negativa konsekvenser?  

 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse om varför spel via Internet har blivit så populärt. 

Trots att de flesta olika sorters spel är helt olika varandra så har de något gemensamt. Hela 

spelmarknaden har vuxit i antalet spelare de senaste åren. Vi vill försöka förstå varför olika 

sorters spel har blivit populära och om det finns några likheter mellan de olika sorters spel 

som gör att just de är populära. 
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Vi vill även undersöka vad allt spelande har haft för konsekvenser, om det har påverkat 

spelarna positivt eller negativt.   

 

Uppsatsen är mest riktad till dem som är allmänt intresserade av spel via Internet och vad det 

innebär och varför det är så många som spelar. Alla är inte insatta i just Poker och World of 

Warcraft (se kapitel 1.4) och därför förklarar vi de grundläggande delarna om spelen i 

uppsatsen.  

 

1.4  Avgränsning  

Vi behandlar två olika sorters spel, ett där man kan vinna och förlora pengar och ett där det 

bara kostar pengar att spela för att se om vi kan hitta några likheter eller skillnader som 

påverkar populariteten. Vi väljer de populäraste spelen inom varje kategori. I den kategori där 

man spelar om pengar används poker som exempel. Inom poker avgränsar vi till Texas 

Hold’em, då det är den form av poker som används vid World Poker Tour i TV (Glimne, 

2005). 

Den andra kategorin som handlar om interaktiva spel där det inte finns något ekonomsikt 

vinstintresse, väljer vi spelet World of Warcraft, eftersom detta är det populäraste Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) med 8 miljoner betalande spelare 

(Blizzard Press Releases, 2007). Alla spelare måste betala en månadsavgift, men man kan inte 

vinna pengar i spelet till skillnad från i poker. 

Eftersom uppsatsen handlar om onlinespelandet tar vi inte upp t.ex. Poker, som spelas på 

traditionellt sätt, även om det spelas väldigt mycket på det sättet.  

 

1.5  Metod  

Vi gör en litteraturstudie och en enkätundersökning.  

Baserat på litteratur och Internet försöker vi hitta likheter och skillnader som berör båda 

sorternas spel och även kan ge lösningar på vårt problem. Utifrån litteratur och problem gör vi 

en enkät för en fältstudie. 

Vi gör också en liten jämförelse mellan olika spelklienter för att se om vi hittar intressanta 

likheter eller skillnader. Vi väljer fem spelbolag som är relativt kända i Sverige och spelet 

World of Warcraft. 
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1.6  Genomförande 

Enligt vår plan börjar vi med litteraturstudien där vi söker information i skolans bibliotek och 

på Internet för att skriva den teoretiska delen i uppsatsen. Informationen som vi söker fram 

ger underlag till våra kapitel Tidigare forskning (kapitel 2) och Grundläggande begrepp 

(kapitel 3). 

 

Vi gör en egen liten undersökning där vi jämför olika spelbolag och dess klienter. Detta gör vi 

genom att söka information om bolagen och testa deras klienter utifrån aktuella kriterier. De 

gånger vi inte hittar den information vi söker och i sådana fall får vi helt enkelt göra rimliga 

antaganden.  

 

Vi bestämmer att enkätundersökningen ska omfatta personer, som vi vet spelar och är insatta i 

ämnet. Vi bedömer att det är lagom att tillfråga 20 personer, då detta är en mer kvalitativ än 

kvantitativ undersökning. 

När vi formulerar frågor till enkätundersökningen utgår vi från vår problemformulering och 

tidigare forskning.  

 

Vi genomför enkätundersökningen genom att kontakta lämpliga personer för att fråga om de 

är intresserade att ställa upp. Alla tillfrågade var villiga att ställa upp. Vid genomförandet ger 

vi den tillfrågade vår enkät som de får fylla i själva. Vi finns tillhands för att svara på frågor 

vid eventuella missförstånd. Det hände bara ett fåtal gånger att det uppstod missförstånd om 

hur många svarsalternativ som skulle kryssas i.  
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2  Tidigare forskning  
Utifrån vår problemformulering och de huvudfrågor vi valt för vår uppsats skriver vi om 

tidigare forskning som har anknytning till våra huvudfrågor. 

 

2.1  Varför blir olika spel populära online? 

Det finns flera anledningar till att spelandet online växer otroligt mycket. Hela spelmarknaden 

har genomgått stora förändringar både i Sverige och i övriga världen.  

Det privatägda kunskapsföretaget Spelinstitutet arbetar med spel och dess konsekvenser har 

listat fyra stora förändringar inom spelmarknaden de senaste åren. (Spelberoende fakta, 2006)  

• Ökad tillgänglighet 

Spel finns idag lätt tillgängliga i de flesta kiosker och butiker, via Internet och snart via 

mobiltelefoner. 

• Ökat utbud 

Nya spelformer erbjuds hela tiden och utbudet är så stort och varierat att varje människa 

kan hitta något spel som intresserar. 

• Reklam 

Vi frestas flera gånger per dag att spela, genom spelreklam och berättelser om 

miljonvinnare på bussar, i tidningar, skyltar vid kiosker och butiker samt i TV. 

• Tillåtande attityd, ”alla spelar” 

Spel har blivit allmänt accepterat och mycket utbrett. Nästan alla spelar och det pratas 

mycket sällan om riskerna med spel om pengar. Barn- och ungdomar hör inte längre 

sina föräldrar varna dem för att spela om pengar. Brist på kunskap kan vara orsaken. 

 

Detta är förändringar man kan se både inom spel som poker där pengar är inblandade och 

”vanliga” MMO-dataspel som World of Warcraft. 

 

2.2  Hur påverkar användargränssnittet spelandet?  

1990 presenterades tio tumregler för hur ett användbart användargränssnitt ska se ut. 

Tumreglerna är relativt breda och kan appliceras på nästan alla typer av användargränssnitt. 

(Emring & Funke, 1999) Dessa tumreglar är:  
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• Feedback - Systemet skall alltid informera användaren om vad som händer genom 

representativ feedback, återkoppling. Feedback ska inte bara ske efter en fel situation, 

utan efter varje utförd handling.  

• Tala användarens språk – Systemet skall kommunicera med användaren på 

användarens språk, med ord, fraser och koncept som är välkända. Istället för 

systemorienterade termer bör informationen vara naturlig och i logiskt ordning. Det 

innefattar även icke verbala element som ikoner och symboler. 

• Användarkontroll – Användaren vill inte bli låst av ett datasystem utan föredrar full 

frihet och kontroll över händelserna. Det händer ofta att fel funktioner väljs, vilket 

kräver tydligt markerade utvägar och lättillgängliga ångerfunktioner. 

• Konsekvens och standard – Användaren skall undvika att fundera om olika ord, 

situationer eller kommandon betyder samma sak. Samma information skall konsekvent 

presenteras på samma ställe på alla skrämbilder. Likaså skall dialogrutor vara 

utseendemässigt likadana för att underlätta uppmärksamheten hos användaren. 

• Förhindra misstag – Ännu viktigare än att ha bra felmeddelanden är att undvika felen i 

första läget. Exempelvis kan alla alternativ placeras i rullgardinsmenyer eller av 

radioknappar för att undvika risken för felstavning. Fel kan även undvikas genom att 

enkelt be användaren bekräfta sitt val och på så sätt ge henne en andra chans.  

• Igenkänning bättre än ihågkomst – God design belastar inte användarens minne i 

onödan. Det är viktigt att göra objekten synliga så att användaren inte behöver anstränga 

sig för att komma ihåg informationen från ett steg till ett annat. Ett exempel är 

pastefunktionen klistra in från klippbordet i ett datorgränssnitt, som kan användas i flera 

olika situationer och miljöer. 

• Flexibilitet och produktivitet – Ett system skall kontrolleras av ett fåtal regler, men 

användaren ska ha möjligheten att utföra viktiga och frekventa operationer genom 

snabba kortkommandon och genvägar.  

• Tilltalande och minimalisk design – Användargränssnittet skall vara uppbyggt på en 

så enkel design som möjligt. Eftersom varje ytterliggare element och funktion som 

tillkommer medför att informationen blir svårare att behandla. Idealet vore att presentera 

precis så mycket information som användaren behöver vid rätt tidpunkt och plats.  

• Hjälp användaren att återhämta sig från sina misstag – Ett felmeddelande ska vara 

lättförstått då användaren ska veta vad för problem han har fått och förslag på hur han 
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ska lösa det. Bra felmeddelanden hjälper att användaren att förstå systemet bättre 

eftersom han då motiveras att begrunda innehållet i meddelandet.  

• Hjälp och dokumentation – Ett system kommer alltid att ha behov av hjälp och 

dokumentation. Eftersom flera användare inte läser manualen är det viktigt att 

användargränssnittet har en inbyggd elektronisk hjälp att tillgå, som användarna förr 

eller senare kommer att använda. Därför är det viktigt att användargränssnittet ska ha en 

bra sökfunktion och online dokumentation.  

 

2.3  Vad har spelandet för positiva och negativa konsekvenser? 

Datorspel kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att barn kan få kunskap medan 

de spelar spel som är lärorikt. Militären använder också spel i utbildningssyfte. (Fair Play – 

För rent spel i TV- och datorspel, 2005)   

Det finns även negativa konsekvenser, cirka 95% av Sveriges befolkning har spelat något 

sorts spel. Cirka 4 % av alla mellan 15 och 74 år har haft problem med spelandet. Oftast är 

problemen vanligast bland ungdomar, män, invandrare och storstadsbor, men spelproblem 

förekommer inom alla grupper. (Spelberoende fakta, 2006)  

 

2.3.1  Positiva konsekvenser 

I en intervju frågades föräldrar om vad det fanns för positiva effekter med barns 

datorspelande. Det vanligaste svaren man fick är att barnen fick en god allmän kunskap om 

datorvana, som är mycket användbar i det moderna samhället. Ett annat vanligt svar var att 

spelarna lär sig engelska, engelskan blir något naturligt. Goda språkkunskaper är något 

mycket positivt för dem som växer upp i en internationell värld. (Fair Play – För rent spel i 

TV- och datorspel, 2005) 

 

Föräldrarna tyckte även att pedagogiska spel är bra för barnen. Om bara spelens innehåll är 

vettig och lärorik så erbjuder datorspel ett levande och positivt lärande. Till exempel på 

lärorika spel är, BackPacker och Byggar Bob för de yngre.  

 

Ytterligare svar från föräldrarna är att de upplever att deras barn övar upp sin strategiska 

tänkande, sin kreativitet och sin problemlösningsförmåga när de spelar vissa typer av spel. 
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Datorspel är globalt och vissa spelare skaffar sig kontakter i världen genom sitt spelintresse. 

Och detta anses vara något positivt då de skaffar internationella kontakter. 

Dataspel kan även användas i utbildningssyfte, framförallt för militärer då spelen kan bli 

väldigt verklighetstrogna. Försvarsmakten har startat upp ett projekt där dataspel ska 

användas i militärt bruk för att simulera olika situationer. I USA har militären redan dragit 

nytta av dataspelens utveckling och i utbildningsspelen har man även börjat inkludera 

kulturella aspekter. Spelaren för där lära sig allt från arabiska uttryck till hur man blir bemöt i 

en libanesisk by. (Mjukare frågor i militära dataspel, 2007) 

Militärpsykologen David Grossman menar att de som spelar dataspel kan övervinna sitt 

medfödda motstånd mot att döda och att spelaren får ”förmågan och viljan som krävs för att 

döda” (Är det skadligt att spela dataspel, 2002). 

 

2.3.2  Negativa konsekvenser  

Följder av överdrivet spelande kan vara att man slutar leva som vanligt och stänger in sig 

mentalt, man blir spelberoende och struntar i vad som är viktigt t.ex. läxor, kompisar, 

fritidsaktiviteter och familj.  

Andra negativa konsekvenser är: (Följder av överdrivet spelande, 2005) 

• Stress – Stress påverkar hjärnan negativt och kan leda till att minnescentra skadas.  

• Hälsoeffekter – Mycket spelande kan leda till övervikt då man blir stillasittande under 

långa perioder vilket även kan leda till sämre kondition och sämre utveckling av 

lungkapacitet. Andra hälsoeffekter som man kan drabbas av är benskörhet, 

hörselhallucinationer, neuroser, tarmproblem, nack- och handledsmärtor (tennisarm), 

överansträngning och undervikt.  

• Sömnbrist – Mycket spelande på nätterna kan leda till sömnbrist vilket kan vara skadligt 

då sömn är viktigt för barn och ungdomars uppväxt.  

• Skolarbete – Om spelandet tar för mycket tid kan leda att man försummar skolarbetet då 

man inte hinner att göra läxor och plugga.  

• Hur påverkas barnets värderingar? – Barn och ungdomar kan fascineras av hjältar i 

spel som kan bli deras förebilder, man kan fundera över hur det påverkar spelarna och vad 

de får för värderingar då spelen oftast är uppbyggda som de stereotyper som man hittar i 

media. 

  

11 
 

http://www.watchtower.org/


Militärpsykologen David Grossman menar att på samma sätt som militärer får ut positiva 

saker av spelande kan det påverka barn på samma sätt men leda till negativa konsekvenser. 

Även barn kan övervinna sitt medfödda motstånd mot att döda då dagens dataspel är mycket 

realistiska och spelaren kan påverkas och få ”förmågan och viljan som krävs för att döda”. 

(Är det skadligt att spela dataspel , 2002) 
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3  Grundläggande begrepp 
Arbetet bygger på att man använder sig av Internet, därför väljer vi att kort förklara historien 

om Internet, poker och interaktiva spel och även förklara termer som används inom dessa 

områden.  

 

3.1  Vad är Internet? 

Kortfattat kan man säga att Internet är ett nätverk av nätverk som är oberoende av varandra. 

Ett nätverk är datorer som är sammankopplade och som kan kommunicera med varandra.  

 

3.2  Internets historia 

Under Kalla kriget ville USA: s försvarsmakt utveckla ett kommunikationsnätverk som skulle 

fungera även om en central blev förstörd. Försvarsmakten gav en miljon dollar till en grupp 

vetenskapsmän och ingenjörer som fick i uppdrag att bygga ett litet nätverk som de kunde 

experimentera med. Det stora genombrottet kom år 1969 då första historiska meddelandet 

skickades från UCLA till Doug Engelbart’s laboratorium i Stanford Research Institute. 

Nätverket som de använde kallades Advanced Research Projects Agency NETwork, 

(ARPANET). (Beekman & Rathswohl, 2003)  

 

År 1980 använde Vint Cerf och Bob Khan, som var två av dem som var med från början, 

tekniken för att skapa en standard för kommunikationsspråk för datorer, som tillåter att olika 

sorters datorer kopplas samman i ett nätverk (Beekman & Rathswohl, 2003). 

 

År 1990 avvecklades ARPANET då det hade uppfyllt sitt forskningssyfte och därefter blev 

det Internet (Beekman & Rathswohl, 2003).  

 

3.3  Hur fungerar Internet? 

För att datorerna i nätverket ska kunna kommunicera med varandra måste de ”prata samma 

språk”. Detta görs med ett protokoll som kallas Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP), TCP/IP är en öppen standard som inget företag äger och därför kan alla 

lätt anpassa sig till den. För att man ska kunna ge sig ut på Internet krävs alltså att TCP/IP är 

installerat på datorn. Informationen delas upp i olika paket som skickas olika vägar. Varje 
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paket innehåller information om avsändare, mottagare, hur det skall sättas ihop med övriga 

paket m.m. Varje dator som ansluts till Internet måste ha en unik adress så att andra datorer 

kan hitta den när de ska kommunicera med den. Den unika adressen för en dator kallas IP-

adress. IP-adressen anges med en rad siffror som alltid består av fyra tal separerade med 

punkter, t.ex. 192.168.0.1. (Beekman & Rathswohl, 2003) 

 

Allt som finns på det vi kallar för World Wide Web (WWW), den delen av Internet som 

innehåller alla hemsidor följer Hypertext Markup Language (HTML). Dessa sidor skickar 

med ett protokoll som heter Hypertext Transfer Protocol (HTTP). För att kunna läsa HTML - 

sidorna behöver vi en webbläsare. Den vanligaste är Internet Explorer. Webbläsaren kontaktar 

en www-server t.ex. www.aftonbladet.se och begär standardsidan. Om användaren klickar på 

en länk skickar webbläsaren en förfrågan efter ett dokument och om det finns på servern 

skickas det ner till webbläsaren. (Beekman & Rathswohl, 2003)  

 

3.4  Lagar på Internet 

Detta avsnitt bygger på Palme (2003). De allmänna lagarna som gäller i det vardagliga livet 

gäller även i Internet. De flesta handlar mest om sunt förnuft  som exempelvis:  

o Förtala människor på Internet. Om uppgifterna var berättigade och man hade skäl att 

tro att de var sanna, är de inte olagliga. 

o Förbereda brott. 

o Lura till sig andras egendom och pengar. 

o Piratkopiera texter, bilder, datorprogram, musik. 

o En dom i en tingsrätt i Sverige i september 1999 ansåg det inte vara olagligt att lägga 

in länkar till piratkopierade webbsidor.  

o I ett annat liknande fall i Skottland hade en tidning länkar, från sina webbsidor, till 

artiklar på konkurrenttidningens webbsidor. Där ansåg den skotska domstolen att 

detta var olagligt.  

 

Fast Internet har även sina egna lagar som gäller för dem som har egen webbserver eller 

webbhotell. Ägarna är skyldiga att se till att det inte förekommer vissa slag av uppenbart 

olagliga dokument:  

o Förtal 

o Våldspornografi 
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o Barnpornografi 

o Hets mot folkgrupp 

o Uppvigling 

o Piratkopierat material  

 

Man får inte publicera någons politiska och religiösa åsikter, sjukdomar, sexuella läggning 

m.m. utan tillstånd på Internet enligt Personuppgiftslagen (PUL). Lagen gäller också hacker- 

och crackerverksamhet (dataintrång) och att man heller inte får publicera uppgifter som 

överförs till andra datorer utan tillstånd.  

Om man vill publicera personuppgifter i ett specificerat ändamål är det lagligt om man har 

tillstånd av personen eller om publiceringen är särskilt angelägen.  

Journalistik, litterär och konstnärlig verksamhet är ett undantag där PUL inte gäller för deras 

webbsidor.  

Eftersom lagarna inte hänger med i utvecklingen är det svårt att kontrollera det som händer på 

Internet. Därför handlar det mycket om etik och moral. Det kan vara farligt att lita på folk på 

Internet, då de kan utge sig för att vara någon annan än de är. Det finns tyvärr exempel på när 

folk har blivit lurade på Internet.  

 

3.5  Klient 

Klienten är det datorprogram som användaren installerar på sin dator och via ett nätverk, t.ex. 

Internet, kommunicerar med en server. Ett bra exempel är webbläsare, som är installerad på 

användarens dator och via Internet kommunicerar med servrar. Servern skickar den 

information som användaren vill/kan ta del av till användarens dator och användaren kan se 

webbsidan via sin webbläsare, som tolkar informationen.  

Man kan säga att klienten är det program som ligger närmast användaren, men det är klienten 

som lägger över arbetsuppgifterna på servern. (Klient, 2006)  

 

Klientens användargränssnitt är det som användaren ser och använder och det är därför viktigt 

att användargränssnittet i klienten är användarvänlig. Användargränssnittet är länken mellan 

användaren och den mjuk- och hårdvara som användaren arbetar med. Med hjälp av 

användargränssnittet utförs två saker: 

• Inmatning som ger användaren möjlighet att påverka systemet 

• Utdata som ger systemet möjlighet att visa resultatet av användarens påverkan 
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Förenklat kan man säga att användargränssnittet är det man ser på skärmen som även kallas 

för Graphical User Interface (GUI). (Användargränssnitt, 2006) 

 

Användarvänlighet hos användargränssnittet hos en klient är ett mått på hur enkelt och 

bekvämt designen är för användaren. De viktigaste faktorerna är: 

• Graden av komplexitet i användargränssnittet 

• Ergonomiska aspekter för användaren 

 

Ett annat begrepp som ligger nära användarvänlighet är användbarhet som mer handlar om 

ändamålsenlighet och effektivitet. (Användarvänlighet, 2006) Användbarheten är hög om det 

är lätt att förstå vad programmet används till, lätt att förstå hur man gör och lätt att göra det 

(Användbarhet, 2006).  

 

3.6  Vad är poker? 

I detta avsnitt kommer vi att förklara kortfattat vad Texas Hold’em för det är vad vi har 

avgränsat oss till och hur det fungerar.  

 

”No-limit hold’em är spelet som skiljer fåren och getterna, männen från pojkarna, 

stammisarn från lantisarna och proffsen från amatörerna” Texas Hold'Em är en av de 

snabbaste, mest spännande och förmodligen den mest populära varianten av poker. Man 

brukar säga ”a minute to learn – a lifetime to master”. Även om man spelar tillsammans 

hemma med kompisar eller om man spelar på ett casino, erbjuder spelet spänning och glädje 

men kan också framkalla ilska och frustration. (Glimne, 2005) 

Texas Hold'em går ut på att få de bästa fem korten av sju. Du får två kort som bara du kan se 

(pocket card, hole card eller hålkort) och fem som läggs upp synliga på bordet och som är 

gemensamma för alla spelare. (Introduktion till Texas Hold'em, 2006)  

 

Poker är en typ av spel där man riskerar pengar och/eller egendom för att vinna mer pengar på 

utfallet, den här formen av spel innebär en hög risk då man bygger upp sina beslut på 

ofullständig fakta. Detta kan även jämföras med aktier och andra affärer då man bara kan 

spekulera i vad som kommer att hända.  
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3.7  Pokers historia 

Det råder delade meningar om pokerspelets ursprung. Det finns faktiskt ingen tydlig teori vart 

poker kommer ifrån. Vissa tror att pokerspelets har sina rötter i många olika spel, men 

forskare har blivit eniga om en sak, att poker är ett gammalt spel. En teori är att poker 

uppfanns av kineserna ca 900 e. Kr, möjligtvis inspiration från den kinesiska dominon. 

Andra teorin är att pokern kommer från det persiska spelet ”As Nas”. Är en persisk 5-mans 

spel, där man använder en speciell kortlek bestående av 25 kort i fem färger. En tredje teori är 

det franska spelet ”Poque”. Spelades främst av fransmän som ca 1480 slog sig ned i den 

amerikanska sydstats stad New Orleans. ”Poque” är ett spela där man bluffar och satsar och 

det ska vara det första spelet där man använder färgerna spader, ruter, klöver och hjärter. 

”Som ni ser är det inte alls enkelt att komma fram vart pokern kommer ifrån, faktiskt kan man 

säga att det är lika enkelt som att få en royal straigh flush”. (Pokers historia, 2006) 

 
Hold’em uppfanns i Texas någon gång mellan 1910 och 1920 och efter första världskriget 

började Hold’em spelas bland de professionella spelarna i USA men spelet var relativt okänt 

för allmänheten.  

På 1970-talet blev Hold’em den pokervariant som spelades under Poker-VM och redan 1971 

blev Golden Nugget det första kasinot i Las Vegas som för allmänheten tillhandahöll Hold’em 

i sitt pokerrum. Tack vare publiciteten under VM växte Hold’em mycket snabbt i popularitet 

hos allmänheten. Redan på 1960-talet spreds sig Hold’em till Europa men spelades bara 

försiktigt på illegala kortklubbar. 

Nätpokern kom först 1992 då World Rec. Gambling Poker Tournament (WRGPT ) 

etablerades. Där trettio spelare deltog i denna turnering som pågick i en månad där kort och 

”drag” meddelades i realtid via en emailserver. Valutan som användes i spelet hette då 

etherbucks (etherdollar). Turneringen avgörs årligen än idag. 

1997 startades den första riktiga pokersajten i Costa Rica av Amerikanskägda 

PlanetPoker.com där det spelades med fiktiva pengar. Den 1 Januari 1998 lanserade de spel 

med riktiga insatser. (Pokers historia, 2006)   

 

3.8  Regler och fusk i Texas Hold’em 

I detta avsnitt avgränsas till Texas Hold’em reglerna och dess fusk.  
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Texas Hold’em spelas med en vanlig kortlek med 52 kort, 2 kort ges ut till varje spelare och 

de får inte se varandras kort. Sedan läggs 5 öppna kort upp på bordet och spelarna ska 

kombinera sina 2 kort med de 5 korten på bordet för att få bästa möjliga pokerhand. De 5 

öppna korten som läggs upp i 3 omgångar och spelarna får själv välja om att de ska satsa 

pengar, syna motståndaren eller lägga sig mellan varje omgång. (Texas Hold'em - Reglerna 

och satsandet, 2006) 

 

Det kan även förekomma fusk inom nätpokern, eftersom pokern då spelas över Internet har 

det uppkommit nya metoder för att fuska. Det kan vara att flera personer sitter vid samma 

bord och har kontakt med varandra och samarbetar för att spela ut sina övriga motståndare. 

Då man inte sitter ansikte mot ansikte mot sina motspelare kan det vara svårare att uppfatta att 

de spelar tillsammans.  

Ett annat problem med nätpokern är att folk försöker ”hacka”, ta sig in på andras konton, för 

att spela bort pengarna till t.ex. en kompis så de får pengarna. Oftast är det säkerheten på 

pokersidan som är bristfällig om detta inträffar, är det då en seriös sida som t.ex. 

www.expekt.com som drabbas så betalar de tillbaka den förlorade summan till den utsatta för 

att inte få dålig publicitet och förlora kunder.  

Nu förekommer det även såkallade ”pokerbottar”. En bot är en ”robot”, ett datorprogram som 

utför mänskliga handlingar automatsikt. En pokerbot spelar alltså nätpoker åt sin ägare utan 

att ägaren sitter vid datorn. Dessa ”pokerbottar” är oftast väldigt avancerade och kan räkna ut 

odds och utifrån det avgöra det bästa draget. Detta förekommer oftast på de bord med lite 

lägre insatser då de mindre erfarna spelarna spelar där, de mer erfarna spelarna kan lättare läsa 

av sina motståndare och se mönster i motståndarens spel och därigenom undvika att förlora 

pengar. (Bot, 2006) 

 

3.9  Vad är Interaktivt spel?  

När man gör något interaktivt menas det att människan samarbetar med datorn för att 

tillsammans lösa ett problem då datorns förslag hela tiden kontrolleras och korrigeras av 

människan. 

Definitionen för ett interaktivt spel lyder som följande: ”umbrella term that includes arcade, 

computer, console, handheld, pinball, video games etc. Also called: Interactive Entertainment 

Games”. (Interactive Entertainment Games, 2007) 
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Spel över Internet såsom MMORPG och Poker används som ett interaktivt system. I ett 

sådant system är flera användare och dessa terminaler i kontakt med en och samma dator. 

 

3.10  Datorspelshistoria 

A.S. Douglas skapade 1952 (Bellis, 2006) det första grafiska datorspelet, en version av Tic-

Tac-Toe. Spelet var programmerat på en EDSAC vakuum-tubs dator som hade en ”cathode 

ray tube display”  

1958 skapade William Higinbotham det första video spelet som hette ”Tennis for Two” där 

det gick ut på att skicka en boll fram och tillbaks över ett streck. Man använde sig av en dosa 

med en ratt och en knapp. Skärmen som användes var bara 10 cm i diameter och det var då 

mycket populärt och många som ville provspela. (Bellis, 2006) 

 

Massive Multiplayer Online (MMO) spel utvecklades redan på 1970-talet men kallades då för 

Multi User Game (MUG) eller Multi User Dungeon (MUD), då var dessa spel oftast 

textbaserade medans dagens MMO oftast är grafiska. 

 

Utvecklingen har nu gått så långt att idag används mycket verklighetsbaserade spel som 

simulatorer i utbildningssyfte såsom i pilotutbildning och militären. 

 

3.11  MMORPG 

Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) är datorstyrda rollspel som 

spelas på Internet där väldigt många spelare kan spela samtidigt.  

Spelet körs med en aktiv uppkoppling mot en server som spelutgivaren står för. Spelaren 

skapar där sin egen avatar, ”en elektronisk representation eller visualisering av en person 

eller spelare (spelarobjektet)”, som spelaren styr i den virtuella verkligheten som delas av 

alla andra spelare i spelet.  Världen förblir densamma men förändras beroende på spelarnas 

aktiviteter och spelet fortsätter även när spelaren inte är inloggad i spelet. (MMORPG, 2006)  

 

Då vissa spel har alldeles för många spelare för att alla ska kunna spela i samma värld så 

skapar spelutgivaren flera parallella världar, som även kallas shards eller servrar. Spelarens 

avatar sparas på spelutgivarens server och inte på spelarens hårddisk. I de flesta spel, som i 
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vårat exempel World of Warcraft är spelutgivaren ägaren av spelarens avatar och spelaren hyr 

den bara. (Avatar, 2006)  

 

I de allra flesta MMORPG börjar spelarens avatar utan tillgångar och är svag men genom att 

lösa olika uppdrag och besegra fiender får avataren allt mer tillgångar och förmågor.  

MMORPG-spel bygger till stor del på samspelet och interaktionen mellan spelarna och stora 

delar av spelet kan bara uppnås genom att flera spelare samarbetar som ett lag. 

 

Spelutgivaren för MMORPG står för alla servrar och underhåll som krävs för att 

hundratusentals spelare ska kunna spela samtidigt och att det finns miljontals registrerade 

användare. Oftast måste spelaren köpa själva spelet och sedan betala en fast månadsavgift för 

att få fortsätta spela.  

I vårat exempel i uppsatsen, World of Warcraft, kostar nu spelet ca.400 kr att köpa och utöver 

det betalar spelarna en månadsavgift på ca 12 Euro i månaden. Spelet hade i Mars 2007 över 8 

miljoner spelare världen över. (Blizzard Press Releases, 2007)  

Man kan då förstå att MMORPG är en mycket stor och attraktiv marknad för spelutgivare. 

 

3.12  Regler och fusk i World of Warcraft 

Man kan dela upp reglerna inom interaktiva spel i två huvudområden. De officiella reglerna 

och de oskrivna reglerna.  

 

3.12.1  Officiella regler 

De officiella reglerna är generella regler från spelutvecklarna som måste godkännas innan 

man börjar spela. Detta brukar göras genom att man måste läsa igenom reglerna och kryssa i 

en ruta där man accepterar och godkänner reglerna innan man kan börja spela spelet.  

Ett exempel på dessa regler kan vara att man inte får sälja sitt konto till en annan spelare. Då 

spelutvecklaren egentligen äger kontot och alla ”saker” i spelet och spelarna bara hyr kontot 

de spelar på. Man får heller inte sälja pengar eller ”saker” i spelet till en annan spelare mot 

riktiga pengar, men i World of Warcraft har man försökt motverka detta genom att många 

utav ”sakerna” man får i spelet blir låsta till karaktären. (World of Warcraft: The Burning 

Crusade, 2007)  
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Det finns företag som specialiserar sig i att t.ex. samla pengar i spelet och sedan sälja det 

vidare till andra spelare mot riktiga pengar. Dessa företag använder sig oftast av ”bottar” som 

sköter spelandet precis som de ”bottarna” som finns inom Poker (Bot, 2006). Blizzard anser 

att detta är en form av fusk då det förstör spelets ekonomi på servern. De arbetar därför aktivt 

för att motverka den här formen av fusk, bara i September månad 2006 stängde Blizzard ner 

76.000 konton runt om i världen som på ett eller annat sätt hade fuskat (Blizzard Press 

Releases, 2007). 

 

World of Warcraft har även en spelpolicy om hur man ska bete sig i spelet, detta kan vara allt 

från att välja lämpliga namn på sin avatar till att inte använda sig av fuskprogram (Policy, 

2006). 

 

Vanliga ”Internet-regler”, såsom de vi beskrivit tidigare i uppsatsen under ”Lagar på Internet” 

gäller även inom spel över Internet.  

 

3.12.2  Oskrivna regler  

Det finns såklart även oskrivna regler inom spelet som i princip alla spelare känner till. Ett 

exempel är att man på engelsktalande servar skriver på engelska i de officiella chattkanalerna 

och att man känner till de vanligaste slanguttrycken (Slang, 2007).  

Mycket handlar om sunt förnuft, då man inte ska ta ”saker” som andra spelare har större nytta 

av. Ett mindre känt uttryck har uppkommit genom detta som är ”ninja-looter”, dessa spelare 

hjälper till att få ”saker” i spelet som de sen tar själva fast någon annan som också hjälpt till 

behöver dem mer. (Ninja loot, 2007) 

Ett av de mer kända uttrycken från World of Warcraft är ”Leeroy Jenkins”, som bryter en 

oskriven regel genom att börja spela när medspelarna inte är redo 

(http://www.youtube.com/watch?v=bI4G9kGma-0&mode=related&search, 2006). Detta blev 

så känt att det även var med på Jeopardy i USA 

(http://www.youtube.com/watch?v=iJT20WxfHss, 2005).  
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4  Poker  
Vanligtvis spelas poker ”ansikte mot ansikte” men nu har poker även blivit mycket populärt 

att spela över Internet. Detta kapitel handlar mer om nätpoker än traditionell poker. 

 

4.1  Utveckling  

De senaste åren har pokern utvecklats otroligt mycket från att ha varit ett vanligt hasardspel 

där bara de mest hängivna spelarna spelat så har nu pokern utvecklats och blivit ett 

världsomfattande spel. Det finns många faktorer till att pokern utvecklats till vad det är idag, 

enligt Ken Lennaárd som är mycket insatt i pokern är de två största faktorerna World Poker 

Tour som nu sänds på TV världen över och Internetpokern.  

Efter all uppståndelse i media kring World Poker Tour har pokern lyckats nå nya målgrupper 

som tidigare inte varit intresserade av poker men nu själva börjat spela. De flesta nya spelarna 

har börjat spela via Internet där det är mycket lätt att komma igång med att spela poker. 

(Lennaárd, 2006) 

 

Internetpokern har nu blivit stor att i princip alla pokerspelare spelar mer eller mindre över 

Internet. Det arrangeras ofta stora turneringar och kval till de allra största turneringarna som 

till t.ex. World Poker Tour som är VM i poker.  

Själva evenemangen som World Poker Tour har också blivit större med mer publik och mer 

media övervakning. Dock händer det att media vinklar pokerturneringarna när det visas på TV 

då de bara visar de mest händelserika händerna. Oftast är pokern oglamoröst med lång väntan 

och ointressanta händer där alla inte spelar perfekt hela tiden. (Raymer, 2006)  

 

4.2  Klient  

Internetpokern är en stor del i pokerns utveckling. Med sin lättillgänglighet är själva 

pokerklienten mycket viktig för att spelarna snabbt ska kunna sätta sig in i spelet.  

Eftersom operativsystemet Windows är det som används mest världen över är nästan alla 

mjukvaruprogram utvecklade för Windowsmiljö. Detta gäller även för pokerklienter. Men 

pokerklienter som är utvecklade i Java går även att spela med på Macintosh operativsystem. 

Dock har några spelare som tillfrågats sagt att de tycker att en Javaklient kan kännas lite 
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osäkrare att spela på gentemot en klient som är nerladdad och installerad på datorn. 

(Gärdsmark & Hedström & Janfjord, 2005) 

 
De traditionella pokerklienterna är de som används mest idag. För att de ska gå att spela med 

måste man först ladda ner klienten, vilket är gratis, och installera den på datorn. Klienten 

arbetar sedan mot en server när man spelar poker. Figur 1 visar hela händelseförloppet hur 

klienten och servern arbetar mot varandra vid användandet av pokerklienten.  

Figur 1. Händelseförloppet mellan klient och server. Källa: Gärdsmark  & Hedström  & Janfjord, 2005 

 

Den här typen av pokerklient har mycket funktionalitet och ger en bra överblick över bordet, 

den har även låga resurskrav vilket gör att även de med lite äldre datorutrustning kan använda 

sig av klienten och därmed kan fler spelare spela poker. Figur 2 visar hur en typisk 

Pokerklient kan se ut. 

 
Figur 2. Unibets pokerklient. Källa: Unibet Poker, 2007 
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En webbaserad pokerklient behöver ej installeras på spelarens dator och är smidigt att 

använda på datorer där nerladdning är förbjuden, så som på hotell, Internetcaféer och 

liknande. Denna klient är bra för de som bara vill testa poker på Internet, utan att behöva 

ladda ner och installera en klient. Även om man spelar med en webbaserad klient är den 

kopplad mot samma spelnätverk, som de traditionella klienterna och de spelarna spelar mot 

varandra oberoende vilken klient de använder. Fast av tekniska skäl är den webbaserade 

klienten begränsad och erbjuder bara poker. (Om Betsson, 2007) 

 
Numera utvecklas även 3D-klienter för poker. Ett företag som gör detta är DQE. 3D-klienter 

gör att spelet får ytterligare en dimension så det mer känns som att man är på ett riktigt kasino 

och spelar och motspelarna har individuella utseenden och personligheter. Man tror att denna 

nya miljö ska locka den unga generationen till att spela poker då de redan är uppväxta med 3D 

baserade datorspel. (DQE produkter, 2006) 

 

För att man ska kunna spela poker genom en klient måste man ha ett registrerat konto hos 

spelbolaget, man får själv välja användarnamn och lösenord för kontot när man skapar det. 

När man skapar kontot måste man även fylla i personliga uppgifter samt kreditkortsuppgifter 

för in och utbetalning av pengar mellan kreditkortet och spelkontot. (Om Betsson, 2007) 

 

Säkerheten är något som alla olika sorters klienter har gemensamt. De flesta spelarna tar 

säkerheten för givet hos etablerade pokerföretag då dessa företag skulle få dåligt rykte och 

tappa sina kunder om det var brister i säkerheten. De få gånger spelare förlorat pengar pga. 

säkerheten har pokerföretaget ersätt de spelarna. Om företaget hittar någon som på nåt sätt 

fuskar så blir spelaren avstängd från pokersidan. Men om spelaren har valt ett dåligt 

användarnamn och lösenord så finns det en risk att obehöriga lätt kan ta sig in på kontot på 

grund av detta. Att spelaren har bra användarnamn och lösenord är en stor del av säkerheten, 

spelföretaget kan inte garantera säkerheten om spelaren har valt dåligt användarnamn och 

lösenord. (Expekt support, 2007)  
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5  World of Warcraft  
Tidigare spel som Warcraft: Orcs and Humans (1994), Warcraft 2: Tides of Darkness (1995), 

Warcraft 3: Reign of Chaos (2002) utspelar sig i världen Azeroth och dessa spel är 

realtidsstrategibaserade spel. I Warcraft 2 och Warcraft 3 kunde man även spela ”matcher” 

mot varandra över Internet men det klassas inte som MMORPG.  

Historian i alla spelen hänger ihop och det har även skrivits böcker som utgår från spelens 

historia.  

 

World of Warcraft är ett så kallat interaktivt MMORPG spel. Spelaren skapar sin egen avatar 

i världen Azeroth där de tidigare spelen utspelade sig. De som spelat de tidigare spelen kan 

känna igen olika platser eller personer i världen Azeroth. (World of Warcraft, 2007)  

 

5.1  Utveckling  

World of Warcraft är utvecklat ifrån de tre tidigare spelen Warcraft: Orcs and Humans (1994), 

Warcraft 2: Tides of Darkness (1995), Warcraft 3: Reign of Chaos (2002). Dock var dessa 

tidigare spel realtidsstrategispel där man inte styrde en enskild avatar utan istället byggde en 

hel by och styrde alla spelare.  

De som har spelat de tidigare spelen vill såklart se hur World of Warcraft utvecklar sig med 

dess historia och hur spelvärlden ser ut i ett annat perspektiv, tackvare Internet och datorernas 

utveckling har det nu blivit tekniskt möjligt att göra så stora och avancerade spel (Blizzard 

Press Releases, 2007).  

 

De som är intresserade av datorspel kommer snabbt i kontakt med World of Warcraft då det 

finns mycket reklam om spelet t.ex. i affärer eller på Internet. Spelutvecklare har stora mässor 

t.ex. E3-mässan som arrangeras årligen i Los Angeles Convention Center, Los Angeles. Där 

de tillsammans reklamerar sina spel och vad som är under utveckling. Detta är bra platser för 

att skapa intresse runt spelen vilket Blizzard Entertaiment lyckats bra med då de tidigare är 

kända för att göra bra spel. (News from E3, 2007)  

Många spelare har även gjort egna hemsidor om spelet där de träffas och diskuterar och ger 

varandra tips. Detta skapar då en bra atmosfär runt spelet vilket gör att andra utomstående 

personer blir intresserade då det även är mycket reklam om spelet (World of Raids, 2007).  
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Spelet växer hela tiden i antal betalande spelare och i år lanserades en expansion till spelet 

vilket resulterade i fler nya spelare. En expansion är en utbyggnad av det ursprungliga 

programmet/spelet. Det kan till exempel vara flera funktioner i programmet/spelet. 

Expansioner måste oftast köpas om man vill ta del av de nya funktionerna, men det är inte 

nödvändigt då den ursprungliga programvaran fungerar som vanligt utan expansion. 

Blizzard Entertaiment släpper expansioner för att ha kvar sina kunder och skapa en ny miljö 

så de inte tröttnar och slutar spela, det kan även leda till att nya kunder köper spelet och 

expansionen.  

 

5.2  Klient   

Till skillnad från vissa pokerklienter som inte behöver installeras på användarens dator måste 

World of Warcraft klienten installeras då det är en omfattande och stor klient. World of 

Warcraft klienten kan man inte ladda ner gratis som pokerklienterna utan man måste köpa 

själva spelet, klienten. När man köper spelet får man även en unik nyckel, cd-key, som följer 

med spelet och kopplas till kontot. Efter att man installerat klienten på sin dator måste man 

skapa ett konto där du fyller i dina personliga uppgifter och väljer lämpligt betalningssätt, 

oftast betalar man med sitt kreditkort. Man måste även uppge sin unika nyckel, som ett bevis 

på att du har köpt spelet. Sedan kan man logga in på sitt konto genom klienten och börja 

spela. Tekniken är ungefär densamma i World of Warcraft och poker där användarna spelar 

genom sin klient på en gemensam server. Eftersom det är så många som spelar World of 

Warcraft kan inte alla spela på samma server, därför finns det många servrar att spela på där 

”världarna” ser precis likadana ut. (World of Warcraft: The Burning Crusade, 2007)  

Det finns även enspråkiga servrar som till exempel tyska, spanska och franska. Servrarna är 

även uppdelade geografiskt så att USA, Europa och Asien har egna servrar och till exempel 

kan inte ens spelare i USA spela på en server i Europa. (Realms list, 2007)  

  

Klienten är gjord så att det ska vara så lätt som möjligt att spela spelet, lätt att förstå och 

komma igång med spelandet.  

Man kan även skapa egna addons som modifierar användargränssnittet, Graphical User 

Interface (GUI), så man får mer funktioner och kan göra mer individuella inställningar. 

Addons kan även vara små program som hjälper spelaren på olika sätt som till exempel varna 

spelaren om vad som händer i spelet. En del av dessa addons kan hjälpa spelaren väldigt 
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mycket och betraktas av Blizzard som fusk och är därför spärrade så de inte fungerar i spelet. 

Figur 3 visar en bild på en World of Warcraft klient modifierat med addons.  

 
Figur 3. World of Warcraft klient med addons. Källa: World of Warcrat: The Burning Crusade, 2007 

 

Precis som i Pokern är säkerheten i World of Warcraft mycket beroende av att spelaren väljer 

bra användarnamn och lösenord så att det inte är lätt för någon obehörig att gissa sig till dessa 

uppgifter och sedan kan logga in på spelarens konto.  

Tyvärr har det blivit allt mer vanligt att en del spelare försöker ta sig in på andras konto för att 

till exempel ta alla spelpengar från spelaren och skicka dem till sitt eget konto. Ibland har det 

även hänt att hela kontot raderats efteråt men Blizzard, precis som spelföretag som har Poker, 

brukar kunna återställa kontot om spelaren förklarar vad hänt.  

Det är svårt för Blizzard att skydda sina kunder om de har valt dåliga användarnamn och 

lösenord. Men Blizzard har flera gånger varnat sina kunder för detta och även att man ska 

passa sig för vad man laddar hem för addons. En addon kan i själva verket vara gjord för att 

registrera användarnamn och lösenord och sedan skicka det vidare till den som skapat 

addonen så han eller hon kan utnyttja det. (Blizzard Press Releases, 2007)  

 

Klienten och spelet utvecklas hela tiden och med jämna mellanrum släpper Blizzard såkallade 

patchar som man måste ladda ner och installera för att kunna spela spelet. En patch är en sorts 

utbyggnad av spelet som man inte behöver betala extra för utan ingår i den månadsavgift man 

betalar. En patch kan innehålla allt från buggfixar och utbyggnad av Graphical User Interface 

(GUI) till nya områden i spelet med nya monster och föremål. (Patches, 2007) Patchar kan 
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innebära stora förändringar i spelet vilket ofta medför att spelarens egna addons och 

personliga inställningar slutar fungera så de måste ladda ner uppdaterade addons och ställa in 

sina inställningar igen. Oftast kan det dröja några dagar innan addon skaparna uppdaterar sina 

addons så de fungerar felfritt. (Addon, 2007) 
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6  Undersökning av spelklienter 
Målet med denna undersökning är att hitta likheter och skillnader i användargränssnittet och 

andra faktorer mellan olika spelbolag och deras klienter. 

Under undersökningen jämför vi spelklienter och tittar närmare på funktioner och 

användargränssnitt för att se om vi kan hitta likheter och skillnader mellan bolagen och dess 

klienter.  

Undersökningen utgår från spelbolag och pokerklienter men vi nämner även World of 

Warcraft då det kan va intressant att se likheter och skillnader mellan poker och ett interaktivt 

spel.  

 

6.1  Spelbolag 

De bolag vi valt att titta närmare på var Unibet, Expekt, Betsson och Svenska Spel då dessa 

bolag är relativt kända i Sverige från reklamer i bl.a. TV. 

De flesta spelbolag är konkurrenter då det gäller sportspel och liknande men när det kommer 

till Poker tillhör oftast bolagen olika Poker-nätverk där spelare från olika bolag spelar mot 

varandra på gemensamma spelbord.  

 

6.1.1 Unibet  

Unibet startades 1997 och är nu ett av Europas största spelbolag online med över 1,3 miljoner 

spelare från mer än 150 länder världen över.  

 

Unibet Poker tillhörde fram till 2006 B2B-nätverket men bytte sedan till Microgaming vilket 

medförde att det blev större tillgång till turneringar och fler spelare. 

För att spela på Unibet Poker måste spelaren ha ett Windows operativsystem. Pokerklienten 

laddar man ner och installerar på sin dator men Unibet Poker erbjuder även en klient som kan 

spelas direkt via webbläsaren från en dator på t.ex. ett Internet-café. Denna pokerklient är 

utvecklad i programmeringsspråket Java men innehåller dock inte alla funktioner som den 

nerladdningsbara versionen av pokerklienten. (Kontakta Unibet, 2007)  

 

I Microgaming-nätverket ingår över 120 casinon och 40 poker rum vilket medför att det alltid 

finns många spelare online från hela världen.  
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De har ett bra utbud av turneringar och i en del av dessa är priserna lyxprodukter istället för 

pengar som t.ex. en plasma-TV.  

Microgamings klienter är nedladdningsbara men pokerklienten erbjuder även en webbaserad 

klient så man kan spela poker direkt i webbläsaren vilket Unibet använder sig av. 

(Microgaming History, 2007) 

 

6.1.2  Expekt 

Expekt grundades 1999 och har idag över 1 000 000 registrerade kunder, de flesta av 

kunderna är från Sverige och övriga Norden.  

 

Expekt Poker bytte i slutet av 2005 från Poker-nätverket Prima till Tain vilket medförde 

mycket problem med den nya programvaran och Expekt Poker tappade många kunder 

(Expekt.com byter skepnad igen, 2007). Ett par månader senare när programvaran fungerade 

bättre hittade allt fler spelare till Tain-nätverket.  

Deras klient måste laddas ner och installeras på spelarens dator och det finns ingen 

webbaserad klient (Expekt support, 2007).  

 

Tain startade 1999 och är baserat i Stockholm. Förutom pokerklienter utvecklar de även 

klienter för casinospel, sportbetting, mindre spel och betalningssytem. 

Tain har nyligen gått ihop med Playtech och Tribeca Tables och skapat ett gemensamt nätverk 

och därmed ökar antalet spelare och pokerturneringar även för Expekt Poker. (Tain Products, 

2007)  

 

Vi hittar ingen information om att Tain har någon webbaserad pokerklient eller att det är 

möjligt att spela från mobiletelfonen. 

 

6.1.3  Betsson 

Betsson Poker är samarbetspartner med Ongame Network som utvecklar klienter för poker, 

casino och andra likande spel. 

För att spela Poker via Betsson finns det 3 valmöjligheter, man kan ladda ner en pokerklient 

och installera den på sin dator för att spela. Det går också att spela via webläsaren oavsett 
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vilken dator du använder så länge den är kopplad till Internet. Denna klient är precis som 

Unibets webbaserade pokerklient utvecklad i Java och har begränsad funktionalitet.  

Betsson Poker erbjuder även pokerspel via mobiltelefonen (Om Betsson, 2007).  

Ongame Network det största pokernätverket i världen med över 6 miljoner registrerade 

pokerspelare. Detta innebär att det är ett mycket stort utbud av motståndare, olika sorters 

poker spel och penganivåer. De har totalt 12 miljoner registrerade spelare på alla sina 

produkter. 

Deras klienter är nedladdningsbara och pokerklienten är även webbaserad och kan spelas 

direkt i webbläsaren. De erbjuder även pokerspel via mobiltelefonen som liknar deras 

webbaserade klient. (Ongame Network Products, 2007)  

 

6.1.4  Svenska Spel  

Svenska spel startades år 1997, då penninglotteriet och tipstjänst gick ihop. År 2005 fick 

Svenska spel klartecken från Svenska regeringen att bedriva nät poker och 30 Mars 2006 var 

det premiär för nätpokern hos Svenska spel. (Svenska spel, 2007)   

 

Pokerklienten som Svenska spel använder sig av är utvecklad av Bossmedia. De har även 

utvecklat en webbaserad pokerklient som dock inte Svenska spel använder sig av. (Boss 

media of Sweden, 2007)  

 

6.2  World of Warcraft  

Vi tycker även att det är intressant att jämföra World of Warcraft med pokerklienter, på så sätt 

kan vi se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa olika klienter utifrån de kriterier 

som kan ses i tabell 1.  

Det är inte möjligt att spela World of Warcraft från en webbaserad klient eller från 

mobiltelefon, då spelet är krävande och kräver en installerad klient.  

Däremot kan man spela spelet från både Windows- och Macbaserade operativsystem.  

Blizzard har precis som spelbolagen flera sidor på Internet med guider och ordböcker om 

spelet.  

De erbjuder även dygnetruntsupport via telefon, sidor på Internet och direkt i spelet.  

Det finns också en tjänst för ansvarsfullt spelande som heter parent control där det är möjligt 

att begränsa spelandet (Parental Control, 2007).  
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När det gäller flexibelt användargränssnitt har World of Warcraft ett mycket större utbud än 

pokerklienterna då spelare själva kan göra såkallade addons som modifierar 

användargränssnittet. Dessa ”addons” kan läggas upp på vissa sidor på Internet där andra 

spelare kan ladda ner och köra varandras ”addons” (The WoW community mod site, 2007).  

 

6.3  Slutsats  

För att få en enklare överblick över klientskillnader ställer vi upp tabell 1. Vi förklarar även 

de aspekter vi undersökt på klienterna.  

 Unibet Expekt Betsson 
Svenska 

spel 

Blizzard, 
World of 
Warcraft 

Webbaserad klient x  x   

Spela från mobiltelefon   x   

Operativsystem     x 
Pokerskolor / Ordbok x x x x x 
Dygnetrunt support x x x x x 
Ansvarsfullt spelande x  x x x 
Flexibelt 
användargränssnitt x x x x x 
Olika sorters kortspel x x x x  

Tabell 1. Sammanställning av vår undersökning av spelklienter.  

 
Webbaserad klient  

Här tittar vi på om bolaget erbjuder en webbaserad pokerklient som man kan spela direkt i 

webbläsaren utan att ladda ner och installera en klient. Oftast anses det som positivt om 

bolaget har en webbaserad klient då man även kan spela från allmänna datorer som t.ex. på 

Bibliotek. Däremot blir spelandet mer lättillgängligt även för spelberoende.  

 

Två av de fyra bolag vi tittade närmare på har webbaserad pokerklient. Dessa bolag är Unibet 

och Betsson men deras webbaserade klient har mindre funktioner inbyggda än deras 

nerladdningsbara klient.  

De andra två bolagen, Expekt och Svenska Spel hittar vi ej någon information om webbaserad 

pokerklient och World of Warcraft har ingen webbaserad klient (se kapitel 5.2). 
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Spel från mobiltelefon 

En del bolag gör spelandet ännu mer lättillgängligt och erbjuder även spel från mobiltelefonen 

vilket kan vara både positivt och negativt. Spelare kan spela i princip från vartsomhelst bara 

de har täckning på mobiltelefonen dock kan det bli förödande för de som redan spelar för 

mycket. 

Såklart påverkas användargränssnittet då man spelar från mobiltelefonen men de viktigaste 

funktionerna finns fortfarande med.  

 

Av de bolag vi tittade närmare på erbjöd bara Betsson denna tjänst med hjälp av Ongame 

Network som utvecklat tjänsten.  

 
Operativsystem 

De flesta datoranvändarna använder sig av Windows operativsystem men det finns även de 

som använder sig av andra operativsystem. Därför ville vi titta närmare på om bolagen 

erbjuder pokerspel även för användarna av andra operativsystem. 

 

Av de fyra bolagen var det ingen av dem som erbjöd en fungerande nerladdningsbar 

pokerklient för andra operativsystem än Windowsbaserade.  

Men Betssons webbaserade pokerklient fungerar på andra operativsystem bara de har Java 

drivrutiner installerade på datorn. Vi antar att även Unibets webbaserade pokerklient fungerar 

på andra operativsystem men vi hittar ingen information om detta. 

 

World of Warcraft fungerar både på Windows- och Macbaserade system. 

 

Pokerskolor / Ordbok 

För att nya spelare snabbt ska kunna sätta sig in i spelet erbjuder bolagen oftast pokerskolor 

med tips och regler om hur spelet går till. På så sätt kan spelet bli mer populärt om nya spelare 

lättare kommer in i spelet och förstår hur det går till.  

 

Alla bolag vi tittade närmare på erbjuder någon form av pokerskola där oftast någon 

professionell spelare ger tips.  

Betsson erbjuder även en tjänst där du kan testa dina pokerkunskaper i olika situationer där 

man kan lära sig mycket om spelet.  
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De hemsidor och ordböcker som finns för World of Warcraft liknar de som finns för poker, 

man kan även ladda ner videoklipp där man får tips från andra spelare. 

 

Dygnetruntsupport 

För många spelare är supporten från bolagen viktigt och det är positivt om man kan nå dem 

när som helst och få snabb hjälp vid problem.  

 

Alla fyra bolagen erbjuder dygnetruntsupport av någon form. Expekt är det enda bolaget som 

inte har någon telefonsupport såvitt vi kan se. Däremot har de ett webbaserat frågeformulär 

där man skickar in sin fråga och får svar inom en timme. 

Unibet, Betsson och Svenska Spel har telefonsupport dygnet runt. 

 

World of Warcraft har liknande support som de andra spelbolagen, men man kan även chatta i 

spelet med supportpersonal och få hjälp direkt i spelet.  

 
Ansvarsfullt spelande 

Ett problem med spelande som ofta tas upp är att allt fler blir spelberoende och därför har 

spelbolagen börjat införa tjänster som begränsar spelandet. Detta kan innebära att spelaren 

själv får sätta gränser för hur mycket de får spela för under en viss tidsperiod eller så kan de 

även blockera sitt eget konto på spelsidan. Många spelbolag är måna om att ta sitt ansvar mot 

spelberoende då det kan ge spelbranschen dåligt rykte.  

 

Unibet, Betsson och Svenska Spel har alla någon form av tjänst för ansvarsfullt spelande. 

Detta går ut på att man gör ett test för att se om man är i farozonen för att få problem med sitt 

spelande. Man kan även sätta sin egen spelbudget så det inte går att spela för mer pengar än 

vad budgeten tillåter.  

Såvitt vi kan se hittar vi ingen liknande tjänst på Expekt. 

 

Blizzard erbjuder en liknande funktion för World of Warcraft som heter Parental Control där 

spelaren kan begränsa hur mycket man kan spela eller spärra sitt eget konto (Parental Control, 

2007). 
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Flexibelt användargränssnitt 

De flesta pokerklienter har någorlunda liknande användargränssnitt som är relativt lättförstått 

med de vanligaste funktionerna som t.ex. ”call” eller ”raise”. Ett bra användargränssnitt kan 

locka fler spelare till bolaget, därför är det nu allt mer vanligt att man kan göra egna 

personliga inställningar som anpassar pokerklientens användargränssnitt till spelaren.  

Möjligheten att ta fram ett statistikfönster är en sak som många spelare uppskattar där man 

kan se historiken över sitt spelande. 

 

Alla fyra bolagens pokerklienter har någon form av flexibelt användargränssnitt där man kan 

ta fram t.ex. statistikfönster, chattfönster och avatarer. 

Det bolag som utmärkte sig var Betsson där man kunde göra väldigt många personliga 

inställningar. 

 

World of Warcraft har en väldigt flexibelt användargrässnitt där det mesta kan ändras 

tackvare addons (se kapitel 5.2). 

 
Olika sorters kortspel 

Spelbolagen erbjuder inte bara pokerspel utan även andra sorters kortspel. Fördelen är att de 

lockar fler kunder då inte alla bara vill spela poker, en del spelare vill variera sig och spela 

andra spel och då är det enkelt att fortfarande använda samma klient.  

 

De kortspel som alla fyra spelbolag erbjuder är Texas Hold’em, Omaha, 7 Card Stud och 5 

Card Draw vilket är det vanligaste kortspelen online. 

 

Eftersom World of Warcraft inte är ett kortspel finns det inte några andra sorters kortspel. 
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7  Enkätundersökning  
Detta kapitel är sammanställning av vår enkätundersökning och de svar vi fick. Det var 20 

personer som deltog och vi presenterar resultatet i både stapel- och cirkeldiagram.   

 

Fråga 1: Hur kom du i kontakt med onlinespelandet? 

I den här frågan skulle personen vi tillfrågat välja de svarsalternativ som passade bäst och 

kunde även lägga till egna svarsalternativ vilket ingen av de tillfrågade gjorde.  

19 av de 20 (95%) som vi intervjuade svarade att de kom i kontakt med onlinespelandet 

genom vänner. Däremot var det bara 2 av 20 (10%) som svarade att de kom i kontakt med 

onlinespelandet genom reklam i media (se figur 4).  
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Figur 4. Sammanställning av fråga 1 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 2: Hur många olika sorters spel har du spelat via Internet?  

 Av de tillfrågade svarade 10 av 20 (50%) av de tillfrågade att de har spelat 11 eller fler spel 

via Internet vilket betyder att de flesta inte bara spelar ett spel via Internet utan även testar 

många andra spel vilket även visar sig då bara 2 av 20 (10%) svarat att de spelar 1 – 3 spel via 

Internet (se figur 5).  
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Figur 5. Sammanställning av fråga 2 i enkätundersökningen. 

 

Fråga 3: Vilka faktorer är det som påverkar att du spelar onlinespel?  

De tillfrågade fick kryssa i de alternativ som passade dem bäst så visade det sig att 17 av 20 

(85%) spelar onlinespel p.g.a. utmaningen och tävlingsinriktningen. Två andra populära 

faktorer var vänner och nöje som 16 av 20 (80%) av de tillfrågade anser påverkade deras 

onlinespelande. Dock var det 2 av 20 (10%) som svarade att pengar var en faktor som 

påverkade att de spelade onlinespel (se figur 6).  
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Figur 6. Sammanställning av fråga 3 i enkätundersökningen. 
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Fråga 4: Hur högt värderar du användargränssnittet i ett interaktivt spel eller 

pokerklient?  

De tillfrågade fick kryssa i på en skala från 1 till 5, där 1 var lägst och 5 var högst, hur högt de 

värderar användargränssnittet i en klient.  

Ingen av de tillfrågade kryssade i alternativ 1 eller 2, men 13 av 20 (65%) värderar 

användargränssnittet så högt som svarsalternativ 4 för en spelklient.  

Detta visar att de flesta värdesätter ett bra användargränssnitt (se figur 7).  
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Figur 7. Sammanställning av fråga 4 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 5: Vilka 3 faktorer tycker du är viktigast i ett programs/spels 

användargränssnitt?  

De tillfrågade tyckte att de tre viktigaste faktorerna var enkelt användargränssnitt, 

igenkänningsfaktor och flexibilitet. 17 av 20 (85%) valde enkelt användargränssnitt som en 

av de tre viktigaste faktorerna i ett programs/spels användargränssnitt. 15 av 20 (75%) 

svarade igenkänningsfaktorn, alltså att programmet liknar andra program och 13 av 20 (65%) 

tyckte att flexibilitet, möjligheten att göra personliga inställningar också tillhörde en av de tre 

viktigaste faktorerna.  

Däremot var det bara 1 av 20 (5%) som valde tala användarens språk trots att detta alternativ 

är en av de tio timreglerna för användargränssnitt enligt Jakob Nielsen och Rolf Molich (se 

figur 8) (Emring & Funke, 1999).  
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Figur 8. Sammanställning av fråga 5 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 6: Har du någon gång slutat använda ett program eller ett spel på grund av att 

användargränssnittet har varit svårt att förstå eller sätta sig in i?  

På den här frågan svarade majoriteten, 12 av 20 (60%), att de någon gång slutat använda ett 

program eller slutat spela ett spel p.g.a. att användargränssnittet varit svårt att förstå eller sätta 

sig in i (se figur 9).  
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Figur 9. Sammanställning av fråga 6 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 7: Vilka 3 faktorer är viktigast i ett online spel?  

De tillfrågade tyckte att de tre viktigaste faktorerna i ett onlinespel var utmaning och 

tävlingsinriktning, kontroll och grafik och/eller användargränssnitt. 
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14 av 20 (70%) valde alternativet utmaning och tävlingsinriktning, 12 av 20 (60%) svarade 

kontroll och 11 av 20 (55%) valde grafik och/eller användargränssnitt. 
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Figur 10. Sammanställning av fråga 7 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 8: Anser du att du utvecklats på något sätt genom att spela?  

På frågan om de utvecklats på något sätt genom att spela svarade 18 av 20 (90%)  ja på frågan 

(se figur 11).  

18; 90%

2; 10%

Ja

Nej

 
Figur 11. Sammanställning av fråga 8 i enkätundersökningen.  
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Fråga 9: Inom vilka områden tycker du att du har utvecklats genom att spela 

onlinespel?  

De som svarade ja på fråga 8 fick svara på den här följdfrågan där 16 av 20 (80%) svarade att 

de blivit bättre på språk, framförallt Engelska. 11 av 20 (55%) tyckte även att de utvecklats 

inom samarbete, datakunskap och strategiskt tänkande. 

 En av våra tillfrågade ansåg även att föräldraegenskaperna hade utvecklats (se figur 12).    
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Figur 12. Sammanställning av fråga 9 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 10: Hur ofta spelar du dataspel via Internet?  

Av de tillfrågade var det 6 av 20 (30%) som spelade 40 timmar eller mer varje vecka, vilket 

kan jämföras med ett heltidsjobb.  

Det mest vanligaste svaret var ändå att spelade mellan 15 och 28 timmar i veckan, 8 av 20 

(40%) valde detta alternativet (se figur 13). 

5; 25%

8; 40%

1; 5%

6; 30%

1 - 14 t immar/ vecka

15 - 28 t aimmar/ vecka

29 -  39 t immar/ vecka

40+ t immar/ vecka

 
Figur 13. Sammanställning av fråga 10 i enkätundersökningen.  
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Fråga 11: Tycker dina anhöriga och vänner att du sitter framför datorn för mycket?  

Av de tillfrågade hade 15 av 20 (75%) anhöriga och vänner som tyckte att de satt sitter för 

mycket vid datorn (se figur 14).  

15; 75%

5; 25%

Ja

Nej

 
Figur 14. Sammanställning av fråga 11 i enkätundersökningen.  

 

Fråga 12: Känner du någon gång behov av att du måste spela?  

På den här frågan svarade majoriteten, 11 av 20 (55%), att de någon gång känner behov av att 

spela. 

De som svarade ja på frågan skulle även motivera varför de svarat ja. De vanligaste svaren vi 

fick var att det är kul och spela med vänner och ett sätt att varva ner. Även tävlingsinstinkt 

och att det är ett billigt underhållningssätt nämndes av flera (se figur 15).  

11; 55%

9; 45%

Ja
Nej

 
Figur 15. Sammanställning av fråga 12 i enkätundersökningen.  
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8  Slutsats  
Huvudsyftet med uppsatsen är att besvara de tre frågeställningarna i vår problemformulering 

vilka är:  

• Vad är det som gör att olika sorters spel blir populära online?  

• Hur påverkar användargränssnittet spelandet?   

• Vad har spelandet för positiva/negativa konsekvenser? 

 

Utifrån vår enkätundersökning, undersökning av spelklienter och egna erfarenheter har vi 

kommit fram till följande slutsatser.  

 

8.1  Vad är det som gör att olika sorters spel blir populära 
online?  

En anledning till att onlinespel blivit populära är att det är väldigt brett utbud och det finns i 

princip spel som passar alla. Varje år hålls stora spelmässor t.ex. E3 som ger bra reklam och 

når ut till stor publik.  

I vår enkätundersökning svarade 50% av de tillfrågade att de har spelat fler än 11 olika spel 

online, det är även bra tillgängligheten till spelen då flera spel kan spelas i webbaserade 

klienter och från mobiltelefoner.  

 

Inom psykologi finns det en inlärningsmodell som heter Observational learning vilket innebär 

att andra visar vägen och man själv tar efter, härmar (Passer & Smith, 2003). T.ex. när Poker 

visas på TV kan tittaren lära sig av professionella spelare, oftast förklaras även reglerna så 

tittarens inlärningskurva blir kortare vilket ger ökad förståelse. Även andra informationskällor 

som t.ex. Pokerskolor och ordböcker gör att spelaren lättare kan sätta sig in i spelet och börja 

spela själv. 

 

Vår enkätundersökning visade att de faktorer som påverkar onlinespelandets popularitet är att 

man introduceras till spelet genom vänner som redan spelar och man fortsätter oftast att spela 

tillsammans med vännerna, det blir som ett nytt sätt att umgås.  

Andra faktorer är nöjet och utmaningen att ha intelligenta med- och motspelare vilket kan 

leda till ökad tävlingsinriktning.  
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Av de tillfrågade i vår enkätundersökning svarade majoriteten att de någon gång kände behov 

av att spela, framförallt berodde det på att vännerna spelade och man ville ha kul tillsammans 

med dem samtidigt som det är ett bra och billigt sätt att varva ner. 

 

I enkätundersökningen frågade vi vilka faktorer som är viktigast i ett onlinespel, de tre 

vanligaste svaren blev utmaning och tävlingsinriktning, kontroll och grafik och/eller 

användargränssnitt inte långt efter kom handling i spelet och kommunikation – sociala 

faktorer.  

 

Kort summering av vad som gör att olika sorters spel blir populära online: 

• Vänner    

• Stort utbud 

• Bra tillgänglighet 

• Ökad förståelse 

• Reklam 

• Utmaning och tävlingsinriktning 

• Nöje 

• Behov av att spela 

• Grafik och/eller användargränssnitt 

• Kontroll 

 

8.2  Hur påverkar användargränssnittet spelandet? 

I enkätundersökningen frågades hur högt de värderar användargränssnittet i ett interaktivt spel 

på en skala från 1 till 5 där 1 är lägst och 5 är högst. Majoriteten av de tillfrågade värderar 

användargränssnittet så högt som 4 av 5 och ingen svarade 1 eller 2.  

Vid frågan om de tre viktigaste faktorerna i ett användargränssnitt blev svaren enkelt 

användargränssnitt, igenkänningsfaktor och flexibilitet. 

Enkelt användargränssnitt och igenkänningsfaktor gör att det är lätt att sätta sig in i spelet och 

inlärningskurvan blir kortare. Flexibiliteten gör att man kan ändra det enkla 

användargränssnittet så det blir mer avancerat och ökar ens egen igenkänningsfaktor, man 

behöver då inte bli låst vid ett användargränssnitt utan man kan anpassa till så man vill ha det. 
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Om spelaren/användaren trivs med användargränssnittet leder det även till att 

spelet/programmet används mer. 

 

Användargränssnittet har stor betydelse för spelaren/användaren att 60% av de tillfrågade 

svarade att de någon gång slutat spela/använda ett spel/program enbart för att 

användargränssnittet varit svårt att förstå eller sätta sig in i.  

 

Kort summering hur användargränssnittet påverkar spelandet: 

• Användare värderar användargränssnittet högt 

• Enkelt användargränssnitt 

• Igenkänningsfaktor 

• Flexibilitet 

 

8.3  Vad har spelandet för positiva och negativa konsekvenser?  

I vår enkätundersökning svarade 17 av 20 (85%) att en faktor till att de spelade är för 

utmaningen och tävlingsinriktningens skull och 16 av 20 (80%) svarade att även vänner och 

nöje var faktorer som påverkade spelandet.  

Det kan tolkas som positivt att man söker utmaningar genom att spela för att utvecklas och bli 

bättre. Spelandet har blivit ett billigt och relativt enkelt nöje där man kan sitta hemma och 

ändå umgås med sina vänner och man kan även lära känna nya personer över hela världen.   

Samtidigt som man spelar anser många som 18 av 20 (90%) av de tillfrågade att de på något 

sätt  utvecklats genom att spela online. De områden som de hade utvecklats i, svarade 16 av 

20 att deras språk hade blivit bättre. 11 av 20 svarade att de hade utvecklats i samarbete, 

datakunskap och strategisk tänkande.   

 

Även om spelaren lär sig mycket av att spela är det väldigt tidskrävande, i 

enkätundersökningen svarade 6 av 20 (30%) att de i snitt spelar 40 timmar eller mer varje 

vecka vilket kan jämföras med ett heltidsarbete och 8 av 20 (40%) svarade att de spelar 

mellan 15 – 28 timmar per vecka som kan jämföras med ett deltidsarbete.  

Allt detta spelande är inte populärt hos spelarens anhöriga och vänner då 15 av 20 (75%) 

svarade att deras anhöriga tycker att de sitter framför datorn för mycket. 

En anledning som kan påverka att en del personer spelar så mycket är att majoriteten, 11 av 

20 (55%), av de tillfrågade svarade att de någon gång känt behov av att spela. Behoven kan 
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uppstå från t.ex. grupptryck då man inte vill hamna efter sina vänner i spelet och därför måste 

spela för att hänga med.  

Det positiva med att det spelas mycket är ändå att t.ex. föräldrarna vet att deras barn spelar 

istället för att vara ute på stan och dricka alkohol och hamna i trubbel.  

 

Den ökade tillgängligheten har bidragit till att det spelas mer och spelaren riskerar att bli 

spelberoende. Det är positivt att många spelbolag har börjat införa funktioner som kallas 

ansvarfullt spelande där spelaren kan begränsa sitt spelande.  

 

Kort summering av positiva konsekvenser: 

• Utmaning och tävlingsinriktning 

• Billigt och enkelt nöje 

• Umgås och träffa nya vänner 

• Utvecklas inom framförallt språk, samarbete, datakunskap och strategiskt tänkande 

• Föräldrarna vet vad barnen gör 

• Spelbolag tar ansvar genom funktionen ansvarsfullt spelande 

 

Kort summering av negativa konsekvenser: 

• Tidskrävande 

• Anhöriga och vänner tycker att de sitter framför datorn för mycket 

• Behov av att spela, grupptryck 

• Ökad tillgänglighet 

• Spelberoende 
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9 Reflektioner kring uppsatsen 
Vi tror själva att faktorer som reklam och recensioner har större påverkan i hur människor 

kommer i kontakt med onlinespel än vad som visades i vår enkätundersökning, t.ex. E3 

mässan väcker stor uppmärksamhet i hela världen.  

Däremot är vi inte överraskade att vänner påverkar spelandet på många olika sätt i hur 

spelaren kommit i kontakt med spelet och även fortsätter spela tillsammans med sina vänner. 

Det negativa med att spela online med vissa vänner innebär att spelaren umgås mindre med de 

vännerna som inte spelar, anhöriga och vänner som inte spelar kan då lätt tycka att spelaren 

spelar för mycket. Därför är vi inte förvånade över att så många svarade att deras anhöriga 

tycker att de spelar för mycket då vi själva känner igen det från egna erfarenheter. 

Utmaning och tävlingsinriktning utmärkte sig också i enkätundersökningen vilket man kan 

förstå då det är naturligt att söka utmaningar och känna tillfredsställelse när man övervinner 

hindren.  

 

Vi är inte överraskade att så många som 50% uppgav att de spelat 11 olika spel eller mer 

online, det skulle vara mer överraskande om majoriteten spelat 1-3 olika spel då det är stort 

utbud på olika spel och det finns alltid nåt spel som passar spelaren.  

Det är även förståligt att användargränssnittet värderades högt och att majoriteten någon gång 

slutat använda ett program eller spel enbart för att användargränssnittet varit svårt att förstå 

eller sätta sig in i, vilket vi själva har upplevt.  

Utifrån vår enkätundersökning är de tre viktigaste faktorerna för ett bra användargränssnitt att 

det är enkelt, igenkänningsbart och flexibelt vilket vi håller med om då det är tre bra faktorer 

som bör uppfyllas i ett användargränssnitt.  

 

Dock är vi lite förvånade över att spelets hårdvara inte prioriterades så högt då vi själva vet 

hur frustrerande det är när spelet inte fungerar. I och för sig är detta inte något man tänker 

mycket på då spelet fungerar som det ska.  

 

I vår egen undersökning av spelklienter visade det sig att spelbolagen prioriterar vissa 

faktorer, dessa är pokerskolor/ordbok, dygnetruntsupport, ansvarsfullt spelande och flexibelt 

användargränssnitt. Detta tycker vi är förståeligt då pokerskolor/ordbok gör att nya spelare 

lättare kan sätta sig in i spelet och förstå innebörden. Dygnetruntsupport ger bra service och 

spelaren kan känna sig tryggare när de vet att de kan få hjälp vid eventuella problem. 
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Ansvarsfullt spelande visar att bolagen tar sitt ansvar och att de bryr sig om sina kunder och 

försöker förhindra spelberoende. Flexibelt användargränssnitt som vi nämnt tidigare är något 

som spelbolag prioriterar då de vet att ett bra användargränssnitt leder till nöjda kunder. Enligt 

oss har World of Warcraft ett väldigt flexibelt användargränssnitt då man själv kan modifiera 

det med addons. Dock kan det vara en risk om  pokerklienterna kunde modifieras på samma 

sätt då säkerheten skulle sjunka om addons användes i syfte för att fuska.  

När vi gjorde denna undersökning var vi nyfikna på likheterna och skillnaderna på 

spelbolagen och dess klienter. Vi kom fram till att det inte var så stor skillnad mellan de 

spelbolag vi undersökt, även deras användargränssnitt i spelklienterna påminde om varandra 

med undantag från World of Warcraft som inte är ett pokerspel.  
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 Bilaga. Intervjufrågor  
 

1. Hur kom du i kontakt med onlinespelandet? (Kryssa i de alternativ som passar dig) 

 

 Vänner 

 Reklam 

 Spelat liknande spel 

 Nyfiken 

 Recensioner  

 

Kom du i kontakt med onlinespel på ett annat sätt, ge exempel: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Hur många olika sorters spel har du spelat via Internet?  

 

 1 - 3  

 4 - 6  

 7 – 10 

 11+ 

 

3. Vilka faktorer är det som påverkar att du spelar onlinespel? (Kryssa i de alternativ 

som passar dig) 

 

 Utmaning och tävlingsinriktning 

 Vänner 

 Pengar 

 Nöje 

 Intelligenta med- och motspelare 
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Om du har fler alternativ, ge exempel: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Hur högt värderar du användargränssnittet i ett interaktivt spel eller pokerklient?  

 

 5 - Högst 

 4 

 3  

 2 

 1 - Lägst 

 

5. Vilka 3 faktorer tycker du är viktigast i ett programs eller spels användargränssnitt? 

 

 Igenkänningsfaktor - liknar andra program.  

 Feedback – Användaren ska alltid informeras om vad som händer i programmet 

och/eller spelet.  

 Enkelt användargränssnitt –Lättförstått, lämplig placeringen av knappar. 

 Flexibilitet – Möjligheten att göra personliga inställningar, snabbkommandon.  

 Tala användarens språk – Ord, fraser och figurer. 

 Hjälpfunktion – Dokumentation och/eller tutorials. 

 

Om du andra alternativ, ge exempel: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Har du någon gång slutat använda ett program eller ett spel på grund av att 

användargränssnittet har varit svårt att förstå eller sätta sig in i? 

 

 Ja 

 Nej 
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7. Vilka 3 faktorer är viktigast i ett online spel?   

 

 Handling i spelet 

 Kontroll 

 Ljud 

 Grafik och/eller användargränssnitt  

 Kommunikation – Sociala faktorerna  

 Utmaning/tävlingsinriktning  

 Spelets hårdvara – Ex uppkoppling, server  

 Hjälp/Support funktion  

 

Om du har fler alternativ, ge exempel: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Anser du att du utvecklats på något sätt genom att spela?  

 

 Ja 

 Nej 

 

Om du har svarat nej, hoppa över fråga 9.   

 

9. Inom vilka områden tycker du att du har utvecklats genom att spela onlinespel? 

(Kryssa i de alternativ som passar dig) 

 

 Språk 

 Samarbete 

 Datakunskap 

 Social kompetens 

 Strategiskt tänkande 

 

Om du har fler alternativ, ge exempel:  

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10. Hur ofta spelar du dataspel via Internet? 

 

 1 - 14 timmar/veckan 

 15 -  28 timmar/veckan 

 29 - 39 timmar/veckan   

 40+ timmar/veckan 

 

11. Tycker dina anhöriga och vänner att du sitter framför datorn för mycket? 

 

 Ja   

 Nej 

 

12. Känner du någon gång behov av att du måste spela? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarat Ja, motivera varför: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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