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Abstract 

This paper is about how the location based game Pokemon Go motivates players to play the 

game outdoors and defining the games design principles and how they encourage social 

interaction between players. The paper has made use of three different qualitative data 

gathering methods, a brief ethnographical field study, semi structured interviews and an 

analysis based on theoretical frameworks used for conducting research about video games. 

Players were found to play outside for three reasons, the freedom of using a smartphone to 

play location based games, Pokemon Go’s location based game technology that creates re-

wards that are given to a player if they complete tasks done outside and the games feedback 

to reality via the avatars movement correlating with the physical movement of the player. 

Pokemon Go was also found to only encourage social interaction with other players 

through indirect means. The game does this by putting players outside and making it very 

easy to recognize other players, and through the use of lures, Pokestops and Pokegyms, the 

incentive to approach these other players and engage in some form of social interaction 

increases. The game functions primarily as a catalyst as well as a safety net for social in-

teractions, where players will recognize each other and initiate an interaction using the 

game as a basis for conversation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 

Författaren önskar tacka alla inblandade från informatikinstitutionen på Umeå Universitet 

för all hjälp som givits med att skriva detta arbete. Vidare så ska ett enormt stort tack riktas 

till Umeås Pokemon Go-spelare från Facebookgruppen ”Pokemon Go Umeå” som bidragit 

och delat med sig av sin kunskap som varit oumbärlig för detta arbete. 
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1. Introduktion 

En av de IT-artefakter som människor konstant använder i dagens samhälle är vår 

smartphone och Pokemon Go har skapat ett skifte på det sätt vi använder den. Det är numera 

en naturlig del av vardagen att närma sig en individ som har mobilen framme och initiera en 

konversation med orden ”är du ute och fångar Pokemon?”. För så lite som ett år sedan så var 

detta någonting otänkbart. 

Pokemon Go är ett mobilspel med förstärkt verklighetsteknik som är skapat av företaget 

Niantic och är resultatet av en sammanslagning mellan mobila omgivningsbaserade spel och 

världsfenomenet Pokemon. Spelet går ut på att använda den riktiga världen som spelplan och 

genom att färdas till olika geografiska platser, försöka fånga så många olika Pokemon som 

möjligt. Pokemon har existerat som samhällsfenomen ända sedan det första spelet till Ga-

meBoy släpptes i början på 90-talet. Pokemon har växt till att inkludera allting från spel, tv-

serier, spelkort och många fler områden och är ett fenomen som existerar runt omkring oss. 

Den maskot som har blivit synonym med denna franchise är den Pokemon med namnet Pi-

kachu. Det går att känna igen denna Pokemon både på dess läte ”Pika Pika? Pikachu!” och 

dess utseende som har formen av en elektriskt gul mus. 

Bild 1. Den mest igenkända Pokemon av alla, Pikachu (Pokemon, 1996). 

 

Dagens smartphone har en myriad av möjliga och potentiella användningsområden med 

både kortsiktiga och långsiktiga påverkningsområden för oss användare. Vår vardag har bli-

vit mer lätthanterlig och öppen då vi bär med oss en dator i miniatyr i våra fickor som befriar 

oss från att vara fastbundna vid stationära datorer. Denna öppenhet och frihet har även bör-

jat visa sig i spelvärlden där företag arbetar med att kombinera rörligheten som en 

smartphone ger tillsammans med nöjet av att spela ett spel. Detta har öppnat dörren för mo-

bila omgivningsbaserade spel som använder sig av GPS-teknik för att omvandla det faktum 

att vi rör oss mellan olika geografiska punkter till en underhållande spelmekanik (Nicklas, 

Pfisterer & Mitschang, 2001). När Pokemon Go släpptes under sommaren år 2016 så började 

människor bege sig utomhus och interagera med omvärlden genom spelet. Detta ledde också 

till flertalet nya sociala interaktioner mellan spelare av Pokemon Go, som sprang in i männi-

skor de aldrig tidigare träffat tidigare men ändå delade gemensamma värderingar med, näm-

ligen infångandet av Pokemon. 
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Det finns åsikter i dagens samhälle att människor är alltför fokuserade på deras mobiltele-

foner och stänger av möjligheten att interagera med andra människor runt omkring dem 

(Metz, 2016). Och om man vid en första blick tittar på Pokemon Go så kan man tro att detta 

spel förstärker isolationen mellan oss människor då spelet till ytan ger skenet av att full kon-

centration på skärmen är en nödvändighet. I själva verket så är detta spel fyllt med möjlig-

heter till sociala interaktioner mellan spelare som träffas ute i världen. Vad är resultatet av 

alla dessa sociala interaktioner som skett tack vare detta mobilspel? Finns det någonting vi 

kan lära oss av detta samhällsfenomen? Hur spelet uppmuntrar dessa interaktioner bland 

dess spelare och på vilket sätt, är kärnan i vad denna forskning vill undersöka. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Forskningsfrågan i denna uppsats berör vilka specifika designelement i Pokemon Go som 

driver människor utomhus för att spela spelet samt vad som kan sägas av alla nya och fre-

kventa sociala interaktioner som sker tack vare att spelandet sker i en utomhusmiljö. Forsk-

ningsfrågan behöver alltså täcka in ett antal olika kategorier. Varför går spelare utomhus för 

att spela? Varför pratar spelare med andra människor när de spelar Pokemon Go utomhus? 

Är det en del av spelet eller gör människor valet att prata på egen hand? Hur känner använ-

dare att prata med så kallade främlingar som ett direkt resultat av att spela Pokemon Go? 

Kan människor generellt bli bättre på sociala interaktioner tack vare att de spelar Pokemon 

Go? Vilken typ av socialt beteende växer fram när människor spelar Pokemon Go? Dessa del-

frågor summeras genom följande problemformulering. 

 

 På vilket sätt påverkar de olika designelementen i Pokemon Go dess användares bete-

endemönster med avseende på sociala interaktioner med andra människor? 

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera de designelement som ökar möjligheten eller för-

enklar initieringen av sociala interaktioner mellan människor. Det finns element i Pokemon 

Go som motiverar människor att prata med varandra i större utsträckning än vad som anses 

normalt. När man lägger ihop detta med att människor som sociala varelser mår bra av att 

interagera med andra människor så blir det tydligt att de designelement i Pokemon Go som 

används för just detta syfte också har användningsområden utanför spelvärlden. 
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2. Metod 

Denna uppsats avser att undersöka vilka designelement i Pokemon Go som får spelare att gå 

utomhus och spela samt hur mycket av de sociala interaktioner som sker mellan spelare är 

påverkade av spelets design. Detta kräver datainsamlingsmetoder och analysverktyg som har 

en koppling till spelvärlden. Datainsamlingsmetoderna måste också ta hänsyn till den sociala 

aspekt som existerar när flera människor spelar samma omgivningsbaserade spel och har 

stor chans att träffa andra människor. Då många individer i flera olika världsdelar spelar Po-

kemon Go så ger det en enorm spridning av potentiella respondenter. Det vore alltför 

tidskrävande att samla in data från olika kontinenter för att inte nämna att arbetets storlek 

skulle öka exponentiellt. Detta ledde till att datainsamlingen fokuserades på att undersöka ett 

fåtal spelares upplevelser och berättelser från att spela Pokemon Go så djupgående som möj-

ligt istället för att mer ytligt ta reda på utsagor från ett större antal spelare. 

Detta, tillsammans med avgränsningen av forskningsfrågan, styrde valet av datain-

samlingsmetod till att bli en etnografisk fältanalys av Pokemon Go där jag som forskare spe-

lar spelet och analyserar de resultat jag får, kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

ut så djupgående svar som möjligt från respondenter samt en egen analys av Pokemon Go 

baserad på de teoretiska ramverk som existera för spelanalys. Hade inriktningen för forsk-

ningen varit av typen ”hur olika människor runtomkring världen förändrar sitt beteende på 

grund av Pokemon Go” så hade kvantitativa metoder varit att föredra då enkätintervjuer är 

mycket enklare och bättre anpassade för att samla större mängder data. Istället så är detta 

arbete inriktat på de bakomliggande designelementen som skapar social uppmuntran vilket 

kräver den typ av kvalitativ data som bäst erhålles med analyser och intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer ger en enorm mängd kunskap från ett fåtal individer, den kunskap som genereras 

är mer djupgående än den som kommer ifrån kvantitativ data, kvalitativa analyser saknar 

dock möjligheten att effektivt användas till generaliseringar vilket är mer lämpat för kvantita-

tiva metoder (Patton, 2002).  

För att skapa en relation till forskningsobjektet Pokemon Go så var den absolut första da-

tainsamlingen som skedde en etnografisk observationsstudie av spelet. Styrkorna med obser-

vationsstudier är att forskaren får en direkt och mer personlig kontakt till ämnet ifråga (vilket 

också ökar känslan av samhörighet med intervjurespondenterna) samt en mycket större möj-

lighet att förstå och begripa kontexten kring de interaktioner som sker kopplat till forsk-

ningsämnet. Observationsstudier skapar även möjligheten att upptäcka och lära sig nyanser 

om ämnet som annars inte hade upptäckts om forskaren enbart förlitat sig på skrivna rappor-

ter för att skapa sin bakgrundsförståelse (Patton, 2002). Observationsstudien påbörjades 

med att installera applikationen Pokemon Go för att sedan spendera fem tillfällen på cirka 

två timmar vardera att spela spelet i olika stadsdelar. Efter alla spelsessioner slutförts så 

sammanställdes beskrivningarna av spelsessionerna för vidare analys. 

Den egna analysen använde sig av tidigare forskning och teorier genom en metodologisk 

verktygslåda med analysverktyg med namnen Object Inventory, Interface Study, Interaction 

Map och Gameplay Log (som alla beskrivs i teorikapitlet). Dessa verktyg används för att un-

dersöka olika aspekter kring spel och hur de påverkar dess spelare. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer komplementerar den självständiga analys som 

också använts i denna forskning då intervjuer används för att ta reda på saker från männi-
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skor som det inte är möjligt att observera. För att få en så tydlig bild som möjligt så är inter-

vjuer oumbärliga att användas som komplement till observationer, det går inte att enbart 

observera känslor, tankar och mänskliga intentioner. Den typen av svar kräver att man som 

forskare ställer frågor (Patton, 2002). Intervjuerna spelades in med en Samsung Galaxy S7 

mobiltelefon, för att sedan transkriberats med hjälp av en webbaserad mjukvara kallad 

transcribe som underlättar skrivandeprocessen när man kodar sina intervjuer till text 

(Transcribe, 2010).  

2.1 Urval av respondenter 

Respondenterna för de kvalitativa, semi-strukturerade intervjuerna valdes ut från två olika 

grupper, totalt intervjuades tio stycken respondenter där sju av informanterna var kvinnor 

och tre var män. Den första gruppen kom ifrån ett bekvämlighetsurval och bestod av tre re-

spondenter i författarens närvaro som antingen var aktiva Pokemon Go-spelare eller hade 

varit aktiva vid något tillfälle. Respondenternas ålder var alla kring 30 år gamla där två av tre 

hade en tidigare koppling till Pokemonfranchisen. Den andra gruppen bestod av sju respon-

denter där alla var aktiva Pokemon Go-spelare från Umeå som skapat en egen facebookgrupp 

där de diskuterade allting kopplat till Pokemon Go. Åldern skilde sig markant mellan re-

spondenterna där den yngsta var i tidig 20 års ålder och den äldsta befann sig kring 60 års 

ålder. 

2.2 Utförande av intervjuerna 

Intervjuerna för bekvämlighetsurvalet gick till så att jag kontakade de tre stycken personer 

som fanns i min närhet och bestämde möte vid en tid och plats som passade båda personer 

bäst. Då det redan fanns en naturlig koppling mellan mig och de respondenter som var en del 

av bekvämlighetsurvalet så blev de intervjuerna långt mer avslappnade från min sida och mer 

lika ett samtal än en intervju. För de respondenter som kom ifrån facebookgruppen Pokemon 

Go i Umeå så skrev jag först en kort text i facebookgruppen som presenterade mig själv och 

min forskning, för att sedan fråga om det fanns intresse av att bli intervjuad.  Sju stycken 

människor var positivt inställda till att bli intervjuade (många fler erbjöd sig men av tidsskäl 

så var jag tvungen att begränsa antalet respondenter) och jag valde olika caféer på Umeå 

Universitets campus för att göra intervjuerna så bekväma som möjligt. När jag intervjuade 

respondenter jag inte kände sedan tidigare var jag mycket mer fokuserad på att upprätthålla 

ramarna av en intervju vilket innebar färre utvandringar från frågorna på intervjuguiden. 

Intervjun började med att jag presenterade mig själv, vilken institution jag kom ifrån och vad 

min forskning gick ut på. När sedan frågorna började ställas så var mitt första mål att skapa 

en kontakt mellan mig och respondenterna genom att generellt prata om Pokemon Go och 

fråga om erfarenhetsnivåer, vilken som var deras starkaste Pokemon och så vidare. Efteråt 

fokuserade jag på att ställa frågor som fick fram de olika respondenternas upplevelser med 

Pokemon Go kopplat till sociala interaktioner. Intervjuerna avslutades med att fråga ifall re-

spondenten hade något specifikt att tillägga som inte kommit upp under intervjuns gång. 
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2.2 Etik 

För att bedriva god forskning så krävs det att all vetenskaplig forskning förhåller sig till de 

etiska riktlinjer som är uppsatta av vetenskapsrådet. Dessa riktlinjer är menade att skydda 

respondenters personliga integritet samtidigt som de skapar ett syfte för forskningen i fråga 

att bedrivas på ett korrekt och meningsfullt sätt (Vetenskapsrådet., 2002). 

De uppsatta riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet säger att en respondent ska vara medveten vad 

forskningen handlar om för att kunna avgöra om man vill vara delaktig och dela med sig av 

sin kunskap. Utöver det så ska respondenten bli informerad om att allt deltagande är frivilligt 

och att det är möjligt att avbryta deltagande vid vilket tillfälle som helst. Samtyckeskravet 

kräver att forskaren inhämtar medvetet samtycke från respondenten samt att ej myndiga 

deltagare måste godkännas av deras föräldrar alternativt vårdnadshavare. Respondenter ska 

även självständigt kunna bestämma villkoren för deras deltagande och även kunna avbryta 

sitt deltagande utan negativa följder. Konfidentialitetskravet ger respondenten rätt till att få 

sina etiskt känsliga uppgifter behandlade med sekretess samt att all privat information om 

dem som kommit fram i intervjuerna avrapporteras i sådan grad att det inte går att identifi-

era respondenten baserat på vad de tillkännagett under intervjun. Nyttjandekravet säger att 

den personliga information som blivit tillkännagjord inte får användas för någon form av 

kommersiellt bruk eller andra ej vetenskapliga syften samt att informationen inte får använ-

das mot respondenten rörandes vårdnadsfall eller liknande situationer (Vetenskapsrådet., 

2002). För att vara säker på att följa dessa krav så vid varje intervjutillfälle så gjordes varje 

respondent medveten om vilka rättigheter de hade samt vilka skyldigheter som låg på mig 

som utförde intervjuerna. Efter att respondenten lyssnat, förstått och givit sitt medgivande 

om vad som gällde så påbörjades intervjun. 

2.3 Metoddiskussion 

Det hade varit önskvärt att undersöka hur olika delar av världens befolkning ändrat sina be-

teendemönster i jämförelse med varandra men det hade krävt enormt många studieobjekt 

samt användningen av mer kvantitativa metoder, exempelvis olika former av enkäter, vilket 

hade legat utanför storleksramen för detta arbete. Då en extremt stor mängd människor i 

världen spelar Pokemon Go (Barrett, 2016), så kommer de intervjuer som skulle behöva utfö-

ras inte kunna täcka in alla olika grupper av människor som skulle räknas som aktiva använ-

dare. Detta innebär att den datainsamling som utförts endast kommer att gälla respondenter 

som funnits i min egen relativa närhet. Detta resulterar i att jag inte kan uttrycka mig om 

olika beteenden på andra världsdelar utan enbart kan uttrycka mig om de spelare jag faktiskt 

intervjuat samt att mina resultat inte kan appliceras på någon form av generalisering om Po-

kemon Go-spelare då mitt metodval inte stöder den typen av resultatuttryck. 

En frågeställning som dök upp tidigt i skrivandeprocessen var valet mellan intervjudata 

och observationsdata inom den kvalitativa datainsamlingen samt vilken av de två olika data-

insamlingsmetoderna som det skulle fokuseras mest på. Då Pokemon Go, som en del av spel-

upplevelsen, inkluderar mycket rörelse utomhus så fanns möjligheten att göra en mer etno-

grafiskt baserad datainsamling. Det hade inneburit att majoriteten av all redovisad data hade 

varit observationsdata, vilket hade varit intressant att ta del av, dock så hade alla beskriv-
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ningar skapat en oansenligt stor mängd data vilket hade förminskat användningen av den 

information som erhållits av intervjudata och den egna analysen, som utförts med de meto-

dologiska verktyg som beskrivs i kapitel tre, hade gett arbetet. I valet av observationsstudie så 

krävs det eftertanke på hur mycket data som tagit formen av rena beskrivningar av beteen-

den, i stil med: ”en grupp människor rör sig från stadsparken ned mot hamnen”, som varit 

del av observerat beteende och är viktigt att analysera men det hade gjort rapporten fylld 

med beskrivande text. Utöver detta så tog den egna analysen upp en stor mängd tid som satte 

stop för alla former av djupgående observationsdata. Istället så förminskades observations-

delen av datainsamlingen till att själv enbart spela Pokemon Go för att skapa kontexten som 

krävs för att förstå hur andra spelare tänker.  

En av begränsningarna med urvalet av respondenter som väldigt tidigt behövdes ta ställ-

ning mot var det faktum att en enorm mängd människor spelar detta spel i väldigt många 

samhällsgrupper. Detta gjorde det väldigt svårt att välja ut enskilda grupper, exempelvis hög-

stadieelever, universitetsstudenter eller heltidsarbetande människor för att intervjua. Detta 

ledde till både bekvämlighetsurval tillämpades för att hitta respondenter samt att en fa-

cebookgrupp som var verksam i Umeå också förfrågades om de fanns villiga respondenter. 

Det hade varit extremt intressant att prata med Pokemon Go-spelare från olika världsdelar 

och kulturer för att jämföra hur dem hade sett på alla sociala interaktioner som skett tack 

vare spelet. Dock så fanns det inte nog med tid för att utöka datainsamlingen till en sådan 

stor grad. 

Andra saker som format valet av metod för datainsamlingen är även frågan om vad pro-

blemformuleringen skulle fokusera på. Då arbetet behövde inkludera en tydlig inriktning på 

informatikområdet så dök det upp en fråga kring om den förstärkta verklighetstekniken i 

Pokemon Go var det som skulle undersökas eller enbart spelets generella design, med fokus 

på vad mer specifikt motiverade spelare att spela Pokemon Go utomhus. Den främsta an-

vändningen av förstärkt verklighetsteknik i Pokemon Go är hur kameran för smartphones 

används för att projicera Pokemon ut i verkligheten. De flesta som spelar spelet väljer dock 

att stänga av kamerafunktionen med anledning att spara på batteriet till sina telefoner, detta 

antyder att den förstärkta verklighetstekniken i spelet inte är den enda anledningen (eller 

den största) till varför spelare uppmuntras till att spela Pokemon Go utomhus. Detta skapade 

ett skifte i forskningens utformning där forskningsfrågan modifierades till att undersöka 

vilka designelement i Pokemon Go som får folk att spela utomhus och hur mycket designele-

menten påverkar den sociala interaktion som sker mellan spelare. 
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3. Teori och relaterad forskning 

Då Pokemon Go är ett nytt fenomen, så finns det begränsat med forskning som behandlat de 

beteendefenomen som uppstått kring spelet sedan det officiellt släpptes. Den forskning som 

finns behandlar äldre typer av verklighetsförstärkt teknik och hur den används i olika spel 

och påverka mänskliga spelare på olika sätt. Forskning om verklighetsförstärkt teknik är 

uppdelad i ett antal delar där viss forskning beskriver grunderna, hur den uppstod, vad som 

definieras som verklighetsförstärkande teknik och vad som krävs för att vidareutveckla den. 

Vidare beskriver tidigare forskning inom ämnet även vad som anses som god speldesign för 

spel samt hur omgivningsbaserade spel frodas på mobila plattformar som smartphones. An-

nan forskning fokuserar på hur olika typer av spel använder sig av isbrytareffekter för att 

uppmuntra användare till sociala interaktioner mellan varandra för att snabbare känna sig 

mer bekväm och lära känna nya människor (Jarusriboonchai, Malapaschas & Olsson, 2016). 

Då Pokemon Go består av mer delar än enbart verklighetsförstärkt teknik så kommer detta 

kapitel även att beskriva teorier bakom omgivningsbaserade spel och generell speldesign. 

3.1 Generell förstärkt verklighetsteknik 

Augmented Reality, AR-teknik eller förstärkt verklighetsteknik är en form av gränssnittsde-

sign som projicerar digitala bilder genom en kamera ut i verkligheten. När man sedan tittar 

genom kameralinsen så kan digitala bilder ta plats i den fysiska världen och exempelvis skapa 

illusionen av att det springer Pokemon ute i naturen. Augmented Reality eller förstärkt verk-

lighet är ett sätt att låta en människa använda familjära vardagsobjekt där dessa vardagsob-

jekt också ger en länk till ett datornätverk. Förstärkt verklighet togs delvis fram för att brygga 

klyftan mellan digitalt och analogt där tydliga exempel finns i kontorsmiljöer, där önskan om 

ett papperslöst kontor är starkt men verkligheten målar upp en annan bild där elektronisk 

information alltför ofta är bortkopplad från verkligheten. Det existerar tre grundläggande 

sätt att använda AR-teknik: man kan förstärka (från engelskans augment) användaren, vilket 

innebär att en användare tar på sig exempelvis en hjälm eller handskar för att få information 

från omgivningen. Man kan förstärka det fysiska objektet i sig, vilket påminner om internet 

of things, där det fysiska objektet blir förstärkt med I/O enheter. Det tredje sättet är att för-

stärka verkligheten omkring användaren och objektet, detta exemplifieras med ett digitalt 

skrivbord som projicerar en skärm på en yta och låter användaren peka på samma yta för att 

utföra diverse sysslor (Mackay, 1998). 

Definitionen av förstärkt verklighetsteknologi görs med hjälp av den verklighets-virtuella 

kontinuiteten framtagen av Milgram och Kishino som placerar förstärkt verklighet vid mixed 

reality. 
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Bild 2. Exempel på hur den verklighets-virtuella kontinuiteten ser ut (Van Krevelen & Poel-

man, 2010). 

 

Enligt denna definition så kombinerar förstärkt verklighet verkliga och virtuella objekt i en 

verklig omgivning, registrerar och för upp båda dessa objekt i linje med varandra samt, till 

sist, kör interaktivt i tre dimensioner i realtid. Förstärkt verklighetsteknik har en begränsning 

i och med att den enbart påverkar syn, hörsel och känsel då nutidens teknik inte fokuserat på 

förstärkt verklighet genom smak och lukt eftersom är väldigt svårt att inkludera människans 

fullständiga sinnesintryck med dagens teknik (Van Krevelen & Poelman, 2010). 

3.2 Omgivningsbaserade spel och deras egenskaper 

Dagens mobila IT-artefakter har vuxit och utvecklats sedan de först introducerades på den 

globala marknaden. Dessa IT-artefakter hanterar både trådlös datakommunikation och har 

tillräcklig processorkraft för att köra flertalet egenskapade applikationer i sina system. Detta 

tillsammans med användningen av GPS-system, har öppnat dörrarna för tjänster som foku-

serar på att känna igen och lokalisera användare på geografiska positioner. Även mobila spel 

har börjat använda sig av dessa koncept vilket innebär att traditionella sätt att interagera 

med spel (tangentbord, mus, handkontroll o.s.v.) blivit utbytta mot att spelarna fysiskt flyttar 

sina geografiska positioner, vilket avläses av IT-artefakterna och omvandlas till olika para-

metrar inom spelets ramar som är tänkta att påverka spelarnas beteenden. 

Det finns tre olika typer av omgivningsbaserade spel där den första typen går under nam-

net mobila spel och innebär att enda gången någon form av spårning eller geografisk påver-

kan på spelmotorn sker är när två olika spelare möts, två mänskliga spelare, och deras närhet 

till varandra är vad spelet avläser. Den andra typen av omgivningsbaserade spel heter just 

omgivningsbaserade spel och i dessa spel så är spelarens geografiska position viktig och olika 

spelscenarier kan inträffa när spelaren besöker olika geografiska platser. Den sista typen he-

ter spatialt medvetna spel och integrerar geografiska omgivningar in i spelarens värld, exem-

pelvis så skulle spelet känna av att spelaren går in i en kyrka och precis då, vid det tillfället, 

aktivera en speciell händelse som bara sker när folk kliver in i kyrkor. (Nicklas, Pfisterer & 

Mitschang, 2001). 

Omgivningsbaserade spel har börjat användas som en plattform att skapa en isbrytaref-

fekt mellan människor som spelar samma spel. Eftersom spelen använder sig av riktiga plat-

ser i världen så använder sig spelskaparna av olika designprinciper för att sammanbringa 

olika spelare i sociala situationer som de ofta måste delta i för att komma vidare i spelet. Ex-

empel på dessa typer av spel kan ses både i Ingress och till viss del i Pokemon Go, som ut-

vecklats av Niantic. Det finns även spel som table tilt där fyra individer som inte känner 

varandra sedan tidigare får samlas kring ett virtuellt bord, som gemensamt skapas av alla 

deltagares smartphones och med hjälp av kommunikation med varandra, föra en digital boll 

genom en bordslabyrint (Powell, Brinkman, Barnes, Catete, 2012). 
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De positiva egenskaper som tillskrivs omgivningsbaserade spel beror på dagens mobiltele-

foner och hur de skapar möjligheter för att kombinera, tidigare, statiskt eller stillasittande 

spelande med mobiltelefonens möjligheter för rörelse i den fysiska världen. En mobiltelefon 

är per design menad att användas på rörande fot (Rashid, Mullins, Coulton, Edwards, 2006). 

3.3 Teori om generell speldesign 

När forskning och spel nämns i samma mening så finns det vissa faktum att komma ihåg. 

Spel i formen av interaktiv underhållning (tv-spel och dataspel) har funnits i vårt samhälle 

under en väldigt kort tid i jämförelse med andra forskningsområden. Detta lägger en be-

gränsning på vilka ramverk som finns tillhands för att utföra vetenskapliga analyser. Dock så 

existerar det metoder som används i detta fält. Det finns ett så kallat metodologiskt verktygs-

sett som används för att utföra generella analyser av spel. Dessa verktyg är uppdelade i fyra 

delar och går under namnen Object Inventory, Interface Study, Interaction Map och Game-

play Log och ger forskare möjlighet att analysera spel för att kunna komma fram till slutsat-

ser gällande spelens uppbyggnad (Consalvo & Dutton, 2006).  

Object Inventory innebär att man undersöker de föremål som spelet erbjuder spelaren att 

tillförskaffa sig på olika vis. Genom att katalogisera dessa objekt så kan man ta reda på vilket 

värde de har inuti spelet och vilket syfte de tjänar i spelets värld samt vilket spelarbeteende 

spelet försöker skapa. Att utföra Object Inventory innebär att skapa en checklista som går 

igenom objektens egenskaper och därigenom få svar på större frågor såsom: har ett objekt i 

spelet ett syfte eller flera syften? Blir spelaren uppmuntrad att samla objekt? På vilket sätt 

sker den uppmuntran? Vad berättar spelets prissättning på objekten om den inneboende 

ekonomiska strukturen för objekten? 

Interface Study utreder hur ett spels gränssnitt påverkar användares upplevelser. Detta 

verktyg används för att bryta ned spelets gränssnitt med avseende på den information och 

möjlighet som blir givet spelaren med syfte att kunna manipulera diverse spelelement. Ex-

empel på detta är att titta på ett spels olika menyskärmar, notera vilka valmöjligheter som 

erbjuds och analysera vad de valmöjligheterna innebär för spelaren. 

Interaction Map tittar på vilka möjligheter som finns för interaktion mellan spelare och så 

kallade non-player characters, eller icke-spelar karaktärer på svenska. Analysmetoden går ut 

på att forskaren arbetar fram ett interaktionsträd där de interaktioner spelet erbjuder note-

ras, sedan med hjälp av interaktionsträdet, så svarar forskaren på frågor som: Hur begrän-

sade är interaktionerna som erbjuds mellan spelar-karaktärer och icke-spelar karaktärer? 

Förändrar sig möjliga interaktioner med tiden? Hur mycket interaktion är möjlig? 

Till sist så finns det även vad som går under namnet Gameplay Log, vilket betyder att man 

tittar på den övergripande världen som spelet presenterar och undersöker saker som hur spe-

laravataren ser ut och beter sig samt hur spelet sparar information desto mer progression 

som utförts i spelet. En av svårigheterna med detta analysverktyg är hur mycket tid och ar-

bete som krävs för en grundlig och genomgående analys då alla möjliga akter av gameplay 

skulle behöva bli insamlad som data. Gameplay Log ger forskaren möjlighet att ställa frågor 

såsom: Hur sparar man sitt spel? Vad innebär det att spara i spelet? Hur ser avataren ut? Har 

avataren möjlighet att bryta mot spelets uppsatta regler? Har spelet situationer som skaparna 
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inte tänkt på? Allt för att skapa en tydligare bild på hur spelvärlden i helhet påverkar olika 

spelares beteenden (Consalvo & Dutton, 2006). 

Ytterligare verktyg för att analysera speldesign går under namnet FADT (formal abstract 

design tools) och är mindre specifika än exempelvis Object Inventory, dock så tillåter denna 

analysmetod mer frihet att analysera speldesign oavsett spelgenre (där resultaten från Object 

Inventory är beroende av vilken typ av spel som analyseras). FADT går till på ett sådant sätt 

där forskaren abstraherar och formaliserar (gör formellt) konkreta spelelement i spel som 

verkar välfungerande, för att hitta designelement som kan analyseras på en generell nivå. 

Intention, Perceivable Consequence och Story är tre konkretiserade designelement från 

FADT där intention innebär hur väl en spelare kan komma på en egen plan för att lösa ett 

problem som uppstår i världen baserat på hur väl spelaren förstår hur spelvärlden fungerar. 

Perceivable Consequences är hur tydlig reaktionen från spelvärlden är beroende på vad spe-

laren gör samt hur väl spelaren kan förutse spelets reaktion. Det sista konkret framtagna 

speldesignelementet är Story, hur väl spelets narrativa tråd leder spelaren mot spelets slut 

(Church, 1999). 

Dessa metodologiska verktyg som beskrivits ovan är kärnan i den spelanalys som använts 

för att bryta ned de olika designelementen i Pokemon Go och tillsammans med de andra ana-

lysmetoderna (etnografisk observation och kvalitativa intervjuer) använts för att forma detta 

arbetes resultat och slutsatser. Användningen av de metodologiska verktygen tillsammans 

med kopplingen till den tidigare forskningen kring förstärkt verklighet och omgivningsbase-

rade spel utgör grunden för analysen av Pokemon Go i detta arbete. 
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4. Pokemon Go och dess designelement 

Detta kapitel fokuserar på Pokemon Go som helhet där först spelets uppbyggnad och spelme-

kanik beskrivs med syftet att skapa förståelse för spelets terminologi för att sedan beskriva de 

designelement som finns i spelet samt hur dessa designelement också får människor att gå 

utomhus för att spela och engagera i sociala interaktioner med andra Pokemon Go-spelare.  

4.1 Pokemon Go 

Pokemon Go är ett mobilt omgivningsbaserat spel med inbyggd AR-teknik som är skapat av 

spelföretaget Niantic med tillåtelse från Nintendo att använda sig av Pokemonfranchisen och 

allt vad den innehåller. Spelet är utvecklat för smartphones och är gratis att ladda ned och 

installera. Spelet innehåller dock mikrotransaktioner genom en så kallad Pokestore där spe-

lare kan spendera riktiga pengar för att få utökad tillgång till vissa specifika föremål. 

Bild 3. In game affären där man kan spendera riktiga pengar på föremål (Pokemon Go, 

2016). 

 

Niantic är ett spelföretag som fokuserar på att skapa spel med sociala kopplingar till omvärl-

den och andra människor, detta uppnår dem med deras olika designprinciper som på olika 

sätt uppmuntrar människor som spelar deras spel att interagera med varandra. I Pokemon 

Go så skapar du först din användare, eller med andra ord, din avatar som representerar dig 

inuti spelvärlden. Efter du valt ditt utseende så ger spelet dig en snabb genomgång av de mest 

grundläggande spelsystemen för att sedan skicka ut dig i den vida världen. 
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Bild 4. Hur man skapar sin avatar (Pokemon Go, 2016). 

 

Pokemon Go erbjuder spelare ett antal olika föremål för att ta dig runt och uppfylla de olika 

kriterier som ger erfarenhetspoäng. I Pokemon Go så finns det två sätt att samla föremål, din 

spelaravatar kan gå upp i erfarenhetsnivå och bli belönad med ett förutbestämt antal föremål. 

Det andra sättet är att besöka ett Pokestop där du blir tilldelad slumpmässiga föremål. De 

vanligaste föremålen i spelet är Pokebollar, Potions, Lures, Razz berry och Egg Incubators 

(det finns många fler föremål). Pokebollar finns i tre olika former, vanliga Pokebollar, Great 

Balls och Ultra Balls. Skillnaden dem emellan är den ökade möjligheten att fånga vilda Po-

kemon samt att balansera alla spelares upplevelser på olika erfarenhetsnivåer. Med en vanlig 

Poke Ball så är det relativt lätt att fånga Pokemon på lägre nivåer men så fort erfarenhetsni-

våerna ökar så skalar svårigheten att fånga Pokemon upp tillsammans med erfarenhetsnivå-

erna. Detta innebär att vid specifika nivåer så börjar spelare hitta Great Balls istället för Po-

kebollar och vid de högsta nivåerna så byts Great Balls ut mot Ultra balls som är den mest 

kraftfulla Pokebollstypen. Potions är helande föremål som används för att återställa hälsan 

till skadade Pokemon, detta föremål är mest användbart ifall spelare väljer att engagera sig i 

Pokegym och börjar slåss med sina Pokemon.  

Ifall spelare endast är intresserade av att samla och fånga Pokemon så kommer de inte ha 

stor använding utav Potions. Precis som Pokebollar så finns de olika typer av Potions, det 

finns Normal Potion, Super Potion, Hyper Potion och Max Potion. Det är samma tanke 

bakom de olika typerna som för Pokebollarna. Lures används vid Pokestop för att öka hastig-

heten och frekvensen av spelet att generera fram vilda Pokemon som kan fångas av spelare. 

Razz Berry är ett föremål som används för att göra det enklare att fånga vilda Pokemon. 

Innan man använder sig av en Pokeboll för att fånga en Pokemon så kan man kasta detta 

Razz Berry som ökar möjligheten att fånga den Pokemon man har framför sig. Det sista mest 

vanliga föremålet är Egg Incubator som är ett föremål kopplat till en spelmekanik som ligger 

utanför att fånga eller slåss med Pokemon. Pokemon Go har även Pokemonägg som spelare 

erhåller från Pokestop. Dessa ägg kan kläckas och föda fram nya, ovanliga Pokemon. Dock så 
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behöver spelare först använda föremålet Egg Incubator på deras insamlade Pokemonägg för 

att sedan förflytta sig en viss sträcka med hjälp av spelets inbyggda GPS, Pokemonägg kräver 

antingen 2 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometers promenad för att kläckas. 

Hitills har de mest använda föremålen beskrivits men Pokemon Go består av ytterligare 

två spelmekaniker som behöver förklaras för att skapa en mer komplett bild utav hur spelet 

fungerar, dessa två kvarvarande spelmekaniker är Pokestops och Pokegym. Pokestops är 

geografiska områden som är utplacerade av Niantic där spelare kan fylla på sina förråd av 

föremål samt tjäna in en minimal summa erfarenhetspoäng. Föremålen som genereras är 

slumpmässiga där de mer ovanliga föremålen är det minst vanliga att dyka upp. Pokestops är 

ofta geografiska platser med någon form av historisk eller kulturell signifikans, det är högst 

ovanligt att ett Pokestop existerar för sig själv utan en förankring i ett verkligt objekt. Ifall 

man väljer att spela Pokemon Go utan att använda sig av riktiga pengar så krävs det rutinliga 

besök till Pokestop för att fylla på de föremål som behövs för att fortsätta öka i erfarenhets-

nivå. 

Pokegym är likt Pokestops förutbestämda geografiska platser, deras syfte i Pokemon Go är 

dock helt annorlunda. På de olika gymmen så kämpar Pokemon Go-spelare med att vara 

herre på täppan så att säga. I ett Pokegym så kan ett av de tre lagen, Mystic, Valor eller In-

stinct, placera sina egna Pokemon som agerar som vakter mot de andra lagen. När en spelare 

som tillhör ett lag närmar sig ett annat lags erövrade Pokegym så finns möjligheten att an-

vända sina egna Pokemon för att slåss mot Pokegymmets försvarare och försöka flagga det 

egna lagets färger på toppen av Pokegymmet. 

Det första som händer när du börjar spela är att du blir ombedd av spelet att fånga en när-

liggande Pokemon med dina Pokebollar. Detta görs genom att med ditt eget finger, ta på den 

närmaste Pokemon som du kan se eller lokalisera på spelskärmen. Spelet kommer då att 

övergå från att visa din avatar på en googlekarta till att visa en skärm där en vild Pokemon 

dyker upp och du med hjälp av spelets touchkontroller kastar en Pokeboll, som om den träf-

far, försöker stänga in den nyfunna Pokemon och lägga den till din samling. Efter detta skett 

så har du som spelare precis fångat din första Pokemon och spelet säger åt dig att det är dags 

att färdas ut i världen för att hitta så många Pokemon som möjligt. Spelet ger nu mycket 

mindre instruktioner för att låta spelaren testa sig fram i världen och på egen hand lista ut 

hur man vill gå tillväga.  

När spelaravataren tjänat ihop tillräckligt mycket erfarenhetspoäng för att nå nivå fem så 

öppnar sig ytterligare en spelinriktning. När man är minst nivå fem och närmar sig ett Poke-

gym så blir spelaren uppmanad att välja ett av tre olika lag, Mystic (blå färg), Valor (röd färg) 

eller Instinct (gul färg).  
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Bild 5. De tre olika lagen i Pokemon Go (Pokemon Go, 2016). 

 

Dessa lag skapar en tillhörighet för alla spelare och används främst för att slåss med Poke-

mon på de olika Pokegym som finns på olika platser runtom i världen. När dessa två milstol-

par har blivit avklarade så släpps spelaren fri från handhållning och är öppen på eget bevåg 

att spela Pokemon Go hur de än behagar. 

4.2 Designelementen 

Det här delkapitlet kommer att beskriva de olika designelementen som finns inbyggda i Po-

kemon Go. Detta är dock enbart de designelement som tagits fram av egna analyser samt 

respondentintervjuer. Utvecklarna av Pokemon Go, Niantic, har egna spel och designprinci-

per de följer och inkluderar i sina spel och det som presenteras här kommer inte nödvändigt-

vis stämma överens med officiella designelement. 

Det primära syftet med Pokemon Go är att spelare ska ha kul när de spelar, under tiden de 

har kul så är de följande designelement tänkta att utöka spelupplevelsen bortom att enbart 

känna glädje över att spela. Pokemon Go utnyttjar en väldigt beprövad och effektiv metod att 

skapa spelglädje genom att belöna spelare med erfarenhetspoäng som gör spelaravataren 

kraftfullare och mer kapabel att fånga fler och starkare Pokemon. Det första designelementet 

är erfarenhetspoäng, erfarenhetspoäng kan delas upp i fem (tekniskt sett sex då den sjätte 

kategorin är att utveckla en redan fångad Pokemon) olika kategorier: Hitta eller fånga Poke-

mon, Promenera med och kläcka Pokemonägg, förtjäna olika medaljer eller game achieve-

ments (exempelvis promenera 100 kilometer), delta i Pokegym strider och besöka Pokestop. 

Hitta och fånga vilda Pokemon kräver att man går utomhus och letar på googlekartan vart 

Pokemon kan dyka upp. Promenera med Pokemonägg kräver inte specifikt att man är utom-

hus, dock så behöver man röra sig en relativt lång sträcka som ofta kräver utomhusmiljöer 

för att kunna promenera fritt. Pokegym och Pokestop är båda placerade på spridda geogra-

fiska platser vilket betyder att spelare kommer behöva besöka en mängd olika platser i sin 

stad ifall de vill fortsätta spela. Det flesta föremål som krävs för att fortsätta gå upp i spelar-

nivå är generellt låsta inuti antingen Pokestops eller Pokegym. Eftersom spelet inte ger oänd-

ligt med Pokebollar och Potions och andra föremål så kommer varje spelare tids nog få slut 

på de föremål som krävs för att gå upp i erfarenhetsnivå. Om dessa spelare vill fortsätta spela 
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Pokemon Go så måste de besöka dessa Pokestops och Pokegyms. Det är såklart möjligt att 

spendera riktiga pengar i Pokestore för att få tillgång till samma föremål på ett enklare sätt, 

dock så väljer de flesta spelare att använda sig av Pokestops och Pokegyms. 

Ytterligare ett designelement i Pokemon Go som påverkar spelare är den förstärkta verk-

lighetstekniken eller AR-tekniken som den också kallas. Pokemon Go använder sig av den 

kamera som finns på de flesta smartphones för att projicera dessa Pokemon ute i verklighet-

en. Tanken bakom detta designelement är att skapa en förstärkt förankring mellan den digi-

tala världen där alla Pokemon existerar, och den verkliga världen där alla spelare existerar. 

Denna förankring finns även i designen av googlekartan och spelaravataren. Det är enbart på 

googlekartan som det går att hitta vilda Pokemon samt Pokestop och Pokegym, när spelaren 

rör sig i den fysiska världen så uppdateras googlekartan med hjälp av GPS och förflyttar spe-

laravataren tillsammans med spelaren till den nya positionen. 

Ett mer övergripande designelement är det faktum att Pokemon Go utspelar sig i Poke-

monvärlden. Ifall en spelare har tidigare erfarenhet av Pokemon så kommer viljan att gå ut 

och fånga Pokemon förstärkas ytterligare då det är detta koncept som genomsyrar hela Po-

kemonfranchisen. Det finns enormt många spel, filmer, tv-serier och leksaker som alla före-

språker att ta sig ut i naturen och bli en Pokemontränare. 
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5. Resultat 

Detta resultatkapitel är en sammanslagning av spelanalysen som utfördes med de metodolo-

giska verktyg som finns inom ramverken för spelforskning, insikterna från den etnografiska 

observationsstudien samt de utförda semistrukturerade intervjuerna av Pokemon Go-

spelare. Denna del beskriver resultatet som framkom med hjälp av dessa analysverktyg. 

Skälet till att människor gick utomhus för att spela Pokemon Go härstammar ifrån tre käl-

lor, de inbyggda belöningssystemen i spelet, tillfredställelsen att spelets digitala värld över-

ensstämmer med spelares rörelser i den riktiga världen, samt den frihet som mobilt spelande 

erbjuder dess användare. Belöningssystemen i Pokemon Go är kopplade till handlingar som 

utförs utomhus, detta inkluderar handlingar som att promenera tio kilometer för att kläcka 

Pokemonägg och därigenom bli starkare i spelet och så vidare eller att fånga ett visst antal 

Pokemon, vilket även det, gör ens avatar starkare. Ett spel som erbjuder belöningar för att 

röra sig utomhus får ett enormt upplyft av att mobilt spelande faktiskt gör det möjligt för 

människor att spela spel på långt fler platser än att vara inaktiva i ett rum framför en tung, 

stillasittande skärm.  

Detta mobila spelande ger en rörlighet och ökad frihet som inte tidigare funnits i vårt 

samhälle. Potentialen att spela utomhus ökar också markant när man använder sig av tekni-

ker som GPS och googlekartor för att möjliggöra omgivningsbaserade spel, tillsammans med 

det faktum att fler och fler människor bär omkring på någon form av smartphone som kon-

stant är uppkopplade på ett eller annat sätt. Denna beskrivning omfattar även hur möjlighet-

erna att spela spel som är kopplade till vår geografiska position ökat drastiskt i dagens sam-

hälle (Nicklas, Pfisterer & Mitschang, 2001). 

Det som framkom i den analys där Object Inventory, Interface Study, Interaction Map och 

Gameplay Log användes var att de belöningssystem som fick människor att gå utomhus var 

direkt kopplat till hur man gick upp i spelarnivå. Detta illustreras enklast genom en tabell 

sammansatt av spelare av Pokemon Go från en wikisida kallad bulbapedia (Bulbapedia, 

2005). 
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Bild 6. Allting som ger erfarenhetspoäng i Pokemon Go (Bulbapedia, 2005). 

 

Analysen visade också att spelets designelement är framtagna på ett sådant sätt att koppling-

en mellan spelaravataren och googles världskarta, tillsammans med de uppdrag som gav er-

farenhetspoäng, är någonting som motiverar människor att spela Pokemon Go utomhus.  

 

AR-kamera för infångandet av pokemons 

Detta gränssnitt är vid första blick en väldigt tilldragande spelmekanik, att fak-

tiskt fånga Pokemons i den riktiga världen låter väldigt lockande. Dock så är 

begränsningarna alldeles för stora för att spelmomentet ska kännas realistiskt 

nog så de flesta spelare stänger av denna funktion (denna funktion drar även 

på batteriet vilket inte uppskattas). – Utdrag från Interface Study (se bilaga 1). 

 

När spelare är ute i världen för att fånga Pokemon så är det en konstant jämförelse med vad 

man ser med sina ögon och hur ens spelaravatar rör sig längs googlekartan inne i spelet. 

Känslan av att få digital information om vart du behöver röra dig tillsammans med att fak-

tiskt färdas den fysiska sträckan som krävs och i slutändan utföra ditt uppdrag skapar en 

känsla av tillfredsställe samtidigt som spelet belönar dig med erfarenhetspoäng, som då 

också förstärker tillfredsställelsekänslorna. Detta stöds även med resultaten från intervjuer-

na, förutom i ett fall där en av respondenterna beskrev den förstärkta verklighetstekniken 

som huvudansvarig för känslan av tillfredställelse. 

 

Jag tror personligen att det skulle nog kunna ha med att det finns en etablerad 

franchise och, men det måste ju vara mer än så, så det måste ju, jag tror att den 

här drivkraften om om, vad är det man brukar säga, alltså augmented reality, 

visst är det det? Att kunna gå och på nått sätt få feedback i, genom att gå ut och 

spela och få som nån sorts feedback i ett spel utifrån… Ja det är just den här 
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feedbacken mellan spel och verklighet som är drivkraften tillsammans med 

franchisen (Respondent 8). 

 

På frågan om varför Pokemon Go är så populärt svarade en av respondenterna at belöningar-

na var en av anledningarna till att människor fortsatte spela. 

 

Så det och så att det hela tiden ger massa feedback. Varav en del kan man tycka 

är jävligt löjlig och bara åh nu får du en medalj för att du tagit 50 eld eller 

någonting. Men det är ändå liksom, det händer nånting hela tiden så att olika 

människor tilldrar av olika delar (Respondent 4). 

 

Både spelanalysen och intervjuerna stödde att när det kommer till den sociala interaktion 

som sker mellan de människor som spelar Pokemon Go så uppmuntrar spelet enbart dess 

spelare att som bäst, indirekt interagera med varandra. Med hjälp av Object Inventory så 

visade det sig att alla föremål som spelare kunde använda sig av i Pokemon Go främst var ett 

stöd för enskilt spelande, de enda föremål som på något sätt kunde användas tillsammans 

med andra spelare var Potions och Lure Modules. Potions kunde användas i gym som var på 

ens eget lag för att hjälpa de Pokemons som var utplacerade där. Lure Modules skapade möj-

ligheten att genom samarbete, snabbare få mer erfarenhetspoäng genom att planera flera 

Lure Modules med andra spelare och skapa ett större område där nu flera Pokemon skulle 

börjat dyka upp. Intervjuerna visade också att när den faktiska interaktionen sker så kommer 

den ifrån de spelare som på eget bevåg, själv närmar sig andra människor, och med spelet 

som grund, påbörjar en interaktion.  

 

Men Jag känner som nu att Pokemon Go har ju som hjälpt mig att träffa nya 

personer typ att jag ser nån som spelar Pokemon så vågar jag ju gå fram och 

prata för då vet jag att vi har, båda har nånting gemensamt som vi kan prata 

om (Respondent 2). 

 

Citatet ovan visar på hur en av respondenterna ökat sin sociala umgängeskrets tack vare Po-

kemon Go. Spelet fungerar som ett socialt skyddsnät när man pratar med människor man 

inte känner sedan tidigare vilket ökar möjligheten för en positiv och social upplevelse. De 

sociala interaktioner som sker är inte enbart beroende av ifall en själv väljer att gå fram och 

prata med andra, det är fullt möjligt att andra människor väljer att prata med en själv. 

 

Vi var och hälsade på min släkt i Jämtland, där fanns det för övrigt i den lilla 

samhället, typ två Pokestops...ett Pokestop totalt och ett gym så det var inte så 

särkilt stort , då hade vi satt en sån här lure på ett stop och så satt vi bara där 

och väntade och då kom de två, ja vad kan dom ha varit 10 år kanske? killar och 

frågade väldigt snällt om dom också fick sitta tillsammans och liksom fånga 

samtidigt som oss (Respondent 3). 
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När man spelar Pokemon Go så kliver man in en värld där chanserna för social interaktion 

ökar jämfört om man enbart är ute på en promenad. Detta visade sig främst genom fa-

cebookgruppen Pokémon Go i Umeå där en enorm mängd sociala interaktioner genomförts 

på människors eget initiativ. Det fanns även andra facebookgrupper som var skapade för att 

de olika lagen i Pokemon Go skulle ha möjlighet att enskilt diskutera och komma på spelstra-

tegier tillsammans. Eftersom Pokemon Go spelas av väldigt många människor så blev det 

naturligt att under spelsessioner så var det relativt märkbart vilka fler människor i ens närm-

aste omgivning som också spelade. Detta i sin tur ledde till behovet av en gemensam platt-

form för kommunikation, vilket facebook var ypperligt lämpad för. På dessa sidor sker det 

kontinuerligt prat och diskussion om spelet och det organiseras även att individer möts upp 

och fångar Pokemon tillsammans. 

 

Och en del säger att det är ett socialt spel för att man faktiskt kan stämma träff 

med folk i verkligheten och att man faktiskt en medelålders kärring kan tilltala 

10-åringar i en främmande stad och liksom bara åh är du också en blå ska vi ta 

ner det här gymmet tillsammans? (Respondent 4). 

 

Respondenten pratade även om hur mycket enklare det var att ta kontakt med andra Poke-

mon Go-spelare då spelet kunde användas som en gemensam grund att stå på och hjälpa till 

att bryta isen. 

 

Det här att kunna stämma träff med folk och asså umgås jävligt kravlöst, precis 

som typ människor som har hund som börjar prata med varandra. Eller liksom 

man kan fara ut och gymma och man har egentligen inget annat gemensamt 

det är liksom, jag är 49 årig kärring och så spelar tillsammans med en kompis 

som är 51, eller 52 eller vad hon är. Och så kan vi träffa liksom kids i min dot-

ters ålder och nån mittemellan sådär. Det funkar för man har någonting ge-

mensamt att prata om (Respondent 4). 

 

Av de tio respondenterna så var det fem stycken som hade öppnat upp sig för sociala inter-

aktioner med nya människor, både genom digitala medel och att faktiskt träffas och spela 

Pokemon Go tillsammans. De andra fem spelade antingen själva eller i deras närmast omgiv-

ningskrets av bekanta. När en av respondenterna som inte träffat nya människor svarade på 

frågan om denne någonsin interagerat med andra spelare så svarade personen med detta: 

 

Näe jag har inte gjort det men det är ju för att jag går ju mycket med hundarna 

och ena hunden är vakthund och jag går ofta på kvällen och då är jag lite extra 

skarp så att säga (respondent 1). 

 

En av de fem respondenterna som hade träffat nya mäniskor beskriver hur denne använder 

facebook för att spela tillsammans med andra spelare. 
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Ah mina närmsta vänner spelade ju förut, som jag är med, som jag tränar 

badminton med, som jag festar jättemycket med och spelar korpenfotboll med. 

Dom började ju typ före mig eller typ samtidigt som mig och dom var ju både 

Valor och Instinct. Och jag var ju Mystic och jag var som, ni är inte sugna på att 

byta över till Mystic så att vi allihopa dra ihop men dom tappade stinget för det 

ganska fort så nu spelar jag oftast med nåra som jag träffat från gruppen, Po-

kemon Go Mystic Umeå. Som jag träffar nån gång och är ute och åker och tar 

gym med (Respondent 2). 

 

Ett av de vanligaste sätten att spela Pokemon Go tillsammans var att antingen bygga upp ett 

eget eller anfalla ett annat lags Pokegym. Spelet beskriver dock inte på ett uttryckligt eller 

konkret sätt hur man bäst bör gå tillväga. I nuläget så är det spelarna själva som har kommit 

på vad som är mest effektivast. Exempelvis om ett lag tillsammans anfaller ett annat lags gym 

så finns det strategier där det hjälper spelare att vara flera tillsammans för att gemensamt bli 

starkare. I citatet nedan beskriver en respondent hur denne använder olika strategier kopplat 

till Pokemongym tillsammans med andra spelare. 

 

Ah men vi stämmer träff och så bestämmer man, sen gäller det att bestämma 

strategin, nu är vi såhär många, vad vill vi åstadkomma, vill vi slå ut så många 

röda och gula gym som möjligt för att göra dom blå eller ska vi satsa på att 

bygga högt och satsa på ett som redan ligger på level 3 och bygga på det (Re-

spondent 4). 

 

Dessa strategier är dock något som spelarna själva har insett och tagit fram och inget som är 

direkt uttryckt i spelet. Det är istället genom direkta medel som spelare själva tar på sig att 

skapa kontakt med andra spelare. 

 

Det finns många spännande aspekter att ta hänsyn till a. Mmh. Jo det det beror 

ju också litegrann på hur du, hur man ser saker, alltså, det finns ju folk som 

samlas och gemensamt gör slag i saken och tar över massa gym, och då blir det 

ju en direkt interaktion fast den kräver ju mer kommunikation utanför spelet så 

att säga (Respondent 7). 

 

Det var även skillnad på hur barn spelade Pokemon Go och hur vuxna spelade. Under inter-

vjuerna så framkom det att barn var de minst blyga och hade väldigt lätt för att bara gå upp 

till människor och börja prata Pokemon. 

 

Det beror på vem i familjen, för oftast, om jag utgår ifrån mig själv så är det of-

tare att nån kommer fram till mig och pratar med mig medan däremot 9-

åringen, han kan ju gå fram och prata med nån som han ser står och spelar och 

liksom börja kommunicera. Men jag är nog inte den som själv går och tar kon-

takt med andra (Respondent 7). 
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På frågan om hur Pokemon Go och andra spel påverkar den sociala förmågan så berättade en 

av respondenterna hur dennes barn har reagerat på att spela olika spel. 

 

Ja för det första så jag har ju två barn som tycker väldigt mycket om att spela, 

dom spelar tv-spel och dom spelar Minecraft och dom spelar alla möjliga spel 

på iPads och grejer så just det här att dom kommer ut, att dom rör på sig, det 

ser jag som jättepositivt att dom träffar fysiska personer mer (Respondent 7). 

 

Under intervjuerna så ställdes bland annat frågor om varför respondenterna spelade Poke-

mon Go, vilken inställning de hade till spelet, tävlingsinriktad eller spela för att det är kul 

samt varför de trodde att spelet var populärt. Spelets popularitet beskrevs ofta som beroende 

på Pokemonfranchisen men hälften av respondenterna hade ingen större koppling till Poke-

mon sedan tidigare. Pokemon Go var i regel deras första närkontakt med Pokemon (nästan 

alla hade sett bilder på Pikachu tidigare och var medvetna om franchisen i periferin men ofta 

inte mer än så). 

 

Jag har sett Pikachu som fenomen, bara som logotyp eller som bild har jag set 

dom men jag har aldrig, jag har hört uttrycket men ingenting mera (Respon-

dent 6). 

 

Samma respondent var dock en väldigt aktiv spelare med en mer tävlingsinriktad attityd mot 

Pokemon Go. 

 

…jag bor ju tre mil utanför stan, och när jag åker hem och kommer till sam-

hället som jag bor i då brukar jag ta några Pokemons och några Pokestops och 

ibland tar jag ett eller ett par gym på vägen hem, sen kan jag åka ut en lördag 

eller söndag. För att där jag bor så finns det även ett, näste där det finns jätte-

mycket Pokemon… (Respondent 6).  

 

Även nyttan med tekniken som Pokemon Go använder, områdesbaserat spelande, kom på tal 

och hur den även kan användas utanför spelet. 

 

Men också liksom att föreställa sig hur skulle man kunna använda den här tek-

niken till, jamen, skapa, tänk att skapa en vandring på Gammlia eller skansen 

eller och använd sig av sån här teknik. Det skulle kunna var hur kul som helst. 

Vad man lär sig i förbifarten, till och med morsan sa i somras, nämen säg till 

när du ska gå på runda sådär för jag hänger gärna med till skulpturparken el-

ler så eller så traskar man omkring. Jag menar folk har väl aldrig vetat så 

mycket om Röbäckskällaren som dom vet nu eller (Respondent 4). 

 

Ytterligare exempel på hur man kan använda sig av tekniken i Pokemon Go ges i citat nedan. 
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Det finns barnavdelningar där barn ligger i sina sängar, varför inte donera ett 

Pokestop där eller varför inte donera ett gym där. Att man skulle kunna donera, 

privatpersoner, organisationer varsomhelst skulle kunna donera gym. Eller att 

man knyter det till sin, jamen till sin verksamhet. Här har vi ett museum, och 

varför inte göra ett Pokestop här. Tänk om vi gör ett Pokestop, tänk om vi har 

ett cafe här, tänk om vi bjuder på Pokestopfika. Eller tänk om tänk om att man 

drar nytta av det där och drar nytta av de verksamheter som finns. Och gör det 

här till någonting för det här är egentligen någonting väldigt positivt folk 

kommer sig ut och man pratar med folk som man aldrig skulle prata med i van-

liga fall (Respondent 6). 

 

Slutligen så visar detta citat på samhällsnyttan som kan komma genom att spela Pokemon 

Go. 

 

första gången vi var på skulpturparken, även fast vi bor där så himla nära så 

har vi inte varit där och gått runt och kollat liksom på alla konstverk som finns. 

Men då var det faktiskt barnen som började titta på den här, vad står det på 

den här plattorna och vad är det här för någonting och så, vi blev liksom värsta 

kulturvandringen att vi började se vad vi har runtomkring oss. Vad är det här 

och vem har gjort den och varför och vad har dom för tanke bakom och så det vi 

hamnade i konstdiskussioner och sånt och det hade jag som inte riktigt väntat 

mig att det skulle liksom bli en effekt av att spela (Respondent 7). 

 

Tidigt under framtagningen av denna uppsats så var det mycket hypoteser kring hur viktig 

den förstärkta verklighetstekniken var för Pokemon Go och hur denna teknik var en av de 

större anledningarna till att spelet blev så populärt bland befolkningen. Det visade sig under 

den kvalitativa intervjudelen att detta inte alls var fallet, det visade sig att de flesta spelare 

stänger av den förstärkta verklighetstekniken som spelet erbjuder. Oftast med anledningen 

av att det drar för mycket ström från batteriet. 

 

Jag har ju sett den men jag tycker att, jag använder den inte för just Pokemon 

Go, nu när dom uppdaterade den, drar ju så mycket batteri. Och många har ju 

köpt power bank och det går ju att ha ett bra tag men jag känner som att AR:en 

att jag använder den nästan aldrig (Respondent 2). 

 

Vilket detta citat ovan visar, tidigare i resultatkapitlet så svarade respondent 8 dock an-

norlunda på frågan om de använt sig av AR-tekniken. Denne person talade bland annat om 

den förstärkta verklighetstekniken inblandning till varför Pokemon Go är så populärt och hur 

den hjälpte till att skapa en koppling mellan spelaren och spelet. 

  



23 
 

6. Analys 

Det första område som är meningsfullt att titta närmare på är anledningen till varför männi-

skor spelar Pokemon Go utomhus. Kortfattat så kan man säga att det faktum att folk spelar 

utomhus beror på tre faktorer som komplementerar varandra. Pokemon Go är designat på ett 

sådant sätt att det är mycket roligare att spela utomhus då de belöningselement som ges till 

spelare är knutna till utomhusaktiviteter. Samtidigt som man spelar spelet utomhus så blir 

kopplingen mellan den digitala och fysiska världen större, då spelet med hjälp av GPS-teknik 

konstant uppdaterar spelaravatarens rörelser till att matcha med spelarens rörelser. Denna 

uppmuntran att spela utomhus hade dock varit meningslöst om det inte funnits ett effektivt 

sätt att faktiskt spela spel utomhus. Det är där som mobilt spelande och omgivningsbaserade 

spel kommer in i bilden. Tack vare att dagens smartphones hanterar trådlös datakommuni-

kation och har utökad processorkraft jämfört med äldre modeller så har mobilanvändare idag 

större möjligheter att koppla upp sig mot nätet och vare online. Detta tillsammans med att 

omgivningsbaserad spelteknik skapar möjligheten att omvandla fysiska rörelser, som prome-

nader, till spelmoment samt att möjligheten till att spela spelet vart som helst ökar tack vare 

flexibiliteten och lättillgängligheten som ges av mobiltelefoner. 

Pokemon Go definieras som den andra av de totalt tre typerna av olika omgivningsbase-

rade spel, spelet har olika spelscenarier som inträffar när spelaren besöker olika geografiska 

platser. Den första typen skapar spelmoment när olika spelare träffar varandra. Den tredje 

typen skapar spelmoment baserat på specifika geografiska områden. Pokemon Go har i nulä-

get ingen spelmekanik kopplad till att träffa en annan spelare och det finns ej heller någon 

spelmekanik som är beroende av verkliga platser på kartan, Pokemon Go har skapat sina 

egna geografiska markörer som är ansvariga för olika spelmoment. Detta visar sig när man 

närmar sig både Pokestops och Pokegym då en spelares valmöjligheter är annorlunda på 

dessa två platser. Även när en vild Pokemon dyker upp på spelkartan och spelaren väljer att 

försöka fånga den så skiftar spelet till ett annat gränssnitt vilket också stämmer överrens med 

den andra typen av omgivningsbaserade spel då detta är ett unikt spelmoment som aktiveras 

vid slumpmässiga tillfällen då det inte går att förutspå exakt vart i världen nya Pokemon kan 

dyka upp (Nicklas, Pfisterer & Mitschang, 2001). Dessa tre faktorer, belöningselementen, den 

konstanta återkopplingen mellan spelaravatarens förflyttelse och spelarens fysiska förflyt-

telse och det omgivningsbaserade spelandet, komplementerar varandra till en så stor grad att 

spelare av Pokemon Go blir uppmuntrade från alla håll att faktiskt spela utomhus. Från den 

ena sidan så kan spelare, tack vare sina smartphones, röra sig utomhus med möjligheten att 

använda sig av deras mobiltelefoner vart som helst. Den andra sidan är den uppmuntran som 

Pokemon Go ger genom att belöna utomhusaktiviteter med erfarenhetspoäng samtidigt som 

fortsatt spelande uppmuntras genom kopplingen mellan spelaravataren och spelaren.  

När det kommer till hur stor effekt den förstärkta verklighetstekniken har på spelares upp-

levda inlevelse så ledde den egna analysen tillsammans med majoriteten av intervjusvaren 

från respondenterna fram till att förstärkt verklighet inte var en bidragande anledning till 

varken den upplevda populariteten för Pokemon Go eller för hur mycket spelare kände sig 

delaktiga i spelvärlden. Det var dock en av respondenterna, respondent 8, som tyckte att den 

förstärkta verkligheten var en av anledningarna till varför så många spelade spelet. Respon-

dentens beskrivning av drivkraften att spela Pokemon Go stämmer överens med varför spelet 
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blev så populärt, det är dock mycket möjligt att det är andra aspekter som också spelar in 

utöver den så kallade förstärkta verklighetstekniken som respondent 8 föreslår. Feedbacken 

mellan spel och verklighet som respondenten talar om existerar även utan användningen av 

förstärkt verklighet. Den existerar i formen av spelaravataren och dennes rörelser längs med 

googlekartan som finns i Pokemon Go. Effekten av att kontinuerligt jämföra sin egen geogra-

fiska position med vart de olika Pokemon genereras av och i spelet samt av att faktiskt, fy-

siskt, röra sig till den positionen samtidigt som spelet uppdaterar och förflyttar avataren i 

realtid är det som främst skapar feedbacken mellan spel och verklighet.  

Från intervjuerna så visade det sig att majoriteten av respondenterna inte använde sig av 

AR-kameran som finns tillgänglig i Pokemon Go. Den förstärkta verklighetstekniken som 

nyttjas i Pokemon Go är en sammanslagning av två av användningstyperna för generell AR-

teknik. Användaren förstärker sin verklighet med digital information från IT-artefakten (Po-

kemon Go i detta fall) samtidigt som IT-artefakten i sig själv blir förstärkt då den använder 

kameran som en I/O enhet för att projicera Pokemon på olika platser (Mackay, 1998). Det är 

så att den förstärkta verklighetsaspekten är bidragande till spelets popularitet dock inte på ett 

nog meningsfullt sätt. Spelet använder sig endast av förstärkt verklighet när man påbörjat 

spelmomentet att fånga en vild Pokemon. Detta är kul till en början men projektionerna är 

inte verklighetstrogna nog för att skapa en effekt av förundran från spelaren. Sedan så visade 

det sig att denna teknik tömde mobiltelefonens batteri alldeles för fort och detta var en upp-

offring som spelare inte var villiga att göra. Ifall förstärkt verklighetsteknik är någonting som 

utvecklarna vill att spelare ska använda sig av i Pokemon Go så måste först dessa två aspekter 

förbättras. Pokemonprojektionerna måste bli mer verklighetstrogna och batteriet måste hålla 

längre.  

Det finns också ett område mellan designelementen som uppmuntrar till socialisering i 

Pokemon Go och den faktiska socialisering som sker tack vare spelarnas egna initiativ som är 

värt att undersöka närmare. Den sociala interaktion som inträffar mellan spelare av Poke-

mon Go är indirekt påverkad av själva spelet. Det finns inga designelement som på ett direkt 

eller konkret sätt uppmanar eller belönar social interaktion genom att belöna spelare med 

erfarenhetspoäng eller andra uppenbara belöningssystem, som exempelvis möjligheten att 

hitta nya och ovanliga Pokemon genom att socialisera med andra människor. Inom spelet så 

är de designelement som bäst möjliggör social interaktion de föremål som kallas lures, samt 

hur designelementen kring kamper om Pokemongym är uppbyggda. Lures har potentialen att 

locka till sig andra spelare då detta föremål genererar fler Pokemon än normalt vid Pokestops 

och användningen av dem kommer att dra till sig fler mänskliga spelare till en fysisk plats, 

där slutar dock spelet att uppmuntra socialisering, det är upp till spelarna själva om de vill 

initiera någon form av kontakt eller inte. Det ska påpekas att det inte är nödvändigt att an-

vända sig av lures för att träffa andra Pokemonspelare men eftersom detta föremål är ett av 

designelementen som används för att öka chansen att interagera med andra spelare så är det 

ett exempel värt att nämna. Andra designelement som indirekt uppmuntrar till socialisering 

är de Pokemongym som finns utplacerade vid olika geografiska punkter runtom i världen. 

Ifall spelare vill maximera belöningarna som ges vid Pokegym så krävs det samarbete mellan 

flera personer. Detta eftersom det är möjligt att vissa spelare inte är tillräckligt starka för att 

besegra de Pokemon som vaktar de olika Pokegymmen. Om det är fallet så blir ett alternativ 
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att spelaren ger upp sina försök att anfalla gymmet och väntar tills de blivit starkare. Ett an-

nat alternativ är att man med egna medel söker upp andra spelare i ens närhet och ber om 

hjälp med att anfalla gymmet. Detta samarbete är dock inget Pokemon Go beskriver rätt ut, 

utan spelarna måste själva lista ut hur man bäst går tillväga och på egen hand initiera de so-

ciala interaktioner som behövs för att samla flera spelare på en och samma geografiska plats. 

Vilket är ett tydligt exempel på hur Pokemon Go indirekt uppmuntrar till sociala interaktion-

er mellan dess spelare. 

Slutligen så komplementerar designelementen i Pokemon Go människans inbyggda behov 

av att socialisera. Vi människor pratar med varandra av den enkla anledningen av att vi vill 

prata med andra människor, vi mår bra av att socialisera (Fleeson, Malanos & Achille, 2002). 

Detta gäller lika mycket för de personer som spelar Pokemon Go vilket innebär att spelet 

skapar fler möjligheter att utöka ens personliga sociala kretsar, samt öppnar upp möjligheten 

att lära känna fler människor. Det är viktigt att komma ihåg att spelet endast skapar potenti-

ella möjligheter, det finns inga garantier att spelare av Pokemon Go automatiskt utökar sin 

sociala umgängeskrets. Spelet erbjuder en uppmuntrande knuff, resten är upp till oss indivi-

der som spelar spelet. 
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7. Slutsats 

Med hjälp av resultaten från de kvalitativa analyserna och resultattolkningen från analys-

kapitlet så har slutsatserna i detta arbete mynnat ut i dessa två punkter. 

 

 Pokemon Go är en katalysator för social interaktion. 

 

 Pokemon Go fungerar som ett skyddsnät vid sociala interaktioner genom att vara ett 

gemensamt samtalsämne. 

 

Om det är så att Pokemon Go inte uppmuntrar till sociala interaktioner genom direkta medel, 

hur kommer det då sig att detta mobilspel blivit det fenomen som det är idag? Det är fullt 

möjligt att alla indirekta faktorer som är inbyggda i spelet är tillräckliga för att knuffa ut 

människor i den sociala sfären på ett sätt som vissa personer kanske aldrig blivit förut. Po-

kemon Go erbjuder två faktorer som underlättar att engagera i en social interaktion med en 

sedan tidigare okänd person. När man är ute och spelar så är det relativt lätt att känna igen 

andra spelare som också är utomhus och fångar Pokemon. Då spelet kräver och uppmuntrar 

till att spela utomhus så innebär det att alla spelare delar samma spelplan vilket i sin tur ökar 

chansen att känna igen andra spelare utan att behöva känna dem personligen. Den andra 

faktorn är att de spelare som träffas har ett gemensamt samtalsämne att bryta isen med. I 

och med att det är nästan en självklarhet att människor som spelar Pokemon Go har någon 

form av intresse i Pokemonfranchisen så är det väldigt enkelt att börja prata om spelet till-

sammans. 

Det är vid denna punkt som spelet inte längre är huvudansvarig för den sociala interakt-

ionen, så fort två personer vågat gå fram till varandra och brutit isen med någon form av Po-

kemonkonversation så är det upp till individerna att antingen avbryta eller fortsätta den soci-

ala interaktionen. Ifall de väljer att fortsätta interagera så är det vid detta tillfälle som kanske 

ett anfall på ett gym planeras eller liknande. Detta exempel beskriver dock en social interakt-

ion ute i den fysiska världen mellan två spelare som av en tillfällighet stöter på varandra, den 

digitala världen erbjuder även den, möjligheten till socialisering. Denna socialisering är for-

mad på ett annorlunda sätt och erbjuder mer försiktiga människor att långsamt närma sig en 

social interaktion genom att först generellt prata om Pokemon Go på de olika facebookgrup-

perna (eller andra webbsidor som finns) för att när de känner sig redo, stämma träff med 

andra spelare för att tillsammans spela Pokemon Go. Det är tydligt att även om Niantic, som 

är skaparna av Pokemon Go, har som mål att designa spel med olika former av socialisering i 

sig så är det i slutändan inte spelet som bär huvudansvaret för alla olika sociala interaktioner 

som skett sedan Pokemon Go släpptes. Spelet är enbart en katalysator för social interaktion, i 

slutändan är det spelarna själva som bär ansvaret för att ta steget och socialisera med andra 

människor. 

Pokemon Go bidrar främst med indirekta uppmaningar om att interagera med andra spe-

lare. Att använda Pokemon Go som gemensam nämnare gör att människor känner sig säk-

rare samt får det enklare att närma sig tidigare okända personer av anledningen att åt-

minstone så kan ett par vänliga ord utbytas om Pokemon. Dessa interaktioner mellan Poke-

mon Go-spelare kan kopplas till detta händelseförlopp: Det är ett populärt spel som spelas av 
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många människor runtom i världen, Pokemon Go spelas främst utomhus, det är relativt en-

kelt att känna igen andra som spelar när man själv är ute och spelar samt att Pokemon Go 

erbjuder ett säkerhetsnät i konversationer med främlingar genom att erbjuda ett gemensamt 

ämne att prata om. Det är fortfarande ett väldigt stort steg som måste överbryggas av spelar-

na själva, vilket är att faktiskt gå upp och initiera en konversation, spelets design och popula-

ritet förenklar denna process men i slutändan krävs det fortfarande ett stort steg från själva 

spelarna. 

Pokemon Go gör det alltså enklare att våga initiera en social interaktion, vad spelet egent-

ligen erbjuder kan liknas vid ett säkerhetsnät. Ifall två människor väljer att socialt interagera 

med varandra så finns det oftast någonting de har gemensamt som kan fungera som en start-

punkt för att lära känna varandra bättre. I Sverige är det exempelvis väldigt vanligt att kon-

versera om vädret, ifall det är två studenter så kan de använda sig av gemensamma student-

livserfarenheter och så vidare. Pokemon Go höjer skyddsnätet från generella likheter (som de 

likheter som nyss beskrevs) till specifika likheter då Pokemon som samtalsämne ligger myck-

et närmare tillhands. 

Finns det några negativa effekter som kan kopplas till Pokemon Go? Svaret på den frågan 

är naturligtvis ja, det är sällan enbart positiva effekter är resultatet av denna typ av samhälls-

fenomen. Det har rapporterats att brottslingar använt sig av spelmekaniken i Pokemon Go 

för att locka till sig människor till mer avskilda platser för att sedan råna dem. Det finns 

också tillfällen då spelare har skådat sällsynta Pokemon på fysiskt svåråtkomliga platser och 

har antingen skadat sig själva genom att försöka ta sig fram dit, alternativt att Pokemon har 

siktats på platser där det är förbjudet att vistas och därigenom brutit mot lagen då de har 

beträtt privat eller statligt ägt område i deras Pokemonjakt (Yuhas, 2016). Dessa incidenter 

har skapat viss oro bland människor huruvida Pokemon Go är av godo eller ondo. Det har 

skapat frågor som exempelvis om unga barn bör spela spelet ifall det finns en risk att de kor-

sar en gata utan att se sig för eller ramlar ned från en pir eller ett höghus för att spelet är allt 

de koncentrerar sig på och inte de potentiella farorna runtomkring. Generellt har svaren på 

dessa frågor bestått av att det krävs ett visst mått av självkontroll och självbehärskning av 

spelare att inte utsätta sig i farliga situationer. Det ligger dock utanför denna uppsats ramar 

att svara på den typen av frågor. Det man kan säga är att Pokemon Go för med sig ett stort 

antal bemötningssätt man som spelare behöver anpassa sig mot. 

En viktig diskussionspunkt som analysen av detta spel skapat är hur designelementen som 

byggt upp spelet kan användas för att, i framtiden, vara till nytta för samhället. Hur kan man 

på bästa sätt dra lärdom från Pokemon Go? Det är tydligt att skyddsnätet av en gemensam 

bakgrund skapar idéer för hur man kan initiera och engagera sig i sociala interaktioner med 

andra människor i framtiden, samt hur spel kan användas för att erbjuda lärdomar om värl-

den runt omkring oss i stil med hur Pokestops, som är en viktig del av att spela Pokemon Go, 

ofta är historiska konstverk av något slag. Det ställer dock frågan om människor bör spela 

mer spel för att lära sig historia och kultur eller om man bör prioritera någon form av gemen-

sam plattform för att lära sig den kunskapen. Ifall man förlitar sig på spel som lärare så 

kommer lärandet alltid att hamna på andra plats jämfört med nöjet att spela spelet. Alltså, 

lärandet skulle bli en biprodukt av att spela och aldrig huvudsyftet. Visst är det bra att lära sig 

viktiga saker, men dessa saker skulle aldrig bli prioriterade. Ifall man designar en applikation 
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för att lära lågstadieelever om deras stads rika och mångfacetterad historia och inte inklude-

rar spelmekanik som skänker nöjes eller bekräftelsekänslor, kan man i det fallet verkligen 

påstå att man designat ett spel, och allt vad det innebär? Detta är dock inte en fråga med en-

bart svart eller vitt som svar, det är fullt möjligt för alla typer av designprinciper att användas 

för att antingen lära sig eller ha kul samt allting mitt emellan. 

7.1 Framtidsutsikter 

Ett framtidsområde som hade varit väldigt intressant att undersöka hade varit hur andra, 

liknande spel är designade. Pokemon Go har en konkurrent vid namn Mobbles. Detta spel 

har implementerat flera funktioner som Pokemon Go saknar och att jämföra hur dessa två 

omgivningsbaserad mobilspel närmar sig social uppmuntring bland dess spelare hade varit 

extremt intressant att undersöka. Ytterligare saker att forska om i framtiden är hur kulturella 

skillnader spelar in på användare av Pokemon Go. Är designelementen i spelet universella 

eller spelar olika länders kulturer och seder in på hur sociala interaktioner går till bland de 

som spelar Pokemon Go? Det finns även frågor att ställa som fokuserar på om det är lika lätt 

för spelare i exempelvis Asien eller Afrika att närma sig andra människor som spelar. Det 

som ter sig mest intressant att följa upp är dock hur Pokemon Go skapar ett skyddsnät för 

social interaktion och hur man bäst kan gå tillväga för att implementera detta designelement 

som ett hjälpmedel för att förbättra sociala interaktioner mellan människor. 

  



29 
 

Referenslista 

Barrett, B. (2016, September). POKÉMON GO IS DOING JUST FINE, WITH OR WITHOUT 

YOU. Wired. Hämtad December 13, 2016 från 

https://www.wired.com/2016/09/pokemon-go-just-fine-without/ 

 

Bulbapedia. (2005, Februari). Hämtad Oktober 25, 2016 från 

http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Pok%C3%A9mon_GO#Items 

 

Björk, S. (2008). Games, Gamers, and Gaming: Understanding Game Research. In Proceed-

ings of the 12th International Conference on Entertainment and Media in the ubiqui-

tous era (pp. 64-68). New York, NY, USA: ACM. 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1457213 

 

Church, D. (1999, July). Formal Abstract Design Tools. GAMASUTRA The Art & Business of 

Making Games. Hämtad November 3, 2016 från 

http://www.gamasutra.com/view/feature/3357/formal_abstract_design_tools.php?p

rint=1 

 

Consalvo, M., & Dutton, N. (2006). Game analysis: Developing a methodological toolkit for 

the qualitative study of games. Game Studies, 6(1), 1–17. 

 

Fleeson, W., Malanos, A. B., & Achille, N. M. (2002). An intraindividual process approach to 

the relationship between extraversion and positive affect: is acting extraverted as“ 

good” as being extraverted? Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 

1409. 

 

Hamari, J., & Eranti, V. (2011). Framework for designing and evaluating game achievements. 

In Proc. DiGRA (Vol. 115, pp. 122–134). Citeseer. Retrieved from 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.224.9966&rep=rep1&type

=pdf 

 

Jarusriboonchai, P., Malapaschas, A., & Olsson, T. (2016). Design and Evaluation of a Multi-

Player Mobile Game for Icebreaking Activity. In Proceedings of the 2016 CHI Confer-

ence on Human Factors in Computing Systems (pp. 4366–4377). New York, NY, 

USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2858036.2858298  

 

Mackay, W. E. (1998). Augmented Reality: Linking Real and Virtual Worlds: A New Para-

digm for Interacting with Computers. In Proceedings of the Working Conference on 

Advanced Visual Interfaces (pp. 13–21). New York, NY, USA: ACM. 

https://doi.org/10.1145/948496.948498 

 

Metz, R. (2016, Maj). When Smartphones Become Too Addictive, Stylish Dumb Phones Offer 

a Respite. MIT Technology Review. Hämtad December 13,  2016 från 

https://www.technologyreview.com/s/601356/when-smartphones-become-too-

addictive-stylish-dumb-phones-offer-a-respite/ 

 

Nicklas, D., Pfisterer, C., & Mitschang, B. (2001). Towards location-based games. In Proceed-

ings of the International Conference on Applications and Development of Computer 

Games in the 21st Century: ADCOG (Vol. 21, pp. 61–67). Retrieved from 

https://www.wired.com/2016/09/pokemon-go-just-fine-without/
http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Pok%C3%A9mon_GO#Items
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1457213
http://www.gamasutra.com/view/feature/3357/formal_abstract_design_tools.php?print=1
http://www.gamasutra.com/view/feature/3357/formal_abstract_design_tools.php?print=1
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.224.9966&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.224.9966&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1145/2858036.2858298
https://doi.org/10.1145/948496.948498
https://www.technologyreview.com/s/601356/when-smartphones-become-too-addictive-stylish-dumb-phones-offer-a-respite/
https://www.technologyreview.com/s/601356/when-smartphones-become-too-addictive-stylish-dumb-phones-offer-a-respite/


30 
 

ftp://ftp.informatik.uni-stuttgart.de/pub/library/ncstrl.ustuttgart_fi/INPROC-2001-

44/INPROC-2001-44.pdf 

 

Patton, M. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. California: Sage Publica-

tions, Inc. 

 

Pokemon. (1996, Feburari). Hämtad december 14, 2016 från http://www.pokemon.com/ 

 

Pokemon Go. (2016, Juli). Hämtad december 14, 2016 från http://www.pokemongo.com/ 

 

Powell, E., Brinkman, R., Barnes, T., & Catete, V. (2012). Table Tilt: Making Friends Fast. In 

Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games 

(pp. 242–245). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2282338.2282386 

 

Rashid, O., Mullins, I., Coulton, P., & Edwards, R. (2006). Extending Cyberspace: Location 

Based Games Using Cellular Phones. Comput. Entertain., 4(1). 

https://doi.org/10.1145/1111293.1111302 

 

Transcribe. (2010). Hämtad November 15, 2016 från https://transcribe.wreally.com/ 

 

Ubiquitous Era (pp. 64–68). New York, NY, USA: ACM. 

https://doi.org/10.1145/1457199.1457213 

 

Van Krevelen, D. W. F., & Poelman, R. (2010). A survey of augmented reality technologies, 

applications and limitations. International Journal of Virtual Reality, 9(2), 1. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad December 13, 2016 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Yuhas, A (2016, Juli). Pokémon Go: armed robbers use mobile game to lure players into trap. 

theguardian. Hämtad December 13, från 

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/10/pokemon-go-armed-robbers-

dead-body 

  

ftp://ftp.informatik.uni-stuttgart.de/pub/library/ncstrl.ustuttgart_fi/INPROC-2001-44/INPROC-2001-44.pdf
ftp://ftp.informatik.uni-stuttgart.de/pub/library/ncstrl.ustuttgart_fi/INPROC-2001-44/INPROC-2001-44.pdf
http://www.pokemon.com/
http://www.pokemongo.com/
https://doi.org/10.1145/2282338.2282386
https://doi.org/10.1145/1111293.1111302
https://transcribe.wreally.com/
https://doi.org/10.1145/1457199.1457213
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/10/pokemon-go-armed-robbers-dead-body
https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/10/pokemon-go-armed-robbers-dead-body


31 
 

Bilaga 1, Pokemon Go metodologisk verktygslåda 

Denna metodologiska verktygslåda innehåller fyra stycken olika analysverktyg som kan an-

vändas för att bryta ned olika beståndsdelar i tv-spel och datorspel. Genom användningen av 

dessa verktyg så kan man skapa sig en bild av de olika designelement som spelskaparna an-

vänt sig av för att påverka spelare på olika sätt. Object Inventory bryter exempelvis ned ett 

spels föremål med hjälp av en checklista med syftet att få en tydlig bild av de känslor och be-

teenden som spelet vill delge till spelaren. På samma sätt så bryter Interface Study ned ett 

spels olika gränssnitt för att se hur de påverkar spelaren. Interaction Map och Gameplay Log 

fungerar på samma sätt, dock med större fokus på hur spelarkaraktärer och icke-spelar ka-

raktärer interagerar med spelaren samt hur spelet påverkar spelaren med sparpunkter och 

likanande funktioner. 

 

Object Inventory 
 

Name of item: Kamera 

Cost: Gratis, startföremål 

Description: En kamera som spelare får när de börjar spela för första gången. Kan använ-

das för att ta bilder av Pokemons när man hittar dem ute i världen. 

Interaction Options (list exactly): Tar bilder på vilda pokemons. Inga fler kända använd-

ningsområden. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Nej, kameran utvecklas inte med tiden. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Det går att använda kameran så mycket man vill. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): Ta 

bilder på vilda pokemons, skicka bilder till andra människor (görs dock utanför spelets ra-

mar). 

 

Name of item: Egg incubator (infinite version) 

Cost: Gratis, startföremål 

Description: En incubator för Pokemonägg. Detta föremål används för att få spelare att 

promenera. Pokemonägg behöver en inkubator som i sin tur kräver ett visst antal färdade 

kilometer för att kläcka dessa Pokemonägg (2km, 5km och 10km). 

Interaction Options (list exactly): Kan användas på mottagna ägg för att kläcka dem och 

samla fler pokemons. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Allteftersom spelets gang så ändras inte Ägginkubatorns funktioner. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Kan användas oändligt många gånger (ifall den bara hade ett visst 

antal användningar så skulle spelarmotivationen att promenera försvinna från spelet) 

Multi use range: N/A 
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Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): Kan 

användas på Pokemonägg och ingenting annat. 

 

Name of Item: Potion 

Cost: Gratis från pokestops (inte alltid man får potions dock), gratis när man går upp i spe-

larnivå (inte alltid man får potions dock) och från mikrotransaktioner. 

Description: Ett föremål som ger hälsa tillbaka till pokemons. 

Interaction Options (list exactly): Pokemons förlorar enbart hälsa när de strider vilket I 

nuläget enbart kan ske I poke gyms. Då spelare på lägre nivåer inte effektivt kan slåss i po-

kemon gym så används inte potions särskilt mycket. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): I nuläget så fungerar potions likadant oavsett vilken spelarnivå man är på eller hur 

många potions man använder. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Det finns ett begränsat antal potions att använda i spelet vilket 

leder till strategiska beslut över användning. Det går dock att köpa oändligt med potions ifall 

man vill spendera riktiga pengar som mikrotransaktioner. 

Multi use range: 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): I 

Pokegyms så kan man hjälpa sitt egna lags utplacerade pokemons genom att ge potions när 

de blir anfallna. 

 

Name of Item: Super Potion 

Cost: N/A 

Description: Super potions är en starkare version av potions menad för användning vid 

högre spelarnivåer. Utöver mängden hälsa som helas per användning så är principerna 

samma som för vanliga potions. 

Interaction Options (list exactly): 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Hyper Potion 

Cost: N/A 

Description: Hyper potions är en starkare version av potions menad för användning vid 

högre spelarnivåer. Utöver mängden hälsa som helas per användning så är principerna 

samma som för vanliga potions. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 
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If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Max Potion 

Cost: N/A 

Description: Max potions är en starkare version av potions menad för användning vid 

högre spelarnivåer. Utöver mängden hälsa som helas per användning så är principerna 

samma som för vanliga potions. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Revive 

Cost: När man besöker pokestops så kan man bli belönad med revives samt så finns möjlig-

heten att få revives när man går upp i spelarnivå (samma principer som potions). 

Description: Ifall ens pokemons blir besegrade I pokegyms och svimmar så kan man an-

vända föremålet revive för att ge tillbaka hälsa och väcka upp sina besegrade pokemons. 

Interaction Options (list exactly): Väcka sina egna pokemons till uppvaknat tillstånd. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Nej, revive gör en sak och endast en sak. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Det finns ett begränsat antal revives i spelet vilket kräver stra-

getiskt tänkande över hur mycket de används. Det går att köpa oändligt med revives med 

riktiga pengar. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): En-

bart för egen användning, tror inte man kan använda revive på andra spelares Pokemon. 

 

Name of Item: Max Revive 

Cost: N/A 

Description: Max Revive är en mer kraftfull version av föremålet Revive. Utöver styrkan så 

gäller samma principer som för Revive. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 
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Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Lucky Egg 

Cost: När man når vissa specifika (se förutbestämda) spelarnivåer så belönas spelaren med 

lucky eggs. 

Description: Ett föremål i spelet som vid användning ökar intjänade erfarenhetspoäng och 

därigenom gör det möjligt att gå upp i spelarnivå snabbare.  

Interaction Options (list exactly): Fritt att använda när som helst. Varje användning ger 

dubbla intjänade erfarenhetspoäng i 30 minuter.  

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Interaktionsmöjligheterna med lucky egg är konstanta genom spelets gång. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Lucky eggs är ovanliga vilket innebär att spelare kan använda äg-

gen rätt så sällan. Det är dock möjligt att köpa ägg för riktiga pengar. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): 

Lucky egg är enbart för enskilda spelares användning. Går inte att dela med sig av effekterna. 

 

Name of Item: Incense 

Cost: Gratis, spelare får tillgång till incense när de gå upp i spelarnivåer samt är det möjligt 

att köpa genom mikrotransaktioner. 

Description: Ett föremål som lockar till sig fler pokemons till spelarens postion på kartan. 

Interaction Options (list exactly): Kan användas på den egna spelaravataren. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Nej. 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: Incense är kraftigt begränsat i spelet och man måste vara extra 

försiktig om man inte ska slösa på föremålen. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Poke Ball 

Cost: Pokebollar är gratis. Man får tillgång till fler pokebollar genom att gå upp I erfaren-

hetsnivå och besöka pokestops. Om man vill så kan man köpa Pokebollar genom mikrotrans-

aktioner. 

Description: Ett föremål som används för att fånga alla olika pokemons. Då pokebollar är 

ett grundkrav för att fånga alla vilda pokemons så kan man se pokebollar som en egen slags 

valuta i spelet. Har du slut på pokebollar så begränsas dina möjligheter att spela spelet rejält. 

Interaction Options (list exactly):När vilda pokemon upptäcks så kastar man dessa poke-

bollar mot dem med förhoppningen att varelserna blir fångade inuti pokebollen. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Ja. 
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If so, explain how/why: Det finns ett antal faktorer som påverkar hur pass effektiv en po-

keboll är. Styrkan på den enskilda pokemonen samt vilken erfarenhetsnivå spelaren befinner 

sig på. Sedan finns det även starkare versioner av pokebollar som blir tillgängliga vid högre 

erfarenhetsnivåer. 

Item single/multi use: En pokeboll kan enbart kastas (se användas) en gång sedan för-

svinner den. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): Po-

kebollar är spelarens huvudsakliga sätt att interagera med den förstärkta världen. 

 

Name of Item: Great Ball 

Cost: 

Description: En great ball är en mer kraftfull version av pokebollar som blir tillgängliga för 

användning när spelare når högre erfarenhetsnivåer. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Ultra Ball 

Cost: 

Description: En ultra ball är en mer kraftfull version av pokebollar som blir tillgängliga för 

användning när spelare når högre erfarenhetsnivåer. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): 

 

Name of Item: Lure Module 

Cost: Dessa föremål är gratis i spelet. Det är dock relativt ovanligt och spelare måste vara 

sparsamma på användningen. 

Description: Ett föremål som attraherar pokemons till, ett utvalt av speleren, pokestop i 

högra grad än normalt och gör infångandet av pokemons enklare. 

Interaction Options (list exactly): Påverkar hur mycket och ofta spelet placerar ut poke-

mons (så kallad spawn rate) vid, av spelaren, utvalda pokestop. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Ja (potentiellt) 
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If so, explain how/why: Det är möjligt att spelares erfarenhetsnivåer spelar in vid an-

vändningen av lure modules. 

Item single/multi use: Detta föremål har andra användningar, dock utanför spelet. Det 

var ett antal människor som använde sig av lure modules vid populära pokestops, identifie-

rade Pokemon Go-spelare och sedan rånade dem. En användning som konsekvens av spelde-

signen. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): Detta 

är ett föremål i Pokemon Go som andra spelare kan ta del av. Lure modules påverkar po-

kestops som i sin tur delar med sig av effekterna till alla spelare som närmar sig under den 

utsatta tiden. Detta föremål gör det möjligt för flera spelare att koordinera sig och tillsam-

mans spela mer effektivt. Det kräver dock planering människor emellan utanför spelets ra-

mar.  

 

Name of Item: Razz Berry 

Cost: Gratis, kan hittas vid pokestops samt när man ökar i erfarenhetsnivå. 

Description: Ett föremål som gör det enklare att fånga starka pokemons man träffar på ute 

I världen. De är dock inget som garanterar att spelare fångar pokemons som blivit matade 

dessa razz berries. 

Interaction Options (list exactly): När vilda pokemons dyker upp så kan spelaren välja att 

kasta detta föremål istället för en pokeboll. Desto mer tid en pokemon kämpar emot desto 

större chans att den tillslut springer iväg. Det blir ett val mellan att snabbt fånga en pokemon 

eller öka tiden man slåss samtidigt nästa kast får större chans att fungera. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Nej. 

If so, explain how/why: Även om enkelheten att fånga pokemons förändras så ändras inte 

valen man har. Antingen så lyckas man fånga pokemons, eller så misslyckas man. 

Item single/multi use: Kan användas en gång per föremål man har i besittning. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): Razz 

berries är enbart för enskilda spelares egna användning. 

 

Name of Item: Egg incubator (limited version) 

Cost: 

Description: En ägg incubator med begränsad användning, mest troligt insatt i spelet så att 

spelare inte ska behöva kläcka ett ägg åt gången. Utöver den begränsade användningen så 

gäller samma principer som infinite egg incubator. 

Interaction Options (list exactly): N/A 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): N/A 

If so, explain how/why: N/A 

Item single/multi use: N/A 

Multi use range: N/A 
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Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): N/A 

 

Name of Item: Pokemon Egg 

Cost: Gratis, får från pokestops. 

Description: Ett ägg som används tillsammans med en ägginkubator. När spelaren har 

vandrat en viss sträcka (2, 5 eller 10 kilometer) så kläcks ägget och en ny pokemon föds. 

Interaction Options (list exactly): Måste användas tillsammans med en ägginkubator. 

Do interaction options change through gameplay (frequency of use; combinations of 

items): Nej.  

If so, explain how/why: Att kläcka pokemonägg är nästan som ett sidospel. Tanken är att 

uppmuntra (se belöna) spelare att gå utomhus och fånga pokemons vilket uppnås genom att 

ge belöningar för färdade sträckor. 

Item single/multi use: ett ägg kan användas en gång. 

Multi use range: N/A 

Types of interactions possible (friendly; collaborative; competitive; utility; others): 

Pokemonägg kan bara användas av enskilda spelare. 

 

Interface study 
 

Inloggningsskärm 

Inloggningsskärmen har en grafisk design som tillsammans med musiken engagerar spelare 

att börja spela. Det känns som man är påväg ut på ett äventyr. 

 

Googlekarta 

Detta gränssnitt i Pokemon Go är en av de största anledningarna till varför spelare tar sig 

utomhus för att fånga pokemons. Att konstant jämföra sin egen fysiska position med avata-

ren på googlekartans position är spännande, speciellt eftersom att navigera väl innebär att 

man fångar de pokemons som finns utplacerade (vilket är ett av spelets huvudsyften, att 

fånga pokemons). 

 

Avatarstatusinfo 

Detta gränssnitt används för att upplysa spelaren om hur långt man har kommit i spelet samt 

hur långt bort nästa spelarnivå ligger. Denna sida listar också de olika ”achievements” som 

spelaren samlat på sig, ett fenomen som blev populärt i och med den 7:e konsolgenerationen 

(Hamari & Eranti, 2011). Denna sida får människor att drömma sig mot framtida erfaren-

hetsnivår då de kommer att vara mycket starkare. 

 

Pokemonlista 

Detta gränssnitt listar antalet infångade pokemons för varje spelare. Sidan används för att 

hålla sig uppdaterad med vilka pokemons man redan bär med sig. 
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Ägglista 

Likt pokemonlistan så visar detta gränssnitt alla pokemonägg som spelarna har tillgängliga, 

samt vilka ägg som ligger i en inkubator och vilka som ligger fritt. 

 

Pokedex 

Ett gränssnitt som visar listan på alla Pokemon som finns att fånga i spelet. Denna skärms 

främsta motiverande faktor är att man fyller upp denna lista med infångade Pokemon tills 

man har allihopa. Ett av målen i de första Pokemonspelen var att fylla sitt Pokedex med alla 

Pokemon som existerar i spelvärlden. 

 

Föremålslista 

Listar alla föremål som spelarna har tillgängliga. I nuläget så fylls vissa föremål på mer än 

andra beroende på vilken typ av spelare man är. De som enbart slåss vid gym samlar på sig 

många pokebollar som de inte använder. De som enbart fångar pokemons får mycket potions 

och revives som de inte använder särskilt mycket. 

 

Mikrotransaktionaffär 

Detta gränssnitt är till för att spelare, om de vill, ska kunna spendera riktiga pengar på spelet. 

 

Hjälpknapp/Tipsknapp 

En sida som är till för att alla ska kunna komma igång med spelet på bästa sätt möjligt. Så 

fort spelare vant sig med hur allting fungerar så upphör denna funktion att användas. 

 

Inställningar 

Detta gränssnitts huvudsyfte är att låta spelare konstruera sin egen föredragna spelupple-

velse (till en viss gräns förstås). Det är inte mycket här som öker inlevelsen av spelet. 

 

AR-kamera för infångandet av pokemons 

Detta gränssnitt är vid första blick en väldigt tilldragande spelmekanik, att faktiskt fånga Po-

kemons i den riktiga världen låter väldigt lockande. Dock så är begränsningarna alldeles för 

stora för att spelmomentet ska kännas realistiskt nog så de flesta spelare stänger av denna 

funktion (denna funktion drar även på batteriet vilket inte uppskattas). 

 
Interaction map 
Interaktioner med andra spelare 

- Hittills går det endast att interagera med andra spelare i pokegyms (vilket 

kräver höga spelarnivåer). Denna spelarinteraktion är också väldigt begrän-

sad då den är mer indirekt än vad den är direkt. Exempelvis så tar ett lag 

över ett gym och placerar ut pokemons som försvarar gymmet, de andra la-

gen kan anfalla med sin egna pokemons för att försöka besegra gymmet. 

Försvarande pokemon i gymmet styrs automatiskt medan anfallande poke-

mon styrs av spelare. Väldigt lite spelarinteraktion överlag. 
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Interaktioner med ickespelar-karaktärer 

- De tre teamledarna samt professor Willow. Dessa interaktioner är också 

väldigt minimala då majoriteten av spelet går ut på att ensam röra sig ute i 

världen och fånga pokemons. 

 

Att interagera med ickespelar-karaktärer är väldigt begränsat och interaktion med spelar-

karaktärer är ännu mer begränsat. Den enda direkta interaktionen med andra spelare kan 

enbart ske utanför spelet. Inuti spelet så blir interaktioner aldrig mer än indirekta. 

 

Det har efterfrågats att kunna se andra pokemontränare som är ute och spelar samtidigt men 

då dyker frågan upp om att spåra andra människor genom deras användande av smartpho-

nes. 

 

Gameplay Log 
Spelet sparar all information kontinuerligt, samtidigt som det händer. Sparpunkter skulle 

göra spelet mycket farligare och riskera att flera spelare skulle tappa sin framgång och däri-

genom helt enkelt sluta spela. När det kommer till att bryta spelets regler så kan det göras på 

ett antal olika sätt. Då spelet ger ut belöningar baserat på färdat avstånd så insåg spelare rela-

tivt fort att använda sig av cyklar, bilar och bussar var ett alternativ som hjälpte till att bli 

starkare i spelet. Sedan utvecklades det ett antal tredjeparts verktyg för att hjälpa till med 

infångandet av pokemons, dessa verktyg ogillades dock av utvecklarna och blev snabbt för-

bjudna att använda. Spelets genre är en intressant fråga, det är ett mobilt AR-spel som passar 

in under områdesbaserade spel (location based games).  



40 
 

Bilaga 2 Fältundersökningar 

Pokemon Go fältundersökningar 

 

2016-10-24 mellan 20:00 - 22:00 (Ersboda) 

 

Första gången jag testade Pokemon Go på egenhand för att lära mig hur spelet fungerar. Ef-

ter jag installerat spelet var jag väldigt driven att gå utomhus och testa alla möjligheter som 

finns med spelet, en vanlig dag hade jag nog stannat inomhus. Efter enbart fem (5) minuter 

så hade jag nästan gått rakt in i en trälåda som tidigare var fylld med blommor, insåg i sista 

stund att jag behövde stanna upp innan jag krockade. Att spela Pokemon Go i mörker gör det 

svårt att utnyttja AR-kameran till det yttersta då det inte syns särskilt mycket när den aktive-

ras. 

Mina händer började frysa efter en stund då det var kallt utomhus. Inser efter ha vandrat 

igenom vattenpölar jag inte såg och blivit blöt att spela Pokemon Go samtidigt som man rör 

sig utomhus är att jämföra med att prata i mobilen medan man kör, spelet tar upp en enormt 

stor mängd uppmärksamhet från spelaren. Det är generellt upplyftande att långsamt lista ut 

spelets mer grundläggande funktioner samtidigt som man går upp i nivå och blir starkare, de 

känslorna fick mig att spela i hela två timmar min första spelsession. 

 

2016-10-25 mellan 10:30 – 13:00 (Umeå stadscentrum) 

 

Cyklade ned till stadscentrum och började promenera runt och fortsätta testa Pokemon Go på 

egen hand. Den här gången var jag mer försiktig med omgivningen och undvek att krocka in i 

människor och föremål mer än förra gången, även fast min promenadtakt minskad så belv 

det inga näraolyckor som inträffade. Jag har också märkt att jag stänger av ljudet på spelet då 

det fortfarande känns lite pinsamt att gå omkring och spela ute bland folk. Jag har märkte att 

AR-kameran inte är det största skälet till att människor går utomhus för att spela, detta insåg 

jag i och med att när en pokemon upptäcks och är inom räckhåll, dyker upp precis framför 

mobilkameran oavsett vart man riktar telefonen. Pokemons är alltså inte utsatta med precis-

ion i trädgårdar, fontäner och stadsgator utan skapas på en punkt på en googlekarta där alla 

spelare inom räckhåll kan, med sina fingrar, röra vid just den pokemonen och få den trans-

porterad framför sin egen kamera. Spelet genererar alltså pokemons framför varje spelares 

smartphone. Såhär långt så har mitt spelande lett mig till att tro att det är användningen av 

googlekartor för att placera ut pokemons, pokestops och pokegyms samt alla interaktioner 

som ”levlar upp” spelaravataren som är mest lockande för att gå utomhus och spela spelet. 

Fler insikter om spelet som jag lärde mig var hur vissa föremål används och vissa in-

hemska strategier som spelet använder sig av för att uppmuntra infångandet av pokemons 

man redan fångat tidigare. De strategierna beskrivs genom de belöningar spelare erhåller i 

form av ”stardust” och rätt typ av ”candy”. Jag har hittills inte interagerat med någon annan 

människa som spelar spelet. 

 

 

2016-10-27 mellan 12:20 – 15:00  (Haga, Gammlia och Berghem) 
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Tredje spelsessionen med Pokemon Go. Mina interaktioner med andra människor är fortfa-

rande minimala, det närmsta jag kom en social interaktion var när jag märkte att ett Poke-

mon Gym blev attackerat. Jag närmade mig platsen och såg en person stå nära den verkliga 

platsen som korresponderade med gymmet. Spelet gav mig dock ingen form av bekräftelse 

eller uppmärksamhet på att en annan spelare var i närheten. Inget i speldesignen (som jag i 

det tillfället förstod mig på) försökte initiera någon form av verklig interaktion. 

Allt eftersom jag lär mig om hur spelet fungerar och vilka strategier som ger en fördelar så 

börjar jag inse att spelets popularitet har minskat drastiskt sedan det släpptes tidigare i 

sommar. Pokemon Go är inte designat för vinterklimat då det är för kallt att hålla i sin 

smartphone med bara fingrarna, det är inte en bra strategi att utveckla sina pokemon förrän 

den egna spelarnivån ökat till en viss nivå då styrkan på fångade pokemons bestäms av spela-

rens nivå när pokemonen fångas. Detta innebär att nya spelare som börjar spela senare (pre-

cis som jag) får mindre saker att göra i spelet vilket leder till att det blir enformigare att spela. 

Det går exempelvis inte att anfalla Pokemon Gym då man är alldeles för svag och de som har 

spelat från första början är alldeles för starka. Detta innebär att nya spelare måste ”grinda”, 

som är en engelsk spelterm som betyder att upprepa specifika spelelement om och om igen 

för att bli starkare i spelet. 

Det verkar som att mycket i Pokemon Go, när det kommer till spelarupplevelser eller spel-

innehåll, är knutet till den egna spelarnivån. Desto högre nivå jag själv når desto fler nya fö-

remål ges till min spelaravatar som belöningar vilket i sin tur motiverar mig att fortsätta 

spela.  

 

2016-10-29 mellan 13:00 - 13:50 (Östra Ersboda) 

 

En insikt denna spelsession lärde mig var hur mikrotransaktioner var kopplade till Pokemon 

Go. När jag påbörjade min spelsession så var det tydligt att jag snart hade slut på pokebollar, 

vilket innebär att jag inte kunde fånga pokemons, och därigenom gick det mycket långsamare 

att gå upp i spelarnivå. Eftersom Östra Ersboda har väldigt få pokestops vilket betyder att det 

är en väldigt långsam process att stanna på samma område och bygga upp ett nytt förråd av 

pokebollar. När jag undersökte på vilka sätt det går att införskaffa sig fler pokebollar så 

märkte jag att Pokemon Go har en ingame store där det är möjligt att spendera riktiga pengar 

på digitala föremål (vilket i princip innebär att man kan kringgå vissa spelmoment och gå 

upp i spelarnivå snabbare ifall man spenderar riktiga pengar). Detta skapar olika förhåll-

ningssätt till spelet för de spelare som inte lägger riktiga pengar på spelet där man måste pri-

oritera användandet av pokebollar för att fånga pokemons mot att vandra runt områden med 

många pokestops för att samla på sig pokebollar för framtida spelsessioner. Beroende på ens 

egen spelarnivå (man får massa föremål, inklusive pokebollar när man går upp i nivå) så be-

höver man tänka efter ifall det är VÄRT att slösa pokebollar på att fånga pokemons man re-

dan äger. Att utnyttja alla spelets resurser till maximall vinning kräver mer och mer efter-

tanke desto mer man spelar ifall man inte vill spendera riktiga pengar. Fortfarande väldigt 

ensamt att spela, som mest kan man få blickar av andra människor utan att det går att veta 

ifall de känner igen att man spelar Pokemon GO eller om de bara tittar på en för att man går 
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runt med en smartphone ute hela tiden. Slutligen började jag fundera på vad som händer ifall 

man har spelet aktivt i en buss eller i en bil. 

 

2016 -10-30 14:00 - 14:40 (Bussresa från Östra Ersboda till IKSU) samt mellan 16:20 - 17:20 

(Bussresa från IKSU till Östra Ersboda) 

 

Denna spelsession fokuserades på att undersöka hur olika motoriserade fordon, som bilar 

och bussar, kan användas för att förenkla processen av att samla på sig förflyttade kilometrar. 

Pokemon Go tillåter spelare att använda sig av olika typer av fordon det dök dock upp en 

varningsnotis om att spelaravataren förflyttades för snabbt och att det inte var tillåtet att 

köra bil samtidigt som spelet var aktivt på ens smartphone. Det gick dock att enkelt klicka 

bort varningsnotisen utan att tilldra sig negativa konsekvenser, spelet bestraffade alltså inte 

användandet av fordon. Detta innebär att det är troligt att många spelare använder sig av 

motoriserade fordon för att snabbare nå högre spelarnivåer vilket känns som att det går emot 

spelets grundtanke, som är att promenera utomhus och upptäcka nya områden. 

Inser att jag inte kommer ta mig till tillräckligt höga nivåer för att kunna uppleva och testa 

alla möjligheter som spelet erbjuder, det tar helt enkelt för lång tid att nå de högre spelarni-

våerna, vilket krävs ifall man vill slåss om kontroll över pokemon gym. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika frågekategorier med fokus på hur spelare beter sig när 

de spelar Pokemon Go (en femte frågekategori är inkluderad för att stärka gemenskapen mel-

lan intervjuaren och respondenten ifall det skulle behövas).  

1. Relationsbyggande frågor. 

2. Tidigare erfarenhet med Pokemon?  

3. På vilket sätt spelar människor Pokemon Go?  

4. Har spelandet av Pokemon Go fått dig att göra saker som du annars inte hade gjort?  

5. Avslutande reflektioner om intervjun och Pokemon Go som samhällsfenomen.  

 

Etiskt förhållningssätt till respondenten: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet presenteras i den introducerande texten nedan som också var 

det första som sades till respondenterna när intervjuerna påbörjats. 

 

Jag heter Per och är student på Umeå Universitet och jag läser på informatikinstitutionen. 

Jag undersöker hur Pokemon Go får människor att spela utomhus samt om det finns saker 

inuti spelet som på något sätt för människor närmare varandra. Jag tänkte fråga om hur du 

brukar spela Pokemon Go. Det är helt frivilligt och du får avbryta intervjun när du vill utan 

att känna oro för vad någon ska tycka. All information om dig kommer att behandlas med 

sekretess. Jag kommer exempelvis inte nämna ditt namn någonstans i min forskning. Jag 

kommer ej heller lämna ut privat information till någon annan. Och känner du helt plötsligt 

att du inte vill att jag ska använda intervjun i min rapport så behöver du bara höra av dig så 

kastar jag bort allting utan invändning. Jag kommer heller inte använda någon av dina per-

sonuppgifter för kommersiellt bruk. 

Intervju del 1 

Vad heter din karaktär? Vilken level är du på? Vilket team spelar du för? 

 

Vilka är dina starkaste pokemon? Hur gjorde du dem så starka? 

 

Vilken är din ovanligaste pokemon? 

 

Vilken av de du fångat är din favorit? 

 

Vilken pokemon skulle du helst vilja ha i din samling? 

Intervju del 2 

Hur länge har du spelat Pokemon Go? 

- Är du bekant med pokemonfranchisen sedan tidigare? 

- Har du spelat andra pokemonspel? Har du sett tv-serien? 

 

Hur skulle du beskriva Pokemon Go? 
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Intervju del 3 

På vilket sätt spelar du pokemon go? 

- Vill du bli bäst i staden? I landet? I världen? 

- Spelar du för att tävla eller bara för att det är roligt? 

- Kan du beskriva hur dina spelsessioner ser ut? 

 

Känner du andra som spelar Pokemon Go? 

- Brukar du spela med din familj? 

- Brukar du spela med dina vänner? 

- Hur går det till? Hur bestämmer ni vart ni ska fara och vilka pokemons att fånga? 

- Brukar du känna igen andra spelare som också är ute och spelar Pokemon Go? 

- Har du någon gång pratat med andra spelare som du inte känt sedan tidigare? 

o Vad fick dig att engagera i den sociala interaktionen? 

Intervju del 4 

Har du haft positiva upplevelser medan du spelat? 

 

Har du haft negativa upplevelser medan du spelat? 

 

Har du någonsin använt dig av sådant du lärt dig i Pokemon Go även när du inte spelat. Ex-

empelvis blivit bättre på att läsa kartor eller gå upp och prata med människor du inte känner? 

Intervju del 5 

Varför tror du att så många spelar Pokemon Go?  

 

Om du fick ändra någonting i Pokemon Go vad skulle det vara? 

- Koppla till pokestops -> är konstverk -> lärt dig nått om konstverken?->Brukar finnas 

andra spelare där, har du ändrat ditt beteende från innan du spelade Pokemon Go 

 

Finns det någonting du skulle vilja säga eller påpeka som inte tidigare kommit upp under 

intervjun? 


