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Abstract 
This paper deals with the relatively new business model for digital games called Free to 
Play and how aspects of that business model can affect the players gaming experience. The 
study is done through user studies with the use of interviews, observations and diaries. For 
our analysis of the data we’ve looked for themes and then categorized the data into 
elements from the CEGE Model by E.H Cavillo-Gámez et al. that we use to measure how 
Free to Play affects the Core Elements of the Gaming Experience. The paper concludes that 
when measuring gaming experience and business model together one might have to add a 
sub-element that represents the business model, which can affect the elements all together 
or one by one. 
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1. Inledning 
När någon hör ordet transaktion, så är en vanlig bild de föreställer sig en kund som tar emot 
en produkt i utbyte mot pengar och sedan äger den (Kristensson, Witell, & Gustafsson, 
2014). I dagsläget är dock inte detta den enda metoden för konsumtion av tjänster, 
synnerligen inte för media. Internet har nämligen gett oss många fler alternativ att 
konsumera och distribuera media på. Videospel, eller helt enkelt spel som vi kommer 
referera till det som, har varit en pionjär för nya tillvägagångssätt. Med tanke på dess status 
som ett relativt nytt medium, (dvs i relation till andra mer traditionella medier som film och 
tryck os.v.) har dess många olika affärsmodeller, så som episodiska spelserier som t.ex. The 
Walking Dead1 eller Life Is Strange2, prenumerationsbaserade spel som World of Warcraft3   
eller Final Fantasy XIV4 skapat nya möjlighet för spelaren att konsumera spel. 

Det finns en affärsmodell som blivit särskilt populär på senare år är free to play (F2P) 
vilket innebär att spel är gratis att spela. Men hur tjänar utvecklaren pengar om spelet är 
gratis? Exempel på tillvägagångssätt kan vara reklam eller så kallade mikrotransaktioner. 
Dessa transaktioner ges prefixet mikro just därför att de är mindre, valfria kostnader som 
användaren kan spendera för olika syften t.ex. för kosmetiskt innehåll eller innehåll som kan 
göra spelet lättare. Detta genererar klyftor inom spelvärlden huruvida F2P är en pålitlig 
affärsmodell som gynnar produkten eller ett sätt att locka spelarna till att spendera mer 
pengar än de hade planerat från början.  

Men hur påverkar affärsmodellen egentligen spelet? Salen & Zimmerman (2003) menar: 
“to play the game is to experience the game” så när man talar om ett spels kvalitet ur 
användarens perspektiv så är begreppet spelupplevelse väldigt relevant. Användaren formar 
sin åsikt om spelet genom att spela det och därmed uppleva det, därför har vi valt vi att 
fokusera vår studie till spelarens uppfattning av hur affärsmodellen F2P kan påverka 
upplevelsen.  

 

 
 

                                                        
1 Telltale Games, 2012 
2 Square Enix, 2015 
3 Blizzard, 2004 
4 Final Fantasy XIV 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utforska hur affärsmodellen free to play påverkar spelarens 
spelupplevelse. Detta genom att analysera deras subjektiva påståenden angående specifika 
spel men även generella åsikter och tidigare erfarenheter med affärsmodellen. 
 
● Vilka aspekter av free to play påverkar användarens spelupplevelse? 

 
Vi anser att detta är viktigt för industrin att förstå hur deras konsumenter upplever aspekter 
av free to play och vilka som bidrar till en positiv eller negativ spelupplevelse. 
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2. Relaterad forskning 
Vi kommer i detta kapitel att föra fram forskning av relevans för denna studie inom området 
spel, free to play och användarupplevelse. 

2.1 Spel 
Vad är ett spel? Salen & Zimmerman (2003) definerar spel som: “A game is a system in 
which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable 
outcome.” 

Deras definition utav spel kan användas för både analoga spel och digitala spel, eftersom 
båda typer av spel är uppbyggda på liknande sätt. Alla spel bygger på en konflikt som kan ta 
olika former, den kan handla om samarbete eller konkurrens, eller en ensam konflikt eller en 
konflikt där flera är iblandade. Reglerna är väldigt avgörande för spel då de finns till för att 
avgränsa spelaren till vad hen kan och inte kan göra i ett spel. Spel har ett mätbart slut eller 
resultat, där man i slutet av ett spel kan se om en spelare har vunnit, förlorat eller fått en 
numerisk poäng. Vi kommer ta upp flera olika spel på olika plattformar men när vi säger spel 
i vår studie så hänvisar vi till denna typ av definition av digitala system.   

Vem spelar då spel? Det existerar många olika definierade målgrupper när det kommer 
till olika typer av spel, dess genrer och åldersgränser. En mer generell kategori av spel riktade 
till en viss målgrupp har blivit mer och mer aktuell i takt med att spelindustrin har vuxit: 
casual games. Casual games kan beskrivas som lättlärda spel med simpla kontroller, snabba 
belöningar och spelas generellt i kortare sessioner. De konsumenter som till stor del håller 
sig till denna form av upplevelse inom spel kan därför även kallas casual gamers, även om de 
inte nödvändigtvis exklusivt spelar casual spel. Detta i kontrast till så kallade hardcore 
gamers vilket då är raka motsatsen till casual gamers, de söker en mer fördjupad 
spelupplevelse, investerar mer tid och ser stort värde i att bemästra dem. I mitten finner man 
core gamers, vilka visar drag från båda de andra typerna av spelare (Kuittinen m.fl., 2007). 
För denna studie väljer vi att fokusera på framförallt core gamers och detta eftersom vi anser 
att det blir en kompromiss emellan de två extremerna. 

2.2 Free to Play 
Man finner rötterna till F2P som affärsmodell i perioden mellan 90-talet och tidigt 00-tal, 
där internetbaserade företag noterade att konsumenter lockades av tjänster som var gratis. 
Detta informerade många företag som t.ex. Google, Youtube och Facebook att försörja sina 
tjänster genom andra metoder som exempelvis reklam (Luton, 2013).  

Under samma period så dök MMO-spel som t.ex Tibia5, Runescape6 och MapleStory7 upp, 
de två förstnämnda gratis med alternativ för premiumtjänst och den senare med en in-game 
cash shop där spelaren kan spendera riktiga pengar för att köpa in-game items (Alha m.fl. 

                                                        
5 CipSoft, 1997 
6 Jagex, 2001 
7 Nexon, 2003 
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2014). Med hjälp av sociala medier och smartphones så kom en ny våg av F2P spel i form av 
sociala spel. De är kallade så för deras utnyttjande av spelarens existerande sociala nätverk, 
t.ex. Facebook. Exempel på dessa spel är Farmville8 och Candy Crush9 Saga (Paavilainen 
m.fl. 2013). 

Exempel på fördelar med F2P som affärsmodell är flexibla priser för spelare vilka har 
olika villighet att betala för mer innehåll. Det ger möjlighet för en bredare målgrupp att få 
tillgång till spelet t.ex så kan spelare som inte betalar ge ökad spridning av spelet. Exempel 
på nackdelar är innehåll som bara blir tillgängligt för de som betalar vilket kan ge orättvisa 
fördelar för spelare som betalar (Alha m.fl. 2014; Paavilainen m.fl. 2013). Att producera spel 
som en tjänst ger möjlighet för utvecklarna att iterera på spelet över tid, så kallad eternal 
beta. Det innebär helt enkelt att spelet aldrig är “färdigt”, utan förändras hela tiden med 
uppdateringar och förbättringar (Alha m.fl. 2014; Paavilainen m.fl. 2013; Luton, 2013).  

F2P spel har ofta dubbla valutor, vilka kan kallas mjuk valuta och hård valuta, den 
förstnämda är valutan kan spelaren erhålla genom att utföra uppgifter och dylikt i spelet, 
medan den sistnämnda innebär det som kan köpas för riktiga pengar. I vissa fall kan spelare 
bli belönade med små mängder hård valuta. Mjuk valuta avser i regel till tillbehör i spelet, 
medan hård valuta ges i utbyte mot premium-innehåll (Alha m.fl. 2014). Exempelvis League 
of Legends10 “Riot Points”11 kan spelare köpa för riktiga pengar i spelets så kallade client 
store och ”influence points”12 som spelaren erhåller genom att spela spelet. 

2.2.1 Gömda mönster i speldesign 
I regel utvecklas spel med en rolig och underhållande upplevelse i åtanke, men för att ett spel 
med F2P som affärsmodell ska vara lönsamt måste det i många fall även uppmana spelaren 
att spendera pengar under sin speltid, istället för att fortsätta gratis. Detta kan innebära 
medveten implementering av olika hinder som spelaren kan hoppa över om hen betalar. 

Hinder som kan göra spelet långsammare eller det kan helt innebära att innehåll utesluts 
för de spelare som väljer att spela helt gratis. När detta sker medvetet, i syfte att negativt 
påverka spelaren, kallas det “Dark Patterns” eller gömda mönster som vi har valt att 
översätta begreppet till (Alha m.fl. 2014; Zagal m.fl., 2013).  

Ett annat exempel på negativt mönster är pay to skip (P2S) vilket innebär att spelaren får 
möjlighet att t.ex. köpa saker i spelet som automatiskt låter dem att hoppa över någonting de 
finner utmanande. Ett exempel finns i Angry Birds (Rovio, 2009) där dess s.k. Mighty Eagle 
automatiskt låter spelaren vinna banan de fastnat på. Det kan även innebära att spelaren får 
köpa innehåll och på så vis få tillgång till det mycket tidigare än de som spelar gratis. T.ex. i 
Team Fortress 213 börjar spelaren med s.k. “Stock” (grund) vapen där de andra vapnen 
slumpvis släpps en och en till spelaren medan de spelar. Men, de kan även köpas direkt i 

                                                        
8 Zynga, 2009 
9 King, 2012 
10 Riot Games, 2009 
11 Hård valutan i spelet League of Legends 
12 Mjuk valutan i spelet League of Legends 
13 Valve, 2007 
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spelet för riktiga pengar. Man betalar alltså för att hoppa över den speltid det vanligtvis 
skulle ta, pay to skip, förkortat P2S (Zagal m.fl., 2013). 

P2S kan stå i kontrast till monetized rivalries eller pay to win (P2W), som det vanligen 
kallas, vilket är ett mönster som utnyttjar spelarnas tävlingsinstinkt för att uppmana dem till 
att spendera pengar. Candy Crush Saga som vi tidigare nämnde i denna uppsats är ett 
exempel på detta då det ger möjlighet till att köpa hjälpmedel för att lättare/snabbare klara 
banor, de vidare uppmanar till detta beteende genom att visa spelaren hur en av deras 
vänner klarade banan bättre än dem vilket med stor sannolikhet beror på hur villiga de är att 
spendera pengar på dessa hjälpmedel (Zagal m.fl., 2013). 

2.3 Användarupplevelse 
Roto m.fl. (201o) menar att upplevelser är något som är naturligt för vår existens som 
människor, det är något som uppstår genom allt vi personligen stöter på, genomgår eller 
upplever. Användarupplevelse är ett fenomen som är annorlunda från upplevelser i den 
vanliga meningen då en användarupplevelse refererar till en upplevelse som vi upplever när 
vi stöter på ett system, en tjänst eller artifakt antingen var för sig eller kombinerade i någon 
form som en person kan interagera med genom ett användargränssnitt. Enligt deras 
beskrivning av fenomenet användarupplevelse så är det: Användarupplevelse är en 
beståndsdel utav upplevelse som koncept. Användarupplevelse ses som upplevelsen en 
användare upplever när denne interagerar med ett system, det är en unik upplevelse för varje 
individ som använder systemet. Då det är subjektivt så påverkas och influeras upplevelsen av 
tidigare erfarenheter och förväntningar baserade på dessa tidigare erfarenheter. 
Användarupplevelse är grundad i sociala och kulturella kontext.  

Sammanfattningsvis kan man beskriva användarupplevelse vara det som en användare 
upplever när denne interagerar med ett system. Upplevelsen grundas i sociala och kulturella 
kontexter, den är individuell och påverkars av tidigare erfarenheter. 

I användarens upplevelse ingår även användbarhet av ett system (Law m.fl., 2008), därför 
förklarar vi lite om detta begrepp också. Den första definitionen för användbarhet var att ett 
system skulle vara lätta att använda, lätt att lära sig och att de skulle vara flexibla. Benyon 
(2014) beskriver ett system med hög nivå av användbarhet som att det ska ha vissa 
karaktärsdrag: Systemet ska vara effektivt så att användare kan göra uppgifter på en 
passande mängd med tid. Det är effektivt på det sätt att systemet har de funktioner och ger 
användaren den information som denne behöver och att detta är organiserat på ett passande 
sätt. Användaren ska lätt kunna lära sig hur man använder systemet och man ska kunna 
komma ihåg detta efter en kortare period av användande. Systemet ska även ha hög 
brukbarhet på det sätt att det gör det användaren vill göra.  

För hög användbarhet krävs alltså att ett system är tidseffektivt, det ska tillhandage 
användaren de funktioner som krävs för uppgiften, systemet ska ha en relativt simpel 
lärningskurva och det ska kunna utföra det som användaren använder systemet för. 
Användbarhet i ett spel innebär att spelet ger spelaren de funktioner och den information 
som krävs för att hen ska kunna utföra spelets uppgifter.  
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3 Spelupplevelse 
För att besvara vår frågeställning relaterande spelupplevelse måste vi först klargöra vår 
definition av begreppet och medan det finns många olika perspektiv och teorier för detta så 
har valde vi att förhålla oss till de kärnelement för spelupplevelse myntande i texten 
“Assessing the Core Elements of the Gaming Experience” av E.H. Calvillo-Gámez, P.Cairns 
och A.L. Cox. Detta eftersom de presenterar ett tydligt ramverk som lyfter fram de olika 
kvalitéter som ett spel bör ha för att förse användaren med en god upplevelse, vilket låter oss 
undersöka om, och isåfall när, F2P som affärsmodell förhindrar något av dessa element. 

E. H. Calvillo-Gámez m.fl. (2010) beskriver användarupplevelse som det subjektiva 
förhållande mellan system och användare. De menar alltså att det går bortom systemets 
användbarhet och istället fokuserar på det personliga resultat som användaren får utav att 
interagera med systemet när hen utför en uppgift.  

De skapade även ett sorts ramverk för att kunna förstå vilka element som leder till en god 
spelupplevelse genom att skapa teorin om Core Elements of Gaming Experience (CEGE) (E. 
H. Calvillo-Gámez m.fl. 2010). Dessa element är själva Spelet, (Video Game), och 
interaktionen mellan spelet och spelaren, något som E. H. Calvillo-Gámez m.fl. kallar för 
Dockspelet, (puppetry). Båda dessa element är enligt teorin en del utav processen för 
spelupplevelsen. De menar att om något av elementen saknas så kommer upplevelsen vara 
negativ men den säger även att trots om båda elementen finns till hands så behöver det inte 
leda till en positiv upplevelse. Vi kommer använda denna teori till hjälp för vårt arbete för att 
se om någonting med affärsmodellen kan påverka dessa element på ett sådant sätt att det 
skiftar hur upplevelsen blir för spelaren.  

 

 

Figur 1: Översatt version skapad av E.H. Calvillo-Gámez, P.Cairns och A.L. Cox (2010 
s.54) 
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3.1 Dockspelet 
Puppetry innebär interaktionen mellan spelaren och spelet, det beskriver hur spelaren 
kontrollerar spelet genom sina handlingar. Denna process påverkas utav tre element, 
kontroll, ägande och främjande.  
Kontroll bildas av handlingar och händelser som spelet har tillgängliga för spelaren att 
utföra. När spelaren tar kontroll över spelet, så har hen genom de resurser som spelet 
erbjuder dikterat vad spelet gör, på så vis tillhör spelet spelaren.  
Ägande innebär att spelaren tar ansvar för det som händer i spelet genom att acceptera dem, 
för att det är resultaten utav spelarens medvetna handlingar. Detta är sedan något som spelet 
uppmärksammar genom att belöna spelaren, exempelvis i ett RPG skulle det kunna vara 
utrustning eller erfarenhetspoäng som spelarkaraktären skulle kunna använda.  
Främjande är det element i teorin om kärnelementen som är mest subjektivt för spelaren. 
För en positiv upplevelse behövs det att spelaren uppnår ägande men för att detta element 
ska uppnås behöver spelaren ta kontroll. Men det är möjligt för spelaren att uppnå nivåer 
utav ägande och därmed en positiv upplevelse utan att ta kontroll. Detta är gjort med hjälp 
utav främjande. Med främjande tänker man på tid, estetiska värderingar och tidigare 
erfarenheter. Med tid menar man på hur mycket tid spelaren är villig att spendera på att 
spela, tidigare erfarenheter hänvisar till tidigare erfarenheter med liknande spel och 
spelarens estetiska värderingar. De estetiska värderingarna är viktiga för att främja ägande 
då om spelaren anser att spelet ser bra ut så kan det göra att denne är villig att testa spelet 
längre. Dessa värderingar kommer även påverka spelaren om hen tycker att musiken är 
attraktiv även den. 

 

 

Figur 2: Översatt version skapad av E.H. Calvillo-Gámez, P.Cairns och A.L. Cox (2010 
s.54) 
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3.2 Spelet 
Spelet är uppbyggt utav två element: spelande och miljö. Då kan man se den tidigare nämnda 
som spelets hjärta och den senare som spelets kropp. Spelande definerar spelets regler och 
scenarios. Spelets berättelse blir också presenterad i detta element, berättelsen är de “kläder” 
reglerna bär för att implementera spelets regler till karaktärer och scenarios. 

Miljö är sättet spelet blir visuellt representerat för spelaren, alltså den fysiska 
tillämpningen till grafik och ljud. Dock är det inte bara grafiken som representerar miljön, 
detta görs även med hjälp utav ljud så som bakgrundsljud men även ljudeffekter.  Miljön 
beskriver alltså hur spelet hörs och ses av spelaren.  

 

 

Figur 3: Översatt version skapad av E.H. Calvillo-Gámez, P.Cairns och A.L. Cox (2010 
s.54) 
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4. Metod 
Det finns två typer av data: kvantitativ som avser siffror och vad som går att översättas till 
siffror exempelvis hur många som tyckte en sak och hur många tyckte en annan, eller hur 
många år erfarenhet respondenten har. Kvalitativ innebär beskrivningar, aktivitet, citat etc. 
(Preece, Rogers, & Sharp, 2015) men även karaktärisering och användandet av 
kategorisering och modeller för att beskriva sammanhang och fenomen (Olsson & Sörensen, 
2011). Eftersom syftet för studien är att undersöka spelarens uppfattning av deras upplevelse 
med F2P spel, vilket är subjektivt, valde vi att utföra studien kvalitativt med fokus på färre 
respondenter men mer djupgående data. 

Vi har förhållt oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer i utförandet av denna 
studie. (Vetenskapsrådet, 1990) Vi informerade alltså våra respondenter om studiens syfte 
och deras uppgifter inom deltagandet, alla deltagare gav sitt samtycke för medverkan och var 
uppmärksammade om att de när som helst kan dra sig ur utan konsekvens. Slutligen så var 
alla deltagare även underrättade att deras deltagande skulle presenteras anonymt och endast 
i forskningssyfte. 

Vi valde även att utgå ifrån att alla tester i studien skulle utföras helt kostnadsfritt för 
respondenterna. Detta eftersom om vi ansåg att det skulle vara svårt att avgöra vilka 
transaktioner respondenterna faktiskt hade genomfört med sina egna pengar om vi t.ex. hade 
stått för kostnaderna och självfallet kunde vi inte lägga något krav på respondenterna att 
själva lägga ut pengar för studien. 

4.1 Förkunskaper 
Patel & Davidson (2011) skriver att “Ingen forskare börjar som ett tomt blad” och vi anser 
därför det vara relevant att redogöra för vår erfarenhet av spel som använder den typ av 
affärsmodell av studerar och vår upplevelse med dessa. Vi har båda vad vi anser goda 
erfarenheter med, enligt oss “positiva” F2P spel. T.ex. Warframe14, Path of Exile15, Team 
Fortress 2,  spel vilka vi upplever vara väldigt goda upplevelser eftersom alla dessa spel ger 
tillgång till allt innehåll även för de som inte betalar någonting i spelet. Warframe och Team 
fortress 2 ger möjlighet att köpa innehåll för riktiga pengar men vi har inte upplevt 
personligen att detta tog bort för mycket från de spelens kvalitet och man känner sig aldrig 
pressad av utvecklarna att köpa någonting. Path of Exile har endast kosmetiskt innehåll 
tillgängligt att köpa för riktiga pengar vilket i vår åsikt definitivt känns idealt för denna typ av 
spel då det inte alls påverkar hur kul spelet är.  

I kontrast till detta har vi även erfarenhet av mobila spel, exempelvis Candy Crush Saga, 
vilket vi tolkar är designat för att övertyga spelaren att spendera pengar. I Candy Crush får 
t.ex. Spelaren börjar med endast 5 “liv” vilket innebär att om du förlorar 5 gånger får du inte 
spela, förrän efter en halvtimme då du får ett till liv eller väljer att köpa mer liv för riktiga 
pengar. Det här menar vi påverkar negativt eftersom man knappt hinner spela i mer än en 

                                                        
14 Digital Extremes, 2013 
15 Grinding Gear Games, 2013 
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kvart innan liven tar slut. Vi har med andra ord haft både negativa och positiva upplevelser 
med olika sorters F2P spel. 

4.2 Urval 

4.2.1 Spel 
Vår studie har core gamers som målgrupp och kommer därför fokusera på PC som plattform, 
med tanke på att det är den mest förekommande plattformen för F2P baserade spel, efter 
mobila plattformar.  

Vi började processen att välja spel genom att brainstorma F2P spel som vi  tidigare hade 
spelat, vilket gav oss ett antal exempel på spel vi kunde använda, men vi noterade att många 
av de spelen vi tidigare haft erfarenhet av endast gav möjlighet för att lägga pengar på 
kosmetiskt material, så vi valde att bortse från dessa då vi anser att det är väldigt begränsat 
hur mycket detta kan påverka upplevelsen för användaren. Vår avsikt var inte att begränsa 
oss till bara ett spel heller men på grund av den tidsram vi måste förhålla oss till så valde vi 
två spel. Tanken var heller inte att välja för generellt hatade eller älskade spel eftersom vi 
ansåg att detta kunde vinkla vårt resultat till tidigare antaganden. Vi sökte alltså F2P spel 
som: 
● finns på PC 
● erbjuder mikrotransaktioner  
● ger tillgång till (eller snabbare/lättare tillgång till) innehåll som inte är tillgängligt från 

början i spelet 
● inte har recensioner med för höga eller för låga betyg av kritiker och användare för att 

undvika eventuell blind partiskhet från respondenter.  
Vi gick igenom den lista vi gjort med potentiella spel med dessa faktorer i åtanke och uteslöt 
de som inte uppfyllde kraven, vi använde oss av metacritic16 för att undersöka spelens betyg 
från både kritiker och användare. Vi landade på två titlar som vi ansåg fått lagom med kritik 
men ändå är relativt populära. Det ena spelet är helt öppet, där vem som helst kan få allt i 
spelet helt att betala någonting. Det andra har premium-innehåll som endast är tillgängligt 
via transaktioner. De skiljer lite i betyg från recensenter, under perioden vi gjorde valen utav 
spel för studien hade de samma betyg från användare på metacritic. Därför anses de 
relevanta eftersom det är användarens uppfattning vi undersöker. 

 

                                                        
16 http://www.metacritic.com/ är en webbplats som sammanställer betyg av underhållning baserat 

på många olika recensioner på nätet. 
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De spelen vi valde för vår studie var: 
Hearthstone: Heroes of Warcraft, PC, Utvecklat av Blizzard Entertainment, 2014. 
Digitalt kortspel baserat på Blizzard Entertainments Warcraft universum. Gratis att spela 
men ger spelaren alternativet till att köpa booster paket som innehåller slumpade kort och 
“adventures” (Story baserade dueller mot “bossar”), dessa är dock tillgängliga att köpa 
genom guld som spelaren kan vinna i dueller. 

 

 

Figur 4 Hearthstone metacritic (2016-03-10) 

 

 

Figur 5: Skärmdump av Hearthstone 
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Devilian, PC, Utvecklat av Bluehole Ginno Games, 2015. 
MMO aRPG (action role-playing game). Spelet är gratis men ger spelaren alternativet att bli 
en så kallad “patron” där spelaren får tillgång till premium-innehåll genom att betala en 
månadsavgift, Det har även en butik avsedd för riktiga pengar i spelet och alternativet att 
köpa startpaket som innehåller olika bonusar och förbetald patron tid. 
 

 
Figur 6: Devilian metacritic (2016-03-10) 

 

 

Figur 7: Skärmdump av Devilian 

 
Vi valde även att utöver dessa spel ge respondenterna möjligheten att välja ett spel som de 

spelat sen tidigare, eller varit intresserad av att spela, så länge det uppfyllde de tidigare 
nämnda krav vi hade på spelen i studien. 
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4.2.2 Respondenter 
För valet av vilka kriterier vi skulle sätta på oss själva när vi letade efter potentiella 
respondenter för studien, så valde vi att använda oss utav ett bekvämlighetsurval (Hartman, 
2004). Då vi båda har goda erfarenheter med att spela och med tanke på att vi inriktat oss på 
just core gamers så ansåg vi att respondenter ur våra personliga nätverk skulle fungera för 
studien. Vi kontaktade personer som vi ansåg passade in i målgruppen och sedan med tanke 
på tidsramen så valde vi de personer som hade tid och viljan att kunna delta i studien. 
Respondenterna skulle gärna ha erfarenhet med F2P spel eftersom detta kan ge oss resultat 
mer generellt om affärsmodellen, men det var inget krav. De skulle gärna inte ha direkt 
erfarenhet med de spel vi valt för studien. Detta för att undvika att spelarna redan accepterat 
eventuella brister eller tillgångar med spelen och därför inte sett relevansen att kommentera 
på dessa under våra tester. Detta var självfallet inte ett krav eftersom vi gav en del av 
respondenter möjlighet att välja spel själv, som skrivet i föregående avsnitt. 

 

 
Figur 8: Sammanställd data från enkäten  

4.3 Tillvägagångssätt 
De metoder vi valde för studien var enkät, dagböcker, observation och intervju. Tanken var 
att vi genom dessa olika källor för data ska kunna bygga på dess individuella styrkor (Patton, 
2002). Vi utförde två parallella datainsamlingar med olika respondenter i varje, en med 
fokus på dagböcker och en med observation kombinerat med semistrukturerad intervju, och 
även en enkät som alla respondenter fyllde i. Kombinationen av dessa olika metoder var 
tänkt att ge oss olika perspektiv (Preece, Rogers, & Sharp, 2015), men var även valda för att 
bäst komplementera de olika spelen vi valde för studien. 

4.3.1 Bakgrundsstudie 
För att vi skulle få en generell överblick av våra respondenters demografiska bakgrund och 
erfarenhet med F2P och spel i allmänhet på ett snabbt och effektivt sätt så utformade vi en 
enkät (Preece, Rogers, & Sharp, 2015). Denna gavs till alla respondenter innan själva 
testerna, detta så att deras svar inte skulle på någotvis påverkas av deras upplevelse med 
studien. 

4.3.2 Dagböcker 
Vi valde dagböcker för att det gav oss möjlighet för datainsamling över en längre tid utan att 
behöva schemalägga specifika tillfällen, respondenten får göra allting i sin egen takt och när 
det passar dem. Detta är gynnsamt när någon testar t.ex MMO spel eftersom de är 
strukturerade för att spelas under en längre period, därför fick dagboksrespondenterna spela 
Devilian. Som en indirekt observationsteknik ger det även möjlighet för respondenter som 
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inte befinner sig i samma område som oss att delta i studien och ger även möjlighet för fler 
respondenter att delta utan större resursinsats från vår sida. (Preece, Rogers, & Sharp, 2015) 

För att underlätta respondenternas engagemang så försökte vi göra dagböckerna så 
lättskrivna som möjligt, vi började därför med att skapa en mall för dagböckerna med 
punkter som vi ville skulle ingå i varje anteckning, dessa lämnades medvetet öppna för att 
uppmana till längre nyanserade anteckningar och ge utrymme för tankar och aspekter som vi 
inte nödvändigtvis förutsåg. När man utformar en dagbok är det viktigt att bestämam exakt 
vad vi ville ha för information, vi var självfallet bara intresserade i deras synpunkter om 
spelet de spelar och därför gav vi dem noggranna anvisningar att fylla i (Patel & Davidson, 
2011). I utformningen av dessa använde vi oss av frågeformuläret som E. H. Calvillo-Gámez 
m.fl. (2010) utvecklade till sin teori om Kärnelementen för spelupplevelse. Detta formulär 
skapade de som ett verktyg för att kunna mäta aspekter av modellen och därför använde vi 
oss av frågor från deras frågeformulär för att hjälpa utformingen av våra dagböcker.  

Tanken var att mallen för dagboken sedan skulle läggas upp till google docs, där 
respondenterna skulle få var sitt dokument att anteckna i. Valet att utföra dagböckerna 
online var till stor del för att ge oss tillgång till nya anteckningar dagligen så vi kunde 
sammanställa datan parallellt istället för att få allting på en gång efter avslutade dagböcker. 
Det skulle även ge möjlighet att kontrollera så respondenter inte ändrade sina inlägg i 
efterhand då google docs har funktionen att undersöka ändringar i dokumentet.  

Vi utförde en två dagars pilotstudie för att kontrollera att dagböckerna skulle fungera 
enligt vår plan (Olsson and Sörensen 2011). Respondenten fick under denna mycket problem 
med att använda vårt google docs dokument så valde vi att skicka mallen som ett word 
dokument till varje respondent istället. Vi förlorade därför förmågan att övervaka studien 
medan den pågick men vi avgjorde det viktigare att underlätta respondenternas insats. 

4.3.3 Observationer 
I kontrast till de indirekta observationerna som vi gjorde med dagböcker så ville vi även göra 
direkta observationer av respondenter när de spelade. Direkt avser alltså att vi närvarade 
under sessioner där spelet spelades av respondenterna framför oss (Olsson & Sörensen, 
2011). Det kan nämligen vara svårt för folk att förklara hur och varför de gör som de gör och 
känner som de känner. Direkta observationer gav oss möjligheten att sitta ner med 
respondenterna i en kontrollerad miljö och fånga upp detaljer och nyanser som de själva inte 
lade märke till. (Preece, Rogers, & Sharp, 2015) Som vi tidigare skrev om hur vi utnyttjar 
dagböckernas fördel att kunna involvera människor utanför vårt område så utförde vi denna 
metod för datainsamling på en annan grupp respondenter som befann sig i samma stad som 
studien pågick.  

Varje spelsession skedde individuellt med en respondent åt gången och vi planerade att 
var och en av dem skulle ta ca 2-3 timmar där respondenterna spelar Hearthstone medan de 
blir observerade av oss. Denna tidsram kändes rimlig med tanke på den ca 30-45 min lång 
tutorial som spelet börjar med kändes avgörande för respondenterna att lära sig grunderna 
för spelet, och sedan ge dem nog med tid att faktiskt spela spelet.  Sessionen filmades även 
för att komplettera vad vi eventuellt missar att anteckna på plats, och även så vi kan gå 
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igenom sessionen i efterhand fler gånger och på så vis vara mer noggranna (Olsson & 
Sörensen, 2011).  

Även om vi tidigare hade satt avgränsningen att utföra studien utan att betala för 
eventuella mikrotransaktioner så hade vi tillgång till ett hearthstone konto där det 
spenderats pengar (ca ~500kr), vi lät därför respondenterna spela halva sessionen på ett helt 
nytt konto för att prova på hur det var att spela spelet med endast korten man initiellt får 
gratis och sedan låta dem spela resten av sessionen på den existerande användaren. Vår 
förhoppning var att simulera upplevelsen som kommer med att köpa kort i spelet och få 
tillgång till mer kort på en gång än vad som är möjligt genom att spela spelet gratis. 

Eftersom dessa sessioner var begränsade i hur lång total speltid vi kunde observera så 
valde vi att låta denna grupp respondenter spela Hearthstone, vilket är väldigt öppet och till 
stor del saknar narrativ, vilket gjorde det effektivare att testa under en kort tid än Devilian. 

 

 Figur 9: Uppsättningen för observation 
 

4.3.4 Intervjuer 
Vi avslutade varje observation med en semistrukturerad intervju på ca 20-30 minuter (Dessa 
inkluderade i de 2-3 timmarna för observationen), där vi tillsammans med spelaren 
reflekterade över spelsessionen. Detta eftersom det vi förutsåg det att komma vara många 
tankar och känslor som vi inte skulle uppfatta under observationen. Just semistrukturerad 
för att lämna utrymme för svar och diskussion som vi inte nödvändigtvis förväntade oss, fullt 
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strukturerade intervjuer har en tendens att begränsa respondenternas svar och intervjuarens 
förmåga att vidare följa upp på oväntade svar (Benyon, 2013). Vi valde att utgå till stor del 
från samma frågor som de i vår dagboksmall men med mindre ändringar för att passa 
intervjukontexten. 

Då datan från dagböckerna var otillräcklig så valde vi att komplettera den empirin med en 
kort strukturerad intervju genom mail. Detta för att kunna få svar på de frågor som uppstod 
när vi jämförde datan från dagböckerna med den data vi samlade in från observationerna 
och de intervjuer vi utförde då.  

 

Figur 10: Tabell för respondenterna och deras deltagande  

4.4 Metod för analys 
För vår analys så valde vi att kategorisera vår data men istället för att först dela in datan i 
element (Preece, Rogers, & Sharp, 2015) som vi själva skapat, så valde vi att utgå från den 
existerande teori om spelupplevelse som vi tidigare redogjort för i kapitel 3 av denna uppsats 
(Se figur 1). Detta för att denna teori har konkreta element som författarna anser behöver 
uppfyllas för att en spelare ska få möjligheten för en god spelupplevelse.  

Utöver denna så har vi uppmärksammat en teori där de vidare iterarar på ramverket med 
fokus på immersion17 (Cairns, Cox, & Nordin, 2014) men eftersom vår frågeställning riktar 
sig mot hur affärsmodellen kan påverka spelupplevelsen valde vi att ta ett steg tillbaka och 
arbeta med den tidigare teorin då vi anser att affärsmodellen sällan lägger stor fokus på hur 
den påverkar spelarens immersion och därför valde att undersöka hur aspekter av 
affärsmodellen kan påverka de kärnelementen som identifierats. 
 För kategoriseringen utav empirin så letade vi efter teman som vi kodade efter de element 
som ingår i modellen om kärnelementen för spelupplevelse (se kap 3). Vår kodning gick ut på 
att vi gav varje element en färg och sedan placerade empiri som vi ansåg passade in på det 
elementet. Efter att vi färgkodat empirin så letade vi efter trender och kritiska punkter som 
stod ut för att sedan föra dessa samman till konkreta påståenden.   

 

                                                        
17 Fördjupning 
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5. Resultat 
Vi kommer använda oss av en öppen process där vi först presenterar den konkreta empirin i 
resultat kapitlet för att sedan analysera detta i ett eget separat kapitel och därmed ge läsaren 
en tydlig inblick i hur vi behandlat vår empiri. I detta avsnitt presenterar vi resultatet av våra 
studier. Vi kategoriserar resultatet efter två respondentgrupperna som deltog i studien och 
har valt att döpa dem efter de metoder som var unika för respektive grupp. 

5.1 Observation och semistrukturerad intervju 
När de blev tillfrågade om möjligheten att de skulle spendera pengar i spelet så hävdade Resp 
1 att detta var möjligt om han skulle spela en längre tid, detta eftersom han anser att 
utvecklarna vid det laget skulle förtjänar det.  

 
“...jag tycker att eftersom spelet inte kostar någonting från början så är det inte så orimligt 
att lägga pengar, speciellt om jag nu har spelat kanske… alltså många många timmar, då 
tycker jag liksom att utvecklarna förtjänar att jag kanske spenderar någon slant.” 
(Respondent 1, 2016-03-17).  

 
Liknande så konstaterade Resp 3 att de tjänster som finns i spelet som att t.ex. köpa kort i 
Hearthstone är där för att utvecklarna ska kunna tjäna någonting på spelet och att de måste 
se spelet som lönsamt för annars så finns risken att servrarna stängs ner, vilket han hävdar 
ha sett många gånger i andra spel. 

Resp 2 konstaterade att när han hör F2P så tänker han att på något sätt så måste ju 
utvecklarna tjäna pengar och därför så förväntar han sig behöva betala någonting för att 
komma någonstans i spelet. Resp 3 visade liknande åsikter. 

 
“...det kommer lite baggage [...] Alltså man kan köpa skit i spelet. Säkert mycket som kan 
göra dig bra i första början. Är det ett spel som har pvp så vet man vad man har att vänta 
sig. “ (Respondent 3, 2016-03-17). 

 
Resp 1 kände att motståndarna som vann över honom ofta hade andra eller “bättre” kort än 
honom. Han kände sig dock inte pressad att köpa kort själv även om han tyckte att det var 
väldigt tydligt att alternativet fanns, han drog paralleller till andra (onämnda) spel som har 
mycket tydligare skillnad mellan de spelare som har betalat eller inte, där transaktioner kan 
förändra vad han refererar till som “grundvärdena” i spelet och menar att Hearthstone i hans 
åsikt inte är ett av dessa. När tillfrågad om det var någonting han skulle ändra med spelet 
angående affärsmodell så svarade han smått tveksamt att han på längre sikt hade gjort det 
lättare för de som har valt att spela spelet gratis. 

 
“...Jag tycket att vissa andra spel har mycket tydligare skillnad där de har betalat och inte 
betalat, um... det finns ju de spelen som ändrar, vad ska jag säga typ grundvärdena i spelet 
på grund av om du betalar eller inte. Så då är det ju som ännu tydligare separation men 
jag tycker att i hearthstone är det nog inte det. “ (Respondent 1, 2016-03-17). 
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Resp 2 kände att hans chanser för vinst i överlag ökade när han fick tillgång till fler kort på 
en gång men han menade ändå att hans brist på erfarenhet av spelet höll honom tillbaka. 
Angående möjligheten att köpa kort i spelet så sa han att det skulle bero på om han kände att 
det gav honom ett övertag eller inte. Han tillade även att han skulle vara mycket troligare att 
spendera pengar på kort om de hade något andrahandsvärde. Om hans tidigare erfarenhet av 
att spendera pengar i F2P så nämnde han spelet Clash of Clans18 och hur han uppskattade att 
slippa vänta t.ex. en vecka på att uppgradera en kanon och istället få den klar direkt istället. 

 
“...alltså jag tror jag bara skulle köpa kort ifall jag känner att jag skulle få en edge med 
dom eller om det fanns en viss chans att jag skulle få något som kanske om jag skulle t.ex 
köpa en pack och det fanns en chans att jag skulle få ett jätte värdefullt kort i det packet 
som jag skulle kunna sälja vidare då kanske. Men det finns ju inte just nu. Nu drar jag 
paralleller till CS fast det inte är meningen. Ibland när jag betalar för att öppna en crate 
där, då är det ju också för en chans att jag få något som jag kan få tillbaka pengar på. Det 
är lite som triss.” (Respondent 2, 2016-03-17) 
 
Resp 3 konstaterade att han under sina tre matcher på nybörjar-kontot ville ha “bättre” kort 
och att han antog att motståndarna hade köpt de korten han själv inte hade tillgång till. 

 
“Alltså dom första när jag körde med korten man får från början. Då kände jag att det 

hade underlättats om jag hade köpt kort för då hade jag ju haft chansen att ha lite… större 
chans att vinna.“ (Respondent 3, 2016-03-17).  

 
Han menade även att han skulle spenderat pengar på kort om han skulle ha fortsatt spela då 
det skulle ge honom möjligheten att utvecklas snabbare.  

Under själva spelsessionen så var Resp 1 väldigt samlad och koncentrerad, nästan spänd, 
till en början men blev mer avslappnad under spelets gång och sedan nästan stressad när 
motståndaren tog längre tid på sig. Han hade god förståelse av reglerna och spelade igenom 
spelets tutorial relativt felfritt. Med nybörjar-kontot förlorade han två av tre matcher och 
försökte då också gömma sin irritation vid dessa förluster, i kontrast till det så var han tydligt 
stolt över den matchen han lyckades vinna. Han vann senare alla tre matcherna med det 
tidigare existerande kontot, tillade att det är kul att vinna och tråkigt att förlora. 

Resp 2 var väldigt avslappnat och hade det svårt med reglerna i spelet, han hade även 
bråttom och läste inte alltid på korten vad dess effekt var innan han använde det. Han 
förlorade två av tre matcher med det nya kontot och samma med det tidigare existerande 
kontot. 

Resp 3 var även han väldigt avslappnad. Han var även skämtsam till en början vilket 
sedan avtog under sessionens gång. Utöver det så lärde han sig lätt reglerna och tog sig 
igenom tutorialen snabbt. Han förlorade två av tre matcher med det nya kontot och vann två 
av tre med det tidigare existerande kontot, dock en av dessa för att motståndaren gav upp. 

                                                        
18 Supercell 2012 
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5.2 Dagböcker och strukturerad intervju 
Om utvecklaren låser åtkomst till funktioner i spelet för de spelare som inte betalat för denna 
funktion, Respondent 4 hävdar att detta skulle vara en aspekt som skulle göra att han snabbt 
skulle sluta spela det spelet.  

När det upplevs som att man måste betala för att kunna fortsätta spela “normalt” menar 
Respondent 5 som en negativ aspekt när han blev tillfrågad om vad han gillar eller ogillar 
med spel som använder denna typ av affärsmodell.  

 
“Om man känner sig tvingad att göra ett köp för att kunna fortsätta spela normalt eller 
inte känna att man ligger i underläge.” (Respondent 5, 2016-04-10) 

 
De menar att tjänster som finns för att kunna minska tiden spelaren måste spendera på delar 
utav spelet, men det får inte göra att man som spelare ska kunna hoppa över vitala delar av 
spelets innehåll för att på så vis spara tid. Det är även viktigt att den tid som betalande 
spelare sparar in inte ger dem ett överläge mot spelarna som inte köpt dessa tjänster. 

Respondent 4 och 6 säger båda att de gillar affärsmodellen som koncept då det tekniskt 
sett är ett spel som man kan spela gratis och om det är något de sedan inte tycker om att 
spela så har de inte förlorat något utöver tiden de har spenderat.   

 
“Förlorar inget om jag inte tycker om upplevelsen.” (Respondent 4, 2016-04-10) 

 
Respondenterna säger vid upprepade tillfällen att de inte gillar möjligheten att införskaffa en 
fördel i spelet för köp utav riktiga pengar, då detta gör att de spelare som väljer att inte betala 
för tjänster i spelet hamnar bakom de betalande spelarna.  

 
“Ett spel blir Pay to Win, i min åsikt, så fort du kan köpa nånting, vad som helst, som ger en 
klar fördel över en person som inte har betalat för spelet som inte kan lösas med mer 
speltid. Ett exempel vore om man kunde köpa ett vapen i cash shoppen med 110 dps19, 
medans det bästa F2P vapnet hade 100 dps. I detta fall skulle jag säga att det är Pay to 
Win, för en F2P spelare kan inte uppnå samma resultat som en betalande spelare.” 
(Respondent 4, 2016-04-10). 

 
En annan respondent lyfter fram att det inte ska kännas som om att man som spelare ska 
vara tvingad till att betala för att nå samma nivå som de betalande användarna. 
 
“Många free2play FPS20 skiter i det blå skåpet genom att låta spelare köpa vapen som är 
enormt mycket kraftfullare än dom som är tillgängliga för F2P spelare.” (Respondent 6, 
2016-04-12). 

 

                                                        
19 Damage Per Second, sätt att mäta skadan en spelare gör. 
20 First Person Shooter 
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Samtliga respondenter påpekar vid flera tillfällen att det som de helst ser att ett spels 
cashshop ska erbjuda till spelarna är kosmetiska föremål, sådant som inte har någon 
inverkan på spelets regler eller som kan ge konkreta fördelar är alltså något dem alla 
föredrar. En av dem påpekar att han ogillar att free to play-spel ofta har mycket reklam som 
han upplever som störande.  När frågan om de har betalat för någon tjänst i ett free to play-
spel så säger samtliga att de har köpt kosmetiska föremål för att ändra sin avatars utseende 
på något sätt.  

 
“Har köpt kosmetiska prylar i flera spel för att jag uppskattade dom nog mycket.” 

(Respondent 6, 2016-04-12) 
 

Respondent 4 som spelade Devilian framförde klagomål om att spelet låste de spelbara 
klasserna till specifika kön och raser för spelarkaraktären. Han nämner även att en utav de 
spelbara klasserna är låst bakom betalning vilket han menar gör att spelet hela tiden gjorde 
honom medveten om att han behöver betala för en del av spelets innehåll. Han menar också 
att spelets affär, där man gör köp med riktiga pengar, påminner spelaren om tjänster som 
finns tillgängliga. Något som han nämner vid flera tillfällen är att en av tjänsterna som 
erbjuds är ett föremål som ökar den mängd erfarenhetspoäng spelarkaraktären får av att 
döda monster i spelet, vilket är något han såg som en tjänst han gärna skulle ha tillgång till. 
När han blev tillfrågad om han ville köpa någon av spelets tjänster så nämnde han att man 
kan hitta låsta lådor som belöning för att döda monster som man bara kan öppna med 
nycklar man köpt för pengar, där säger han att han gärna hade velat ha en sådan nyckel för 
att få veta vad som lådorna innehåller.  

 
“Ja. Blessings21, och nycklar för att se vad lådan egentligen droppade22.” (Resp 4, 2016-

03-27) 

                                                        
21 Föremål som ger ökad erfarenhetspoäng 
22 Term som beskriver när ett monster dör och “tappar” föremål som spelaren kan ta 
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6. Analys 
För vår analys har vi kategoriserat all relevant empiri efter de elementen för spelupplevelse 
(se kap 3) som vi har avgjort att de påverkar. För analysen har vi delat det i de två 
huvudelementen dockspelet och spelande då dessa innehåller varsitt utav de två element 
som vi upptäckte hade mest påstående kring sig.  

6.1 Dockspelet 
När vi kollar på den datan som vi kunnat kategorisera i elementet kontroll så är det snabbt 
situationer där respondenterna ansett att spelet på något sätt låst funktioner eller händelser 
från spelets innehåll bakom en betalning som enbart betalande spelare får tillgång till. Resp 
4 nämner att situationer som denna skulle få honom att snabbt sluta spela om utvecklarna 
låser delar av spelets innehåll. Utöver dessa situationer som våra respondenter pekade ut 
som aspekter som påverkar deras spelupplevelse negativt, så har vi inte märkt fler incidenter 
där just kontroll varit ett element som blivit påverkat av affärsmodellen. 

Angående främjande så är det intressant att två av respondenterna från observationen 
tidigare redogör för varför de rättfärdigar valfria köp i F2P spel, än att istället fokusera på 
deras egen vilja och vad de personligen skulle vinna på det. De målar delvis akten som 
osjälvisk när de refererar till utvecklarna och det faktum att de måste få pengar. Det handlar 
alltså inte bara om själva tjänstens värde utan även hur den kan fungera som en slags 
donation till utvecklarna. Resp 3 tillade ju även att han baserar till stor del detta på hans 
tidigare erfarenheter med spel då utvecklarna eller utgivarna av spelet inte ansett det 
lönsamt och därför lagt ner servrarna, det är alltså ett främjande då de accepterar den 
aspekten av spelet på grund av tidigare erfarenhet. I kontrast till detta så visade sig både resp 
2 och 3 även ha negativa fördomar om F2P kopplat till sin tidigare erfarenhet, att de 
förväntar sig gömda avgifter och obalans från spelare till spelare beroende på betalvilja. Resp 
2 refererar då även han till det faktum att utvecklarna måste få pengar, dock i ett mer 
negativt manér då han tillägger att han förväntar sig behöva betala för att göra framsteg i 
spelet. Dessa negativa erfarenheter kan alltså potentiellt hindra deras främjande. 

Respondenterna för dagböckerna håller alla med om att betaltjänster som sparar tid för 
spelaren genom att t.ex ge spelarkaraktären mer erfarenhetspoäng, för att döda monster eller 
slutföra uppdrag, är något som de inte har några problem med. Men dessa tjänster får inte gå 
till överdrift heller och göra så att spelare kan hoppa över viktiga delar av spelets innehåll 
bara för att man betalade. Här kan man se att deras åsikter snabbt drar paraleller till 
elementet för spelande då de inte har något problem med tjänsterna så länge de inte bryter 
mot spelets regler och scenarion och tillåter betalande spelare att få konkreta övertag.  

Både Respondent 4 och Respondent 6 gillar affärsmodellen som koncept då dem inte 
förlorar något på att testa spelet om det visar sig att de inte gillar det sedan. Båda dessa 
aspekter går att knyta an till Alha m.fl. (2014) där dem tar upp att det är mer lockande att 
testa ett spel gratis än att betala butikspris för ett spel och sedan upptäcka att man inte gillar 
det. Deras studie visar även att en av de största kritiken F2P-spel får är konceptet av P2W 
eller betalväggar där spelarens framsteg hämmas om denne inte betalar. 



22 
 

Eftersom ägande är direkt resulterat från kontroll och främjande har vi inte funnit någon 
del av resultatet som tyder på att affärsmodellen direkt påverkat det. 

6.2 Spelet 
Av alla elementen så noterade vi definitivt mest resultat falla under kategorin spelande. Både 
resp 1 och 3 antog att de motståndare som besegrade dem i Hearthstone hade köpt kort 
bättre kort än dem, de hade inga som helst medel att bekräfta detta utöver det faktum att de 
hade kort de själva inte hade. En förlust känns alltså inte bara som att de har blivit besegrade 
av en starkare eller mer strategisk motståndare, även om detta kanske var fallet, utan de 
upplever det som att de “fuskat” sin väg till vinst. Det känns sannolikt att de inte skulle utgå 
ifrån detta om inte alternativet att spendera pengar på kort fanns i spelet, affärsmodellen har 
därför kanske inte bara direkt påverkat spelandet utan även deras uppfattning av spelandet.  

Resp 1 och 3 gjorde båda bättre ifrån sig när de fick tillgång till det tidigare existerande 
kontot som hade fler kort och detta kan tolkas som att ett bredare utbud av kort eller “bättre” 
kort ökar en spelares chanser att vinna. Resp 2 menade att även hans chanser teoretiskt 
ökade, men att han fortfarande var begränsad av hans brist på förståelse av reglerna. Detta 
bekräftas av det faktum att han förlorade 2 av 3 matcher med båda konton. Med andra ord 
kan en spelare med goda egenskaper av spelet öka sina chanser mer och snabbare i samband 
med att köpa kort, men en spelare med bristfallig egenskap kommer inte nödvändigtvis bli 
bättre på spelet. 

Samtliga respondenter som skrev dagböcker för studien anser att när man kan köpa 
utrustning som ger klara övertag som inte spelare som väljer att spela gratis kan få tag i 
genom att spela spelet som en negativ aspekt. Detta har vi kategoriserat inom spelande då vi 
ser det som att man bryter mot spelets regler genom att utnyttja de kryphål som 
affärsmodellen möjliggör. Detta gör alltså att betalande spelare får ett orättvist övertag mot 
spelare som inte betalar, även detta något som som Alha m.fl (2014) nämner i sin studie om 
F2P och proffessionellas, inom spelbranschen, perspektiv på affärsmodellen. Detta går att 
koppla tillbaka till gömda mönster (Zagal m.fl., 2013) som vi nämner i kapitel 2.2.1. Då dessa 
troligen är medvetna val utav utvecklaren för att skapa incitament för spelaren att spendera 
mera pengar.  

Vi kategoriserade all data som handlade om kosmetiska föremål inom elementet om miljö, 
detta för att vi anser att då kosmetiska föremål ändrar utseendet på något i spelet t.ex 
spelarens avatar eller saker som användargränsnittet. All data vi har har om kosmetiska 
föremål är att respondenterna är positiva för att sådant kan erbjudas att köpas i F2P-spel, 
Respondent 4 säger till och med att föremål som ändrar det estetiska är något han 
uppmuntrar för spel. Detta är ju dock så länge dessa föremål inte ökar något av 
spelarkaraktärens förmågor eller attributpoäng. Av vad respondenterna har sagt tidigare 
tillsammans med deras positiva inställning till dessa föremål är något vi tolkade som att 
sålänge det inte ger övertag så är kosmetiska föremål något som spelare uppskattar. Så här 
ser vi alltså att spelare som har en negativ inställning till föremål som påverkar spelandet 
ändå kan ha en positiv inställning till föremål som påverkar spelets miljö.  
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6.3 Sammanfattning 
Positiva aspekter: 
 
● Vissa spelare kan vara mer förlåtande angående mikrotransaktioner då de anser att 

utvecklarna måste tjäna pengar på något sätt.  
● Innehåll som inte påverkar spelmekaniken men istället det estetiska är en aspekt som 

sågs som positivt, till och med uppmuntrad om det på något sätt tilltalade 
respondentens estetiska värderingar.  

● Att spelet är gratis att införskaffa ses som någonting positivt då det låter spelaren att 
prova spelet utan att behöva binda sig till någonting. 

● Betaltjänster som sparar spelaren tid ses inte nödvändigt som ett problem såvida det är 
sparsamt och inte tillåter spelaren att hoppa över viktiga delar av spelet. 

 
Negativa aspekter: 

 
● Valfria betaltjänster som direkt påverkar spelmekaniken ses som en negativ aspekt av 

majoriteten av våra respondenter. Detta för att om man behöver betala för att t.ex få 
bättre utrustning, vad är då poängen med att spela spelet “normalt” och då är det 
ingen poäng om spelet är gratis då man ändå måste betala i slutet om man vill vara på 
samma nivå som dem som betalat. 

● När innehåll eller funktioner som ses som nödvändiga är låsta bakom en betalning, 
upplevs det inte längre som en frivillig transaktion.  
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7. Diskussion & Slutsats 
Det är tydligt från vår analys att F2P har störst inverkan på exempelvis främjande och 
spelande. Det är mycket förutfattade meningar om denna affärsmodell, medan vår studie till 
stor del planerades att testa utvalda spel så har många av våra respondenter uttryckt sina 
åsikter om vad de anser är dåligt och bra med affärsmodellen i helhet. Detta är förstås 
subjektivt vilket är tydligt då t.ex. en respondent gärna spenderar pengar för att få övertag 
medan andra definierar detta som väldigt negativt. Det är förstås även möjligt att när man 
gör en studie riktad mot subjektivitet, där man låter respondenterna själva förklara vad de 
vill ha och inte vill ha, att de helt enkelt inte vet vad de vill ha. Detta är tyvärr ingen aspekt vi 
hann inkludera i vår studie, med tanke på vår tidsram. 
 

7.1 Affärsmodell som kärnelement 
Vi vill föreslå ett bidrag till modellen E.H. Calvillo-Gámez m.fl. (2010) skapade där vi 
inkluderar själva affärsmodellen som ett slags bi-element (se figur 11) då vårt resultat tyder 
på att den påverkar samtliga av de andra elementen substantiellt.  
 

 

Figur 11: Vår första reviderade modell 

Det vår analys av respondenternas åsikter visar är att de element som påverkades mest utav 
affärsmodellen är spelande och främjande. Spelande påverkas bl.a. på det sättet att 
affärsmodellen kan möjliggöra för kryphål i spelets regler och tillåta spelare att genom 
pengar skapa orättvisa övertag. 
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Främjande visade på aspekten att i och med att spelet är gratis, så krävs det ingen 
investering utom tiden som spenderas utav spelaren för att testa spelet vilket respondenterna 
ansåg som positivt. Det fanns även andra aspekter så som när tjänster, som gör tiden 
spelaren måste spendera på delar av spelet kortare, erbjuds till spelaren.  

För en att en god spelupplevelse ska uppnås krävs det att spelaren accepterar 
affärsmodellen och dess eventuella inverkan på spelet, vare sig de anser denna vara positiv 
eller negativ. Med detta i åtanke så itererade vi vidare på vår revision och placerade istället 
affärsmodellen i mitten, precis mellan dockspelet, spelet och nöje. För med denna version av 
modellen kan man då se att först måste man uppnå kärnelementen men sedan måste man 
även acceptera affärsmodellen och de aspekter som den kan förändra för att kunna uppnå 
nöje.   
 

 

Figur 12: vår slutgiltiga version av modellen 

 
Vi hävdar inte att detta är den optimala implementeringen för modellen med tanke på hur 

omfattande vår studie har varit. Detta skulle dock kunna vara något att ha i åtanke för 
framtida studier som vill djupare utforska F2P, eller affärsmodell i helhet, i relation till 
spelupplevelse.  

7.2 Reflektion över metod 
När vi sammanställde vår empiri så var det tydligt att vissa metoder gav oss mer fullständig 
data för vår studie än andra. Observation gav oss till stor del bara data vi kunde tagit fram i 
intervju, t.ex. hur många matcher de vann på respektive konto och hur bra förståelse de har 
av reglerna. Beror detta på själva metoden i sig eller på vårt utförande av den? Det var trots 
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allt den metod som tog upp mest resurser på vår sida, i det att vi var närvarande ett antal 
timmar åt gången för varje spelsession. Om vi hade t.ex. låtit respondenterna utföra själva 
spelsessionen på egen hand och sedan bara utfört intervjun med dem så hade vi potentiellt 
haft möjlighet för en större mängd respondenter inom en kortare tidsram, men detta skulle 
även öppna upp oss för potentiella bortfall där respondenter inte skulle utföra allting i spelet 
som vi instruerade dem. På så vis hade observationen en funktion utöver just datainsamling, 
då vi närvarade för att kontrollera att de faktiskt gjorde vad vi förväntade oss av dem. Dock 
så finns det ingen motivation till att spelarna spelar tutorialen under observationen, det gav 
ingenting att relatera till affärsmodellen och ledde respondenterna till att anta att det var 
relevant vilket vi noterade i intervjun efteråt då de tenderade att återvända till tutorialen ett 
antal gånger. 

Dagböckerna var även väldigt bristfalliga i dess resultat då respondenterna tenderade att 
ge väldigt kortfattade svar, ibland bara “ja” eller “nej”. I detta fall så vill vi inte påstå att 
metoden på någotvis skulle vara okompatibel med den här typen av studie, vi står fast vid 
valet. Vi inser däremot att i vår vilja att förenkla processen så mycket som möjligt för 
respondenterna så tappade vi de aspekter dagböckerna skulle behövt för att uppmana till 
längre, mer ingående svar. Detta kombinerat med vår ovana med just dagböcker som metod 
är vad som i slutändan resulterade i tappad kommunikation mellan oss och respondenterna 
angående vad vi förväntade oss  av dem. Vi kunde potentiellt undvikit detta om vi hade gått 
vår första plan att låta respondenterna skriva dagboken online, eftersom vi då hade kunnat 
undersöka svaren regelbundet och på så vis haft möjligheten att göra eventuella revisioner 
innan det var försent. Tyvärr så var det försent att skicka ut nya dagböcker när vi väl fick 
tillbaka resultaten men som vi tidigare skrev i vårt avsnitt om metod så vi valde att 
komplettera dessa med strukturerade intervjuer via mail, vilket gav mer fullständig data och 
tillät oss att fokusera mer på vad vi ville ha svar på. 

Våra antagande att spel där mikrotransaktioner endast erhåller spelaren kosmetiskt 
innehåll inte skulle påverka upplevelsen, vilket informerade vårt urval av spel, visade sig vara 
inkorrekt då respondenter förklarade sina värderingar kring ämnet. I retrospekt känner vi 
alltså att vi borde inkluderat något spel där köpbart innehåll endast är kosmetiskt. 

Vi vill även tillägga att vi är medvetna om det faktum att alla som deltog i studien är män, 
detta var inte någonting vi medvetet valde utan är ett resultat av vårt begränsade nätverk och 
tidsram. Vi är medvetna om att en stor andel av spelare är kvinnor, så många som 44% under 
året 2015 enligt ESA23 (2015), så det är definitivt en aspekt av studien vi hade gjort 
annorlunda. 

Angående modellen så anser vi att det var ett bra hjälpmedel då det gjorde det lätt att 
kunna kategorisera empirin inför analysen. Då modellen inte bearbetar affärsmodeller så var 
det något som vi fick arbeta med själva och gav oss möjligheten att bidra till modellen genom 
vårt förslag av modellen där vi lägger till affärsmodell som ett element.   

                                                        
23 Entertainment software association 
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7.3 Slutsats 
Resultatet av vår datainsamling och analys visar tydliga tecken på vilka aspekter våra 
respondenter ansåg vara dem som påverkade deras spelupplevelse. Free to play påverkar i 
något avseende alla kärnelement för spelupplevelse, men vissa mer än andra. De mest 
påverkade elementen är spelande och främjande. Det bör tilläggas att för att kunna en god 
spelupplevelse så måste man kunna acceptera spelets affärsmodell och hur den kan påverka 
aspekter av spelet.  
 

7.4 Vidare Forskning 
Vår studie har ju handlat enbart om just free to play och spelupplevelse men vi ser möjlighet 
för vidare studier som hanterar olika affärsmodeller eller till och med affärsmodeller som 
helhet i relation till upplevelse. Då vårt syfte var att utforska ämnet så anser vi att vidare 
studier som bygger på vår forskning kan leda till mer förståelse för spelupplevelse när man 
blandar in affärsmodell. Där även testa och möjligtvis vidare iterera på vårt förslag för 
modellen.  
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Dagbok 
 
Datum: 
 
 

Vad har du spelat? 
 
 

Upplevde du spelsessionen som negativ eller positiv? 
 
 

Var det något i spelet som frustrerade dig?  
 
 

Kände du någonsin att spelet uppmuntrade dig att betala för någon tjänst? (Om 
ja vilken tjänst då och på vilket sätt gjorde spelet detta)  
 
 

Upplevde du någonsin att spelet skulle underlättas om du skulle ha betalat för 
någon utav tjänsterna som spelet erbjuder?  
 
 

Känner du att du var i kontroll av spelet under tiden du spelade? (Om inte, när och 
hur kände du avsaknad av kontroll?) 

 
 
 
Övriga tankar 



   Bilaga 3 
 

 

Semistrukturerad-intervju 
 
Vad tyckte du om spelet?  
 
 

Var det något i spelet som frustrerade dig? 
 
 

Kände du någonsin att spelet uppmuntrade dig att betala för någon tjänst?  
 

• Upplevde du någonsin att spelet skulle underlättas om du skulle ha betalat för någon 
utav tjänsterna som spelet erbjuder? 

 
 

Känner du att du var i kontroll av spelet under tiden du spelade?  
• Om tappat kontroll, när och hur?  

 

Känns det rättvist att det finns möjligheten att spela mot andra som har mer kort för att dem 
betalat pengar 
 

Om du fick ändra något med free to play modellen för spelet, vad och varför?  
 

Skulle du kunna tänka dig att fortsätta spela?  
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Strukturerad intervju 
 

Elaborera gärna med era svar, förklara varför ni tycker som ni gör.  
 

Vad tänker du när du hör att ett spel kommer vara gratis att spela? Är din reaktion positivt 
eller negativ?  
 
Vad tycker du om Free to Play som affärsmodell?  
 
Finns det aspekter du gillar eller ogillar med spel som använder den sortens affärsmodell?  
 
När blir ett spel pay to win för dig? Ge gärna exempel på detta om du stött på det i något spel.  
 
Enligt dig, vilken sorts innehåll borde ett spels ingame cash shop erbjuda? Alternativt vad 
borde inte erbjudas i en ingame cash shop?  
 
Har du betalat för någon tjänst som ett F2P-spel erbjuder? Om du kommer ihåg vad det var, 
vad köpte du och varför?  
 
Lite generellt om spelet du spelade under studien. Hur upplevde du spelets affärsmodell?  

 
Finns det något du skulle vilja säga åt alla spelutvecklare som utvecklar spel med F2P 

affärsmodellen? 



   Bilaga 3 
 

 

Enkät 
 
Namn 
 

Ålder 
 

Kön 
• Man 
• Kvinna 
• Annat  

 
Hur mycket spelar du ungefär per vecka?  
 

• <5h 
• 5-10h 
• 10-20h 
• 20-30h 
• >30h  

 
Vilka sorts plattformar använder du när du spelar? 
 

• Konsol 
• PC 
• Mobil 
• Annan (vad?) 

 
Vilken sorts affärsmodell för spel föredrar du? 

• Traditionell transaktion (Köpa spelet och sedan är det ditt permanent) 
• Prenumerationsbaserat (Köpa spelet och sedan betala en avgift per månad t.ex) 
• Gratis med valfria utgifter “Free to Play” (Gratis att spela men har 

mikrotransaktioner) 
 
Har du spelat något free to play spel förut?  

• Ja 
    Vilka: 

• nej  
 
Om du svarade ja, vad tyckte du om dem? 

 


