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Abstract 
The availability of mobile gaming is one of the reasons that the use of mobile gaming has grown over 

the years. A game that has dominated and been on several mobile game leader boards in 2013 is the 

game Candy Crush Saga. 

What is the reason for its popularity is a well discussed subject on forums and websites, but no one 

has done a study on Candy Crush Saga with the goal to be able to explain this. 

This study tries to explain the game's popularity by looking more closely at the players motivates to 

play the game. 

To understand the player, this study has evaluated previous written theories of different player 

types. Player types describe what the player within a certain typology has for motivation to play the 

game and which needs the player tries to satisfy. There exist several different types of players, but all 

can be classified into one of the following motivation categories: Achievement, Social and Immersion. 

Our results demonstrate that the player plays Candy Crush Saga to "pass time", which is a 

motivational component that is classified under the category of Immersion. 
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Sammanfattning 
Tillgängligheten av mobilspel är en av orsakerna till att användningen av mobila spel har ökat genom 

åren. Ett spel som dominerat och funnits med på flertalet mobilspelstopplistor under 2013 är spelet 

Candy Crush Saga. 

Vad som är orsaken till spelets popularitet är väl diskuterat på forum och nätsidor, men ingen har 

tidigare utfört en studie mot Candy Crush Saga med mål att kunna förklara detta. 

Denna studie försöker förklara spelets popularitet genom att se närmare på vad det är som 

motiverar spelaren att spela Candy Crush Saga.  

För att förstå spelaren har studien tagit hjälp av tidigare skriva teorier om spelartyper. Spelartyper 

beskriver vad spelaren inom en viss typologi har för motivation med att spela samt vilket behov 

spelaren försöker tillfredsställa. Det existerar flertalet olika typer av spelare men alla kan klassificeras 

in under en av följande motivationskategorier: Achievement, Social och Immersion. 

Studiens resultat visar att spelaren spelar Candy Crush Saga för att ”fördriva tid", vilket är en 

motivationskomponent som klassificeras in under motivationskategorin Immersion. 
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Inledning 
Elektroniska spel i form av dator-, TV- eller mobilspel har blivit en mycket populär form av 

underhållning och har haft en stor inverkan på människans förhållande till och integration med spel. 

Mobilspelsutvecklingen har gjort det möjligt för människor att ta med sig sitt spelande. Spel kan 

lättare tas med och användas i flertalet situationer och miljöer än när spel spelades på en PC eller 

konsol. Möjligheten att skaffa sig mobilspel är i dagens läge även mycket lättare än för några år 

sedan. App store av Apple och Google Play för Androidmarknaden har gett stora möjligheter för 

allmänheten att ladda ner och underhållas av spel. Tillgängligheten av spel är en av orsakerna till att 

användningen av mobila spel har ökat med åren. Den procentuella ökningen i antal användare av 

mobilspel 2013 hade en ökning på 66% jämfört med 2012 (http://www.flurry.com/index.html). 

När digitala spel först utvecklades tenderade de att fokusera på en typ av spelstil (Nacke, Bateman, 
Mandryk 2010). Förklaringen till detta var att spelen i sig inte var avancerade i sin design. Ett av de 
första spel som tillverkades var Pong. Pong var ett enkelt spel som byggde på att två spelare styrde 
en platta i vertikalt led. De första spel som utvecklades var enkla i sin design, men med tiden blev 
spel allt mer avancerade och designers kunde se att olika spel attraherade olika typer av spelare, 

vilket gjorde det möjligt för dem att skräddarsy spelen (Rigby. Ryan. Przybylski 2006). Spelens 
utveckling blev allt mer intressantare för spelutvecklare och analyser började utföras mot både spel 

och spelaren (Hamari, Tuunanen 2014). Målet med analyserna var att kartlägga vilka typer av spelare 
som existerade samt dela in dem i olika spelartyper, vilka beskriver spelarens motivation till att spela 
samt vad denne värdesätter i spel.  

Spelarens motivation påverkas genom yttre eller inre krafter. Yttre krafter uppstår utanför individen i 
form av t.ex. belöningar, medans inre krafter, oftast psykologiska, uppstår inom spelaren och 
involverar t.ex. personlig tillfredsställelse. 

En spelares motivation kommer från individers behov att utföra olika aktiviteter för att nå mål eller 
tillfredsställelse av de behov individen har. Anledningen till att en människa engagerar sig i spel är för 
att något motiverar dem till det på ett psykologiskt plan. Teorier som Activation theory, Control 
Theory, Drive Theory, Escape theory, Instrict motivation theory och Self-determination theory 
beskriver olika sorters inre motivationspåverkan på individen. 

Tekofsky (2010) betonar att spel inte uppfyller några fysiska behov, utan att de istället uppfyller 
psykologiska behov. Ur en forskningsstudie kunde Tekofsky urskilja fyra nyckelord vilka beskriver de 
känslor som motiverar spelaren (Lazzaro, 2005). 

Hunicke et al. (2004) beskriver de önskvärda känslomässiga upplevelser som spelare vill uppleva 
genom spelestetik (game aesthetic). Detta delar in spel i olika genres vilka beskriver de upplevelser 
spelaren kan förvänta sig. 

Kallio et al. (2011) beskriver spelartyper genom att kategorisera in spelare i traditionella 
spelartypologier: Commited, Social och Casual.  

Flertalet studier har sett närmare på människans försök att stilla sina psykologiska behov: Rabin, 
Steve (2009), Lazzaro Nicole (2005), Nick Yee (2006), Bateman Chris (2008), Kallio, Mäyrä, Kaipainen 
(2011), Rigby, Ryan (2006), Sherry, Lucas (2003), Tekofsky (2010), Nacke, Bateman, Mandryk (2010). 

Studierna har kategoriserat in spelare i olika kategorier vilket har resulterat i flertalet beskrivna 

spelartyper och/eller spelarmentaliteter. Med hjälp av ovanstående kategorier kan spel skräddarsys 

till att innehålla det som spelaren vill uppleva. 
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Problemformulering 
En spelare spelar spel av en eller flera anledningar och det kan vara allt från att fördriva tid till att 

spela i tävlingssammanhang. Valet av spel utgörs av mängder av olika faktorer som ofta är beroende 

av spelarens intressen. Att en spelare väljer att spela t.ex. Wordfeud kan bero på att spelaren har 

intresse för ord och känner en tillfredsställelse i att manipulera ord. Till skillnad mot ett spel som Tiny 

Wings, vilket motiverar tävlingsinriktade spelare att tävla mot sig själv och andra spelare genom att 

tävla om vem som kommer längst i spelet samt vilken som har den högsta poäng. Till största del har 

spelarens val av spel att göra med att spelet erbjuder någon form av nöjesfaktor som motiverar 

spelaren att spela. 

Denna studie vill skapa en förståelse för vad som motiverar spelare att spela. Genom att studera 
närmare vilka spelare som existerar och deras motivation, får vi skapa en bättre förklaring till vad 
som gör spel populära. 

Ett spel som dominerat och funnits med på flertalet mobilspels topplistor under 2013 är spelet Candy 
Crush Saga. Candy Crush Saga är ett väl omtalat spel bland både mobilspelare och spelutvecklare. 
Anledningen till att just detta spel har blivit så populärt finns det många spekulationer om men ingen 
forskning har ännu gått djupare in på fenomenet Candy Crush Saga och varför så många spelar 
spelet.  

Syfte 
Studiens mål är att skapa insikt i vad som motiverar spelare att spela mobilspel. Detta uppnås genom 

att studera spelaren på två olika sätt. För det första kommer spelaren att studeras oberoende av 

genus och för det andra kommer spelaren att studeras beroende av genus.   

Frågeställning 
Vad är det som motiverar spelare att spela mobilspel? 

Avgränsningar 
Arbete är begränsat till att undersöka: 

 Spelet Candy Crush Saga. 

 Spelarens kulturella skillnader kommer studien inte att lägga något vikt vid. Urvalet av 
respondenterna kommer inte påvisa några större kulturella olikheter, då alla respondenter 
lever i västerländsk kultur, mer specifikt med en svensk bakgrund.  

 Studien kommer att fokusera på spelarens motivation av att spela Candy Crush Saga. 
Infallsvinkeln till denna motivation blir att fokusera på den inre motivationen och väldigt lite 
mot den yttre motivationen. Teorier som kommer att behandlas i denna studie är teorier 
som behandlar motivationer som kommer inifrån spelaren.  

 Fokuset i denna studie använder sig av positiva motivationer till att engagera sig i spel och 
Candy Crush Saga. Därav kommer fokuset peka mot motivationsteorier med positiv 
inriktning.  

 Yee, N. (2006) motivationsmodell ligger som grund för denna studie. All teorier före och efter 
Yee’s undersökning kan placeras in i Yees modell om spelarmotivationer. Achievement, Social 
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och Immersion är de tre kategorierna som är modellens stomme. Teorier och modeller som 
är funna och beskrivna samt kan tillämpas på Candy Crush Sagas spelmodell riktar sig mest 
mot Yee’s motivationskategori Immersion. Därför har denna studie lagt större vikt vid att 
förklara och försöka tillämpa den delen. Den sociala motivations kategorin kan inte till fullo 
tillämpas på Candy Crush Saga då det inte förekommer någon större social kommunikation 
mellan varken spelare och spelkaraktär. Achievement är en motivationskategori som kan 
tillämpas på Candy Crush Saga, men den är inte lika diskuterad i teorin och utgör därför en 
mindre del av studien. Kategorin är ändå högst relevant p.g.a. det är en motivations kategori 
och kommer därför att ingå i studien.  
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Teori 
Teorin beskriver kort vad som kännetecknar ett spel och fortsätter med att förklara och beskriva 
ämnet motivation och vad det har för påverkan på individen. Relevanta motivationsteorier 
struktureras upp och beskrivs för att visa hur de påverkar individen. Motivationsteorierna ligger som 
grund för nästa teoriavsnitt vilket är spelarmotivation och studier kring detta ämne. 
Motivationsteorierna kommer inte att ingående presentera utan deras involvering i studien är att visa 
vad spelarmotivationerna grundats på. Spelare delas upp i olika typer spelartyper, vilka beskriver vad 
som motiverar spelaren att integrera med ett spel. 

 

Spel 
Ett spel är en aktivitet, för en eller flera spelare, som innehåller regler de måste förhålla sig till (Rabin, 

2009). Spel är en form av lek som oftast, men inte alltid, innehåller någon form av konflikter, 

antingen med andra spelare, med spelsystemet i sig eller mot slumpmässigheten/ödet/turen. De 

flesta spel har ett mål, en start- och slutpunkt och spelet drivs framåt av spelarens handlande som 

bygger på strategiska val eller ett slumpmässigt utfall, eller en kombination av dem båda. 

De flesta spel innehåller specifika element som tillsammans utgör spelets innehåll. Elementen som 
utgör ett spel består av att: 

 Spel har oftast ett eller flera mål. 

 Spelet har en uppsättning av möjliga och osäkra utfall, vilka är beroende av spelarens 
interaktioner med spelet. 

 Spelets resultat oftast är oförutsägbart.  

 Spel består av en struktur som är begränsande i ett visst antal regler. 

 Spel består av definierade ramar, vilka inom spelet spelas, och som skiljer spelet från den 
verkliga världen. 
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Candy Crush Saga 
Candy Crush Saga är ett spel som bygger på strategiskt tänkande och förutseende i spelförloppet, 

bygger på spelgenren Puzzle. Spelet bygger på att olika objekt kombineras med liknande objekt för 

att ge spelaren poäng och bättre utgångsläge för kommande drag i spelförloppet. Objekten i spelet är 

godisar som varierar i både mängd och färg. Totalt finns det sex olika godisar: Röd Jelly Bean, blå 

lollipop, orange sugtablett, gul citrondroppe, gröna chiclets och det lila klustret. Godisarna är vid 

spelomgångens start slumpmässigt utplacerade på spelplanen. Spelplanen består till grund och 

botten av ett rutnät som godisarna är placerade i. 

 

 

Figur 1  ”Spelplanen för en level i Candy Crush Saga” 

Spelaren byter plats på två intilliggande objekt för att på sådant sätt skapa uppsättningar med tre 
eller fler objekt av samma färg. Det finns mängder av kombinationer och spelaren måste ha 
förmågan att kunna förutse vilka kombinationer som skall användas vid rätt tidpunkt och se vad 
pågående beslut har för utfall på senare. Det är inte säkert att den kombination som ger bäst poäng 
för stunden är ett vinnande drag i längden. Målet med spelet är att klara av uppsatta spelmål som 
ges i början av varje spelomgång och nivå.  
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Figur 2 ”Sektion av spelet Candy Crush Saga” 

Spelet är uppdelat i 15 olika sektioner där varje sektion består av ett antal spelomgångar. Figur 3 
visar en sektion som utgörs av banorna 21 till och med 35. För att gå vidare till nästa sektion eller 
avsnitt i sagan måste spelaren införskaffa sig tre biljetter. Biljetterna kan mottas av vänner som 
spelar Candy Crush eller så finns möjligheten att spelaren själv köper dem. Spelplanen som ger 
översikt över alla de 15 sektionerna visar inte enbart vilka banor som finns inom varje sektion utan 
även vilken typ av nivå det är: tidspress, dragbegränsning eller poängbegränsning eller 
kombinationer av dem tre. 

Denna information visas för spelaren då denne väljer att spela en ospelad nivå. Varje nivå kan spelas 
flertalet gånger. När spelaren har klarat en nivå markeras den och resultatet av spelarens 
prestationer, i form av poäng och antal samlade stjärnor, visas för både spelare och alla vänner som 
spelaren har. Spelaren och hans vänner delar nämligen den översiktliga spelplanen och alla kan se 
varandras prestationer för varje nivå och i vilken sektion och på vilken nivå vänner är. Spelarna kan 
även innan spelomgångens start se vilken som har den högsta poängen samt de efterkommande 
poängerna. Alla spelare kan antingen välja att spela individuellt eller ta hjälp eller hjälpa sina vänner. 
Vänner kan som tidigare beskrivits ge liv åt varandra men de kan även erbjuda och ta hjälp av sina 
vänner att klara av en nivå. Spelaren kan ha olika mål med Candy Crush Saga men spelets slutgiltiga 
mål är när alla 15 olika sektioner har blivit avklarade. 
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Motivationsteorier 
Motivation är en term som refererar till en process som framkallar, kontrollerar och upprätthåller 

vissa beteenden. 

Motivation är processer som initierar, vägleder och underhåller målinriktade beteenden (Cherry 
2014). De är anledningar eller skäl för oss att agera eller bete oss på ett visst sätt. Motivation 
uppkommer från interaktion av både medvetna och omedvetna faktorer så som; lust eller behov, 
uppmuntran till värdet av ett mål eller förväntningar på individen (Businessdictionary 2014). 

Richard M. Ryan and Edward L. Deci beskriver att vara motiverad enligt följande: “To be motivated 
means to be moved to do something” 

Det finns olika typer av motivation och de beskrivs oftast som att de antingen är yttre eller inre. Yttre 
motivationer är de som uppstår utanför individen och involverar oftast belöningar såsom pengar, 
priser, socialt erkännande eller beröm. Inre motivation är det som uppstår inom individen och 
involverar att skaffa sig kunskap, självständighet eller personlig tillfredsställelse. 

Flertalet akademiska motivationsteorier existerar men alla är inte relevanta i denna studie. Nedan 
följer en beskrivning av teorier som är relevanta för denna studie genom att de alla behandlar teorier 
som rör människans inre motivation. 

 

Activation Theory / Arousal Theory 
Activation Theory beskriver hur mental upphetsning är nödvändig för att individen skall fungera 

effektivt och att denne behöver en viss nivå av aktivering för att vara tillräckligt motiverad att uppnå 

uppsatta mål. Iden bygger på att individer är motiverade att bibehålla optimal nivå av upphetsning. 

När upphetsningen är för låg söker individen sig till aktiviteter för att öka denne, om för hög söker sig 

individen till avkopplande aktiviteter. 

 

Control Theory 
Control Theory antyder att människan har ett djupt och enskilt kontrollbehov som resulterar till att 

alla våra handlingar är ett försök att kontrollera och styra vår värld och omgivning. Detta 

kontrollbehov kan gå överstyr då människan inte kan kontrollera sin omgivning och denne kan känna 

sig förtvivlad.   

Glasser (1984) hävdar att alla beteenden består av tre delar: vad vi gör, vad vi tycker och vad vi 
känner. Enligt Glasser är alla beteenden ett försök att tillfredsställa krafter inom oss själva. Han 
hävdar att oavsett våra omständigheter, allt vi gör, tänker och känner är alltid vårt bästa försök i det 
ögonblicket att tillfredsställa de krafterna inom oss. 

  

 

 

 

http://psychology.about.com/bio/Kendra-Cherry-17268.htm
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Drive Theory / Drive Reduction Theory 
Drive Theory bygger på principen att individer föds med vissa psykologiska behov som måste 

uppfyllas för att organismen skall kunna existera i ett avslappnat tillstånd. Om deras behov inte 

uppfylls skapas ett negativt tillstånd hos individen som bl.a. skapar stress och sätter individen i ett 

oroligt tillstånd. När behoven är uppfyllda, reduceras drivet efter detta behov och individen återgår 

till ett tillstånd av avkoppling. 

 

Escape Theory 
Escape Theory bygger på att vi som individer strävar efter att fly obekväma situationer eller 

realiteter, samt försöka fly från oss själva eller någon aspekt av vår personlighet. Denna flykt kan 

både vara positiv och negativ. Att fly från den verkliga världen med hjälp av droger är ett exempel på 

negativ flykt. Visserligen är denna flykt subjektivt positiv till en början men oftast blir individen 

påmind om de negativa effekterna denna flykt resulterar i. Att fly från verkligheten genom att t.ex. ta 

ett träningspass eller liknande som stimulerar kroppen positivt räknas här som en positiv flykt. 

 

Intrinsic Motivation 
Teorin bygger på att motivation skapas inifrån individen och driver denne att utföra saker eller ting 

enbart för nöjes skull eller för att denne anser att det är en bra eller rätt sak att göra. 

Individer som tillämpar denna teori engagerar sig i aktiviteter endast för att de ger en viss 
tillfredsställelse eller njutning, samt för att de är intresserade. Individerna förväntar sig dock inte 
någon belöning efter aktiviteten. 

Malone och Lepper (1987) definierar intrinsic motivation för vad individer kommer att göra utan den 
yttre motivationspåverkan och delar upp faktorer som ökar motivationen till ”individuella” samt 
”interpersonella” faktorer: 

Individuella faktorer: 

 Utmaning (Challenge) 

o   En individ ser att en aktivitet är utmanande på ett sådant sätt att målet är klart, 
tillräckligt utmanande så att individen inte tröttnar samt att uppmuntran till att nå 
målet ges. 

 Nyfikenhet (Curiosity) 

o   Individer är driven av att något i sin omgivning eller i en aktivitet är intressant och 
skapar ett behov att engagera sig. 

 Kontroll (Control) 

o   Individen strävar mot att skaffa sig kontroll över en aktivitet. 

 Fantasi (Fantasy) 

o   Individen drivs mot det att uppleva orealistiska handlingar eller miljöer 

Interpersonella faktorer: 

 Konkurrens (Competition) 

o   Individer känner tillfredsställelse genom att jämföra deras resultat mot andras samt 

http://changingminds.org/explanations/theories/intrinsic_motivation.htm
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konkurrera mot andra individer. 

 Samarbete (Cooperation) 

o   Anser att enskild framgång kommer från samarbete och är bidragande av en grupp 
prestation. Individen känner sig tillfredsställelse genom att hjälpa andra att uppnå 
sina mål. 

 Erkännande (Recognition) 

o   Individen får tillfredsställelse av att andra kan relatera och uppskatta deras 
prestation/er. 

  

Ryan, Edward (2000) identifierar tre behov som leder till denna typ av motivation: kompetens 
(competence), släktskap (relatedness) och autonomi (autonomy). Kompetens är att lyckas i det du 
gör, släktskap är att ha kontakt med andra och autonomi är att ha kontroll över sitt eget liv. 

SDT 

Self-determination theory (SDT) är en teori om mänsklig motivation som främst fokuserar på interna 
källor till motivation. Teorin påstår att människor tenderar att drivas av ett behov av att växa och 
sträva mot att bli fullbordade.  

För att känna denna tillväxt behöver, enligt SDT, varje människor känna competence, autonomy, and 
relatedness. Dvs. människor måste skaffa sig färdighet över vissa uppgifter och lära sig olika 
färdigheter (competence), människor måste uppleva en känsla av tillhörighet och engagemang för 
andra människor (autonomy) och människor behöver känna kontroll över sina egna beteenden och 
mål (relatedness) 

 

MDA Framework 
MDA är en formell metod för att förstå spel. Det är en modell som försöker att minska gapet mellan 

speldesign och utveckling, spelkritik och teknisk spelforskning  (Hunicke et al. 2004). MDA är en 

modell av spelupplevelsen, som visar hur subjektiva upplevelser skapas genom lek (Rabin 2009). 

Den grundläggande idén för denna metod är att spel ses mer som artefakter än som media, där 
spelets innehåll är deras beteende (Hunicke et al. 2004). Detta hjälper speldesigners att se spelen 
som system samt förklara både spelaren och spelets interaktioner med varandra samt deras olika 
beteenden. Vilket stödjer och främjar bättre designval och analyser samt gör det lättare för 
utvecklare bryta ner, studera och utforma en bättre speldesign och spelartefakter. Ramverket 
uttrycker interaktionen mellan spel och spelare genom att bryta ner dem i tre delar: 

 Mechanics 

o   Beskriver spelets komponenter på nivån för datarepresentation och algoritmer. 
Mekaniken beskriver spelrummet som spelaren befinner sig i, vilket är de 
komponenter som existerar i spelet. Beskriver spelets regler som innefattar de 
restriktioner spelet har.  

 Dynamics 

o   Beskriver körbeteendet av spelet, dvs. hur spelets mekaniker kommunicerar med 
varandra samt svarar på spelarens input. Denna del skapar spelupplevelsen. 
Dynamics beskriver spelets gång efter att spelets regler har blivit implementerade. 

 Aesthetics 

o   Beskriver de önskvärda känslomässiga reaktioner framkallade i spelaren när hon 
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interagerar med spelsystemet. Beskriver spelarens upplevelser av spelet. Är spelet 
roligt? Är det frustrerande, tråkigt eller intressant? Estetik är de reflektionerna av 
och övervägande av känslomässiga upplevelser som är framkallade av spel. 

När man beskriver estetik för ett spel vill man inte använda ord som roligt och ”gameplay”, utan man 
vill använda mer direkta och informativa ord som förklarar orsaken. Hunicke et al. (2004) använder 
klassificeringar som: 
  

 Sensation (Känsla)     
o Spel för sinnes-upplevelser 

 Fantasy (Fantasi) 
o   Spel som låtsaslek 

 Narrative (Berättande) 
o   Spel som drama 

 Challenge (Utmaning) 
o   Spelet som hinderbana 

 Fellowship (Gemenskap) 
o   Spel som en social upplevelse 

 Competition 
o   Spel som dominans 

 Discovery (Upptäckt) 
o   Spel som outforskat territorium 

 Expression (Yttrande) 
o   Spel som skapar en upplevelse av självinsikt 

 Submission (Underkastelse) 
o   Spel som ett tidsfördriv 

 

Spelarmotivation 
Spelarmotivation beskriver spelaren och vad som motiverar denne att integrera med spel

  

Typer av spelare 
Det som karaktäriserar en spelare är baserat på dennes färdighetsgrad, personlighet och motivation 

Bastien, Rodio (2013). Det finns olika typer av spelare och alla har olika intentioner med att spela. 

Vissa använder spel för att tillfredsställa olika behov som spelaren har, t.ex. att kliva in som 

racingförare i bilspelet Forza eller som lönnmördare i spelet Assassins Creed serien, medan andra 

använder spelandet bl.a. som ett tidsfördriv eller som en social aktivitet. Det som skiljer spelare åt är 

att de spelar spel av olika anledningar och att deras tolerans för chans och tur är varierande 

Brathwaite, Schreiber (2008). 

Spelare skiljer sig även åt genom speltid, involvering och motivation Bastien, Rodio (2013) . 
Speltiden, involveringen och motivationen är varierande, beroende på typen av spelare. Vissa spelar 
några minuter och ser spelandet som ett tidsfördriv, medan andra lägger stora delar av sin fritid på 
spel. 
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Spelartypologier och motivation 
Spelartypologier är en beskrivning, klassificering och/eller indelning av spelare. Denna indelning 

utförs med hänsyn till spelarens egenskaper och motivation till att spela. Spelar typologier beskriver 

vad spelare inom en viss typologi har för motivation med att spela. Det bör påpekas att spelare inte 

är begränsade till att tillhöra endast en typologi. Men för att underlätta förklaring och förenkla 

beskrivningen av olika spelare, fördelas dem under olika typologier.  

Motivation kan innebära olika saker för olika människor. Motivation är oftast en sinnesstämning, en 
önskan och glädje över att göra något. En spelares motivation bygger på vilken typ av spelare denne 
är samt inkluderar spelarens förväntade upplevelser i spel. Spelaren engagerar sig oftast i spel av fri 
vilja, d.v.s. spelaren finner själv motivation till att engagera sig. 

Brathwaite et al (2008) delar upp olika typer av spelare i fem kategorier, nämligen; Barn, 
Tävlingsinriktade, Sociala, Professionella och familjer 

Spelare Beskrivning 

Barn Barn spelar spel först och främst för att ha kul. 
Barn ser spel som som en lek och har mindre 
intresse för strategiska beslut än tur och chans. 

Tävlingsinriktade Uppskattar spel som kräver färdighet och 
strategiska val för att vinna. Denna kategori av 
spelare finner ingen större tillfredsställelse i tur 
och chans, utan de uppskattar att mäta sina 
färdigheter mot andra spelare. 

Sociala Sociala spelare spelar mest för den sociala 
faktorn att träffa vänner eller andra spelare. 
Strategiska val och tur är av mindre betydelse 
utan spelandet handlar oftast om upplevelsen av 
vinst eller förlust. 

Proffessionella Denna kategori av spelare kräver stor mängd av 
färdighet i spel, där tur är en ovälkommen 
fiende. Tur är i viss grad välkommet, som i poker, 
men det övervägs starkt av färdighet. 

Familjer Denna kategori är ingen typ av spelare, utan är 
en samling spelare som uppskattar spel som är 
riktade till familjer. P.g.a. att familjer består av 
flera olika spelare kan denna grupp innehålla de 
tidigare beskrivna spelartyperna. Här uppskattas 
korta speltider, enkla regler, en kombination av 
tur och färdighet som ger både barn som vuxna 
en chans att vinna 

 

Bastien, Florentin (2013) generaliserar spelar typer genom att kalla dem ”casual gamers” och 
”hardcore gamers”. Enligt en studie nämner Lazzardo en till typ av spelare som inte vanligtvis spelar 
spel, men spelar till störst del i anledningen till socialt umgänge: ”non-gamers” (Lazzaro, 2005). 
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Hard Fun, Easy Fun, Altered Stats, The People Factor 
XEODesign, av Nicole Lazzaro, utförde en forskningsstudie 2005 där studiens mål var att leta efter 

känslor som yttrade sig före, under och efter spelets gång.  Ur denna studie kunde fyra nyckelord 

sammansättas som beskriver de känslor som frigörs under spel och motiverar till spel: Hard Fun, Easy 

Fun, Altered States och The People Factor (Lazzaro, 2005).  

 Hard Fun innefattar de upplevelser som erhålls av meningsfulla utmaningar, strategier och 
problemlösning. Här spelar spelaren för att övervinna olika hinder som stoppar henne från 
att nå ett mål. Spelaren arbetar med känslor av frustration för att belönas med och av 
personlig triumf. Spelarens mål blir att testa sina färdigheter och känna stolthet över sina 
prestationer. 

 Easy Fun innefattar den kategori av spelare som spelar p.g.a. de aktiviteter som spelet 
erbjuder. Spelare spelar för att de gillar intriger och är nyfikna. I kontrast mot Hard Fun 
spelar inte spelaren för att vinna utan för njutningen av vad själva spelet har att erbjuda. 
Spelaren drivs av nyfikenheten för detaljer och spelets värld samt viljan att bli försjunken och 
ett med spelet. 

 Altered State innefattar de upplevelser som spelaren erhåller av själva spelet. Känslor som 
påverkas av själva spelandet är viktiga faktorer som gör att spelare uppskattar denna 
kategori. Spelare spelar för att uppleva en inre känsla av spänning eller lättnad från sina 
tankar och känslor. Vilket gör att spelarens mentala tillstånd ändras till ett annat eller till ett 
annat sätt att tänka eller för att känna något annorlunda. 

 The People Factor innefattar de faktorer som ger möjlighet för spelarens samarbete, 
prestation och konkurrens (Lazzaro, 2005). Den centrala känslan inom denna kategori är att 
spela med någon i, eller någon utanför spelet. Det är den sociala faktorn som får spelaren att 
spela och spelet i sig behöver inte vara något som spelaren tycker mer om än att han eller 
hon får kontakt med andra (Lazzaro, 2005). Det är ”teamwork” och kamratskap som 
dominerar spelarens val.  

 

Mastery, Flow, Immersive, Internal Experience och Social Experience 
Rabin (2009) beskriver motivation och känslor som frigörs under spel genom nyckelorden; Mastery, 

Flow, Immersive, Internal Experience och Social Experience.  

Termerna är jämförbara med  Nicole Lazzaros studie där Mastery kan jämföra med Hard Fun, 
Immersive med Easy Fun, Internal Experience mot Alternate State och Social Experience mot The 
People Factor.  

Social Experience drar de spelare som spelar för den sociala kontakten de får tillsammans med andra 
människor inom aktiviteten spelande. Spelare använder Internal Experience för att påverka sitt inre 
och känslomässiga tillstånd. Spelaren spelar för att framkalla en känsla eller ändra en känsla eller sitt 
humör eller rent av att skapa nya känslor. Inom Immersive är det nyfikenhet och utforskning som 
drar spelare. Spelaren vill finna ut vad som finns i spelet genom att upptäckta och utforska spelets 
alla hörn. Inom Mastery behöver spelare inte vinna för att vara stolt över sina prestationer. Målet är 
att se hur bra man är att spela, som mäts i förhållandevis till andra spelare, samt hur bra kontroll 
man har över spelet. Motsvarigheten till Mastery är frustration och balansen mellan Mastery och 
frustration kallas för Flow. Flow skiljer sig från de fyra nyckelorden som Nicole Lazzaros listar i sin 
studie, men utgör ett väldigt vanligt tillstånd som spelare upplever i integrationen med spel. 
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Achievement, Social och Immersion 
Yee (2006) gjorde en studie av 3000 massively multiplayer online role-playing games (MMORPG) 

spelare där de besvarade 40 frågor som behandlade ämnet spelarmotivation. Studiens mål var att 

förklara hur spelare skiljer sig och vad som motiverar dem till att spela gällande ålder, kön, 

användarmönster och spelbeteendet i spel. Ur denna studie skapades en empirisk modell som 

beskriver spelarens olika motivationer genom spelarens achievement, social och immersion.  

 Achievement 

o Den gemensamma nämnaren för tillhörande komponenter är makt, eller utnyttja 
kraften. Spelaren strävar helt tiden att komma framåt i spel och skaffa sig status. 
Spelaren planerar för optimerar och skapar sig fördelar som maximera sina 
vinstchanser. Spelaren gillar även att utmana andra spelare genom provokation och 
dominans 

 Social 

o Spelare vill kommunicera med andra spelare, bilda personliga relationer och finner 
tillfredsställelse genom att samarbeta inom en grupp 

 Immersion 

o Denna komponent handlar om att spelaren försvinner in i spelmiljön. Spelaren gillar 
att upptäcka nya områden i spelet, vara som är en del av handlingen, skapa 
karaktärer som är estetiskt tilltalande och lämna verkligheten bakom ett tag och låta 
ditt sinne blir helt absorberad av spelvärlden 

 

Jämförelser av motivationsmodeller 
Yees modell är uppdelade i mindre motivationskategorier och klassificeringar av spelartyper men kan 

likväl jämföra sig med både Rabin och Lazzardos studie som visas i figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 ”Yees motivationsmodell” 
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Achievement 
Lazzaro (2005) definierar spelartypen som strävar efter att finna spel som innehåller meningsfulla 

utmaningar, strategier och problemlösning Chang (2008). Spelartypen fokuserar inte på egna eller 

gemensamma prestationer i spel, utan spelar oftast ”single player” spel och vill inte störas av andra 

spelare (Hamari, Tuunanen 2014). Spelaren söker efter makt och uppnår detta genom att uppnå mål 

och skaffa sig objekt som stärker spelarens makt i den virtuella miljön. Denna makt kan bestå av ting 

och saker som stärker spelarens karaktär men även att en spelare kommit långt i spelet. 

 

Social 
Lazzaro (2005) Sociability tillhör de spelare som letar efter faktorer som ger möjlighet för spelarens 

samarbete, prestation och konkurrens. Det är ”teamwork” och kamratskap som dominerar spelarens 

val. Chang (2008) Beskriver spelaren som en social aktör som strävar efter gemenskap och/eller stark 

kamratskap i sitt spelande. 

En sak som är genomgående är att spel behöver vara lättillgängliga, lätta att lära sig, familjära och 
billiga eller gratis att införskaffa sig Kallio et al. (2011). Socialt spelande verkar inte vara regelbunden, 
utan snarare inleds spelandet direkt i stunden eller då en möjlighet uppstår eller när det finns tid 
Kallio et al. (2011). 

 

Immersion 
Lazzaro (2005) innefattar de spelare som vill ändra på sitt känslomässiga mentala tillstånd till ett 

annat sätt att tänka eller för att känna något annorlunda. Spelare vill uppleva en inre känsla av 

spänning eller lättnad från sina tankar och känslor. Chang (2008) beskriver att spelaren kan sätta stor 

vikt på att utveckla en ny identitet i spelet. Spelaren har också en tanke om att det är helt ok att 

skada andra spelare i spelet (Hamari, Tuunanen 2014). Spelare njuter av att vara i en fantasivärld och 

få känslan av att vara någon annan och delaktig i en berättelse. Spelare inom denna typ spel 

använder den virtuella världen till att fly från verkligheten. 

 

Sammanfattning av spelartypologier och motivation 
Detta visar att olika studier kommer fram till olika spelartyper och kan klassificera in spelarna i 

liknande typer av spelarkategorier, samt visar vad som mest motiverar spelarna att engagera sig i 

spel. De olika modellernas likheter reflekterar att det finns en koppling mellan singleplayer och 

multiplayer spel i spelartyper och deras spelmotivation. Onlinespelaren ser dock mer efter utmaning, 

kamratskap och teamwork med eller mot andra spelare än vad en singelspelare (offline spelare) gör. 

Dock kan multiplayer spel, som spelas med andra spelare offline, skapa samma motivationer som för 

onlinespelaren som spelar tillsammans, då spelare söker utmaning, kamratskap och teamwork. 
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Delkomponenter och Mentaliteter 
Efter studier om spelartypologier/kategorier har forskningen gått mer på djupet för att förbättra 

genom att förfina och gå mer på djupet inom varje komponent, eller spelartypologi, för att finna 

bättre och tydligare förklaringar till motivationen. 

 

Yee’s delkomponenter 
Ur Yee (2006) studie från de tre motivationskomponenterna, Achievement, Social och Immersion, 

kunde flera delkomponenter påvisas. I analysen kunde Yee identifiera 10 delkomponenter; 

Advancement, Mechanics, Competition, Socializing, Relationship, Teamwork, Discovery, Role-

Playing, Customization, Escapism. Tabellen visar Yee’s spelartyps modell (Yee, 2006). Modellen 

beskriver studiens alla  tre spelartyper med deras underliggande delkomponenter. 

Achievement Social Immersion 

Advancement 
Viljan att skaffa sig ett 
maktövertag, utvecklas snabbt, 
och i spelet skaffa sig olika 
symboler som förknippas med 
rikedom och/eller status. 
 

Socializing 
Att ha ett intresse av att hjälpa 
och chatta med andra spelare 

Discovery 
Att hitta och känna till saker 
som de flesta andra spelare 
inte vet om 

Mechanics 
Att ha ett intresse av att 
analysera de underliggande 
reglerna och systemet för att 
optimera sin spelfigur och/eller 
sitt spelande 

Relationship 
Önskan att bilda långsiktiga 
meningsfulla relationer med 
andra genom att stötta och 
hjälpa andra 

Role-Playing 
Skapa en persona med en 
bakgrundshistoria och 
interagera med andra spelare 
för att skapa en improviserad 
berättelse 

Competition 
Viljan att utmana, dominera, 
provocera och konkurrera med 
andra 

Teamwork 
Att ha en tillfredsställelse till att 
samarbeta och vara delaktig i 
en grupp prestation 

Customization 
Att ha ett intresse för att 
anpassa utseendet på sin 
karaktär 

  Escapism 
Med hjälp av en online-miljö 
koppla av, fly undan 
verklighetens funderingar, 
tankar och problem 

 

Spelare skiljs även av kön och ålder. En studie av Yee (2006) visar att manliga spelare är mer 
engagerade sig i spel som kräver att spelaren skaffar sig status, studerar underliggande regler för att 
optimera sin karaktär och spelupplevelse samt viljan att tävla och utmana andra spelare, medan 
kvinnor visar mer engagemang till att skapa en långvarig och meningsfull relation med andra. 
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Kallios mentaliteter 
Kallio et al. (2011) kategorisera spelare i traditionella spelartypologier, utan att gå mer på djupet för 

att skaffa sig en djupare förståelse för spelarens motivation. De pratar om mentaliteter, som går att 

jämföra med tidigare spelartypologier: commited, social och casual. Mentaliteterna visar på samma 

typ av spelare, men visar även på undertyper, som beskriver de olika mentaliteterna på djupet. 

Mentaliteterna är Social, Casual och Commited och deras delkomponenter är för Social: Gaming 

with Children, Gaming with Mates och Gaming for Company, för Casual: Killing time, Filling Gaps, 

Relaxing och för Commited: Gaming for fun, Immersive play, Gaming for entertainment. 

Commited Social Casual 

Gaming for fun 
Spelaren som inte identifierar 
sig med karaktärer eller sätter 
sig in i historien utan spelar 
enbart för nöjets skull. 
Snabbhet, avancemang, flyt, 
skicklighet och liknande 
egenskaper är viktigare än 
historian 

Gaming with children 
Spela för sällskapet med sitt 
eller andras barn 

Killing time 
Att spela för att fördriva tid 
 

Immersive play 
Motsatt till Gaming for fun. 
Spelare sätter sig in i historia, 
karaktär och skapar sig själv en 
anknytning till spelet. 

Gaming with mates 
Spela med sin kamrat 

Filling Gaps 
Använder spel mellan olika 
aktiviteter i livet. T.ex. att vänta 
på att popcorn skall bli klara 

Gaming for entertainment 
Spelar när det finns tid eller 
t.ex. när ett nytt spel nyligen 
släppts. Spelandet ses om en 
underhållningsform, likt musik 
eller TV. 

Gaming for company 
Spela med signifikanta andra 
enbart för sällskapets skull 

Relaxing 
Spelare som använder 
spelandet som en form av 
avkoppling 

   

 

Spelartyp, Delkomponent eller mentaliteter 
Spelartyper, mentaliteter samt delkomponenter av spelartyper visar på att det finns olika typer av 

spelare. De beskriver spelaren, vad som gör att de motiveras till att spela samt deras sätt att 

integrera med spelet. Dock är inte gränserna strikta mellan de olika spelartyperna, utan en spelare 

kan tillhöra flera spelartyper eller inte passa in på någon Kallio et al. (2011) 
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Sherry &  Lucas komponenter 

(Sherry, Lucas, (2003) fann att spelare som engagerade sig i TV-spel för att uppleva en eller flera av 
följande psykologiska tillstånd: 

 Competition – Upplevelsen att besegra andra. 

 Challenge – Upplevelsen av framgång efter en egen insats. 

 Diversion – Att undkomma en upplevelse av stress. 

 Fantasy – Att uppleva orealistiska handlingar eller miljöer. 

 Social – Att ha en social upplevelser. 

 Arousal – Att aktivt uppleva positiva känslor. 

 

Rigby, Ryan & Przybylskis komponenter 
Rigby et al. (2006) utförde en analys som såg närmare på motivationen för att spela tv-spel (oavsett 

vilken typ av spel det handlar om) och effekterna på välmåendet. De fann att motivation förklaras av 

hur väl spelet uppfyller våra tre grundläggande psykologiska behov: autonomy (självstyre), 

competence (känsla av effektivitet) och relatedness (social samhörighet). 

Studiens resultat visar att spelnärvaro upplevs när spel uppnår två mål: 

 Spel som tillåter spelaren att fokusera på spelet snarare än spelmekaniken, dvs. enkla och 
begripliga kontroller. 

 Spelnärvaron är direkt relaterad till hur spelgången i sig uppfyller psykologiska behov. 

 

Tekofskys komponenter 
Shoshannah Tekofsky menar att det finns 11 grundläggande psykologiska behov som människor kan 
uppfylla genom, och som motiverar till, att spela tv-spel: gaining knowledge, gaining and improving 
skills, feeling competent, persevering through hard times, creating tools, managing danger, 
regulating emotions, competing for rewards, cooperating for rewards, caring for loved ones, and 
satisfying the senses with pleasant inputs (syn, lukt, hörsel).  

 Knowledge – Erfarenhet att ta reda på något intressant, utforska ett intressant ämne eller 
miljö. 

 Skill – Erfarenheten att veta en strategi och samtidigt kunna utföra den. 

 Competence – Förmågan att göra något framgångsrikt eller effektivt. 

 Persevering – Förmågan på att inte ge upp trots motgångar och svårigheter. 

 Creation – Upplevelsen att stolthet och ägande över skapande eller skapelser. 

 Danger management – Upplevelsen att hantera fara framgångsrikt. 

 Competition – Tävlande med andra spelare eller mot sig själv. 

 Cooperation – Upplevelsen av samarbete för att nå olika mål. 

 Caring – Viljan att bry sig om andra. 

 Emotional Regulation – Upplevelsen att skapa och ändra befintliga känslor. 

 Optimal Choice – Upplevelse av tilltalande grafik eller ljud. 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Rigby,+C.+Scott/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Rigby,+C.+Scott/$N?accountid=27917
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Behoven är inte alltid önskvärda, men oftast jagar människan den belöningen som de erbjuder. Det 
finns tre typer av belöning som vi människor känner: achievement, recognition and satisfaction 

(Tekofsky, 2010). 

 Achievement – Känslan av åstadkomma framgång. Särskilt med hjälp av ansträngning och 
skicklighet  

 Recognition – Känslan av att bli erkänd av andra genom att göra något för någon annan eller 
göra något som andra beundrar eller respekterar 

 Satisfaction – Psykologisk driven känsla av att känna sig nöjd 

 

Teorisammanfattning 
Antalet studier som tidigare har studerat ämnet spelarmotivation har utfört sina studier under olika 

situationer och med olika förutsättningar. Yee (2006) studerade MMORPG spelare med hjälp av 

frågeformulär, Lazzardo (2005) studerade tre olika typer av spelare med hjälp av flera metoder, Kallio 

(2011) utförde både en kvantitativ, genom frågeformulär, och en  kvalitativ studie mot spelare, 

Sherry, Lucas (2003) intervjuade spelande studenter, Rigby et al. (2006) studerade studenters 

spelmotivation genom frågeformulär. Alla studier studerar olika typer av spelare och har på olika sätt 

samlat in all data. Olika benämningar har getts på spelmotivationerna men de kan alla hamna under 

tre motivationskomponenter. Komponenternas namn varierar även bland studier och forskare, men 

alla definieras i stort sett på samma sätt och kan kategoriseras under tre 

motivationskomponenter/spelartypologier. Yee (2006) kallar dem för Achievement, Social och 

Immersion. Kallio (2011) namnger dem som Commited, Social och Casual. Lazzaro (2005) som Hard 

Fun, The People factor och Easy Fun. Rabin (2006) kallar dem för Mastery, Social Experience och 

Immersive. De olika spelartypologier är oftast baserade på färdighet, personlighet eller motivation.  

Spelaren behöver inte kategoriseras in i en kategori utan kan tillhöra flera. Motivationer till att spela 
är för varje människa olika och en spelare kan ha flera motivationer till att spela ett spel. Allt avgörs 
över de behov som varje människa behöver tillfredsställa medan en spelares huvudsakliga 
spelmotivation är att spela för att fly från vardagens stress, kan för den andra vara det motsatta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Rigby,+C.+Scott/$N?accountid=27917
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Metod 
För att utföra en studie behöver först en plan utformas vilken beskriver hur studien skall genomföras. 

Denna plan använder sig oftast av en modell som oftast är stegvis och itererande. Denna metod är 

ryggmärgen i studien och utgör en viktig del i att utföra en vetenskaplig studie. Det finns flertalet 

skrivna metodmodeller som forskare kan använda sig av. Samtliga modeller visar likheter i sitt 

helhetsintryck och strävar mot samma mål: skapa en studie som är välarbetad och som efter noga 

övervägande genom studiens gång visar ett resultat som bygger på en vetenskaplig forskningsmetod 

eller tillvägagångssätt. Det som skiljer de olika modellerna från varandra är antalet metodsteg, men 

alla bygger vanligtvis på att formulera och klargöra ett ämne, granska litteratur, designa studien, 

samla data, analysera data samt skriva en slutrapport som är exakt och tydlig (Saunders, Philip, 

Thornhill, 2007). För att skapa en förståelse för problemområdet utfördes en litteraturstudie genom 

att studera de begrepp som mobilspel innefattar, spelets för- och nackdelar samt spelarens 

förväntningar i spel: dvs. motivationen till varför de spelar.  

Litteratursökningens har gått tillväga enligt följande ordning: 

1. Skapa sökord 

2. Förfina sökord 

3. Utföra sökningar 

4. Införskaffa litteratur relevant teori 

5. Utvärdera teorin 

6. Spara relaterad teori till forskningsfråga 

7. Gå igenom litteratur 

Denna process har varit itererande och pågående tills den teoretisk bakgrunden blivit fullbordad. 

 

Forskningsansats 
I metodteori skiljer man på att använda sig av kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Den 

kvalitativa metodens mål är att beskriva ett djupgående samband mellan två eller flera variabler. Den 

kvantitativa metoden strävar mot att finna en bredd i undersökningen och på ytan beskriva samband 

mellan två eller flera variabler. Kvantitativa metoder utförs oftast genom användandet av 

frågeformulär och har en strukturerad natur i sitt utformande. Den kvantitativa undersökningen 

belyser bredden av ett ämne eller situation och studiens resultat beskriver oftast variablers samband 

genom statistiska metoder; grafer, diagram och tabeller. Den kvalitativa forskningsansatsen är 

undersökande och använder sig av ostrukturerade metoder till att på djupet skaffa sig en bättre 

förståelse kring det aktuella problemet. Den kvalitativa metoden används då forskaren vill förstå 

orsaken till de beslut som forskningsdeltagare har tagit, eller att förstå orsakerna till deras attityder 

och åsikter (Saunders et al. 2007), (Yin, 2009). Kvantitativ forskningsansats används för varje 

datainsamlingsteknik eller dataanalysprocedur som genererar eller använder numerisk data, medan 

kvalitativ forskningsansats används för varje datainsamlings teknik eller dataanalysprocedur som 

genererar eller använder icke-numerisk data (Saunders et al. 2007), (Yin, 2009). 

Syftet med studien är att se vad som motiverar till spel bland spelarna av Candy Crush Saga. Teorier 
om motivation och spelarmotivation finns det flertalet tidigare studier och litteratur om. Orsaken 
varför de spelar har undersökts och resulterat i spelartypologier och spelarmentaliteter och denna 
studie strävar inte till att skapa en djupare förståelse inom detta område. Då detta är fallet kommer 
studiens forskningsstrategi utföras av en kvantitativ forskningsansats, vilket strävar mot mångfald. 
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Studien kommer med hjälp av enkäter som datainsamlingsmetod visa vilka spelarmotivationer från 
tidigare forskning som eftersträvas av spelaren. Detta kommer att visas fram genom tabeller där 
spelmotivationerna rangordnas efter medelvärdet av den totala svarsfrekvensen från 
respondenterna. Tidigare teorier och kunskaper om motivation och spelarmotivation är inte mening 
att denna studie att utökas, utan studien kommer att använda sig av en deskriptiv analysmetod som 
använder sig av tidigare teorier och kunskaper till att beskriva det som undersöks. Med hjälp av den 
kvantitativa forskningsansatsen kommer studien kunna visa vilka motiv och/eller behov spelare 
eftersöker i spelet Candy Crush Saga. 

 

Urval 
För att skaffa en bred och generell input behöver urvalsgruppen bestå av att ett urval som bäst 

representerar flest antal spelare. Åldersgrupper skiljer sig åt genom sitt val av spel och hur de spelar, 

ett barn på 10 år kan ha annorlunda mål mot vad en vuxen person på 50 år har. Att slumpmässigt 

välja ett urval bland alla spelare sätter flera faktorer i spel som kommer att påverka resultatet som 

mer beror på åldersgrupp än för vad den generella spelaren spelar för. Därför kan inte 

slumpmässighet avgöra urvalsgruppen för denna studie.  

Det finns två metoder till att välja ut ett urval: sannolikhetsurval (probability sampling) och icke- 
sannolikhetsurval (non-probability sampling) (Saunders et al. 2007). Icke- sannolikhetsurval bygger på 
att urvalet väjs efter forskarens eget omdöme. Sannolikhetsurval använder slumpmässighet till att 
välja objekten som utgör deltagarna i studien. 

Generaliseringen görs istället mot den åldersgrupp som mest använder sig av mobila spel. Genom att 

välja denna åldersgrupp kommer studien att välja just de spelare som utgör den största delen av 

spelkonsumenterna och därmed bidra till att öka studiens validitet. D.v.s. att studien mäter det som 

den först är tänkt att mäta, vilket är de specifika känslorna som flertalet av spelare har. Enligt en 

studie från Information Solution Group (2013) är medelåldern på en mobilspelare 46,5 år 

Information Solution Group (2013) 

Statistik från Newzoo visar att den procentuella fördelningen av antalet kvinnor i åldern 21-35 år 
utgör den största andelen, 25%, av totalt antal spelare medan män utgör 18 procent i samma 
åldersspann (Newzoo, 2013). Tillverkarna själva, King.com, bekräftar även att det är kvinnor mellan 
21-35 år som utgör majoriteten av de totala spelarna (Dailymail, 2013). Även fast de kvinnliga 
spelarna utgör den större delen av spelaren kommer även män i samma åldersspann att medverka i 
studien. Detta för att se om det finns några likheter mellan män och kvinnor 

Då det kan vara svårt att finna slumpmässigt utvalda respondenter som både är i önskad målgrupp 
samt spelar spelet Candy Crush Saga, måste respondenter lokaliseras från närmare håll än från 
slumpmässigt utvalda främlingar. Totala främlingar är till den delen inte heller att rekommendera då 
de kan ha både svårt och vara motvilliga till uttrycka sina känslor för intervjuaren. Att bygga en bra 
kontakt med sina respondenter tar tid och om detta misslyckas kan resultatet bli missvisande. För att 
respondenterna delvis skall vara slumpmässigt utvalda samt att de har en distans till intervjuaren, 
väljes respondenterna att utifrån intervjuarens vänners vänner. Ett effektivt och givande sätt att 
finna respondenterna är via Facebook. Där vänner ger förslag på vänner som de vet spelar Candy 
Crush Saga och kan tänka sig intervjuas. Detta bidrar till att intervjuaren lättare kan införskaffa sig 
data genom att respondenterna känner trygghet mot en väns vän än vad denne gör mot en 
främmande och okänd person. Problemet med att respondenterna inte är villiga att uttrycka sina 
känslor är fortsatt ett problem, men genom att välja respondenterna ur denna process minskas 
risken. 
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Validitet och Reliabilitet 
För att öka validiteten av enkätens frågor har en panel använts. Panelen har bestått av individer som 

har fått bedöma huruvida varje fråga avser att mäta det som studien tänkt mäta. Panelen har fått 

svara på huruvida frågan är väsentlig för studien eller om den ej är nödvändig. Panelen bestod av tre 

personer som alla har kännedom om studien och spelet Candy Crush Saga. 

För att öka validiteten ytterligare har frågor använts från en tidigare studie gjord av Connolly, 
Stansfield , Hainey (2011) .Studien diskuterar design, utveckling och utvärdering av ett ”alternativt 
verklighets spel (alternative reality game (ARG)), vilket syftar till att öka motivationen hos 
gymnasieelever i hela Europa i inlärningen av främmande språk. Påståendena handlar om 
studenternas motivation till spelet och flertalet av frågorna är ställda på ett sådant sätt att de kunde 
användas i även denna studie. Påståendena fick ändras i formulering för att ha möjlighet att 
användas i denna studie. Påståenden är ställda på ett sådant sätt att det ställer en generell attityd till 
ett ospecifikt spel. För att åka validiteten och reliabiliteten skapades även ett antal påståenden som 
specifikt pekar mot motivationen att spela Candy Crush Saga. De ospecificerade påståendena ställdes 
sedan mot de specificerade för att se huruvida respondenterna svarade likartat eller ej. Detta visas 
genom beräkning av ett Cronbach Alpha ( ). Cronbach Alpha är ett mått på hur nära besläktade en 
uppsättning av objekt är. Värdet av Cronbach Alpha visar på hur nära objekten är. Ett värde på 1 visar 
på att objekten är nära besläktade och värdet 0 visar på motsatsen. 

För att öka enkätens reliabilitet har tre stycken personer medverkat. Personer är frekventa 
användare av spelet Candy Crush Saga och har i huvudsyfte bidragit till att ge forskaren information 
om enkätens uppbyggnad och konstruktion innan enkäten färdigställts och skickats vidare till 
respondenterna. Gruppen av tre personer har ingått i en testpanel. 

Testpanel på tre personer har fått påståendena ställda till sig själv och har fått utvärderat om 
påståendena är enkla att både förstå och svara på. Testpanelen har varit med och testat enkäten 
genom hela utvecklingsprocessen. 

 

Tillvägagångssätt 
Studien mot Candy Crush Saga har utförts med en kvantitativa forksningsansats och data har 

insamlats genom en enkät. 

Tillvägagångssättet i studien har skett enligt följande: 

 Ett teoretisk ramverk har skapats genom teorier som behandlar ämnet motivation, 

spelarmotivationer och deras personligheter i form av spelartyper. 

 Spelet Candy Crush Saga har analyserats och studerats för att få en inblick i hur det är att 

vara en spelare. Spelet har analyserats med bakgrund av det teoretiska ramverket i syfte till 

att få en bättre förståelse för hur motivationsteorier och spelarmotivationer kopplas 

samman med spelets utformning, samt vad relevanta teorier kan ha för effekt på spelandet.  

 Enkäten har utformats med hjälp av denna studies teoretiska bakgrund. Enkäten har 

formulerade påståenden kring de spelarmotivationer som denna studies teoretiska ramverk 

behandlar. Enkäten har utformats genom nedanstående motivationsbehov: 

  

Challenge Utmaningen  
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Cooperate 
Curiosity 
Compete 
Feel Good 
Relax 
Escape Stresses of Life 
Control 
Recognition 
Emotional Stimulation 

Samarbete 
Nyfikenhet  
Tävlandet  
För att må bra 
Avkoppling  
Flykt från vardagen och stressigt liv  
Känsla av kontroll  
Erkännande  
Emotionell stimulering 

 

Tidigare forskning har satt en väldigt generell skillnad på spelare sinsemellan när de använt typerna 
achivement, social och immerison. Denna klassificering ger ingen kraft i denna studie och är alltför 
generell. För att denna studie skall kunna förklara bättre vad som motiverar spelaren, behöver alla 
ovanstående delkomponenter ingå. Därför har mentaliteter och delkomponenterna av achievement, 
social och immersion använts. Enkätens påståenden kommer att vara utformad på sådant sätt att 
respondenterna har en skala att sätta till hur vida de är eniga eller inte eniga till varje påstående. 
Denna skala består av följande, där 1 är är minst enig:  (1= helt oenig, 2= oenig, 3= något oenig, 4= 
varken enig eller oenig, 5= något enig, 6= enig, 7= helt enig) 

 Alla mobilspelare spelar inte Candy Crush Saga, vilket gör det svårt att rent generellt och 

slumpmässigt välja studiens respondenter. Mobilspelaren skall uppfylla två kriterier vilka är 

ålder och spelval. Valet av respondenter kan därför inte ske med hjälp av en helt 

slumpmässig metod. Spelarna måste lokaliseras och sedan väljas ut efter de sökta kriterierna: 

ålder och spelval. Respondenterna lokaliseras med hjälp av Facebook och vänner till 

forskaren. Sociala mediet Facebook används därför att både forskaren och dennes vänner är 

jämnåriga. Valet beslutas även på chansen att forskarens vänner även har en umgängeskrets 

vilken matchar studiens två kriterier. Detta gör att forskaren får en distans till 

respondenterna men även en närmare kontakt eftersom de har gemensamma vänner. 

 Resultatet kommer att analyseras efter respondenternas svar på enkäten. Respondenterna 

kommer att analyseras oberoende samt beroende av deras kön och ålder. Analyserna av 

könsrollerna kommer att visa skillnaden mellan män och kvinnor samt hur de avviker sig från 

totalen respondenter. För att se om det är existerar en statistiskt signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor utförs ett t-test. Ett t-test beskriver hurvida skillnaden mellan två gruppers 

medelvärde är tillräkligt stort för att det skall vara av betydelse  Cohens (1992). För att se om 

skillnaden mellan två grupper är av en betydande skillnad eller inte räknas ett Cohen’s d ut. 

Cohen’s d är ett mått på avståndet mellan två medelvärden (M), mätt i standardavvikelser (S) 

och räknas ut enligt följande: 

 

 

 

M1 – M2 

S 
d = 
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 Resultatet kommer att analyseras enligt följande: 

o Genom respondenternas svar på enkätens olika motivationskategori, kommer 

studien visa vilken kategori som framstår som mest attraktiv för respondenterna 

(Achievement, Social eller Immerison) 

o Respondenternas svar kommer att påvisa vilket påstående som de är mest eniga till. 

Detta kommer att uppnås genom att ett medelvärde räknas ut för hur väl de är eniga 

med varje påstående, där 1 är minst enig och 7 är helt enig. Medelvärdet räknas 

både ut för det totala antalet respondenter oberoende av genus samt för det totala 

antalet respondenter beroende av genus. Resultatet kommer för bägge alternativen 

visa på vilken som är den största anledningen till varför de spelar. 

o Genom att räkna ut ett medelvärde för både män och kvinnor kan även skillnaden 

mellan de båda könen visa på skillnaden i enighet på varje påstående i enkäten. Dvs. 

hur eniga eller inte eniga könen är till skillnad mot varandra. 

 

Utformning  av enkätfrågor 
Vid användandet av enkät är det viktigt att mycket tid läggs på designen av enkäten. Vid en enkät 

finns bara en chans att samla in data och enkäten. Av denna anledning måste enkäten vara utformad 

på ett sådant sätt att den är noggrann planerad med tanke på använt språk och komplexitet. Enkäten 

skall ställa klara påståenden och i detta sammanhang är det viktigt är de är strukturerad på ett 

sådant sätt att alla respondenter har samma förståelse för frågor och svar. När enkäten har skickats 

ut kan inte forskaren manipulera frågeställningar på samma sätt som forskaren kan under en 

intervju. 

Enkäten utformas på sådant sätt att alla motivationskomponenter kommer att delas in i var sin 
kategori. Många av motivationskomponenterna är beskrivna i flera studier medan andra endast finns 
nämnda i en. Alla olika motivationskomponenter som existerar bildar nyckelkomponenter som 
behandlar enkätens alla motivationsområden.  

Nyckelkomponenterna som ingår i enkäten och visar de olika motivationer spelaren har för att spela 
är följande: 

 

     
1. Challenge (utmaning) 
 
 
 
2. Compete (Tävlandet ) 
 
 
3. Cooperate (Samarbete) 
 
 
 
 
4. Control (Känslan av kontroll ) 

Challenge - Hunicke (2004) Rabin(2009) , Gaming for 
fun – Kallio(2011) ,  Challenge – Sherry(2003) , 
Competition - Tekowsky(2010) 
 
Competition - Hunicke (2004) Yee (2006) , Gaming 
for fun – Kallio(2011) , Competition – Sherry(2003 
 
Fellowship - Hunicke (2004), Social Experience -
Rabin(2009) , Relationship – Yee(2006) , Social – 
Kallio(2011) , Social – Sherry(2003), Cooperation - 
Tekowsky(2010) 
 
Mastery - Rabin(2009) , Mechanics – Yee(2006) , Skill 
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5. Emotional Stimulation (Emotionell stimulering) 
 
 
6. Relax (Avkoppling ) 
 
 
 
7. Escape Stresses of Life (Flykt från vardagen) 
 
 
 
8. Play between activities (spel mellan aktiviteter) 
 
 
9. Curiosity (Nyfikenhet) 
 
 
 
10. Feel Good (För att må  bra) 
 
 
11. Emotionell Cleansing (Emotionell rensning) 
 

– Tekowsky(2010) 
 
Sensation - Hunicke (2004), Internal Experience - 
Rabin(2009) , Optimal Choice - Tekowsky(2010) 
 
Internal Experience - Rabin(2009) , Relaxing – 
Kallio(2011), Diversion – Sherry(2003), Escapism - 
Yee(2006) 
 
Submission - Hunicke (2004), Escapism – Yee(2006) 
Internal Experience - Rabin(2009) , Diversion – 
Sherry(2003) 
 
Submission - Hunicke (2004) , Filling Gaps – 
Kallio(2011) 
 
Discovery - Hunicke (2004) Yee(2006), Immersive 
Internal - Rabin(2009) , Knowledge – 
Tekowsky(2010) 
 
Internal Experience - Rabin(2009) , Arousal – 
Sherry(2003) 
 
Internal Experience - Rabin(2009) , Emotional 
Regulation - Tekowsky(2010) 
 

  

 

 

Intervjufrågor/påståenden 
Påståenden konstrueras kring alla nyckelkomponenter ovan beskrivna (1-11). Alla påståenden är  

generella påståenden som behandlar spel i allmänhet och består av 11 st. 

I tillägg skapas 11 st kontrollpåståenden som är mer riktade mot spelet Candy Crush Saga. 

               

Validitet 

Anledningen till att enkäten består av både generella- samt kontrollpåståenden är för att öka 

validiteten av data. Alla nyckelkomponenter kan klassificeras in under en av tre 

motivationskategorier. Motivationskategorierna har olika namn beroende på forskare, vilket gör det 

svårt att sätta ett distinkt namn på motivationskategorierna. Vid jämförelse av forskarnas olika 

motivationskategorier samt läsning av teorier inom spelarmotivation samt fokus på innebörden av 

alla kategorier har vi använt oss av Yees namn för de tre motivationskategorierna: achievement, 

social och immersion. Både de generella- och kontrollpåståendena är designade till att ”fråga” om 

samma sak till respondenterna. Om spelaren svarar liknande på bägge påståendena visar detta mot 

att respondenten svarar ärligt och ger ett riktigare och rättare resultatet. 

Genom att lägga till kontrollpåståenden i enkäten samt ställa dem mot de generella påståendena 
ökar studiens validitet 
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Uppstätning av kontrollpåståendena. 

Kontrollpåståendena, a-k, sättes upp mot de generella påståendena, 1-11, enligt följande:  
 

ACHIEVEMENT (ACH) 
Challenge 
1. Jag spelar Candy Crush Saga för utmaningens skull 
a. Jag gillar när banor är lite mer utmanande än vanligt 
Compete 
2. Jag spelar Candy Crush Saga för att kunna mäta min skicklighet mot andra spelare 
b. Jag brukar spela om banor på nytt för att jag vet att jag kan prestera bättre 
c. Jag delar med mig av min poäng/score till andra spelare 
Control 
d. Jag gillar att kunna se mönster och förutse vad som skall hända i spelet 
3. Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig en känsla av att jag har kontroll över spelets utfall 
(Ex. jag gillar att det känns som jag vet hur spelet skall spelas och kan kontrollera spelets utfall) 
 
 

SOCIAL (SOC) 
Cooperate 
e. Jag skickar hjälp till mina vänner när de ber om det 
f. Jag ber om hjälp av mina vänner när jag behöver 
4. Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig samarbeta med andra spelare 
g. Jag gillar att jag kan se vart mina vänner är i spelet 
 

IMMERSION (IMM) 
Emotionell stimulering (Emotional Stimulation) 
h. Jag gillar visuella och hörbara explosioner och eller ljud i spelet för att de får mig att må bra 
5. Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig visuell och/eller akustisk njutning 
Avkoppling (Relax) 
i. Jag gillar att det inte krävs planering och strategi för att spela 
6. Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att koppla av 
Flykt från vardagen / stressiga livet (Escape Stresses of Life) 
j. Jag föredrar banor utan tidspress än de med 
7. Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig att fly vardagen 
Driving pasttime 
k. Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att fördriva tid 
8. Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att göra för tillfället 
Curiosity 
9. Jag spelar Candy Crush Saga för att nyfikenheten driver mig 
Feel Good (För att må  bra) 
10. Jag spelar Candy Crush Saga för att spelet får mig att må bra 
Emotionell Cleansing (Emotionell rensning) 
11. Jag spelar Candy Crush Saga för att få utlopp för mina känslor 
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Enkätens ordning 

Frågeformulärets frågeställning arrangerades efter en någorlunda slumpmässig ordning. Första delen 

består av motivationskategorin Achievement, följt av Social och Immersion. Detta är 

grunduppställning av frågeformuläret. Men för att försöka få respondenterna att endast fokusera på 

aktuellt påstående, har andra delar slumpats in för att respondenten inte skall försöka jämföra och 

komma ihåg vad den tidigare har markerat för svar. Respondenter har en tendens att styra sina svar 

efter vad de tror att forskaren vill att de skall svara Saunders et al. (2007). Genom att slumpa in andra 

motivationskategorier bland nyckelkomponent och kontrollpåståenden bidrar vi till att minimera 

detta valideringsproblem. 

 

Enkätens design 

Enkäten är består av tre delar. Den första delen består av frågor angående respondentens egenskaper, 
andra delen består av de generella påståendena och den tredje delen består av kontrollpåståendena. 

Respondenterna placerar sitt val enligt följande skala: (1= helt oenig, 2= oenig, 3= något oenig, 4= varken 

oenig eller oenig, 5= något enig, 6= enig, 7= helt enig).   
 

Se bilaga ”Enkät” 
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Resultat och analys 
Antalet respondenter som medverkade i denna undersökning var 41 st. Totalt utskick gjordes till 200 

st spelare som matchade studiens krav till respondenter. Detta ger en svarsfrekvens på 20 %. 

Antalet kvinnor som deltog i studien (n=23) och män (n=18). Kvinnor utgjorde 56% av det totala 

antalet av respondenter och män 44% 

Kön Antal Procent 

Kvinna 23 56 
Man 18 44 
Totalt 41 100 
 

Tabell 1 ”Antalet responderande män och kvinnor i undersökningen” 

 

Respondenternas åldrar varierade mellan 21-36. Medelåldern för totalen respondenter var 28,44 

med en median (MD) och standardavvikelse (SD) på (MD= 29, SD= 4,85). Störst andel av spelare var i 

21, 30, 33 och 35 års åldern som utgjorde 12 % var av totalen. 

Ålder Antal Procent Ålder Antal Procent Ålder Antal Procent 

21 5 12% 27 2 5% 33 5 12% 

22 2 5% 28 1 2% 34 2 5% 

23 3 7% 29 3 7% 35 5 12% 

24 2 5% 30 5 12%       

25 2 5% 31 2 5%   
  26 1 2% 32 1 2%   
   

Tabell 2 ”Antalet respondenter uppdelat per åldersgrupp” 

 

Kvinnliga spelare hade en medelålder på 28,83 (median=30, SD=5,50) mot män som hade en 

medelålder på 27,78 (median=29, SD=3,95)  

Respondenterna lägger ca 3 timmar i veckan på att spela Candy Crush Saga och samma respondenter 

lägger totalt 4 timmar per vecka på mobilspel. Respondenterna visar ingen tendens till att lägga 

större delar av sin fritid på att spela spel på sina mobiler men de lägger minst 3/4, dvs. 75%, av sin 

speltid på Candy Crush Saga. 
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Respondenternas svar 
På den öppna frågan ”Vad är det som motiverar dig till att spela Candy Crush Saga?” svarar 

majoriteten av dem att det är för att de gillar ”utmaningen” och ”fördriva tid”. Alla svarade på denna 

fråga men alla angav inte svar som bidrog till själva studien, t.ex. svarade några ”jag vet inte”, ”jag 

har inte tänk på det” och ”ingen aning” . 35 motivationer kunde urskiljas utifrån denna fråga. 

Respondenterna nämnde inte ens motivationskategorin Social. Varken”emotionell stimulering”, 

”välmående” eller ”emotionell rensning” nämndes  bland svaren, se tabell 4. 

Komponent Antal gånger 

ACHIEVEMENT  
Challenge 10 
Compete 5 
Control 2 
SOCIAL  
Cooperate  
IMMERSION  
Emotionell stimulering (Emotional Stimulation)  
Avkoppling (Relax) 1 
Flykt från vardagen / stressiga livet 1 
Driving pasttime 10 
Curiosity 6 
Feel Good (Välmående)  
Emotionell Cleansing (Emotionell rensning)  

 

Tabell 3 ”Respondenternas svar uppdelat mot enkätens motivationskategorier på frågan: Vad är det som 

motiverar dig till att spela Candy Crush Saga? Tabellen visar antalet gånger då respondenterna berörde en av 

motivationskategorierna” 

Resultatet från denna fråga speglar utfallet av de resterande påståendena i enkäten, d.v.s. 
påståendena A t.o.m. V. 

De 22 påståendena (A-V) visar att motivationskategorin ”Immerison” var den kategori som 
respondenterna var mest eniga till.  

På påståendet: ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att göra för tillfället”, 
(K), visade det högsta medelvärdet (M) för totalen (n=41, M=5.93, SD=1,42), vilket ger ett 
medelvärde som utgör 85% mot en total enighet till varför de spelar Candy Crush Saga. 

Påståendet: ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att fylla min fritid / fördriva tid”, (F) , 
visade resultatet: (M=5.32, SD=1,78), vilket ger ett medelvärde på 76% mot en total enighet till varför 
de spelar Candy Crush Saga. 

Påståendet ”Jag gillar att kunna se mönster och förutse vad som skall hända i spelet.” (N) visade 

resultatet: (M=5.24, SD=1,68), vilket ger ett medelvärde på 75% mot en total enighet till varför de 

spelar Candy Crush Saga. 

Påståendet ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig samarbeta med andra spelare” (C) 

visade ett resultatet: (M=5.24, SD=1,68), vilket ger ett medelvärde som utgör 24% mot en total 

enighet till varför de spelar Candy Crush Saga 
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Resultatet av resterande påståenden visas i tabell 5 

 

  Fråga MED SD kategori 

K Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att göra för tillfället 5,93 1,42 IMM 

F Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att fylla min fritid / fördriva 
tid 

5,32 1,78 IMM 

N Jag gillar att kunna se mönster och förutse vad som skall hända i spelet 5,24 1,68 ACH 

D Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig en känsla av att jag har kontroll 
över spelets utfall 

5,17 1,7 ACH 

U Jag föredrar banor utan tidspress än de med 5,05 1,67 IMM 

H Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att koppla av 4,93 1,62 IMM 

A Jag spelar Candy Crush Saga för utmaningens skull 4,9 1,83 ACH 

E Jag spelar Candy Crush Saga för att nyfikenheten driver mig 4,9 1,96 IMM 

M Jag gillar när banor är lite mer utmanande än vanligt 4,8 1,54 ACH 

T Jag gillar att det inte krävs planering och strategi för att spela 4,2 1,6 IMM 

P Jag skickar hjälp till mina vänner när de ber om det 3,78 2,38 SOC 

R Jag gillar att jag kan se vart mina vänner är i spelet 3,73 2,47 SOC 

V Jag brukar spela om banor på nytt för att jag vet att jag kan prestera bättre 3,73 2,37 ACH 

J Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig att fly vardagen 3,56 2,28 IMM 

G Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig visuell och/eller akustisk njutning 3,41 2,06 IMM 

Q Jag ber om hjälp av mina vänner när jag behöver 3,17 2,27 SOC 

S Jag gillar visuella och hörbara explosioner och eller ljud i spelet för att de får mig 
att må bra 

3,05 1,92 IMM 

I Jag spelar Candy Crush Saga för att spelet får mig att må bra 3,02 1,72 IMM 

B Jag spelar Candy Crush Saga för att kunna mäta min skicklighet mot andra 
spelare 

2,46 1,87 ACH 

O Jag delar med mig av min poäng/score till andra spelare 2,12 1,86 ACH 

L Jag spelar Candy Crush Saga för att få utlopp för mina känslor 2 1,57 IMM 

C Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig samarbeta med andra spelare 1,88 1,63 SOC 

 

Tabell 4 ”Resultatet av respondenternas svar mot enkäten. Visar medelvärdet samt standardavvikelsen för 

varje enkätfråga och tillhörande motivationskategori:Achievement (ACH), Social (SOC) och Immersion (IMM). 

Frågorna rangordnas efter högsta medelvärdet från toppen” 
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Skillnader i genus 
Män visade på en generellt högre enighet än kvinnor. Hela 69% av de 22 påståendena gav ett högre 

medelvärde hos män än hos kvinnor. 

Män svarade generellt mer enigt på alla motivationskategorierna. 64% på Immersion, 75 % på Social 
och 71% på Achievement.  

Det påstående som män var mest eniga till var: ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns 
något annat att göra för tillfället”, (K). Detta påstående gav ett medelvärde på 5,78 (SD=1,22).  

Kvinnor var mest eniga till påståendet: ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat 
att göra för tillfället”, (K). Detta påstående gav ett medelvärde på 6.04 (SD=1,58) 

 
  Man Kvinna 

 Fråga MED SD MED SD 

A Jag spelar Candy Crush Saga för utmaningens skull 4,89 1,81 4,91 1,88 

B Jag spelar Candy Crush Saga för att kunna mäta min skicklighet mot andra spelare 2,50 1,89 2,43 1,90 

C Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig samarbeta med andra spelare 1,94 1,70 1,83 1,61 

D Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig en känsla av att jag har kontroll över spelets 
utfall 

5,56 1,46 4,87 1,84 

E Jag spelar Candy Crush Saga för att nyfikenheten driver mig 4,33 1,97 5,35 1,87 

F Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att fylla min fritid / fördriva tid 5,33 1,68 5,30 1,89 

G Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig visuell och/eller akustisk njutning 3,78 2,10 3,13 2,03 

H Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att koppla av 5,00 1,53 4,87 1,71 

I Jag spelar Candy Crush Saga för att spelet får mig att må bra 2,83 1,65 3,17 1,80 

J Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig att fly vardagen 3,56 2,31 3,57 2,31 

K Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att göra för tillfället 5,78 1,22 6,04 1,58 

L Jag spelar Candy Crush Saga för att få utlopp för mina känslor 2,11 1,71 1,91 1,47 

M Jag gillar när banor är lite mer utmanande än vanligt 4,67 1,64 4,91 1,47 

N Jag gillar att kunna se mönster och förutse vad som skall hända i spelet 5,44 1,69 5,09 1,70 

O Jag delar med mig av min poäng/score till andra spelare 2,17 1,98 2,09 1,81 

P Jag skickar hjälp till mina vänner när de ber om det 3,72 2,35 3,83 2,46 

Q Jag ber om hjälp av mina vänner när jag behöver 3,39 2,30 3,00 2,28 

R Jag gillar att jag kan se vart mina vänner är i spelet 4,00 2,47 3,52 2,50 

S Jag gillar visuella och hörbara explosioner och eller ljud i spelet för att de får mig att må bra 3,50 2,07 2,70 1,77 

T Jag gillar att det inte krävs planering och strategi för att spela 4,28 1,87 4,13 1,39 

U Jag föredrar banor utan tidspress än de med 5,44 1,50 4,74 1,76 

V Jag brukar spela om banor på nytt för att jag vet att jag kan prestera bättre 3,83 2,36 3,65 2,42 

 

Tabell 5 ”Resultatet av respondenternas svar mot enkäten uppdelat i kön. Visar medelvärdet samt 

standardavvikelsen för varje enkätfråga” 
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Skillnaden mellan män och kvinnor visade inga större skillnader. Bägge genus rankade liknande 
motivationer till att spela Candy Crush Saga med undantag för frågorna U, D, E, S och G: U – ” Jag 
föredrar banor utan tidspress än de med”, D- ” Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig en 
känsla av att jag har kontroll över spelets utfall”, E- ”Jag spelar Candy Crush Saga för att nyfikenheten 
driver mig”, S – ” Jag gillar visuella och hörbara explosioner och eller ljud i spelet för att de får mig att 
må bra” och G – ” Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig visuell och/eller akustisk njutning”. 
Ovanstående påståenden visade en skillnad på ett medelvärde större än 0,50. Påståendena S, U och E 
visade på en skillnad med större än 0,75. E var den fråga som skapade den största skillnaden mellan 
män och kvinnor. Medelvärdet skilde på 1,01 mot att kvinnor svarade mer enigt på denna fråga än 
män. Påstående S, U, D och G gav alla ett högre medelvärde mot män med: 0,80 (S), 0,70 (U), 0,69 (D) 
 och 0,65 (G) 
 

    
Skillnad Man 

    

    
  Kvinna 

    Post Värde Post Värde Post Värde Post Värde Post Värde 

E 1,01 R 0,48 M 0,25 C 0,12 A 0,02 

S 0,80 Q 0,39 L 0,20 P 0,10 J 0,01 

U 0,71 N 0,36 V 0,18 O 0,08 

  D 0,69 I 0,34 T 0,15 B 0,07 

  G 0,65 K 0,27 H 0,13 F 0,03 

   

Tabell 6 ”Skillnaden mellan män och kvinnors medelvärde. Färgkodningen visar vilket kön som hade det 

högsta medelvärdet för varje enkätfråga (post) och mellan könen (Post ”E” visade kvinnor ett högre 

medelvärde än Post ”S” där män hade det högre medelvärdet. Posterna rangordnas efter största skillnaden i 

medelvärdet” 

 

Test av skillnad mellan genus 

För att testa hypotesen att kvinnor och män har en statistiskt signifikant skillnad av medelvärden, 
utfördes ett oberoende t-test mot alla påståendena. Påståendena E,S och U visade på störst 
variationer. 

För påstående E var kvinnor (n=23)  associerade med en inställning av M=5,35 (SD=1,87). I 
jämförande var Män (n=18) associerade med en numeriskt lägre inställning enligt M=4,33 (SD=1,97). 
Effekten av det oberoende t-testet gav inga associationer med en statistisk signifikant skillnad: t(40) = 
1,682, p=0,101. Cohen’s d beräknades till 0,53, vilket har varken stor eller liten betydande effekt 
utifrån Cohens (1992) riktlinjer. 

För påstående S var män (n=18)  associerade med en inställning av M=3,50 (SD=2,07). I jämförande 
var kvinnor (n=23) associerade med en numeriskt lägre inställning enligt M=2.07 (SD=1,77). Effekten 
av det oberoende t-testet gav inga associationer med en statistisk signifikant skillnad: t(40) = 1,342, 
p=0,187. Cohen’s d beräknades till 0,74, vilket har varken stor eller liten betydande effekt utifrån 
Cohens (1992) riktlinjer. 

För påstående U var män (n=18)  associerade med en inställning av M=5,44 (SD=1,50). I jämförande 
var kvinnor (n=23) associerade med en numeriskt lägre inställning enligt av M=4.74 (SD=1,76). 
Effekten av det oberoende t-testet gav inga associationer med en statistisk signifikant skillnad: t(40) = 
1,354, p=0,184. Cohen’s d beräknades till 0,43, vilket har varken stor eller liten betydande effekt 
utifrån Cohens (1992) riktlinjer. 

På övriga påståenden utfördes samma tester som för påståenden E,S och U. Dock visade de testerna 
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på en lägre associationer till att det skulle finnas en statistiskt signifikant skillnader mellan könens 
attityder. 

 

Reliabilitet och Validitet 
Alla påståenden inom motivationskategorin Achievement och Social visar samtliga ett  > 0,70. 

Challenge gav 0,72, Compete 0,78 och Control 0,82 för Achievement och Cooperate 0,75 för Social. 

Påståendena inom Immersion gav inte alla ett  > 0,70. Emotionell stimulering (Emotional 

Stimulation)    = 0,90, Avkoppling (Relax)    = 0,72 och Flykt från vardagen / stressiga livet (Escape 

Stresses of Life)    = 0,23. 

 

 Faktor 
 
ACHIEVEMENT 

Nyckelfråga Belastning 

 Challenge    = 0,72   

  A. Jag spelar Candy Crush Saga för utmaningens skull 0,70 

  M. Jag gillar när banor är lite mer utmanande än vanligt 0,69 

 Compete    = 0,78   

  B. Jag spelar Candy Crush Saga för att kunna mäta min skicklighet mot andra spelare 0,35 

  V. Jag brukar spela om banor på nytt för att jag vet att jag kan prestera bättre 0,53 

  O. Jag delar med mig av min poäng/score till andra spelare 0,30 

 Control    = 0,82   

  N. Jag gillar att kunna se mönster och förutse vad som skall hända i spelet 0,75 

  D. Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig en känsla av att jag har kontroll över spelets 
utfall 

0,74 

    

 SOCIAL   

 Cooperate    = 0,75   

  P. Jag skickar hjälp till mina vänner när de ber om det 0,54 

  Q. Jag ber om hjälp av mina vänner när jag behöver 0,45 

  C. Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig samarbeta med andra spelare 0,27 

  R. Jag gillar att jag kan se vart mina vänner är i spelet 0,53 

    

 IMMERSION   

 Emotionell stimulering 
(Emotional 
Stimulation)    = 0,90 

  

  S. Jag gillar visuella och hörbara explosioner och eller ljud i spelet för att de får mig att må bra 0,44 

  G. Jag spelar Candy Crush Saga för att det ger mig visuell och/eller akustisk njutning 0,49 

 Avkoppling (Relax)    
= 0,72 

  

  T. Jag gillar att det inte krävs planering och strategi för att spela 0,60 

  H. Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att koppla av 0,70 

 Flykt från vardagen / 
stressiga livet (Escape 
Stresses of Life)    = 
0,23 

  

  U. Jag föredrar banor utan tidspress än de med 0,72 
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  J. Jag spelar Candy Crush Saga för att det tillåter mig att fly vardagen 0,51 

 Driving pasttime    = 
0,79 

  

  F. Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att fördriva tid 0,76 

  K. Jag spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att göra för tillfället 0,85 

 Curiosity   

  E. Jag spelar Candy Crush Saga för att nyfikenheten driver mig 0,70 

 Feel Good (För att må  
bra) 

  

  I. Jag spelar Candy Crush Saga för att spelet får mig att må bra 0,43 

 Emotionell Cleansing 
(Emotionell rensning) 

  

  L. Jag spelar Candy Crush Saga för att få utlopp för mina känslor 0,29 
 

 

Tabell 7 ”Resultatet för varje motivationskategori och tillhörande nyckelkomponenter. Efter varje 

nyckelkomponent visas ett Cronbach Alpha för de nyckelfrågor som ingår i varje nyckelkomponent. 

Belastningen utgör ett värde som är resultatet av varje frågas medelvärde dividerat med högsta svarsvärdet 

på Likert-skalan, dvs. ”helt enig” och värdet 7. En belastning närmare värdet 1 visar på en mer enighet hos 

respondenterna” 
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Diskussion 
Tabell 4 visar de tio rankande påståendena om varför spelare spelar Candy Crush Saga och visar på 

att 60% av motivations underkategorierna tillhör Immersion och de resterande 40% tillhör 

Achievement.  

Det är ingen större överraskning att Immersion och Advancement är de motivationskategorier som 
placeras sig högst upp bland alla motivationskategorier. Candy Crush Saga är ett spel som har delar 
av alla tre motivationskategorierna, men kategorierna har olika grad av involvering i spelet. Detta 
beror till största del av hur spelet är designat, d.v.s. vilken mekanik, dynamik och estetik spelet 
bygger på. Candy Crush Saga är ett spel som spelas enskilt och inte tillsammans med andra spelare i 
spelet. Spelare kan visserligen spela tillsammans, men det är bara en möjlighet i det verkliga livet och 
att de sitter bredvid varandra. Spelarna kan inte spela tillsammans i spelmiljön och fungera som ett 
team, vilket minskar motivationskategorin Socials inflytande och medverkan i spelet. I WOW är 
större delar av samtliga motivationskategorier involverade. Jämfört med Candy Crush Saga är den 
sociala biten av Candy Crush Saga nästan obefintlig. Motivationskategorin Social utgör ändå en liten 
del av Candy Crush Saga och därför har den varit nödvändig att ta med i studien. 

De flesta påståenden som riktade sig mot samma motivationskategori gav alla ett  > 0,70. Detta 
visar att påståendena är ställda på ett sådant sätt att det stärker påståendets validitet genom att de 
riktar sig mot att samla in data som studien eftersöker. Anledningen att Flykt från vardagen / 
stressiga livet (Escape Stresses of Life) fick ett  = 0,23, kan bero på att banor utan tidspress kan för 
vissa spelare anses som avkoppling medan det för andra kan vara tvärtom. Tidspress kan vara en 
anledning att man flyr från vardagen genom att skapa sig en ”stressigare” situation. För att se om 
påståendet hade en koppling med avkoppling jämfördes påståendet ”Jag föredrar banor utan 
tidspress än de med” med ”Jag spelar Candy Crush Saga för att det hjälper mig att koppla av”. Detta 
gav inget bättre resultat med ett  = 0,18. 

Män visar på en större enighet hos majoriteten av alla motivationskategorier med hela 66%. 
Anledningen till detta kan bero på att män är mer involverade i spel rent generellt. Det kan även bero 
på att det är skillnad mellan män och kvinnor i förhållandet till att män har en tendens att vara mer 
extrema i sina svar i enkäten. 

Bägge könen var mest eniga till att de spelar Candy Crush Saga för att det inte finns något annat att 
göra för tillfället. Anledningen till en situation där de inte har något att göra för tillfället kan vara 
väldigt varierande. Hjälptexten i frågeformuleringen ”T.ex. jag spelar mellan aktiviteter (ex. på 
bussen mellan aktiviteter/platser och/eller i väntan på att mat skall bli klar)” klargör dock mer 
frågans riktning och innebörd. Problemet som kan uppstå är om respondenterna refererar till 
situationen som hjälptexten beskriver eller om de har egna situationer. Detta gör det svårt att visa 
vilken exakt situation som de refererar till. Dock visar resultatet på att det är denna 
motivationskategori som är mest drivande på att respondenterna tar upp och spelar Candy Crush 
Saga på sin mobiltelefon. En anledning till detta resultat kan vara att de motiveras av att deras 
upphetsning är för låg och de söker sig till spelet för att öka dennes, enligt ”activation theory”. 

Skillnaden mellan män och kvinnor i studien visade på ett medelvärde som visade på en numeriskt 
skillnad mellan deras motivationer till att spela Candy Crush Saga. Utförandet av ett t-test visade 
dock att den statistiskt signifikanta skillnaden inte stödjer att det existerar en skillnad mellan män 
och kvinnor för varje påstående i studien. På grund av att skillnaden inte kan styrkas genom ett 
statistiskt test, kan enbart resultatet för den totala mängden respondenter (n=41) och tillhörande 
motivation till att spela Candy Crush Saga räknas med istudiens resultat. Dock bör skillnaden i 
medelvärdet noteras och tas i uppmärksammas mot att det kan finnas en tendens till skillnader i 
motivationer mellan män och kvinnor. 
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Huruvida och varför de väljer just Candy Crush Saga och vad som gör det populärt kan vi inte med 
denna studie helt klargöra. Utan vi kan bara anta anledningen. Spelet är i sig är väldigt lätt att både 
lära sig, spela och att både starta och avsluta. Kallios definition av undermotivationskategorin ”Filling 
Gaps” bygger på att spelare oftast väljer enkla och/eller lättillgängliga spel som går snabbt att starta 
och avsluta och kan spelas på en dator på jobbet eller hemma samt på en mobiltelefon under 
resande fot. Candy Crush Sagas design gör spelet väldigt enkelt för spelarna att fördriva tid. Spelet är 
lätt att lära sig, d.v.s. spelreglerna är enkla att förstå och spelaren behöver inte kunna alla regler för 
att kunna spela och göra det bra, utan spelaren kan lära sig spelets regler under spelets gång.  

Även spelkontrollerna är enkla då spelaren endast använder en svepande rörelse till att manipulera 
spelet. Spelet är även lättöverskådligt och spelaren ser var han/hon ligger i spelet, både i förhållande 
till sig själv men också till sina vänner. Det som även gör det lätt att spela Candy Crush Saga är den 
enklare möjligheten att både starta och avsluta spelet. Med att avsluta spelet betyder att spelaren 
har flertalet möjligheter att avsluta en spelsession och spela vidare vid ett senare tillfälle. Speltiden 
för en nivå varierar beroende på spelnivåns utformande, tidsbegränsning eller avsaknad av 
tidsbegränsning, men även beroende på hur mycket tid och planering spelaren lägger innan varje 
”drag”. Minsta speltid för en nivå på Candy Crush Saga är under 1 minut och det är då en 
tidsbegränsad nivå. Detta kan vara en förklaring till att spelare heller inte lägger mer än 4 timmar per 
vecka på att spela Candy Crush Saga. Kallios resultat stödjer denna teori om att om spelet är enkelt 
utformat, möjliggörs att spelaren lättare kan fördriva sin tid på spelet. 

 

Slutsats 
Spelare visar på att det som motiverar dem att spela Candy Crush Saga är för att fördriva tid och för 

att det ger dem en känsla av att kunna kontrollera spelet. Det är först och främst att fördriva tid som 

är största skälet, men som nästa skäl kommer kontroll. Enligt motivationsteorin ”control theory” har 

varje människan ett djupt och enskilt kontrollbehov som resulterar i att alla våra handlingar är ett 

försök att kontrollera och styra vår värld och omgivning. Rabin (2009) med ”Mastery”, Yee (2006) 

med ”Mechanics”, Tekowsky (2010) ”Skill” under motivationskategori bygger på denna teori. Målet 

med att spela är att se hur bra kontroll man har över spelet. Dvs. spelaren har ett intresse av att 

analysera de underliggande reglerna för Candy Crush Saga som leder till optimering av sitt spelande 

och resulterar i en förbättrad kontroll över spelet utfall. 

Spelarna av Candy Crush motiveras mest av att de känner ett behov som grundar sig på tristess, 
vilket gör att de lägger tid på spelet när det inte finns något att göra för tillfället eller för att fördriva 
tid. Candy Crush Sagas design gör det väldigt enkelt för spelarna att fördriva tid. Spelet är lätt att lära 
sig, spelkontrollerna är enkla, spelet är även lättöverskådligt och Candy Crush Saga är enkelt att både 
starta och avsluta när som helst. 

Candy Crush Saga’s uppbyggnad består av olika nivåer som gör det fullt möjligt att ta en paus mellan 
varje nivå. Spelets enkla uppbyggnad kan vara en stor anledning och bidragande orsak till spelets 
popularitet. Denna slutsats kan även vara ett resultat av att andra spel blir populära. 
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Metoddiskussion 
Dillman (2000) refererad i Saunders, (2007) beskriver tre olika data variabler som kan samlas in via 

enkäter: Opinion (åsikt), behaviour (beteende) och Attribute (attribut). Denna studies mål är att 

klargöra spelarens motivation till att spela Candy Crush Saga och därför är det spelarens egna åsikter 

som eftersöks. För att nå detta resultat måste frågor formuleras på ett sådant sätt att spelarens egna 

attityder framkommer. För att möjliggöra detta använder studien en Likert-skalan. Likert-skalan 

används då forskare vill mäta egenskaper hos människor, såsom attityder, känslor, åsikter Saunders 

et al. (2007). 

Denna studie ville generera data som är statistiskt jämförbart. Därav finns ett behov av att data måste 
erhållas via en strukturerade intervjuform. Att intervjua respondenter kräver både tid och kunskap 
samt finns risk att insamlad data inte blir giltig. Frågor som berör personers attityder kan medföra att 
respondenter ej svarar helt sanningsenligt. Detta beror på att respondenten kan få för sig att svara på 
ett sådant sätt som denne tror tilltalar intervjuaren. Valet av att använda en enkät till att samla in 
data byggde på att minska denna risk med att respondenten svarar osanningsenligt. Samtidigt fick 
studien flertalet respondenter att samla in data ifrån, vilket även minskar risken att flera skall svara 
osanningsenligt. 

Enkätens skala valdes till 1-7. Möjligheten fanns att ha färre  eller fler alternativ än 7, men detta 
kunde påverka resultatet av insamlad data. I testenkäten som skickades ut till de tre i testpanelen 
upptäcktes att om svarsalternativen var 4, var det svårt för forskaren att urskilja alternativen mot 
varandra, vilket även gällde vid 5 alternativ. Används dock fler än 7 svarsalternativ blev det svårt för 
respondenten att veta vart han/hon skulle placera sitt val. Det som skiljer att ha ett udda eller jämt 
antal alternativ är beroende på att respondenten får en möjlighet att ställa sig neutral i sitt svar. 
Frågan med att ge respondenten denna möjlighet är ett väl diskuterat ämne bland litteratur och över 
nätet. Sammanfattningsvis ligger valet, med att ha ett neutralt alternativ,  helt i forskarens tycke.  

Antalet neutralt svarande respondenter var även av mindre betydande orsak. Skalan 1-7 gjorde även 
det lättare för respondenterna att placera sina val. 
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Fortsatt Forskning 
Denna studie har förklarat vad som motiverar spelare att spela Candy Crush Saga. Studien har inriktat 

sig på motivationer som kan kategoriseras in under motivationskategorierna: Achievement, Social 

och Immersion. Resultatet visar att spelaren mest motiveras att spela Candy Crush Saga genom att de 

har ett behov av att ”fördriva tid”, vilket placeras in under kategorin Immersion.  

Denna studie fokuserade mest på Immersion då denna kategori, från start, ansågs mest dominerande 

i spelet. Achievement utgjorde inte en fullt lika stor del av spelet som Immersion och kategorin Social 

utgjorde en liten del i förhållande till Immersion och Achievement. 

Förslag till fortsatt forskning är att se till spel som involverar lika stor mängd av alla typer av 

motivationskategorier, vilket bättre kan förklara spelarens motivation till att spela spel inom genren 

mobil- och pusselspel.  
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