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Abstract  
 
In addition to the rise of digital games in all their forms, users often engages in existing 
services or even develops new external services. These external services often comes in 
forms of forums, mobile applications developed with a certain function in focus and 
applications dedicated to provide users with certain information. These external services 
provides the user with a different medium then the game itself, and they therefore work as 
a complement to the game. This study examines if the use of external services for games is 
related to lack of information/functions in the game. The study focuses on the case of the 
recent mobile game Pokémon GO and the external environment surrounding the game. 
As an example the study focused on the game Pokémon GO and did a case study about this 
game to try the thesis.  
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Förord  
 
Tack till handledare Fredrik Winberg och samtliga respondenter. 
 

Inledning 
 
Inom spelvärlden är tredjepartstjänster en viktig del av spelet för många spelare.  
Tredjepartstjänster kan potentiellt fylla de hål som spelare saknar ifrån spelet i sig samt 
erbjuder en samlingsplats för spelare världen över att samlas. Dessa samlingsplatser 
erbjuder spelare möjligheten att diskutera, dela information samt möjligheter att komma i 
kontakt med nya människor. Det finns även tredjepartstjänster dedikerade åt specifika 
ändamål, som i mobilspelet Pokémon GO’s fall, applikationer skapade för att förbättra en 
funktion eller informera om något som spelet inte tillhandahåller. Tredjepartstjänster kan 
även bestå av tjänster som använder sig av spelets kod för att nyttja information i spelet 
eller förändra något i spelet. 
 
Denna studie använder sig av mobilspelet Pokémon GO som fallstudie. Pokémon GO är ett 
spel som är representativt för ämnet då spelet har en så pass stor mängd av 
tredjepartstjänster inom alla former och typer. Valet av frågeställning utgår ifrån det 
enorma uppsjö av tredjepartstjänster kring spelet. Studien fokuserar på drivkraften bakom 
användningen av dessa tredjepartstjänster till spel kommer ifrån.  
 
Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer där personer med olika erfarenheter och 
kunskaper om spelet och tredjepartstjänster i allmänhet intervjuats. Analysen av 
resultaten från datainsamlingen belyser de teman som identifierats som avgörande 
motivation för användare när det kommer till användandet av tredjepartstjänster. 
Analysen avslutar även med en diskussion om bakomliggande motiv och förutsättningar 
som har påverkan. 
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Studien resulterade i en identifikation av 3 teman som är avgörande för drivkraften bakom 
användandet av tredjepartstjänster till spel. De teman som identifierats utgår ifrån 
ansedda brister ifrån användarna. 
 

● Brist på funktioner  
● Brist på information  
● Brist på kommunikation och integration med andra spelare  

 
Avslutande diskuteras potentiella idéer och åsikter om framtida forskning som skulle 
gynna området. 
 

Frågeställning 
 
Vad är drivkraften bakom användningen av tredjepartstjänster till spel? 
 

Diskussion  
 
Då tredjepartstjänster kan anses definiera spelets genomslag då dess avsaknad eller 
tillgång potentiellt kan ge en bild över vad utvecklarna lyckats eller inte lyckats med så är 
bakomliggande kunskap om området instrumental för framtida utveckling. Det är viktigt 
att ha i åtanke att tredjepartstjänster inte endast utgår ifrån avsaknad eller tillgång utan 
att dessa tjänster även kan erbjuda spelare en samlingsplats utanför spelet eller hantera 
funktioner i spelet. De olika typer av utformning av tredjepartstjänster kan erbjuda 
användare nya aspekter av spelet och kan anses ge spelet ett liv utanför spelets ramar. 
Baserat på dessa faktorer är bakomliggande kunskap om drivkraften bakom användningen 
av dessa tjänster vital för framtida utveckling av tjänster. Denna kunskap är värdefull då 
den kan identifiera användares behov och kartlägga olika tjänsters påverkan.  
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Syfte 
 
Syftet för studien är att identifiera de bakomliggande faktorer som påverkar spelares 
drivkraft att använda sig av tredjepartstjänster, i detta fall mobilspelet Pokémon GO. I och 
med lanseringen av Pokémon GO och dess unika användning av augmented reality1 så har 
förutsättningarna för vad som är ett mobilspel utvecklats.  
Direkt efter releasen av Pokémon GO så dök en förvånansvärt stor mängd 
tredjepartstjänster upp kring spelet. Tredjepartstjänsterna involverade olika aspekter av 
spelet och dök upp i olika former, allt ifrån forum, dedikerade hemsidor och 
mobilapplikationer. Pådraget av dessa tjänster samt dess utbredning väckte ett intresse om 
att veta mer om de bakomliggande faktorerna kring dessa tjänster samt vad drivkraften 
bakom användandet av dessa tjänster grundar sig i.  
Denna kunskap är värdefull då spelmarknaden ständigt växer, nya typer av spel och 
medier utvecklas konstant samtidigt som fler och fler människor i alla åldrar engagerar sig 
i spel i någon form. Samtidigt som detta sker så utvecklas också en annan marknad, 
nämligen de tredjepartstjänster som omringar dessa spel. Även dessa tjänster kommer i 
olika former och inom olika medier och är för många spelare en viktig yttre komponent av 
spelet i sig. En granskning av dessa tjänster kan vara väldigt värdefull då detta kan 
erbjuda värdefull kunskap och förståelse om hur spelare använder tredjepartstjänster för 
att utveckla spelet och sitt personliga spelande. Kunskap inom området kan även bidra till 
förståelse för hur spelare använder olika kombinationer av tredjepartstjänster för att 
individualisera spelet. Denna kunskap kan även bidra till en större förståelse kring 
bakomliggande faktorer om spelares vilja och behov för att anpassa spel efter personliga 
behov och synsätt. 
 

 

 

                                                
1 Augmented reality är en live direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller 
kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. 
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Bakgrund  
 
Internet är fyllt av hemsidor och tjänster dedikerade åt att möjliggöra kommunikation och 
spridning av information. När det kommer till spel är det ingen skillnad. Dessa tjänster 
klassificeras som tredjepartstjänster. Tredjepartstjänster är framtagna för ett specifikt 
syfte, vad detta syfte består av kan dock variera.  
 
Tredjepartstjänster kan sorteras efter följande syften: att erbjuda applikationer som 
hanterar information om spelet, att erbjuda funktioner som förändrar spelet i viss mån 
eller att erbjuda användare ett medium där de kan uttrycka sig och ta del av information 
från andra användare utanför spelet. Dessa tredjepartstjänster kan bestå av allt från 
sociala medier, forum, bloggar, mobilapplikationer, datorprogram till etablerade tjänster 
utvecklade för att möjliggöra tillägg till spelet. Dessa tjänster erbjuder användare ett 
verktyg att engagera sig i spelet utanför de begränsningar satta av utvecklarna. 
Tredjepartstjänster erbjuder även användare en möjlighet att ta del av del av en 
community kring spelet. Dessa communitys som skapats av andra spelare förmedlar 
känslor som: medlemskap, inflytande, integration, uppfyllning av behov samt delade 
känslomässiga band (McMillan et al 1986 s, 14). Dessa känslomässiga band skapar i sin tur 
relationer och nätverk mellan spelarna. Forskning inom området har visat på att dessa 
sociala nätverk har relevans för bevarandet av spelare (Tseng et al 2015 s, 602). 
Relationerna som spelare bildar med varandra online via ett spel eller genom en 
tredjepartstjänst skapar ett slags beroende av varandra. Detta beroende utgår ifrån ett 
behov för åsikter och stöd. Sådant ömsesidigt beroende mellan medlemmarna är en av de 
mest väsentliga delarna av community. (Rovai 2002 s, 603) 
 
Forskning som klargör processen bakom dessa relationer kan förbättra akademiska 
kunskaper om nätverksbildning i online-spel. Dessa kunskaper kan ge en konkurrensfördel 
till speltjänsteleverantörer genom att hjälpa dem i utvecklingen av social nätverk för att 
behålla sina kunder (Tseng et al 2015 s, 602).  
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Pokémon GO 
 
Ett spel som fått mycket uppmärksamhet under senare delen av 2016 är mobilspelet 
Pokémon GO. Pokémon GO har endast funnits i några månader men har redan fått 
miljoner av människor världen över att lämna sina hem och utforska världen. Spelet 
uppmanar sina spelare att röra på sig för att uppnå mål i spelet och för att hitta fler 
Pokémons. 
 
Spelet är ett mobilspel som använder sig av augmented reality, det vill säga att spelaren 
letar efter och fångar Pokémons i den riktiga världen med hjälp av spelet Pokémon GO i 
mobiltelefonen.  
Applikationen använder sig av en kartfunktion där den målar upp området runt om 
spelarens avatar med hjälp av mobilens GPS-teknik. Avatarens rör sig sen i spelet takt 
med att spelaren rör sig i den fysiska miljön. Applikationen indikerar sen med hjälp av den 
uppmålade miljön de Pokémons som finns i spelarens närhet. När spelaren stöter på en 
Pokémon dyker de upp på skärmen. Spelaren kan då klicka på Pokémonen för att ha 
möjlighet att fånga Pokémonen. Ifall detta är fallet tas spelaren till en ny skärm där 
spelaren kan kasta pokébollar2 på Pokémon i hopp om att fånga den.  
 

                                                
2 Pokébollar är något som funnits i alla tidigare Pokémon spel. Bollarna används för att fånga och sen förvara Pokémons. 
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 Figur 1. På figuren ovan visas två exempel från spelet Pokémon GO. Till vänster visas hur spelet är designat, 

exemplet är en bild från Ropsten och i bakgrunden syns Lidingöbron, vägarna i spelet är nästintill identiska  
med verkligheten. Avataren rör sig när man själv rör sig. Det fungerar med hjälp av mobiltelefonens GPS.  
Till höger visas hur det kan se ut när man ska fånga en Pokémon, spelet använder den verkliga bakgrunden 
med hjälp av mobiltelefonens kamera.  

 
Utöver funktionen att fånga Pokémons erbjuder spelet även funktioner som pokéstops3 och 
gym4. En annan viktig funktion i spelet som har haft stor påverkan på spelares fysiska 
aktivitet är Pokémon-ägg. Dessa ägg kan spelare plocka upp ifrån pokéstops och kräver att 
spelaren går i den fysiska världen för att de ska kläckas. Det finns 3 olika slags ägg: 2 
kilometer, 5 kilometer och 10 kilometer. Sträckan som krävs indikerar hur pass sällsynt 
Pokémon som finns i ägget.   

                                                
3 Ett pokestop är en fysisk plats som kopplats till spelet. Platsen belyses inom spelet med en viss ikon och indikerar med hjälp av 
dess färg om spelaren kan använda Pokéstopet eller inte. Från Pokéstopet kan spelare få objekt som till exempel Pokémonbollar 
eller drycker som spelaren kan hela sin Pokémons med. 
4 Olika Pokémon-Gym finns utspridda vid olika landmärken i världen. Vid gymmet kan spelare slåss med sina Pokémons mot andra 
spelare som tagit över gymmet med sina Pokémons. 
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       Figur 2. På figuren ovan visas från vänster hur ett Pokéstop ser ut, hur ut Pokégym ser ut, samt olika slags ägg som 
         finns i spelet. 
 
Pokémon GO är ett spel som för tillfället består av 146 stycken Pokémons, utvecklarna 
Niantic la dock nyligen till fler Pokémons från andra generationen. Pokémon har sen 
tidigare spel delats in i olika generationer allt eftersom nya spel släppts där nya Pokémon 
introducerats. 
Utöver de till synes simpla funktioner som spelet erbjuder så finns det ett djup i spelet 
under ytan som många spelare vill veta mer om. För varje Pokémon finns det X antal olika 
attacker den kan lära sig, dessa är slumpartade och utav olika typer, till exempel eld, 
vatten och så vidare. Varje Pokémon tillhör en eller två av dessa typer och är specifikt 
stark/svag mot specifika typer. Utöver detta så är varje Pokémon i spelet unik, detta på 
grund av dess individuella värden som är gömda. Dessa består av tre olika värden för 
Pokémonens attack, försvar och uthållighet och sträcker sig från 0 till 15 för varje värde. 
Dessa värden är slumpmässiga men har stor påverkan på hur pass stark Pokémonen är. 
Information om dessa värden är essentiell för spelare som planerar att tävla om gym mot 
andra tävlingsinriktade spelare. Information om varje Pokémons svaghet och styrkor samt 
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de individuella värdena är inte tillgängliga i spelet. Eftersom all denna information inte är 
tillgänglig i spelet har en enorm mängd av tredjepartstjänster växt fram kring spelet som 
fyller de luckor med information och verktyg som utvecklarna inte erbjuder. 
 

       
      Figur 3. På figuren ovan visas ett exempel på hur en IV-räknare kan se ut. Man fyller olika värden som finns att hitta i 
        spelet och får tillbaka ett resultat om Pokémonens olika utvecklingsmöjligheter.  
 
Pokémon GO har som nämnt tidigare fått en enorm mängd tredjepartstjänster att växa 
fram runt om spelet. Forskning visar på att dessa tredjepartstjänster som omringar 
Pokémon GO har direkt koppling till hur pass aktiva spelarna är. Forskningen presenterar 
kvantitativa resultat som visar på att användare som aktivt söker efter information om 
spelet ifrån tredjepartstjänster rör sig mer fysisk. (Althoff et al 2016 s, 8) 
 
Spelet erbjöd när det släpptes en funktion som tillät spelare att enklare lokalisera 
Pokémons i deras närhet, denna funktion togs dock bort av utvecklarna i och med att spelet 
släpptes världen över. Funktionen är något som stora delar av spelarbasen saknar, vilket 
har resulterat i ett uppskov av tredjepartstjänster dykt upp som använder sig av spelets 
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API för att lokalisera Pokémons. Dessa tjänster är något som bryter mot utvecklarna 
Niantics villkor och tas därför snabbt ner av dem, vilket i sin tu har skapat mycket 
kontrovers ifrån spelare online.  
Det är tydligt att spelarbasen vill spela spelet på ett annat sätt än den visionen Niantic har 
över hur spelet ska spelas. Utvecklarna har därför nyligen infört en ny funktion för att 
hjälpa spelare lokalisera Pokémons. Den nya funktionen erbjuder spelare att lokalisera 
Pokémons som befinner sig nära Pokéstop genom att indikera vilket Pokéstop i närheten 
som spelaren kan hitta en specifik Pokémon, uppdateringen innehåller även den gamla 
funktionen “sightings” som endast indikerar Pokémons som befinner sig i närområdet. 
Problemet med den nya funktionen är att i tätbebyggda områden med många Pokéstops så 
visas ofta inte sightings då funktionen prioriterar Pokémons vid Pokéstops, ifall listan då 
är fylld så döljs sightings vilket leder till att spelare inte har möjlighet att se vissa 
Pokémons i sin närhet. Det uppstår även problem för spelare som inte bor i tätbebyggda 
områden där endast ett fåtal Pokéstops existerar, problemet uppstår då Sightings-
funktionen inte förbättrats och spelare fortfarande måste förlita sig på tur för att lokalisera 
Pokémons i sin närhet. 
 
Utöver specifika karttjänster så har stora communitys som Silphroad 
(https://thesilphroad.com/research) växt fram. Dessa communitys utför datainsamling om 
spelet för att erbjuda spelare mer information om spelet kärnkomponenter än vad 
utvecklarna valt att erbjuda. Dessa tjänster uppmanar även användare att aktivt dela med 
sig av vart de hittat specifika Pokémons för att kunna kartlägga under vilka 
omständigheter och vart vissa typer av Pokémons dyker upp. 

 

Avgränsningar 
 
Denna studie kommer använda sig av Pokémon GO och dess tredjepartstjänster som 
fallstudie för att avgränsa och möjliggöra kontrollering av resultat. Avgränsningen har 
gjorts av följande anledningar; dels för att Pokémon GO är representativt för 
frågeställning, detta på grund av spelet är så pass aktuellt i det nuvarande klimatet och 
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den externa miljön som omringar spelet belyser intressanta frågor som går i hand i hand 
med frågeställningen.  
En annan anledning är tidsfaktorn, det finns inte möjlighet att jämföra frågeställningen 
emot fler spel då detta skulle kräva fler datainsamlingsmetoder. Detta hade i sin tur krävt 
bekräftelse eller frågesättning av resultatet från de olika metoderna vilket hade varit 
orimligt inom tidsramen. Denna studie har istället valt att kritiskt granska vad eventuella 
bristande överensstämmelser inom den aktuella metoden innebär och skapar mening från 
dem.  
 

Relaterad forskning & Teoretisk förklaring 
 
Tredjepartstjänster är något som alltid varit närvarande inom spelvärlden i olika format. I 
denna sektion beskrivs relaterad forskning inom området tredjepartstjänster och de 
bakomliggande sociala faktorerna. 
 

Socialisering och nätverk 
 
Forskning inom området har identifierat socialisering som viktig motivation för spelandet 
av online spel (Tseng 2015 s, 602). Indikationer visar även på att sociala interaktioner är 
viktiga instrument för fortsättande syfte hos online spelare (Wu et al., 2010), vilket innebär 
att sociala interaktioner kan hjälpa att förklara kontinuerligt syfte hos online spelare.  
Kim (2011) beskriver teorier om den sociala närvaron som är direkt applicerbara på online 
communitys. Kim berikar definitionen av social närvaro genom att beskriva den som 
uppfattningen av länkar och anslutning bland användarna. Kim (2011) föreslår fyra 
dimensioner av social närvaro, dessa består av: en känsla av gemenskap, ömsesidig 
uppmärksamhet och stöd, öppen kommunikation och samhörighet. Bland dessa fyra 
dimensioner så bör en känsla av gemenskap, det vill säga hur användarna upplever en 
känsla av grupptillhörighet, vara mycket relevant för online-spel, då en starkare känsla av 
gemenskap kan öka spelares lojalitet (Hsu & Lu, 2007). 
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Teng (2013) beskriver hur online-spelare bildar relationer där det är beroende av varandra, 
detta eftersom genom samarbete kan de övervinna utmaningar, som i sin tur är relaterat 
till spelares fortsatta avsikter i spelet. 
I ömsesidigt beroende relationer, konsulterar användare och svarar på andra användare 
när de fattar beslut (Parks & Floyd, 1996). Detta stödjs av Rovai (2002 s, 603) som 
beskriver hur spelare är beroende av varandra för åsikter och stöd. Ett sånt ömsesidigt 
beroende mellan medlemmarna är en av de mest väsentliga delarna av communityn.  
 
I online-spel communitys delar ofta spelare sina vänner eller sociala nätverk, detta 
fenomen kallas "nätverkskonvergens”. Detta fenomen definieras som i vilken utsträckning 
människor utvecklar en gemensam umgängeskrets (Parks & Floyd, 1996). Därför dras 
naturligt slutsatsen att desto mer online spelare som delar sina umgängeskretsar, desto 
mer “nätverkskonvergens” uppnås. Delningen av vänner gynnar även relationer och 
gemensamma intressen, vilket i sin tur bidrar till en känsla av medlemskap som en grupp, 
det vill säga en känsla av gemenskap bland onlinespelare (Blanchard & Horan, 1998). 
Tseng et al (2015 s, 609) beskriver hur spelare finner nöje i sociala aktiviteter med riktiga 
människor inom en datormedierad miljö. Detta för att uppleva känslan av gemenskap och 

bygga upp ett socialt kapital.  
 
Salovaara et al (2005) har utfört en fallstudie om online-spelet Habbo.com där de fastställt 
tre viktiga funktioner för fansites kring spelet. Författarna kom fram till att de: 
kompletterar den officiella hemsidan, de stärker förvaltningspolitiken för skaparna och 
bibehåller den sociala världen runt spelet. Baserat på intervjuer har författarna även 
kommit fram till att skaparna av dessa fansites är motiverade med att få godkännande, blir 
respekterade och få vänner. Dessutom visar författarnas analys på att: dessa fansites vill 
ansluta sig med hela Habbo samhället, kunna påverka hur andra människor beter sig i 
Habbo, erbjuda en plats att diskutera viktiga frågor och för att kunna länka avatar namn 
till verkliga personer via dessa  
fansites innehåll. 
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Information 
 
Information är allt mer tillgänglig genom en rad olika digitala verktyg och miljöer. Ändå 
består framträdande utmaningar kring informationsarbete (Karlova et al 2012 s, 442).  
Karlova et al (2012) presenterar forskning som demonstrerar hur spelar communityn kring 
spelet World of Warcraft tagit fram många innovativa alternativ för informationshantering. 
Författarna beskriver hur svårigheterna kring informationsorganisation kan lindras genom 
att göra metadata synlig och anpassningsbar. Denna metadata kan sen användas av 
användare för att göra information och applikationer mer individualiserad. Genom att 
centralisera insamling av information och utnyttja metadata blir informationshantering då 
en del av en klar, holistisk användarupplevelse, snarare än en svår uppgift, genom att 
presentera information i välorganiserade, väl märkta grupperingar (Karlova et al 2012 s, 
442). 
 

Pokémon GO 
 
Althoff et al (2016) har utfört en kvantitativ studie om Pokémon GO’s påverkan på fysisk 
aktivitet. Studien använder sig av wearable sensor data och sökmotors loggar för att 
identifiera användares fysiska aktivitet i samband med hur aktivt de tar del av information 
från tredjepartstjänster (Althoff et al 2016). 
Studien utgick från individers sökningsfrågor som en mellanhand för deras Pokémon GO 
spelande och betraktade sen antalet frågor som en angivelse för graden av engagemang. 
Detta resulterade i att författarna hittade starka bevis för att mellanhanden mellan 
användning och engagemang är effektiva (Althoff et al 2016 s, 8) . 
 
Slutresultatet av studien visade på att Pokémon GO leder till betydande ökningar i fysisk 
aktivitet under en period av 30 dagar, med särskilt grundläggande förutsättningar för 
engagerade användare (det vill säga, de användare som gör flera sökfrågor för detaljer om 
spelet). Dessa användare ökade sin aktivitet med 1473 steg per dag i genomsnitt, en ökning 
med mer än 25% jämfört med hur mycket de rörde på sig tidigare. (Althoff et al 2016 s, 1) 
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Metod 

Forskningsstrategi 

Studiens forskningsstrategi har en kvalitativ grund med en induktions inriktning för att 
dra slutsatser från empirisk data (Thurén 2007, s 22). Metoden har valts för att studien har 
som mål att få fram en slutsats som är så nära sanningen som möjligt från den data som 
samlats in. Den kvalitativa metoden består av semistrukturerade intervjuer. Intervju som 
metod kan anses vara mest effektivt för att ge det djup som behövs för att sammanställa en 
teori kring frågeställningen.  

Studien använder sig utav intervjuer som datainsamlingsteknik. Det finns dock en risk 
genom att använda intervjuer som metod då det är en subjektiv teknik och författarna 
utsätts för risken att bli bias, men det är något som har funnits i åtanke och vägts in i 
tolkningen av resultatet. Detta för att förstå varför respondenterna tycker som de gör, 
genom att läsa in det deras svar tillsammans med uttryck. Dokument och artiklar har 
också tolkats med ett hermeneutiskt sätt för att ta in hela betydelsen, att ta in värderingar 
i skriven text (Thurén 2007, s 100), som åsikter och fördomar. 

Studiens utformning 

Utformningen för denna studie utgår från en fallstudie om Pokémon GO, där relevanta 
respondenter har valts ut och sedan har semistrukturerade intervjuer utförts med dem för 
att förstå vad det är som motiverar spelare av Pokémon GO att använda sig utav 
tredjepartstjänster. Därefter har data analyserats och resultat har presenterats. Ur 
resultatet presenterar studien en slutsats och riktlinjer för framtida arbete.  
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Datainsamling 

Kvalitativ datainsamling 

Studien använder sig i första hand av semistrukturerade intervjuer som datainsamling. 
Inför varje intervju förbereds intervjufrågor noggrant. Frågorna testades i en pilotintervju 
inför varje intervju. Frågorna var först breda och öppna för att intervjuaren snabbt skulle 
kunna ställa relevanta följdfrågor som passade efter respondentens svar (Bell 2016, s 189). 
Denna teknik användes för att ge studien djupare data från varje respondent. Frågorna 
anpassades även inför varje intervju så att respektive respondent skulle få en förståelse för 
ämnet och resultatet skulle bli djupare. Frågorna kategoriserades under uppbyggnaden 
utav intervjuerna för att sortera data enkelt samt för att även uttrycka en klar röd tråd för 
respondenten. Alla intervjuer utfördes ansikte mot ansikte för att ge ett seriösare intryck 
och få en mänskligare relation till respondenten samt läsa och förstå deras uttryck och 
kroppsspråk (Bell 2016, s 189). Inför varje intervju informerades respondenten om syftet 
för intervjun samt studiens mål för att ge respondenten en tydlig och klar bild av vad hen 
accepterar att medverka i (Bell 2016, s 190). Varje respondent i studien har förblivit 
anonyma då en respondent önskade det. Intervjuerna spelades in för att göra 
transkribering lättare och varje respondent har informerats om detta och accepterat det 
(Bell 2016, s 196-197). 

Efter alla intervjuer var klara och författarna hade fått en uppfattning att datainsamlingen 
var klar så utfördes transkribering där varje ord skrevs ner för att underlätta analysen för 
författarna. 

 

Sekundär datainsamling 

Studien använder sig även av data från tidigare artiklar. Författarna har sökt efter 
tidigare forskning inom ämnet och funnit relaterbar data som presenteras i studien för att 
stärka dess resultat. Författarna menar att det är intressant att på en historisk nivå att se 
hur tidigare forskning har uppfattat samma mönster mellan tredjepartstjänster och spel 
(Bell 2016, s 142). 
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Urval 

Till de semistrukturerade intervjuerna har studien använt ett kontrollerat urval. 
Respondenterna har valts för att de troligen kan ge studien den data som behövs för att 
besvara studiens frågeställning. Tanken är att de respondenter som intervjuats ska 
representera olika kategorier av användare. Alla respondenter har kunskap om 
tredjepartstjänster för spel och specifikt för Pokémon GO. En användare är en erfaren 
spelare och som kommit långt i spelet, en användare som spelat men har slutat och en 
användare som spelar samt driver en tredjepartstjänst för Pokémon GO. Detta ger studien 
en djupare data då den representerar tankar och åsikter från olika typer av användare 
(Bell 2016, s 144). 

Intervjuareffekt 

Intervjuarna har försökt att minska deras effekt på respondenterna. För att undvika 
skevhet under intervjuerna så har båda intervjuarna turats om att intervjua (Bell 2016, 
200). Båda författarna har alltid varit med vid intervjuerna för att tillsammans tolka 
respondenten samt undvika ledande frågor som intervjuaren själv kan ha svårt att 
upptäcka.  

Intervjuarna har alltid varit i god tid och låtit respondenterna välja plats. Respondenterna 
har låtits hålla talan och har inte avbrutits med följdfrågor innan de pratat klart och 
frågorna har ställts i logisk ordning för att underlätta en bra kontakt med respondenten 
(Bell 2016, 190). 

Etik 

Studiens medverkande respondenter har varit med frivilligt. Respondenter har blivit 
informerade att de kommer var anonyma. Inför varje intervju har författarna fått skriftlig 
bekräftelse att det är godkänt att spela in intervjun (Bell 2016, s 190). 

 
 



Erik Gustavsson 920416                                                                                Södertörns Högskola  
Daniel Hidesten 910220                                                                                                  C-uppsats 
Medieteknik C                                                                                                              2017–01–08 
 

   16 

Utförande 
 

Studien förlitar sig av kvalitativ datainsamling för att få en djup och bred förståelse om 
ämnet. Författarna började med att leta efter tidigare forskning inom ämnet 
tredjepartstjänster för spel för att få en förståelse om ämnet samt för att hitta ett mönster i 
tidigare forskningsdata och teorier.  

När en frågeställning och ämne sen tagits fram påbörjades uppbyggnaden av intervjuerna, 
med hjälp av dem samlades kvalitativ data som analyserats för att få fram en slutsats. Den 
data som studien använder är både primär och sekundär. Intervjuer har samlat in den 
primärdata och sekundärdata har kommit från slutsatser och information som författarna 
funnit i tidigare forskning och artiklar. Intervjuerna är semistrukturerade för att vara 
djupgående och flexibla, i och med detta kan intervjuaren ställa följdfrågor för att komma 
ännu djupare än flera andra intervjumetoder kan. 

Respondenter kontaktades vi mail och intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte på en plats 
som respondenten bestämt. Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte för att ge författarna 
en helhetsbild av respondenten. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ner för 
varje ord. 

 

Fallstudie 
 

Studien har använt sig av spelet Pokémon GO som ett exempel. Intervjuerna är baserade 
på Pokémon GO och även urvalet är baserat på spelet. Författarna har gjort denna 
avgränsning för att kunna gå på djupet i deras frågeställning under studiens 
tidsbegränsade period (Bell 2016, s 23). Därav är studien en fallstudie. 
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Källkritik och metodkritik 
 
Denna studie har använt sig av ACM Digital Library och Google Scholar för att söka efter 
tidigare forskning inom området. Författarna har varit objektiva och ansett att den tidigare 
forskning som använts i studien har varit neutral, de har hela tiden haft ett kritiskt tänkt 
och uteslutit sådant de ansett ohållbart (Thurén 2007, s 17). Empirisk data har samlats 
med hjälp av tre stycken semistrukturerade intervjuer.  
När semistrukturerade intervjuer används kan varje respondent tolka frågorna på ett eget 
sätt men samtidigt ger det en djupare data till skillnad från en enkät. I studier som 
använder sig utav kvalitativa datainsamlingsmetoder så är det lätt att man väljer ut de 
som är passar ens egna åsikter och tankar, det är studenten/forskaren som tolkar och 
analyserar respondenterna svar (Bell 2016, s 200).  Denna studie har enbart använda sig 
av tre intervjuer och uppfattade deras data som mättad, men detta kan också göra att 
studien tappar i trovärdighet. Det är något som funnits i åtanke och för att motverka detta 
så har studien haft fokus på saklighet och tydlighet.  
 

Analys 
 
Resultatet i studien presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier 
som identifierats under analys av den data som hämtats under de semistrukturerade 
intervjuerna. Först presenteras sociala aspekter, studien går här in på tredjepartstjänsters 
påverkan på sociala aspekterna kring Pokémon GO. Kategorin innehåller även upptäckter 
om tredjepartstjänsters möjligheter att utveckla communitys och gynna möjligheten att 
dela upplevelser till en större massa samt hur de utvecklar möjligheten att träffa nya 
människor. Därefter presenteras informationsdelen. Här tas data upp som visar på att 
tredjepartsinformation hjälper användare att hitta information om Pokémon GO och hur 
man spelar det. Här påvisar studien även hur utvecklarnas bristande kommunikation leder 
till att användare med största sannolikhet söker efter eftersträvad information från 
tredjepart. Till sist går studien in på avsnittet verktyg och funktioner, där data presenteras 
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som visar på att användare söker sig till tredjepartstjänster för att Pokémon GO enligt dem 
saknar eller erbjuder bristande funktioner. Användare vill med största sannolikhet kunna 
anpassa spelet och tar därför hjälp av tredjepartstjänster.  

 

Respondenter 
 

 Bakgrund Nuvarande 
situation 

Erfarenhet 

Respondent 1 Respondent 1 är en 
person som spelat 
spelet varje dag sen 
release och har 
fångat alla 
Pokémons utan 1.  

Spelar spelet 
dagligen samt tar 
aktivt del av 
information från 
tredjepartstjänster. 

Hen har erfarenhet 
Från tidigare 
Pokémon spel och 
djup kunskap och 
intresse om spelet. 
 

Respondent 2 Respondent 2 är 
administratör på ett 
forum för Pokémon 
GO med cirka 
30.000 användare.  

Administrerar 
forumet samt spelar 
Pokémon GO aktivt. 
Tar aktivt del av 
andra 
tredjepartstjänster. 

Aktiv inom förening 
och klubbar för spel 
sen flera år tillbaka. 
Spelar aktivt andra 
spel och tar del av 
andra 
tredjepartstjänster. 

Respondent 3 Respondent 3 är en 
person som tidigare 
spelat Pokémon GO.  

Spelar inte längre 
Pokémon GO på 
grund av att 
utvecklarna stängt 
ner 
tredjepartstjänster 
som erbjuder 

Hen är aktiv inom 
andra spel och tar 
kontinuerligt del av 
tredjepartstjänster 
för alla spel hen 
spelar. 
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kartfunktioner. Hen 
anser att spelet inte 
längre erbjuder en 
tillräckligt 
välutvecklad 
funktion för detta. 

 
Sociala aspekter 
 

Community 
 
I artikeln “Playmakers in Multiplayer Game Communities: Their Importance and 
Motivations for Participation” tar författarna upp fyra olika spel-communitys som exempel 
och presenterar empirisk data som förklarar varför användare ansluter sig till communitys. 
Alla fyra har exempel på att användarna vill dela information med varandra. Habbo Hotel 
är ett av artikelns exempel. Habbo Hotel är ett online-spel som fokuserar på socialt 
nätverkande i en virtuell hotellmiljö. I undersökningen om Habbo Hotel nämner 
användarna att de vill “diskutera viktiga ämnen”, användarna vill även “dela sitt egna 
kreativa arbete och idéer” inom spelet. Artikeln har även identifierat andra anledningar 
som “bidra till communityn” samt viljan att “hjälpa andra spelare” och “bidra till 
communityn” som viktiga anledningar till varför spelare ansluter sig till tredjeparts 
communitys. (Salovaara et al 2005, s 337) 
 
Känslan av att tillhöra en grupp och ha möjlighet att kommunicera med andra människor 
om ett gemensamt intresse är något som en community kan möjliggöra. Inom spelet 
Pokémon GO’s ramar går det inte att kommunicera med andra spelare, spelare kan heller 
inte se andra spelare i spelet utan den enda interaktion mellan spelare sker via spelets 
gymfunktion5. Detta leder till en begränsning för spelare när det kommer till att interagera 

                                                
5 Gym är en funktion i spelet där användare kan använda sina Pokémons för att slåss mot ett annat lag som försvarar gymmet och i 
och med vinst ta över gymmet. 
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med spelare, vilket har med största sannolikhet varit en bidragande faktor till att det 
byggts upp en massiv community runt om spelet som möjliggör det för spelare att 
socialisera, diskutera och dela information med varandra. Tseng et al (2015 s, 609) 
beskriver hur spelare finner nöje i sociala aktiviteter med riktiga människor inom en 
datormedierad miljö. Detta för att uppleva känslan av gemenskap och bygga upp ett socialt 

kapital.  
Dessa tredjepartstjänster har troligtvis utökat möjligheten för spelare att nyttja denna 
gemenskap för att träffa andra spelare av gemensamt intresse, i den fysiska världen. 
 
Respondent 2 beskriver hur hens forum har anordnat event där alla användare på forumet 
är välkomna. 
  

”Så när vi hade många medlemmar kunde vi säga till sponsorerna att ni ses 
garanterat av såhär många. Och då fick vi ihop pengar och kunde, ha ett 
riktigt parkhäng, riktigt stort. Så sånt vill vi göra mer, det är planerna.” 
 

Event som dessa kan möjliggöra för användare att träffa och socialisera sig med andra 
spelare och dela gemensamma upplevelser. Dessa event kan gynna communitys då 
användarna kan på ett mer personligt plan knyta kontakter med användare och potentiellt 
skapa nya bekanta som delar ett gemensamt intresse utanför tredjepartstjänstens ramar.  
 
Alla respondenter som intervjuades menar att de använder sig utav tredjepartstjänster för 
att hitta och dela information med andra. Det gör potentiellt spelarna mer medvetna om 
spelet och möjliggör det för dem att bli mer utvecklade som spelare. Respondent 1 förklarar 
hur Reddit6, en forumtjänst, har ökat hens kunskap inom spelet tack vare att andra spelare 
har delat med sig av sin kunskap. 
 

“Reddit och så har påverkat spelandet på det sättet att jag har blivit mer 
medveten om vilka Pokémons som är bra och vilka som är dåliga, IVn hade 
jag koll på redan från originalspelet men jag visste inte hur de funkade i 

                                                
6 Ett öppet forum som består av mindre forum så kallade subreddits där användare kan diskutera och dela information med andra 
användare 



Erik Gustavsson 920416                                                                                Södertörns Högskola  
Daniel Hidesten 910220                                                                                                  C-uppsats 
Medieteknik C                                                                                                              2017–01–08 
 

   21 

Pokémon GO så att det har ju lett till att jag blivit informerad om sånt, 
movesets asså jag har tagit all min info från Reddit så det har ju lett till att 
jag vet mer om spelet så att jag kan bli bättre på det.”  
 

Detta betyder att respondenten med hjälp av tidigare kunskap och ny införskaffad kunskap 
från tredjepartstjänster kunnat erhålla kunskap om spelet som inte annars var tillgänglig, 
vilket enligt respondenten möjliggjort det för hen att bli bättre på spelet. 

 
Respondent 3 förklarar varför hen använder sig utav tredjepartstjänster som delar 
information. 
 

“...när det är chatt och forum så är det ju mer kommunikation eller kanske 
information om spelet som man inte skulle kunna ta reda på själv...” 
 

I detta fall belyser respondent 3 hur tredjepartstjänster agerar som utomstående källa för 
information som enligt respondenten inte är möjlig att få reda på själv utan dessa tjänster. 
I detta fall kan tredjepartstjänster anses vara essentiell för kommunikation och 
information till spel. 

 
Respondent 2 är en admin för ett större forum till Pokémon GO och svarar på frågan om 
hen har identifierat någon bra tredjepartstjänst förutom de hen administrerar själv.  

 
“ Umm, jag gillar ju Silphroad. Och dom har ju öppnat upp nu till exempel att 
man kan komma åt deras nestatlas, i början var det ju bara stängt för beta-
användare. Så det försöker ju både GoSverige7 och, jag har inte sagt till om 
den än, men GoSverige försöker få folk att uppdatera mer . Så det hoppas jag 
blir en trend. Just för Pokémon GO. För ju mer användare som kan samla in 
information desto lättare blir det för alla medlemmar. Och man pratar om ett 
ganska brett tema, men ju bättre alla blir på spelet desto bättre kan man bli 

                                                
7 En svensk nyhetssida dedikerad åt nyheter kring Pokémon GO. 
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som topp, alla lyfter varandra när man spelar. Det ser man när man fight 
gym, folk blir bara bättre, ju bättre, ju större gruppen blir.” 

 
Användare delar med sig av information och tar del av information vilket kan bidra till 
utvecklad kunskap om spelet samt en starkare gemenskap. Hemsidor som Silphroad visar 
på att användare har ett intresse av att hjälpa varandra för att kunna bli bättre som en 
grupp och även som individ. Hemsidor som gynnar informationsdelning mellan användare, 
som i detta fall Silphroad bidrar till, som respondenten belyser, att desto fler användare 
som deltar desto mer data införskaffas. Det resulterar med största sannolikhet i att desto 
högre engagemang och deltagande från användare inom tredjepartstjänster som denna, då 
mer information finns tillgänglig för spelarbasen. Studien anser att det är just denna 
parallell mellan att bidra med och ta del av information som motiverar användare till att 
understödja med kunskap till andra inom communityn. 
   

Socialisering och delning av upplevelser 
 
Delning av upplevelser med andra spelare är något som stärker den sociala närvaron bland 
användare då den skapar länkar mellan andra spelare (Kim 2011). 
 
Respondent 1 besvarar frågan om vad hen tycker är det bästa med Pokémon GO med 
följande: 

  
”Det bästa tycker jag ändå är det sociala, för jag är, jag är alltså ganska 
introvert av mig, jag är, jag pratar inte ofta med främlingar så. Men med 
Pokémon GO så har jag liksom pratat med sjukt mycket folk, jag har träffat 
nya människor.” 

 
 

Socialisering är något som identifierats som en viktig motivation för spelare när det 
kommer till online spel (Tseng et al 2014 s, 602). När det kommer till Pokémon GO kan det 
anses att det inte är någon skillnad, här utförs spelandet inom en verklig fysisk miljö. 
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Denna sociala aspekt är en styrka för spelet,  samtidigt som det är en begränsning. 
Tredjepartstjänster hanterar denna begränsning i och med att de alltid är tillgängliga för 
alla med internetuppkoppling, världen över. Även om spelare har möjlighet att stöta på 
andra människor som är ute och spelar så möjliggör tredjepartstjänster det för spelare att 
prata och bibehålla en social närvaro utan spelets begränsningar. Social närvaro innebär 
uppfattningen av länkar och anslutningar mellan användare och består av fyra 
dimensioner: en känsla av gemenskap, ömsesidig uppmärksamhet och stöd, öppen 
kommunikation och samhörighet (Kim 2011). Denna känsla av gemenskap är något som 
tydliggjorts att Pokémon GO spelare strävar efter. Gemenskap kan bildas antingen fysiskt 
eller via en tredjepartstjänst och kan bidra till en känsla av community. Denna gemenskap 
bidrar till potentiella delade upplevelser som kan bilda relationer mellan spelare då de 
genom samarbete kan övervinna utmaningar. Relationerna kan även leda till att spelarna 
konsulterar och svarar på varandra när de fattar beslut (Parks & Floyd, 1996). Dessa 
delade upplevelser är något som aktivt diskuteras och delas via tredjepartstjänster. 
Tredjepartstjänster kan därför utöka möjligheten för spelare att få en känsla av 
grupptillhörighet då delade upplevelser är tillgängliga för alla via dessa tjänster.  
 
Respondent 1 beskriver en Pokémon GO upplevelse samt styrker hur det är liknande 
händelser man hört om: 
  

”Det var en kväll som var, som var liksom extra bra, då var det att jag och en 
kompis, eh vi hade vart ute på, någon kväll så hade vi träffat en snubbe, när vi 
var ute så hade vi träffat honom igen. Typ en vecka senare. Bara av ren slump. 
Men vi bestämde för att träffa honom alla tre igen och så när vi träffa honom 
igen så sprang han in i en snubbe som han hade träffat tidigare, eh och så 
hängde han på oss och sen lite senare så träffa den här nya snubben två av 
sina kompisar. Och så blev vi liksom ett helt gäng liksom, som sprang runt 
Kungsträdgården, Gamla stan och Skeppsholmen och liksom letade Pokémons. 
Det var jätte kul. Det var verkligen den här riktiga Pokémon GO upplevelsen 
som alla verkligen har snackat om, att man gå ihop i grupp och man går runt 
och letar och man liksom kommer till nya platser”. 
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Dessa händelser kan vara slumpartade då Pokémon GO inte möjliggör det för spelare att se 
andra spelare via spelet. Det kan anses att det som saknas i detta fall är något som 
möjliggör det för dessa spelare att kontakta andra spelare eller dela tidigare upplevelser, 
det är här tredjepartstjänster har möjlighet att komma in. Via dessa tjänster kan spelare 
dela med sig av deras upplevelser och ta del av andra spelares upplevelser vilket potentiellt 
möjliggör det för spelare att känna samband. Med hjälp av tredjepartstjänster kan spelare 
kontakta andra spelare samt erbjuda stöd eller åsikter om ämnen relaterade till spelet. 
Åsikter och stöd från andra spelare skapar ett beroende mellan spelarna vilket är de mest 
väsentliga delarna av ett community (Rovai 2002 s, 603). Via dessa tredjepartstjänster kan 
dessutom spelare ta kontakt med andra spelare vilket gör det möjligt för spelare att möta 
upp andra spelare att dela upplevelser med. 
 

Information 
 

Bristande kommunikation från utvecklare 
 
Utifrån intervjuer med respondenter har ett missnöje identifierats angående 
kommunikationen från utvecklarna (Niantic) av Pokémon GO vilket har resulterat i att 
användare då vänder sig till tredjepartstjänster för att hitta information. Missnöjet 
grundar sig att information inte delas med användarna. Denna information består av 
planerade uppdateringar, utvecklarnas mål, vad en uppdatering innehåller och så vidare. 
Under spelets korta historia har även utvecklarna varit dåliga på att kommunicera 
information om avbrott i spelet, användare har fått vänta ovetandes när spelet har varit 
nere vid flertal tillfällen8. 
 

” …30 million players need some communication when the biggest game in 
the world goes down for half the day…” - Paul Tassi, Spelskribent på Forbes 
 

                                                
8 http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2016/07/21/niantic-and-nintendos-lack-of-communication-about-pokemon-go-issues-is-
inexcusable/#4397159d2e83 
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Oannonserade nedstängningar av spelets servrar och återkommande problem med att 
logga in för spelare världen över i kombination med en avsaknad av information från 
utvecklarna varför detta är fallet bidrar med största sannolikhet till en negativ upplevelse 
för spelets användare. Ett kommunikationsbehov uppstår som inte utvecklarna fyller.  

 
Respondent 2 beskriver sin syn på problemet: 
 

” ...Niantic är extremt sega på kommunikation och lägga till nya funktioner, 
folk blir otåliga och man kunde önskat att det gått lite annorlunda…”  

 
I detta fall kan det anses att uppdateringarna i sig inte är det viktigaste utan 
informationen om framtida planer, hur det ska gå till samt vad framtida uppdateringar 
kommer innehålla är  essentiell information för att potentiellt bibehålla intresse och 
engagemang hos spelare. 
 
 
Respondent 2 beskriver sitt förslag på hur problemet kan hanteras: 
 

”De borde ha en roadmap, med vad som kommer hända de närmsta 
månaderna för att kommunicera med spelarna för då slipper man mycket av 
tredjepartsinformationen som folk spekulerar om, man slipper gå 
ovetandes…” 

 
En lösning som en av respondenterna tar upp för att lösa Niantics kommunikationsproblem 
är en ”roadmap”. En roadmap kan fungera som ett kommunikationsverktyg som dels 
kommunicerar spelets utvecklingsstrategi, företagets plan, visar framtida uppdateringar, 
kommunicerar mål och kan samla in användares åsikter9. 

 
Respondent 2 fortsätter sen med att beskriva hur andra spel har löst problemet: 
 

                                                
9 http://community.uservoice.com/blog/communicating-your-product-roadmap/ 
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” …Många stora MMO’s10 har ju det, ”i april ser vi till att den nya menyn kommer”, 
”tre nya battlefields där borta” men Niantic bara ”aah, trading som va i trailern 
kanske kommer snart eller är på g” , ”generation två11 är på g” eller ”legendaries12 är 
på g”…” 

 
Respondenten och skribenten uttrycker ett stort missnöje med kommunikationen från 
utvecklarna. Användare vill ha information om uppdateringar samt nyheter om Pokémon 
GO’s utveckling. Ett behov som inte fylls av Niantic, vilket resulterat i att 
tredjepartstjänster fått möjligheten att fylla detta behov. Studien upplever att det är 
huvudorsaken till att det finns ett så pass många tredjepartstjänster som publicerar 
information om Pokémon GO, för att fylla ett behov hos användarna som utvecklarna har 
lämnat.  
 

Ny information tack vare upptäckter från tredjepartstjänster  
 
Pokémon GO är ett spel som kontinuerligt undergår förändringar eller uppdateringar av 
utvecklarna. Dessa förändringar belyses ofta inte med djupgående information. Via 
tredjepartstjänster så informerar spelare om dessa förändringar för att tillsammans måla 
upp en bild av alla faktorer bakom förändringarna.  
 
På grund av den bristande informationen ifrån Niantic så har spelare världen över forskat 
och upptäckt information om spelet på egen hand. I och med detta har stora communitys 
byggts upp där spelare delar upptäckter och information med varandra. Den största sidan i 
dagsläget är en subreddit13 på hemsidan Reddit.com kallad PokemonGo med över 711 000 
medlemmar. 
 
Resultaten från datainsamlingen belyser vikten av dessa tredjepartstjänsters påverkan på 
spelare. Undersökningen visar på att spelare har ett behov av att veta mer om spelets 

                                                
10 Massively Multiplayer Online, stort antal spelare spelar med/mot varandra i en virtuell värld. 
11 Generation två kallas nästa release av nya Pokémons. 
12 Legendaries är de Pokémons som är bäst av alla som ännu inte släppts.  
13 En subreddit är ett specifikt forum inom hemsidan Reddit dedikerat åt ett specifikt ämne 
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funktioner och dess underliggande uppbyggnad. Pokémon GO är ett spel som består av 146 
olika Pokémons. Djupgående information om varje Pokémon erbjuds inte inom spelet. 
Information som varje Pokémons svaghet, styrkor samt de individuella värdena är inte 
tillgängliga i spelet och kan anses oerhört väsentliga. 
 
Respondent 1 beskriver hur diverse hjälpmedel hjälp hen med information som inte är 
tillgänglig i spelet: 
 

”Reddit och så har påverkat spelandet på det sättet att jag har blivit mer 
medveten om vilka Pokémons som är bra och vilka som är dåliga, IVn14 hade 
jag koll på redan från originalspelet men jag visste inte hur de funkade i 
Pokémon GO så att det har ju lett till att jag blivit informerad om sånt, 
movesets, asså jag tagit all min info från Reddit så det har ju lett till att jag 
vet mer om spelet så att jag kan bli bättre på det. Medans tjänster som 
GOradar15 snarare har varit ett medel att få dem här Pokémonen som är bra, 
som jag vet är bra och jag kan använda mig av så det är en information mot 
någonting mer praktiskt ett hjälpmedel, både är hjälpmedel på olika sätt.” 

 
 

Respondenten fortsätter med att beskriva hur dessa tjänster inte bara hjälpt att informera 
om fakta om spelet utan även om geografisk information om vart andra spelare hittat 
specifika Pokémons. 
 

”Reddit har mer fått mig att hitta nya platser, jag har besökt jätte många 
parker i Stockholm liksom jag har sett så otroligt mycket mer av Stockholm 
sen Pokémon GO kom ut. Så att om man ska ta det från ett geografiskt 
hjälpmedel så är Reddit hjälpt på en stor skala med Stockholms geografi i 
helhet medans GOradar har hjälpt med lokalsinnet att man hittar på de 
mindre platserna.” 

                                                
14 IV står för individual values. Varje Pokémon har 3 slumpmässiga värden. Dessa består av Pokémonen’s attack, försvar och 
uthållighet och sträcker sig från 0 till 15 för varje värde. Dessa värden är slumpmässiga när Pokémonen fångas men har stor 
påverkan på hur pass stark Pokémonen är. 
15 GoRadar är en mobilapplikation som använder sig av utvecklarnas API för att specifikt markera ut vart Pokémons är samt hur 
länge de är kvar på den specifika platsen. 
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Utöver Reddit så finns det även massiv rörelse som aktivt studerar om bakomliggande 
information kring spelet samt erbjuder spelare funktioner som inte utvecklarna erbjuder. 
Hemsidan thesilphroad.com16 är en gräsrotsrörelse som främst inriktar sig på att bygga ett 
personligt nätverk av Pokémon GO entusiaster från hela världen17. Thesilphroad rörelsen 
erbjuder nya upptäckter, verktyg och en aktiv community till spelare världen över. Utöver 
rörelsens personliga subreddit /r/TheSilphroad18 där spelare delar nya upptäckter och 
information så erbjuder rörelsens hemsida även en mobilapplikation med verktyg och 
information. Verktygen erbjuder information om specifika stats19 för varje Pokémon, 
information om funktionen buddy Pokémon20, information om vilka funktioner i spelet som 
ger spelaren mest erfarenhet till sin karaktär, information om vad karaktärens erfarenhet 
ger spelaren, information om gömda individuella värden för varje Pokémon och information 
om de olika attacker Pokémons kan lära sig. Hemsidans mest populära funktion är dess 
Nest Atlas21. Denna funktion är en karta över hela världen där spelare med hjälp av sin 
GPS i telefonen kan rapportera in information om vart spelaren fångat en viss Pokémon 
och under vilka omständigheter. Denna information lagras sen i tjänstens databas och är 
tillgänglig i kartfunktionen för alla spelare som använder sig av tjänsten. Denna tjänst är 
potentiellt ett steg närmare för att hantera det tydliga behovet av att kunna identifiera och 
hitta Pokémons lättare. Utvecklarna av tjänsten beskriver visionen bakom tjänsten som 
”att vara den andra halvan av spelet, för att skapa en bättre community”22. 
 

Verktyg och funktioner 

 
Brist på funktioner 
  

                                                
16 https://thesilphroad.com/research 
17https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad/comments/4tll96/welcome_to_the_silph_road_heres_what_you_need_to/ 
18 https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad 
19 Med stats menas Pokémons specifikationer, deras olika värden. 
20 Buddy	Pokémon	är	en	funktion	som	låter	användaren	välja	en	fångad	Pokémon	som	buddy,	vilket	resulterar	i	att	spelaren	tjänar	godis	åt	sin	
Pokémon	när	den	gått	ett	visst	antal	kilometer.	 
21 Nest Atlas är en samling av rapporter från Silph Road användare. 
22 http://www.businessinsider.com/silph-road-reddit-pokemon-go-guide-2016-10?r=US&IR=T&IR=T 
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Flera av respondenterna nämner att bristen på eller kvalitéten på interna funktioner i 
spelet får dem att söka efter tredjepartstjänster. Respondenterna tar upp flera olika 
exempel på funktioner som inte finns i spelet men som behövs för att få dem att vilja spela. 
Ett exempel som alla tre respondenter tar upp och det gäller brist på en fungerade 
kartfunktion i spelet. 
  
Respondent 1 menar att det inte finns något bra kartfunktion i spelet och behovet finns så 
därför kommer hen att använda en tredjepartstjänst tills spelet kan erbjuda något bättre. 
  

”För jag tycker att eftersom det inte finns nått bra tracking-system i själva 
spelet så, ja, då får man gå till tredjepart, till det kommer ett bra tracking-
system.” 

 
  
Respondent 2 beskriver varför hen tror att spelare använder tredjeparts kartfunktioner, 
spelet blir för tråkigt utan dem. 
  

” Och det blir tråkigt efter en stund och då måste man hotta upp spelet lite, 
det gör man genom att använda de här karttjänsterna då hittar man 
Pokémons oftare…” 

  
Respondent 3 förklarar att spelet blev ospelbart utan tredjeparts kartfunktioner. 
              

” …jag tycker just med Pokémon GO så var det alltså för mig blev det ganska 

ospelbart när de tog bort tredjepartstjänsterna för det va dem som gjorde att 
spelet gick att spela. Själva spelet i sig var så himla buggigt och inte så väl 
fungerande.” 
 

I dessa fall belyser respondenterna ett missnöje om funktioner i spelet som inte fyller hens 
behov, i denna situation så gynnas spelare av möjligheten att hantera denna till synes 
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bristande funktion med lösningar från tredjepart. Lösningar som potentiellt kan fylla det 
hål som spelets funktioner och utformning lämnat efter sig. 
  
Utifrån intervjuerna med respondenterna upptäcktes även att Pokémon GO’s funktioner 
brister ju längre man kommer i spelet. Det blir inte tillfredsställande att bara använda 
funktionerna som finns i spelet, det blir simpelt och repetitivt. 
  
Respondent 1 tar upp sin egen upplevelse och anledning varför hen började använda sig 
utav tredjepartstjänster. Hen har fångat 120 stycken Pokémons av 146 och började då 
känna en tristess i spelet, sedan började hen använda tredjepartstjänster och upplevde 
spelet roligt igen. 
  

”För alltså, fram till att man kommer till ungefär 120 då brukar man, runt där 
liksom, då dyker det inte upp några Pokemon längre. Och då kände jag liksom 
hur det blev tråkigare och tråkigare. Och så då, testade jag liksom att ladda 
ner en sån här tredjeparts app för jag använde PokeVision23 lite. Det var 
faktiskt, jag tyckte det blev mycket roligare, faktiskt.” 

  
Respondent 2 svarar på vad behovet för tredjepartstjänster till Pokémon GO kommer ifrån. 
  

”Att spelet inte är så avancerat, alltså du går omkring trycker på en Pokémon 
och kastar en boll på dem.” 

 
Respondenterna menar att tredjepartstjänster skapar ett djup och ett större sammanhang 
tillsammans med andra spelare. I en situation där dedikerade spelare kommer till ett 
stadie i spelet där spelaren inte längre erbjuds nya utmaningar utan fastnar i en situation 
som respondent 1 beskriver ovan så är det utan förvåning att spelet upplevs tråkigare. Här 
kan tredjepartstjänster agera som hjälpmedel för att motverka den repetitiva och till synes 
simpla utformning av spelet för att framhäva nya delar av spelet. Studien anser därför att 

                                                
23 En tredjepartstjänst som stängts ner av utvecklarna. Tjänsten använde sig av utvecklarna API och visade spelare exakt vart 
Pokémons befann sig. 
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det potentiellt finns mycket under spelets yta som kan lyftas fram med hjälp av 
tredjepartstjänster. 
 

Komplement till spelet  
 
Med hjälp av tidigare forskning tillsammans med data från intervjuerna så har studien fått 
fram att tredjepartstjänster kan hjälpa användarna att anpassa spelet så det passar deras 
egna bild. Sådana tjänster kallas addons24 eller mods (modifieringar) och möjliggör det för 
användaren att ta data och information från spelet och anpassa det till sin egna 
uppfattning av hur spelet ska va. Detta är en potentiell lösning till 
informationshanteringen i Pokémon GO. Respondent 3 tar upp detta. 
  

”Mods och addons använder jag mig mycket av, för jag tycker det är skönt att 
man kan anpassa spelet efter hur man själv vill ha det…” 

  
I artikeln ”Playing with Information: Information Work in Online Gaming Environments” 
så använder författarna spelet World of Warcraft som exempel. Ifall spelet saknar en viss 
funktion kan potentiellt användare utnyttja data från spelet för att skapa en addon som 
hanterar data och gör datan synbar. 
 
Författarna beskriver: 

  
”The standard WOW UI does not provide this information at a single glance, 
and so, by harnessing the power of metadata, players innovate to improve the 
play experience. After successfully collecting and organizing their information, 
players manage it to ensure it continues to meet their needs. Outfitter addon 
provides a virtual wardrobe for players, so they can choose the outfit ‘best-
suited’ to the situation (e.g., raiding, dancing, etc.).” (Karlova et al 2012, s 442) 

  

                                                
24 En mjukvara som använder sig av bitar av en programvara för att ge nya funktioner eller funktionalitet. 
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Respondent 2 besvarar om hur hen tycker att de nuvarande tillgängliga 
tredjepartstjänsterna till Pokémon GO har utvecklats.  
 

“Ja dom blir bara bättre och bättre, dem första IV-uträknarna var ju 
inte jättebra och man var tvungen att trycka i saker manuellt. Nu kan 
du ju bara skicka in en bild, på Android finns det bara en sak som 
lägger sig över och läser av skärmen som är rätt häftig. Så det blir ju 
bättre hela tiden…” 
 

Verktyg som denna som respondent 2 beskriver ovan är med största sannolikhet mer 
givande för användare då de erbjuder spelaren information inom spelet, men hjälp 
information från tredjepart. Detta resulterar i att spelaren inte behöver lämna spelet för 
att ta del av värdefull information. 
 
Respondent 2 besvarar frågan om vad hen hoppas på när det kommer till framtiden för 
tredjepartstjänster till Pokémon GO. Hen tar upp en önskan om att ha verktyg som kan 
hålla reda på specifik information från spelet. 
  

 ”… jag hoppas ju på bra verktyg, att kunna hålla reda på vilka Pokémons som 
är bra, vilka movesets som är bra, IV-katalog…” 

 
I Pokémon GO kan användaren använda sig utav tredjepartstjänster för att synliggöra 
information som inte tillgängligt i spelet. Användare som intervjuats vill att 
tredjepartstjänster ska fortsätta utvecklas för att underlätta spelandet. De vill ha verktyg 
som kan ta information som finns i Pokémon GO och göra det anpassat för dem. Verktyg 
som gör det möjligt att individualisera spelet mer. Verktyg som ger användaren nya 
möjligheter att använda information till att bli bättre spelare (Karlova et al 2012, s 442). 
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Sammanfattning 
 
Pokémon GO har fått en väldigt stor användarbas, det kan dels bero på spelets etablerade 
fan bas från tidigare spel tillsammans med att det är en ny teknik som används, 
augmented reality. Dessa faktorer tillsammans kan anses som den största anledningen till 
de stora användandet. Men faktum är att spelet, fast det använder en helt ny teknik som 
kräver geografisk rörelse, inte är så komplicerat. Det kan till och med anses simpelt efter 
ett tag, att gå runt och göra samma sak om och om igen. Att kasta en boll på Pokémons 
flera gånger efter varann kan upplevas repetitivt och tråkigt.  
Att inte heller kunna kommunicera in-game med andra spelare kan kännas ensamt. Att 
inte kunna dela med sig och berätta om ens egna Pokémons och upplevelser kan göra 
spelare omotiverade. Men det finns ett sätt att potentiellt handskas med dessa problem, 
genom att använda tredjepartstjänster. Användandet av tredjepartstjänster som IV-
räknare, The Silphroad, forum med information och kommunikationsmöjligheter kan ses 
som nycklar till en ny nivå i spelet. Denna nya nivå kan potentiellt göra spelet roligare och 
gynna användarna då information från dessa tjänster kan göra användarna till bättre 
spelare.  
Dessa tjänster kan även erbjuda användare ett nytt skikt av spelet då viktiga element av 
spelet göms bakom undangömda nummer och statistik. Ett exempel på detta är 
underliggande statistik om chansen att fånga Pokémons med hjälp av verktyg i spelet (de 
olika typerna av Pokémon bollar, raspberries25, curveballs26 etc). Ett annat exempel är 
spelets gömda värden, det vill säga (som tidigare nämnt) individual values samt 
information om olika Pokémons svagheter och styrkor. Denna information var essentiell i 
tidigare Pokémon spel och är därför något som kan vara av stor nytta för spelare i Pokémon 
GO. I och med att denna information inte presenteras i spelet så erbjuder 
tredjepartstjänster ett utrymme att dela information om dessa ämnen. 
 

                                                
25 Raspberries är ett föremål i spelet som spelare kan plocka upp ifrån Pokéstops som om använda, ökar spelarens chans att fånga 
Pokémons. 
26 Curveballs är när spelare spinnar Pokémon bollen innan de kastar vilket resulterar i att spelaren kastar bollen i en kurva. 
Curveballs har genom tredjepartstjänster identifierats öka chansen att fånga Pokémons. 
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Slutsats 
 
Slutsatserna av studien resulterade i en identifiering av tre kategorier som har betydande 
påverkan för motivationen när det kommer till användandet av tredjepartstjänster till spel. 
De teman som identifierats utgår från ansedda brister om spelet. Drivkraften för 
användning av dessa tredjepartstjänster utgår från: brist på kommunikation och 
integration med andra spelare, brist på funktioner och brist på information. Dessa 
kategorier identifierades som förekommande faktorer inom andra spel under intervjuerna 
och det är tydligt att det inte är unikt för Pokémon GO. De slutsatser som presenteras 
nedan är grundat på en fallstudie för Pokémon GO samt tidigare forskning.  
 

Brist på kommunikation och integration med andra spelare  
 
I artikeln “How Do Online Game Communities Retain Gamers? Social Presence and Social 
Capital Perspectives” skriver Teng (refererad i Tseng et al, 2015, s. 604) att användare ofta 
skapar utomstående relationer till andra användare för att genom samarbete klara av 
utmaningarna i spelet. Yoon (refererad i Tseng et al, 2015, s. 604) nämns i samma artikel 
och beskriver det sociala värdet i online spel. Att spelare värdesätter att integrera med 
riktiga människor i ett online spel för att känna sig delaktig i ett community och utöka sitt 
social kapital.   
 
I studien har ett tydligt behov av ett community kring spelet upptäckts. Det grundar sig 
främst i att användare vill ha tillgång till forum där de potentiellt kan ansluta sig till 
andra spelare och dela information med varandra. Med andra ord en anslutning till spelets 
gemenskap utanför själva spelet, där spelare kan bli bättre som grupp och även som 
individer. Spelare vill även tillhöra en grupp där de kan kommunicerar med varandra, 
vilket är en funktion som ett online-community kan uppfylla. I Pokémon GO’s fall är detta 
behov väldigt stort då det inte finns någon kommunikationsmöjlighet i spelet, då 
användare inte har möjlighet att integrera med varandra in-game. Det är potentiellt på 
grund av dessa faktorer som behovet för tredjepartstjänster är så stort och med största 
sannolikhet därför det växt fram en så pass mängd av tredjepartstjänster som online-forum 
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(t.ex. subreddits), applikationer och Facebook-grupper runt om spelet. Användare vill 
känna att de har möjlighet att integrera med riktiga människor och samtidigt utöka deras 
sociala nätverk. Det finns enbart en funktion i spelet som erbjuder interaktion med andra 
spelare och denna funktion (spelets gymfunktion) erbjuder ingen möjlighet att 
kommunicera med andra spelare. Detta leder potentiellt till att behovet av att delta i det 
externa Pokémon GO communityt ökar. Det är alltså med största sannolikhet bristen av 
kommunikation och integration med andra spelare som framhäver behovet för ett 
community hos spelare av Pokémon GO.  
 

Brist på funktioner 
 
Att spel inte alltid erbjuder funktioner som fyller alla användares behov är inget ovanligt 
eller oförväntat. Alla spelar inte spel på samma sätt eller har samma mål. Studien har 
identifierat att detta även är fallet för Pokémon GO. Som tidigare nämnt har en 
substantiell mängd av applikationer växt fram runt om spelet. Det stora utbudet av 
tredjepartstjänster grundar sig med största sannolikhet i att användare har visat att ett 
stort behov för dem. Pokémon GO-spelare har påvisat ett behov av att kunna modifiera och 
anpassa spelet. Användare vill troligtvis göra detta för att kunna ta fram information och 
utvinna kunskap som möjligtvis kan göra dem till bättre spelare, samtidigt som de kan 
möjliggöra en personlig förbättring av spelet. Olika användare vill därför potentiellt 
anpassa spelet på olika sätt. En vill kanske använda karttjänster som hjälper dem hitta 
Pokémons och tycker att det gör spelet roligare och mer effektivt. Samtidigt som det finns 
andra spelare som kanske tycker att man inte ska använda tredjeparts kartfunktioner men 
samtidigt vill använda en tredjepartsfunktion som hämtar data från spelet och sorterar 
datan så att användaren vet vilken Pokémon som är bäst. De är ett tydligt att det finns ett 
behov av att känna att deras Pokémon GO spelande är individanpassat. Därför använder 
de olika kombinationer av tredjeparts funktioner, de vill själva välja hur de ska spela 
spelet, och tack vare hjälp av tredjepartstjänster är detta en möjlighet.  
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Brist på information 
 
Inom Pokémon GO så har det tydliggjorts att det finns olika grader av engagemang från 
spelare. Detta grundas troligtvis i att spelet kan spelas på så många olika sätt. Spel i alla 
former har alltid något strategisk element bakomliggande. Även om detta inte är målet 
från utvecklarna så kommer vissa användare troligtvis spela spelet enligt deras egna 
termer. När det kommer till spel som tillåter användare att på något vis interagera eller 
tävla mot andra spelare så är information en avgörande faktor för spelare som vill spela 
spelet tävlingsinriktat. Information är dock med största sannolikhet även essentiell för 
spelare som endast spelar spelet då och då och har ett behov av att underlätta och veta hur 
element i spelet fungerar. I slutändan är information viktig för alla spelare, det spelar inte 
roll i vilken form. 
I Pokémon GO saknas denna information inom många aspekter. Som tidigare belyst i 
studien så saknar spelet information om viktiga delar av spelet samt underliggande 
statistik.  
De tredjepartstjänster som existerar idag är framtagna av personer med intresse för spelet, 
dels för andra användare men även troligtvis för ekonomisk vinning. De existerar för att 
användare vill ta del av information som de behöver för att lära sig mer om spelet och 
specifika delar av spelet, vilket i sin tur kan leda till att de blir bättre som spelare, vilket 
kan ses som slutmål.   
 
Detta tom hål av information om spelet som skapats på grund av hur utvecklarna valt att 
utveckla spelet kan tredjepartstjänster med största sannolikhet fylla. Behovet finns även 
potentiellt på grund av att utvecklarna av Pokémon GO har väldigt dålig kommunikation 
med spelarna. På grund av detta faktum har det växt fram tredje parter som producerar 
nyheter, som inte alltid stämmer. Denna brist på information från utvecklarna kan 
potentiellt bidra till att dessa falska nyheter sprids och information som inte grundas i 
fakta sprids, vilket med största sannolikhet har en negativ påverkan på spelare. 
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Diskussion 
 
Studien resulterade i tre teman som identifierats som drivkraften bakom användning av 
tredjepartstjänster till Pokémon Go. Målet med studien var att identifiera mer specifika 
element som distinkt framhäver användares beslutstagande att vända sig till 
tredjepartstjänster. Detta blev inte fallet. Istället resulterade studien i tre teman som 
omger väsentliga faktorer för drivkraften bakom användandet av tredjepartstjänster. De 
tre teman som identifierats har möjlighet att agera som grund för användares behov för 
tredjepartstjänster då de med största sannolikhet är applicerbara inom andra spel. De 
teman som identifierats är i sig tämligen breda men kan brytas ner i vitala beståndsdelar 
för vad som är mer djupgående faktorer bakom motivation för användandet av 
tredjepartstjänster.  
 
Socialisering har identifierats som en viktig motivation för spelandet av online spel (Tseng 
2015 s, 602). När ett spel baseras på att fysisk aktivitet sker interaktion med andra spelare 
endast när spelaren är ute, och spelar spelet i den fysiska världen där spel elementen är 
närvarande. En negativ aspekt av detta kan vara att spelaren potentiellt tappar syfte för 
spelet då hen inte är ute och aktivt spelar. Detta då spelaren inte tar del av spelet och 
därför inte interagerar med andra spelare. Vilket kan ha negativ påverkan då sociala 
interaktioner är viktiga instrument för fortsättande syfte hos online spelare (Wu et al., 
2010). Det är här som tredjepartstjänster kan erbjuda användare en socialt närvaro med 
andra spelare i situationer då spelaren inte aktivt spelar spelet. I detta fall kan dessa 
tjänster bidra till en känsla av gemenskap, det vill säga hur användarna upplever en 
känsla av grupptillhörighet. Detta är mycket relevant för spel som Pokémon GO, då en 
starkare känsla av gemenskap kan öka spelares lojalitet (Hsu & Lu, 2007). 
Tredjepartstjänster kan därför ses som en bidragande motivering för bibehållandet av 
social närvaro. 
Att spelet i sig utgår ifrån ett repetitivt spelupplägg med simpla funktioner kan anses 
påverka spelets livslängd. Som belyst av respondent 1:” Och det blir tråkigt efter en stund 
och då måste man hotta upp spelet lite, det gör man genom att använda de här 
karttjänsterna då hittar man Pokémons oftare…”. I detta fallet fyller tredjepartstjänsterna 
det tomrum som bildats av spelets utformning och bidrar till att i detta fall respondent 1 
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kan hitta motivation att fortsätta spela. I fallet Pokémon GO kan det anses att 
tredjepartstjänsterna leder till att spelet får en längre livslängd, att spelet utvecklas när 
användning av tredjepartstjänster inkluderas. Dock så upplevs det som att Niantic 
motverkar många av tredjepartstjänsterna. De ändrar algoritmer ofta vilket leder till att 
externa kartfunktioner får det svårt vara uppdaterade. Man kan anse att utvecklare av 
spel borde ta vinning av tredjepartstjänster för att de kan berätta vad användarna vill ha. 
Information som kan hjälpa utvecklingen av spel. 
Respondent 1 uttrycker sig hur användandet av vissa tjänster utgår ifrån brister i spelet: 
”För jag tycker att eftersom det inte finns nått bra tracking-system i själva spelet så, ja, då 
får man gå till tredjepart, till det kommer ett bra tracking-system.” I detta fall fyller 
tredjepartstjänster de ansedda bristande funktioner spelet erbjuder.  
 
Kunskapen om vad spelare saknar ifrån ett spel öppnar potentiellt upp möjligheter för 
framtida utveckling inom området. Dessa möjligheter kan anses värdefulla för människor 
med kunskap inom IT-utveckling att skapa mobilapplikationer, hemsidor, forum etc att 
skapa en produkt som bidrar till spelet i någon mån. Denna produkt kan då stödjas av 
spelets namn och publicitet och erbjuder utvecklaren publicitet och affärsmöjligheter.  
 
Kunskap om vad som är drivkraften bakom användandet av tredjepartstjänster för spel 
kan anses användbart ur flera aspekter. Först och främst kan den anses användbar då 
denna information kan identifiera potentiella brister i spelets utformning. De tre teman 
som identifierats kan nyttjas som grund för utveckling av framtida tjänster.  

 

Future Works 
 
Studien har identifierat 3 teman som kan beskriva motivationen för användning av 
tredjepartstjänster. Dessa faktorer är givande då de kan presentera en bild över vad det är 
som användare strävar efter i och utanför spelet. Möjligheter för framtida arbete skulle 
kunna involvera en djupdykning in i dessa teman för att se hur denna kunskap kan brukas 
för framtida utveckling av spel och kringtjänster. Ifall dessa teman skulle brytas ner i 
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beståndsdelar för att jämföras mot andra spel och communitys så skulle det potentiellt 
kunna dyka upp fler teman som kan indikera bakomliggande motivationer. 
Framtida arbete kan även se över om det finns specifika element eller nedslag i spel som 
påverkar spelarens beslut att söka sig till tredjepartstjänster, detta skulle kunna inkludera 
en kartläggning över behov inom olika spelgenres vilket skulle kunna erbjuda värdefull 
information för utvecklare. 
 
Framtida forskning skulle även potentiellt kunna bestå av studier om samarbete mellan 
utvecklare och användare samt hur detta samarbete kan gynna båda parter. Denna 
forskning skulle kunna bestå av hur utvecklare kan använda sig av tredjepartstjänster för 
att bygga förståelse av sina användare. Utöver givande förståelse för sina användare så 
möjliggör det även för utvecklare att utveckla spelet med hjälp av sin användarbas och de 
behov och tjänster som utvecklats från tredjepart. Statistik är i detta fall väldigt värdefullt, 
exempel på detta är att se över hur många aktiva användare specifika tjänster har, denna 
information kan presentera kvantitativ data över vad spelets användare har för behov. 
 
Framtida forskning bör även se över andra spel än Pokémon GO och se över om de 3 teman 
som identifierats stämmer överens med andra spel. Eftersom spel finns i så många olika 
former och genres behövs det mer forskning inom området för att kunna bilda en bredare 
kunskap om ämnet tredjepartstjänster.  
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Bilagor 
(Bold = intervjuare, Normal = respondent) 

 

Bilaga 1 - Transkribering intervju 1 med respondent 1 
 
 
Hej! Vad fick dig att börja spela pokemon go? 
 
Det var faktiskt mina kusiner, det var det. Jag hade inte tänkt att spela Pokémon go först. 
Eh minns inte exakt varför men det var nånting med hypen som jag inte köpte till en 
början. Men när jag skulle träffa mina kusiner, dom är, umm, 15 är dom. Eh så dom var ju 
helt inne, dom hade ju laddat ner APK’n. Den enda av dom hade, han hade spelat liksom 
varje dag sen, 8 timmar om dagen sen han ladda ner APKn. Eh så dom, jag träffade dom 
precis när det släpptes, och då i stort sett tvinga dom mig att börja spela. Just för att jag i 
stort sett alltid spelat Pokemon med dom ända sen dom var små så har vi liksom spelat 
Pokemon tillsammans. Så det var liksom en kul grej som vi kunde göra, sen så, asså jag 
blev ju fast, direkt. Det blev jag. 
 
Så det var ungefär vid den officiella svenska releasen som du började spela? 
 
Ja det var det, jag spelade inte innan den svenska releasen. Men sen dess har jag spelat 
varje dag *skratt*.  
 
Ja det var nästa fråga då, hur ofta spelar du ungefär? 
 
Ja, ja jag har spelat varje dag sen spelet släpptes. Sen har det ju varit olika mycket tid som 
jag har lagt varje dag förstås. Men, eh, som längst har jag gått hela dagen, eh, alltså typ 12 
timmar, om inte mer. Eh, jag skaffade en powerbank tidigt, eh, så jag kunde spela länge. 
Och som minst så har jag öppnat appen, alltså några gånger, för jag har koll på spawn-
punkterna runt huset där jag bor. Så jag liksom vet dom exakta tid, dom exakt klockslagen 
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som Pokemon dyker upp där då, så jag har öppnat appen då och fångat dom och sen lagt 
ner den igen. Men de, varje dag har jag öppnat appen iallafall.  
 
Men vad är det då som får dig att vilja öppna spelet? 
 
Eh, alltså dels så är det här gamer, gambler att man vill ha fler Pokémons och man vill 
samla på sig XP och så, eh, nu är jag inte lika besatt av den här XP grinden längre eftersom 
jag nått level 30 och kommit upp till mitt mål. Men innan dess så var det liksom, jag måste 
maximera all XP jag får, och få så mycket som möjligt. Eh, och sen också få mer Stardust 
och så eh, men också för att jag tycker att det är en kul aktivitet att göra, eh. Jag har rört 
på mig otroligt mycket mer än vad jag brukar göra, så jag är hyffsat aktiv. Jag är ute och 
springer några gånger i veckan. Men jag har faktiskt inte, nästa inte varit ute och sprungit 
alls på hela sommaren just för jag spelat så mycket Pokemon GO, jag har kommit, jag har 
gått över 600 kilometer, det har jag. Så det är liksom, den här viljan att vara aktiv. Jag 
måste vara aktiv för att liksom kompensera för att jag inte springer lika ofta som jag 
brukar. Eh, men sen också lite att man blir beroende, lite att det är ett kul spel, så. Och sen 
också att eh, att jag tycker om att vara aktiv. Så det är dom tre sakerna, liksom som spelar 
samman. 
 
Skulle du säga att du ser nått mönster i ditt spelande isåfall? 
 
Eh, asså det beror på vad man menar med mönster, kan du definiera? 
 
Men om vi säger att du har någon slags rutin när du spelar? Att ungefär den här tiden på 

dygnet spelar du varje dag eller….. 
 
Ja där kan man se, jag spelar alltid på tunnelbanan till exempel. Eh, just för att döda tid 
under pendlingen. För jag bor i Hässelby, och då är det ganska långt att åka till universitet. 
Så man kan döda lite tid, ta några Pokestops längs tunnelbanan. Eh, sen är det också, efter 
jag varit på universitet så har jag åkt in till Gamla stan för att se om jag kan hitta 
någonting där, och liksom komplettera Pokedexen, eller nånting sånt, lite extra stardust 
och så. Eh, så man kan ju se ett mönster på det sättet, att eh jag spelar ju alltid i stort sett 
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på tunnelbanan och jag spelar, alltså ofta på vissa platser, där jag vet att det kan finnas 
bra Pokemon som i Gamla stan framförallt då. Och, åh sen när jag går till affären eh, så på 
vägen finns det två gym, så jag brukar svänga förbi dom, kan ta över dom eller träna upp 
dom. Så eh, asså sådana här små vardagssysslor som man gör, dom blir lite, nämen dom 
blir liksom lite roligare, så, ifall man lägger till. Så det är ett mönster på det sättet, som 
man kan se. Att man gör, att man gör vardagssysslorna lite roligare 
 
Okey! Men vad skulle du säga kortfattat är det bästa med Pokemon GO enligt dig?  
 
Eh, det bästa tror jag alltså det tycker jag ändå det sociala, för jag är, jag är alltså ganska 
introvert av mig, jag är, jag pratar inte ofta med främlingar så. Men med Pokemon GO så 
har jag liksom pratat med sjukt mycket folk, jag har träffat nya människor. Och, eh det var 
en kväll som var, som var liksom extra bra, då var det att jag och en kompis, en kursare 
här, eh vi hade vart ute på, nån kväll så hade vi träffat en snubbe, eh när vi var ute så hade 
vi träffat honom igen. Typ en vecka senare. Av en slump eller? Ja alltså bara av ren slump. 
Men vi bestämde för att träffa honom alla tre igen och så när vi träffa honom igen så 
sprang han in i en snubbe som han hade träffat tidigare, eh och så hängde han på oss och 
sen lite senare så träffa den här nya snubben två av sina kompisar. Och så blev vi liksom 
ett helt gäng liksom som sprang runt, Kungsträdgården gamla stan och Skeppsholmen och 
liksom letade Pokemons. Det var JÄÄÄTTE kul. Det var verkligen den här riktiga 
Pokemon GO upplevelsen som alla verkligen har snackat om, att man gå ihop i grupp och 
man går runt och letar och man liksom kommer till nya platser, ah. Så det riktigt schysst. 
Ja det låter fantastiskt.  
 
Men, skulle du säga att du sätter upp mål varje gång du spelar spelet? Eller du nämnde 

tidigare att du hade liksom endgame mål. Sätter du upp mål för varje sektion? 
 
Nej, det brukar jag inte göra. Jag brukar liksom spela för att spelandets skull. Det är 
framförallt nu när jag har nått level 30 och nästan är klar med Pokedexen. Eh, nu kan det 
mest vara att, alltså, att jag ska gå åtminstone 3 kilometer så jag får en candy för min 
buddy liksom. Men alltså det är en distans som jag gör liksom på vägen till tunnelbanan 
och hem sen liksom. Så det är inga specifika mål så utan jag hade min endgame mål, alltså 
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på lång sikt. Och så fick dom vara målen. Alltså jag har inte några sådana här mål att jag 
ska tjäna ihop åtminstone 10.000 stardust idag eller alltså några sådana här daglig XP. 
Det, det är inte något som jag brukar köra på.  Varken i Pokemon GO eller i andra delar av, 
livet. Så att jag har små delmål. Jag brukar alltid köra på större, alltså slutmål, att jag ska 
bli klar. Det är det jag brukar fokusera på. 
 
Men, använder du några externa tjänster, nu träffa ju vi dig på Reddit. Så Reddit… 
 
Ja Reddit läser jag i stort sett varje dag, eh på, både PokemonGoSweden och Silphroad, eh, 
men också, jag använder också GoRadar, använder jag, men bara i Gamla stan. Det funkar 
inte, alltså utanför Gamla stan i stort sett. Men det är det jag använt för att hitta dom 
flesta av mina rares, det är så jag hittade Aerodactyl tillexempel. Jag såg den på radarn, på 
GoRadar när jag var i Gamla stan då och den dök upp i Slussen. Så jag bara “Shit” 
*skratt*. Så hoppades jag liksom hinner jag springa då det var 8 minuter kvar. Så jag 
tänkte: “Neh det kan vara trafik, och det mycket folk liksom och det är ombyggnationer och 
massa, man hinner aldrig” Eh, så jag hoppade på nästa tunnelbana. Hade tur timade 
perfekt, och sen så såg jag den också då i spelet på radarn när jag kom till slussen och då 
bara kuta rätt ut från tunnelbanan för att ta den. Men, eh, det är dom två externa 
tjänsterna som jag använt. När PokeVision funkade också så använde jag det, ibland. Eh, 
men GoRadar har vart det hjälpmedlet jag använt mest förutom Reddit.  
 
Men har du några personliga åsikter om sådana här externa tjänster. Om vi, man kan väll 

säga att man separerar lite mellan information från Reddit och Silphroad och så vidare och 

sen motsvarande då sådana här applikationer pin-pointar mer. 
 
Ja alltså, till en början så var jag ganska negativt inställd, eh, till att jag tyckte liksom: 
“Fan vad ska man hålla på med de för”. Ehh, det kändes liksom onödigt, man springer på 
så mycket Pokemons iallafall. Men sen när jag börja få ett mer komplett Pokedex när jag 
hade kommit upp i kanske 115-120 nånting sånt. Då märkte jag liksom hur jäkla tråkigt 
det blev att aldrig hitta nya Pokemon. För alltså, fram till att man kommer till ungefär 120 
då brukar man, runt där liksom, då dyker det inte upp några Pokemon längre. Och då 
kände jag liksom hur det blev tråkigare och tråkigare. Och så då, testade jag liksom att 
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ladda ner en sån här tredjeparts app för jag använde PokeVision lite. Det var faktiskt, jag 
tyckte det blev mycket roligare, faktiskt. När man kunde se vilka Pokemons som var i 
närheten, så fick man liksom kuta allt vad man hade för att hinna till dom där som man 
inte hade eller, alltså jag kutade över halva Hässelby för en Pinsir liksom *skratt* när jag 
inte hade fångat den. Eh, så det tycker jag, NU tycker jag det är en bra grej som gör spelet 
lite roligare. Eh, just nu när man kommit så pass långt att man har i princip alla Pokemon 
redan. Eh, och det gör liksom hela den här grinden blir ju lite lättare för att man vet vilka 
Pokemon man vill åt tillslut, så kan man hitta dom lättare. Eh, och finns det då hjälpmedel 
för att hitta dom så tycker jag, neh men då kan man använda de. För jag tycker att 
eftersom det inte finns nått bra tracking-system i själva spelet så, ja, då får man gå till 
tredjepart, till det kommer ett bra tracking-system. Alltså jag tycker, när, när dom släpper 
det här beta testet som dom gjort i San Fransico. Då tror jag att jag kommer sluta använda 
GoRadar. För då kommer det finnas ett tracking-system i spelet som funkar på ungefär 
samma sätt. Men tills det inte finns nått bra tracking-system i själva spelet så kommer jag 
fortsätta använda, och tycka att dom är bra. 
 
 
Men hur tycker dessa tjänster har påverkat dig? Trackers påverkar väl på ett visst sätt sen 

har vi sidor som informeras som Reddit och Silphroad vad ser du för skillnaden och vilka 

sätt har de här två olika parterna av externa tjänster påverkat dig? 
  
Reddit och så har påverkat spelandet på det sättet att jag har blivit mer medveten om vilka 
Pokémons som är bra och vilka som är dåliga, IVn hade jag koll på redan från original 
spelet men jag visste inte hur de funkade i Pokemon GO så att det har ju lett till att jag 
blivit informerad om sånt, movesets asså jag har tagit all min info från Reddit så det har ju 
lett till att jag vet mer om spelet så att jag kan bli bättre på det. Medans tjänster som 
GOradar snarare har varit ett medel att få dem här pokemonens som är bra, som jag vet är 
bra och jag kan använda mig av så det är en information mot någonting mer praktiskt ett 
hjälpmedel, både är hjälpmedel på olika sätt. 
  
Men vilka faktorer skulle du säga har påverkat mest av att du har i princip fångat alla 

pokemons? Både interna och externa dig personligen. 
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Det som har påverkat mest, reddit har hjälp en hel del i att hitta nesten för det får man ju 
inte via GOradar, den hjälper inte så. Så att jag har hittat många nesten och jag fick min 
Venosaur genom att vara i tessinparken as mycket, så att vissa Pokémons måste man 
farma lite för att utveckla har jag fått genom Reddit och vissa enskilda genom som 
aerodactyl har jag lyckats hitta genom GOradar. Så dem har påverkat liksom på lite olika 
sätt Reddit har mer fått mig att hitta nya platser, jag har besökt jätte många parker i 
Stockholm liksom jag har sett så otroligt mycket mer av Stockholm sen Pokemon GO kom 
ut medans GOradar har hjälpt mig mer med lokal navigation, springa runt på gatorna i 
gamla stan och slussen o så.  Så att om man ska ta det från ett geografiskt hjälpmedel så är 
Reddit hjälpt på en stor skala med Stockholms geografin i helhet medans GOradar har 
hjälpt med lokalsinnet att man hittar på dem mindre platserna. Asså jag tror att det är ett 
spel som är här för att stanna, det tror jag. Så det kommer säkerligen ske en stor dipp 
under vintern för att det kommer inte va lika många casuals som är ute och spelar under 
vinterhalvåret när det är kallt liksom. Det kommer definitivt finnas hardcore spelare som 
fortfarande är ute i 20 minus och är ute och hänger på lures. Men att det kommer att dippa 
under vintern det är inget snack om saken. Men sen har jag sett diskussioner om hur man 
bäst förbereder sig för vinter för att fortsätta spela det har förvisso varit på Reddit och 
förmodligen varit hardcore spelare som engagerat sig i diskussionen. Men jag tror om de 
släpper nästa generation till nästa sommar så kommer det dra igång hypen så tror jag då 
kan de ha nästan lika många spelare då också. Nu är det någonting som är accepterat 
samhällsfenomen på en gigantisk skala så det är någonting som finns i folks minnen. Alla 
kommer ihåg förra sommaren när alla spelade Pokémon GO ”och nu har det kommit nya 
Pokémons så man kanske ska ladda ner den där appen igen och se vad som händer” så man 
får den där spiken igen med alla de här nya testanvändarna som kanske fångar in någon 
mer som insåg att det här var faktiskt ganska kul och man kanske bara testade det lite 
kort förra gången så jag tror att det definitivt är ett spel som är här för att stanna. Även om 
användare antalet säkerligen kommer minska över tid så tror jag det har en sån stor 
användarbas så tror jag inte att det kommer dö inte på länga i alla fall. 
  
Men vad med Pokémon GO tycker du behöver förbättras så det ser ut i nuläget? 
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Det som jag tycker behöver förbättras det är asså fightning-systemet överhuvudtaget, gym-
matcher och så för att det är så obalanserat. Det finns fem stycken Pokémons som är riktigt 
bra och resten är sådär halv kassa. Jag tycker Trainer Tips på Youtube har gjort många 
bra videor om hur man skulle kunna om balansera hela systemet för att fler Pokémons ska 
bli användbara för just nu finns, jag som har nästan alla Pokémons jag vet ju de Pokémons 
jag använder oftast för gym-fighter det är min Dragonite och Snorlax och Vapeoreon och 
Victreebel och Exeggutor det är typ dem, jag använder min Machamp ibland mot Snorlax 
för jag tycker att Machamp är cool och han har karate chop och cross chop, han kan klå en 
Snorlax på ungefär lika hög CP. Men han gör absolut inte ett bättre jobb än min Arcanine 
eller min Dragonite t.ex. trots att det är ”Super effective” så mm det tycker jag är en av de 
tråkigaste grejerna och det är också det som gör att jag inte engagerar mig inte gym så ofta 
utan jag tar de som finns runt campus här och det är typ tre stycken det är lugnt, jag 
tycker inte det är så jättekul. Men det är en av dem grejerna som behöver förbättras och 
sen också bättre spawns på mindre befolkningstäta platser för ute i Hässelby så finns det 
bara Pidgeys och Ratatas. Ibland så kan jag ha riktig jäkla tur, jag fångade en Electrabuz 
vid en rare spawn nära huset jag har fångat en Dragonair som spawnat precis nedan för 
huset och jag har fångat en Weesing men det är tre Pokémons på tre månader som har 
varit sällsynta som har spawnat, jag har plockat majoriteten av alla spawns när jag varit 
där så det vore något för att lyfta spelet för folk som inte bor i stora städer jag menar att 
jag ska flytta till Uppsala och jag har testat att spela i Uppsala och det är skillnaden 
mellan Uppsala och Stockholm även om befolkning skillnad är inte så stor i centrala 
delarna men skillnaderna i Pokémon GO är gigantiskt. Uppsala är typ 25% av alla 
Pokémons som dyker upp är Drowzee och sen är dem här jättevanliga och sen så finns det 
en liten typ 5-10% som är mer sällsynta som dyker upp mycket oftare i Stockholm än i vad 
dem gör i Uppsala och båda är stora städer i Sverige, att det ska vara en sån markant 
skillnad det tycker jag faktiskt inte är så bra om de skulle kunna komma på ett sätt jag har 
inget bra förslag själv hur man skulle kunna göra det men jag måste förbättra för inte att 
tappa spelare som inte bor i metropoler och jag antar att det kanske är så att Niantic inte 
har något intresse av det eftersom de får sina mest pengar från metropoler, det är så att 
folk som är i kanten av städer inte spelar lika mycket och lägger inte lika mycket pengar så 
det är inte intressant ut monetärt perspektiv men man kan ändå önska. 
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Men slutligen då har du något du vill tillägga? Några tankar? 
  
Nej jag tycker bara att det är ett bra spel, jag har till och med fått min mamma att spela 
som är 54 och hon har gått jättemycket så jag tycker det är ett fantastiskt spel ur det 
perspektivet, jag är träningsmänniska det är jag, jag har tränat hela livet så tycker det är 
jättekul att se allt folk som är ute och rör på sig så ur ett folkhälsa perspektivet så tycker 
jag det är det bästa som hänt på länge med folk som är ute och socialiserar och folk som rör 
på sig det är jättebra för folkhälsan. Jag menar mamma sms-ar mig till och med spontant 
”nu har jag varit ute gått en mil med min Charmander och kläckt tre ägg” så jag tycker det 
är skitkul att det får folk att vara aktiva för det tycker jag är en av de viktigaste sakerna i 
livet är att vara aktiv. 
  
Då får tacka så jättemycket för intervjun. 
  
Tack för jag fick vara med. 
 

Då avslutar officiellt intervjun där. 
 

Bilaga 2 - Transkribering av intervju 2 med respondent 2 
 
Om jag har förstått det rätt så är du en administratör på ett stort Pokémon GO - forum, 

cirka 30.000 medlemmar? 
 
Mhm, stämmer bra. 
 
Vet du vad anledningen är till att denna kanal startades?  
 
Pokemon GO gruppen?  
 
Ja. 
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Umm. Det är en liten backstory på den, men, det fanns ju flera som försökte starta 
PokemonGoSverige grupper, och då är det en kille som arbetar mycket med föreningar som 
heter Samir. Och han bara kontaktar allihopa och bah såhär, vi måste göra en grupp så vi 
fokuserat antal medlemmar i samma. Och så gick dom ihop och gjorde, tog bort de andra 
grupperna och gjorde en stor grupp. Och då så när folk började få.. Började bli intresserade 
för spelet så, ah, fanns det ju bara en grupp att hitta då, att söka på. Så då fick vi ihop 
majoriteten av alla som var intresserade av att diskutera spelet. Eh, och vi startade ju den 
egentligen nån vecka innan spelet släpptes också, så vi hade ju suttit och hypat spelet 
innan. Och såg fram emot det.  
 
Men fanns det något specifikt behov, såg ni nått behov av att skapa den här gruppen eller 

gjorde ni det på skoj, eller av intresse 
 
Vi har ju många grupper, alltså vi som är admins i den gruppen, jag kom in lite sent, men 
det är många där jag känner på riktigt, sen innan. Eh, då. Vi har ju många grupper som 
intressegrupper. Vi har ju typ en Animal crossing grupp, det finns en Nintendoclub’s grupp, 
en 3D’s grupp. Och där finns det en liten skara medlemmar i varje som är just intresserade 
av det här. Så du gjorde vi också klart en Pokémon GO grupp. Vi är Nintendo fans liksom. 
Sen att det joinade 29.000 medlemmar det är en annan femma *skratt*.  
 
Ja, nehmen precis. Men det utgick alltså från er och inte ifrån att ni ville fylla något hos 

användarna, om jag förstått rätt? 
 
Neh men precis. Vi ville ju skapa… Men gruppen har ju växt till själv, till sitt eget liv och 
vaf folk tycker och tänker. Det är en väldigt härlig grupp måste jag säga.  
 
Har du identifierat några trender eller specifika mönster hos dom som använder kanalen?  
 
Umm. Svårt. Det går ju i vågor lite vad som händer där. Ena dagen som man vaknar och så 
är det typ världens kalabalik för någon har sagt nånting. Och så har tjejerna skapat en 
egen tjejgrupp och “varför stödjer ni sexism” när det står alltså i reglerna att vi inte gör det 
och vi får rapportera. Så sådana trender har börjat att blir bråk. Ena dagen så vaknar man 
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och så bah, hm, en tidningsartikel  om den här grejen som skrevs igår *skratt*. Fast det 
har varit positiva tidningsartiklar. Det var ju någon som blev kärleksbombad för att han 
fick sin Snorlax borttagen av sina vänner, och då gick ju dom ihop och gav han pengar och 
såna grejer. 
 
Aww. 
  
Ja det var jätte.. Bara varit bra feedback. 
 
Va kul! Men det finns inga specifika trender, vi har användarna. Att man ser att nu delar 

man mycket information om det eller…? 
 
Dom styrs ju mycket av externa nyheter. Så ju mer siter som fake-rapporterar. Icke-
nyheter som nyheter. Att, även fast det står i artikeln: “Det här är bara våra spekulationer” 
så, dom bah: “det kommer generation två i jul, jag lovar!”. Så det styrs ju mycket av såna 
fake-nyheter tyvärr. Men nu har vi också GoSverige som skriver i gruppen och, um. Vi 
brukar inte låta tidningsartiklar posta sina grejer där, för det är typ gratisreklam. Men 
GoSverige är nog den enda källan som skriver om det på svenska och är objektiva. Och då 
låter vi dom vara såklart. Så, det är lite censur kanske, att vi inte låter. Fast vi har ju som 
grundregel att om du ska posta en artikel så måste den ha ny information eller så postar 
man till grundartikeln. Länkar man till Niantic eller någon som vidarerapporterar en 
intervju eller GoSverige då så låter vi det vara. Men postar nån en sån fake-nyhet. Vi vill ju 
bara filtrera bort fake-nyheter och click-bait sidor.  
 
Det låter ju smart helt klart.  
 
Ja, det borde ju fler göra. Google ska börja göra det läste jag igår. 
 
Okey. Men har ni några framtida mål med kanalen?  
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Neh, asså. Vi vill att folk ska kunna diskutera och känna sig trygga, umm, vi har ju ordnat 
ett “Pokefest” i Kungsträdgården i samarbete med lite sponsorer, och det vill vi kanske göra 
igen när det blir nått stort event och det är varmt ute, och intresset har visat sig.  
 
Så ni har insett det här och samlat ihop era användare att komma till det här eventet? 
 
Nja, jag vet inte. Vi gjorde bara event för vi hade basen att göra reklam på. Det är inte 
gratis att hyra en park. Så när vi hade många medlemmar kunde vi säga till sponsorerna 
att ni ses garanterat av såhär många. Och då fick vi ihop pengar och kunde, ha ett riktigt 
park häng, riktigt stort. Så sånt vill vi göra mer, det är planerna. Och sen hålla god ton och 
moderera. Det är ett hästjobb.  
 
Ja, jag förstår det.  
Vad har du för personlig erfarenhet av andra externa tjänster när det kommer till spel? 
 
Um, jag har ju hängt mycket på forum själv. Så det blir ju mycket Reddit. Back in the day 
så fanns ju Nintendo klubben. Eller ClubNintendo som det hette. Forum, nyhetssidor ah 
jag tittar ju sånt hela tiden. Så att, om jag gillar ett spel så kollar man ju upp extra liksom. 
Och speciellt om det är spel som, för media funkar det ju så att om ett spel är på väg, då 
täcker media det tills det släpps, sen skriver typ ingen om spelet. Om det inte är Destiny 
med uppdateringar hela tiden. Och då måste man ju söka sitt intresse hos forum för att se, 
hur det går för folk, vad de tycker om spelet och såna grejer.  
 
Mm. Så du skulle säga att du är väldigt aktiv inom externa tjänster? 
 
Mm, eller vad menar du med externa tjänster, som hemsidor? 
 
Med externa tjänster då tänker jag på antingen applikationer som bidrar någonting till 

spelet, information eller funktioner och så vidare, eller då forum. Eller i vissa spel externa 

tjänster som man kan ladda ner till spelet addons och så vidare. Sånt som kommer från 

tredjepart helt enkelt, som berör spelet.  
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Ja det beror, jag försöker att inte fuska i spel, och många såna grejer, inte många, men 
vissa  grejer. Speciellt Pokémon GO har varit på gräns till.. Har ju brutit mot avtal och 
sånt. Så dom försöker jag undvika. Men hjälpredor som att typ hålla koll vilka IV’s 
Pokemons har och sånt dom är ju självklart, dom bryter ju inte mot någon regel. Så dom 
använder jag såklart.  
 
Har du identifierat några trender inom andra externa tjänster än just det forum du 

administrerar? 
 
 Umm, jag gillar ju Silphroad. Och dom har ju öppnat upp nu till exempel att man kan 
komma åt deras nestatlas, i början var det ju bara stängt för beta-användare. Så det 
försöker ju både GoSverige och, jag har inte sagt till om den än, men GoSverige försöker få 
folk att uppdatera mer . Så det hoppas jag blir en trend. Just för Pokemon GO. För ju mer 
användare som kan samla in information desto lättare blir det för alla medlemmar. Och 
man pratar om ett ganska brett tema, men ju bättre alla blir på spelet desto bättre kan 
man bli som top, alla lyfter varandra när man spelar. Det ser man när man fight gym, folk 
blir bara bättre, ju bättre, ju större gruppen blir. 
 
Men hur tycker du att du att dem tjänsterna du använt påverkar dig? 
  
Tredjepartstjänster? 
  
Ja, tredjepartstjänster. 
  
Just IV-grejerna har gjort att jag inte slänger Pokémons direkt, jag samlar på mig en större 
mängd Pokémons t.ex. och då måste jag köpa mer bag space, så sitter man där med 1000 
och måste dumpa minst 250 stycken ikväll så dem har garanterat påverkat mitt spelande 
och vad jag tittar efter och när jag lär mig nya grejer. 
  
Så de tjänsterna har påverkat hur du spelar? 
  
Mm 
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Vad tror du det beror på att Pokémons Go har en sådan såpass stor extern miljö av tredje 

parts tjänster runt om spelet? 
  
Dels att det är populärt och det är många unga vuxna som spelar Pokémon och många av 
dem är utvecklare idag och ser det som en utmaning att bygga till bra tjänster och det är en 
affärs idé att bygga sådana tjänster så det är lukrativt, det är något som ligger nära hjärtat 
och så är det populärt. 
  
Tror du att någonting beror på utvecklingen av spelet? 
  
Att det är dåligt? 
  
Eller att det finns ett behov för det? 
  
Ja det också, Niantic är extremt sega på kommunikation och lägga till nya funktioner, folk 
blir otåliga och man kunde önskat att det gått lite annorlunda, men de har inte så mycket 
folk och det brann ju på andra ställen men nu har det lugnat ner sig och det verkar släppa 
lite mer. 
  
Vad tycker du personligen att utvecklarna, Niantic i det här fallet borde göra? Eller kan 

göra kring den här situationen? 
  
Dem borde ha en road map, med vad som kommer hända de närmsta månaderna för att 
kommunicera med spelarna för då slipper man mycket av tredjeparts informationen som 
folk spekulerar om, man slipper gå ovetandes, visst är det kul med att ”imorgon kommer 
den här uppdateranigen” ungefär så det fungerar just nu men det omöjligt att planera 
event runt det, asså om vi som intressegrupp skulle vilja ha ett nytt Poké-fest, vi ville ju ha 
Poké-festen vid den svenska releasen va men hux flux så släpptes det liksom och vi la oss 
två veckor efteråt så Niantic borde ha en slags road map. Många stora MMO’s har ju det, ”i 
april ser vi till att den nya menyn kommer”, ”tre nya battlefields där borta” men Niantic 
bara ”aaah, trading som va i trailen kanske kommer snart eller är på g” , ”generation två är 
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på g” eller ”legendaries är på g” och sen bara nästa vecka ”buddies pokémons” som de aldrig 
har pratat om kommer, man bara va? 
  
Men tycker du att utvecklarna tar hänsyn till spelarnas åsikter och de behov som dyker 

upp från tredjeparts tjänsterna? 
  
Knappt, det märks knappt, dem har väl lagt in många förbättringar, spelet ser ju redan nu 
väldigt annorlunda ut och menyn är snyggare och ikonerna är snyggare det är niceare 
interface men det är inte gigantiskt stor skillnad. Men det rör sig åt rätt håll. 
  
Vad tror du behovet för alla de här externa tjänsterna kommer ifrån då? 
  
Att spelet inte är så avancerat, alltså du går omkring trycker på en Pokémon och kastar en 
boll på dem. Och det blir tråkigt efter en stund och då måste man hotta upp spelet lite, det 
gör man genom att använda de här karttjänsterna då hittar man Pokémons oftare, du vill 
veta vilken IV dem har och då för att ha något nytt mål att fokusera på så att söka mer 
utmaning och att inte bli uttråkad när man spelar. 
  
Men har du sätt någon utveckling eller förändring i dem externa tjänsterna som började 

komma ut när spelet lanserades till nu? 
  
Ja dem blir bara bättre och bättre, dem första IV-uträknarna var ju inte jättebra och man 
var tvungen att trycka i saker manuellt. Nu kan du ju bara skicka in en bild, på Android 
finns det bara en sak som lägger sig över och läser av skärmen som är rätt häftig. Så det 
blir ju bättre hela tiden men karttjänsterna struglar ju för dem blir ju avstängde hela tiden 
och det tycker jag är lite coolt av Niantic, lite synd också att de ska bråka med sånt där för 
det tar ju bort tiden från nya funktioner. 
  
Men varför tror du att det finns så många karttjänster som det gör? 
  
För att det är jobbigt att fånga Pokémons, det är jobbigt att hitta Pokémons. Det är väldigt 
frustrerande att veta att du är nära men inte hitta den, det tycker jag är lite konstigt att, 
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det tycker väl alla? Är man i närheten av en Pokémon ska man kunna hitta den relativt 
lätt. Men nu är det bara ja... Även när tre stegs funktionen fanns var det inte lätt, jag 
missade så många, jag kommer ihåg första Electabuzzen så sprang jag runt i kvarteren och 
då på den tiden så fanns ju Pokémons kvar även fast de despawnat i fucking listan så då 
visste man inte ens att dem varit borta en kvart för ingen hade hackat spelet. Så sprang du 
runt typ 40 minuter och leta efter den där Electabuzzen. 
  
Den har man ju varit med om, men hur tror du framtiden ser ut för tredjepartstjänster för 

Pokémon GO ser ut då? 
  
Det är svårt, Niantic försöker stänga ute dem så att det är väl snarare hjälptjänster och 
informationstjänster än dem som faktiskt berättar till dig hur du ska spela, t.ex. 
karttjänster men jag hoppas ju på bra verktyg, att kunna hålla reda på vilka pokémons som 
är bra, vilka movesets som är bra, IV - katalog och hoppas på de utvecklar sina och att 
Niantic ser det och Niantic utvecklar något i stil med det, så att det finns något slags 
komplement. 
 
Du menar att utvecklarna på något sätt följer det som sker utanför spelet? 
  
Mm 
  
Men du nämnde tidigare att du är aktiv i andra spel, ser du några skillnader eller likheter 

mellan dem tredjepartstjänster som finns kring Pokémon jämfört med andra spel? 
  
Vad tänker du på då? 
  
Jag tänker att till just Pokémon finns det mycket mobilapplikationer och det breder ut sig 

över många olika medlen. 
  
Ja det är ganska modernt att göra tjänster som ger information och låter dig sortera 
information som du inte kan göra i spelet, men Pokémon har ju fått så mycket mer men det 
är också för att det är ett spel som rör sig så mycket mer, alltså med datan, datan är ju inte 
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konstant. Men det är ju så att där det finns användare så finns det pengar, och då gör man 
ju appar eller om man är väldigt intresserad av spelet också. 
  
Vi var inne lite på det tidigare men du tror alltså tredjepartstjänster är användbara för 

spelutvecklare? 
  
Jo precis de ser ju vad spelare saknar och kan anpassa spelet. Och jag hoppas ju att de 
kollar på sånt mer, det är ju tråkigt om de inte hänger själva i dem communitys där folk 
vill utveckla spelet som mest och göra det bättre. Så dem borde ju hänga där själva och läsa 
och ba ”shit den här idéen har jag inte tänkt på” ”ja vi kan den här idéen”, det är ju deras 
spel och de får ju sno det dem hittar till viss mån. 
  
Vad är den viktigaste anledningen till att det är användbart för utvecklarna att kolla på de 

här tjänsterna? 
  
De ser behovet av spelarna och kan anpassa spelet efter det. 
  
Det var sista frågan om du inte har något själv att tillägga? 
  
Nej tror vi prata ganska bra. 
  
Tack! 
 

Bilaga 3 - Transkribering av intervju 3 med respondent 3 
 
Använder du dig av tredjepartstjänster till dom spelen du spelar? 
 
Ja några. 
 
Okey vilka typer av tredjepartstjänster? 
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Typ forum eller chattjänster.  
 
Okey, hur kommer det sig att du använder just dessa då? 
 
Mm, dom spel som jag spelar så kan det vara bra att ha kontakt med dom man spelar med 
utanför spelet. Så jag använder typ discord, till, tillexempel min WoW-guild. Där man 
pratar utanför spelet eftersom man inte får notifikationer från spelet när man inte är 
hemma typ.  
 
Okey, du använder inga andra slags tredjepartstjänster? 
 
Mods och addons använder jag mig mycket av, för jag tycker det är skönt typ att man kan 
typ anpassa spelet efter hur man själv vill ha det litegrann. 
 
Okey, men vad skulle du säga är din motivation till att du använder dessa 

tredjepartstjänster? Nu har du ju nämnt några olika typer av dom. 
 
Främst är det väll typ bekvämlighet med båda typerna, alltså dels bekvämlighet med 
kommunikation eller bekvämlighet för det förenklar spelandet för man en addon eller en 
mod. Också kan man, alltså är det typ mods till Skyrim så är det för att det är kul. 
 
Okey, skulle du säga att dessa tjänster har påverkat hur du spelar spelen? 
 
Det har nog gjort det ganska mycket mer effektivt men också att man kanske tar med sig 
spelet lite utanför spelvärlden också. Att man tar med, alltså, tar med sig det till skolan 
eller, ah, man har med sig kontakt med spelet utanför själva spelandet. 
 
Mm. Vad för slags information skulle du säga att dessa tredjepartstjänster ger dig då? 
 
Alltså när det är chatt och forum så är det ju mer kommunikation eller kanske information 
om spelet som man inte skulle kunna ta reda på själv, men är det addons och mods och sånt 
så är det väll att dom kanske tar informationen som redan finns i spelet och förenklar den. 
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Vad tror du behovet och drivkraften kommer ifrån och man tänker på användandet i sig av 

dessa tjänster, inte bara ifrån dig utan i allmänhet? 
 
Jag tror att det handlar om att man vill, för mods och sånna saker görs ju ofta av 
privatpersoner och addons och då kanske det är någon som känner att dom har en jättebra 
idé eller har sett ett behov som finns i spelet och sen vill skapa någonting kring det. 
Så det är väl lite som med vilken produkt som helst, att om det faktiskt finns ett behov så 
kommer folk använda det. 
 
Skulle du säga att du identifierat några trender inom tredjepartstjänster när det kommer 

till spel? 
 
Det känns som att, när det handlar om addons och så, typ varenda addon som är 
jättepopulär som jag vet om är sådana som ändrar spelets gränssnitt. För att folk ofta inte 
gillar standard gränssnittet i spelen. Men handlar det om kommunikation och sånt eller 
forum så är det väll typ basic-saker, som att det ska vara mobilanpassat. Neh men att det 
ska vara mobilanpassat, gratis och att man ska kunna ta med sig det. Gratis är ganska 
viktigt. 
 
Har du några tankar eller åsikter om dessa trender eller vad tror du de beror på? 
 
Det är väll kanske att alla ser lite samma fel i det dom använder, det var svårt.  
 
Men om vi säger såhär då, det måste ju finnas en anledning till att alla ser samma fel och 

därför använder den här typen av tillägg eller dom två behov du såg? 
 
Det kanske är att spelen inte ger, alltså inte ger möjligheten till det typ av utbud som 
spelarna faktiskt vill ha. Eller att man vill ha allting samlat på samma ställe, typ om man 
har en discord eller om man går in på Reddit så vill man hitta allting där, och då kanske 
man inte skulle vara intresserad av om spelet hade en egen liknande tjänst utan man vill 
ha allting samlat på ett ställe utanför. För dom som använder fler spel. 
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Men när det kommer till Pokémon GO, det är ju ett spel där det växt upp många typer av 

tredjepartstjänster kring, är det någon av de här tjänsterna du har använt eller använder 

fortfarande? 
  
Juste ja dels reddit forumet är väldigt bra att använda för dem data mineade spelet för att 
få ut extra information vad man skulle göra, vilka Pokémons man skulle uppgradera och 
sånt. Men också sån där Poké Vision som fanns förut med kartor för att se exakt vart grejer 
spawnade. 
  
Sånadära karttjänster? 
  
Ja, jag tycker just med Pokémon GO så var det alltså för mig blev det ganska ospelbart när 
de tog bort tredjepartstjänsterna för det va dem som gjorde att spelet gick att spela. Själva 
spelet i sig var så himla buggigt och inte så väl fungerande. 
  
Varför tror du det kom upp så många slags tredjepartstjänster just när det kommer till 

karttjänster och sånt? 
  
Jag tror just för att det inte fanns i spelet och dem Niantic eller vad de heter var ju inte 
intresserade av att inkludera det i spelet heller. Då kände kanske användarna att det här 
behövs och liksom det här vill vi ha för att spela det och jag tror inte Niantic inte hade så 
stor koll på sin målgrupp. 
  
Ja men absolut. Ser du några skillnader eller likheter mellan dem tredjepartstjänster som 

växt fram kring Pokémon GO om man jämför med andra spel? 
  
Mmm ja lite för det handlar ju också om typ inte förenkla kommunikationen utan förenkla 
gränssnittet, för Pokémon GO har ju det där tracking systemet där man ska hitta 
Pokémons och det är ju ganska krångligt att använda, det handlar ju också om en 
förenkling. 
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Varför tror du då att Pokémon GO har fått så pass stor extern miljö kring spelet? Det är ju 

en väldigt stor värld utav externa tjänster som byggts upp kring det. Var tror du det beror 

på? 
  
Jag tror dels på det som jag sa innan, att de kanske inte har så stor koll på sin målgrupp 
och inte riktigt vet vad användarna vill ha och då gör användarna det själva istället. 
Eftersom att de aldrig fixade det i spelet och annars för just det spelet handlar ganska 
mycket om samarbete, inte sig men att folk samarbetade och gjorde Facebook-grupper och 
sånt gjorde att det blev en ganska stor community runt det. 
  
Men vad tycker du att utvecklarna kan göra i så fall? Om de märker att det växer upp en 

sån här stor miljö… 
  
Jag tycker att de borde asså dem borde vara tacksamma för det och typ använda sig av det 
och försöka integrerar det i sin tjänst, jag vet t.ex. att med Skyrim Mods är ganska 
liknande de flesta tror jag är ganska, att de tycker moding-communitin är ganska bra och 
att de ibland har anställt folk som har gjort mods till att börja arbeta på spelet. T.ex. att 
man kan använda sig på det sättet. 
 
Så tycker du att Niantic borde göra något liknande? 
  
Ja det tycker jag. 
  
Okej, hur tror du att framtiden för tredjepartstjänster till Pokémon GO kommer se ut då? 
  
Nu spelar jag inte längre så jag är osäker, men jag antar att det fungerar likadant som det 
gjorde för några månader sedan. Dem har ju typ bannat allt nu och dem tar ner allt som 
kommer upp så jag vet inte det gör folk omotiverade till att skapa tredjepartstjänster för 
företaget är så emot det. 
  
Hur kommer det sig att du sluta spela? 
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Det blev kallt ute och att jag tröttnade på att det här tracking-systemet inte funkade. 
  
Det var alltså en funktion delvis en funktion i spelet? 
  
Ja. 
  
Vad hade krävts för att du skulle fortsätta spela? 
  
Asså jag tror att dem hade fortsatt att uppdatera spelet kanske, för det kändes som det 
stannade av och att det inte hände någonting och varje uppdatering som de gjorde kändes 
som spelet blev sämre av, speciellt det där tracking-systemet blev bara sämre och sämre 
det funkade jättebra innan det hade släppts så sent som i Sverige men sen när de började 
uppdatera det så blev det bara svårare och svårare. 
  
Okej, vi var inne lite på det tidigare men vi kanske kan utveckla det lite. Men hur tror du 

att tredjepartstjänster är användbara för spelutvecklare? 
  
Jag tror det är bra för spel handlar ju ofta om att det ska finnas ett community runt det, 
det är ju inga oftast som spelar helt isolerade. Man gillar ju att prata om sina upplevelser 
och dela sina upplevelser och jag tror att tredjepartstjänster eftersom dom ofta är 
utvecklade av användare kan va bra del för spelutvecklare för att få en inblick av 
användarnas åsikter och önskemål. 
  
Okej, har du något att tilläga? 
  
Nej inte direkt. 
  
Okej tack så mycket. 
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