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Så hva er Board Buds?

Board Buds er en mobil applikasjon hvor brukerne kan opprette 
og/eller bli med på arrangementer for å spille
brettspill.

Appen er en fin mulighet for brukerne å møte nye mennesker med 
den samme interessen og bli kjent med dem.

Brukerne har også muligheten til å bruke appen for å finne nye 
spill de kan prøve, enten ved å bli med i et
arrangement eller ved å skaffe det selv.
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Problemstillinger og løsninger

Problemstillingene:

Mange synes det er vanskelig å finne noen å 
spille brettspill sammen med.
Brettspill er i de aller fleste tilfeller er helt 
umulig å spille alene, dette begrenser
derfor ofte muligheten for folk til å drive med 
denne hobbyen. 

Det er ofte vanskelig å overtale de som ikke er 
så vant til å spille brettspill å prøve nye spill. Det 
oppleves ofte komplisert og mye å sette seg inn i, 
ved å spille med
andre kan man lære det mens man har det hyg-
gelig og gøy.

Løsningen:

En app som Board Buds kan det være med på 
å lage et større sosialt nettverk rundt brettspill 
i nærområdet. Den vil også gjøre det lettere å 
finne medspillere og treffe nye mennesker med 
den samme interessen.

Appen bruker definerte og enkle kategorier både 
på type spill og vanskelighetsgrad.
Dette gir brukeren en god oversikt over alterna-
tiver til nye spill å prøve, samt kjapt
få oversikt over hva som finnes på markedet.

Til flere aktive brukere i et område til enklere er 
det å finne nye personer å spille
med. En mobil app har en lav terskel for å utfor-
ske mulighetene og er derfor en god
innfallsvinkel til mange nye spillvenner og 
hyggelige arrangementer.
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Så hvorfor velge Board Buds

Board Buds tar ikke i bruk eller lagrer noe data om brukerne og all denne informasjonen lagres lokalt. 

Du kan melde deg på en runde med brettspill uten at alle på venne-listen din på sosiale medier får 
varsler om det.

Du får muligheten til å vite hvilke spill som skal spilles og hva slags spill dette er, ved hjelp av spill 
biblioteket i appen.

Appen har tusenvis av brettspill i sitt bibliotek som er enkelt tilgjengelig ved hjelp av både sorter-
ing etter sjanger og kompleksitet og andre kriterier. Den fungerer derfor også som et slags integrert 
oppslags verk for spill.

Et mer aktivt brettspillmiljø i nærområdene hjelper med å ufarliggjøre hobbyen fra å være noe kompli-
sert og nerdete til en sosial aktivitet alle er velkomne til å delta i.

Om ikke nok spillere skulle melde seg på vil appen automatisk varsle brukerne som er påmeldt. Det er 
kjapt og enkelt lage et arrangement. Terskelen er derfor lav for å bare opprette et arrangement for et 
spill brukeren ønsker å spille, uten å måtte sende bruker invitasjoner.
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Home

Profil

Arrangementer

Spill

Hjem siden til appen gir brukeren en kjapp 
oversikt over relevant informasjon om det som er 
av arrangementer og forslag til arrangementer 
som passer brukerprofilen.

På profil siden kan brukeren administrere sine 
påmeldte arrangementer og justere sine prefer-
anser for spill de ønsker spille.

Arrangement siden gir brukeren en fullstendig 
liste over alle arrangementene som skjer i det 
spesifiserte området.

På spill siden kan brukeren få anbefalt nye spill å 
spille, samt slå opp informasjon om spill de f.eks 
ikke har spilt før eller er nysgjerrige på.
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Hvordan bruke appens hovedfunksjoner
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Hvordan bruke appens profil side
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Hvordan bruke appen arrangement side
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Hvordan bruke appens spill side
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Utvidelses muligheter

Det kan leggestil funksjoner for brukere å legge inn anmeldelser av spill de 
nettopp har spilt, slik at det blir enklere for andre brukere å finne bra spill.

Gamification elementer kan bli utviklet for løsningen hvor f.eks. kortene fra 
arrangementer man har deltatt på kan samles eller lignende.

Profil funksjonen kan utvides mer med hvordan appen er delt opp, og det kan 
legges til flere sosiale funksjoner som f.eks. en anonym chat mellom de som er 
påmeldt på et arrangement eller lignende.

Arrangemang mulighetene kan utvides med som f.eks. å la brukerne kunne 
opprette ukentlige arrangementer, eller muligheten til å sette opp flere spill 
alternativ.

10



11

Konklusjon

Board Buds er et app konsept som vil hjelpe framveksten av sosiale grupper hvor flere kan samles 
for å spille brettspill.

Brukerne får anbefalt nye spill som passer med deres interesser innen brettspill og blir introdus-
ert til mer ukjente men spenende spill.

Applikasjonen har et modulært oppsett som gjør det enkelt å ekspandere dens funksjoner basert 
på tilbakemeldinger og erfaringer fra brukerne.

Slik appen fungerer er det da en app som skaper en felles platform for brettspill uten å måtte bla 
gjennom mange diverse apper, sosiale medier og nettsider for å finne denne typen arrangementer.

Appen kan enkelt bli brukt for kommersielle aktører ved at de velger å få sin lokasjon tilgjengelig 
som en plass brukerne kan arrangere arrangementer på.
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