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Abstrakt 
 
 

Inom de flesta system, företag och tjänster idag används motivationssystem som 
belönar brukaren med pengar, befordran, poäng, och beröm. Sådana system kallas 
utilitaristiska och spelar an på brukarens yttre motivation. I kontrast till yttre 

motivation har forskare arbetat fram teoretiska modeller för att belysa brukarens inre 
motivation; hedoniska motiverande system. Inre motiverande faktorer kretsar kring 

känslor som glädje och nyfikenhet och har under de senaste åren fått stor 
genomslagskraft inom informationsteknikens värld. Forskarvärlden är dock oense om 
huruvida utilitaristiska och hedoniska system bör kombineras och vilken effekt det 

kan få på motivationen. Vissa menar att Gamification kan fungera som en brygga 
mellan hedoniska och utilitaristiska system då begreppet innehåller båda typen av 

motiverande faktorer. 
 
För att undersöka om och hur gamification kan kombinera hedoniska och 

utilitaristiska system har författarna till denna rapport utformat ett gränssnitt som 
sedan legat till grund för användartester. Användartesterna utfördes, som en del av 

den parallella fallstudien, på asylsökande ungdomar mellan 13-18 år. Utifrån 
resultatet av användartesterna kundes slutsatsen dras att man med hjälp av relevanta 
gamifieringsprinciper kan och bör kombinera hedoniska och utilitaristiska system för 

att skapa ökad motivation. 
 

Nyckelord: 
Gamification, hedoniska värden, utilitaristiska värden, motivation, användbarhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
 
In most systems, businesses and services, utilitarian motivation systems, that rewards 

the user with money, promotion, points, and praise, are currently being used. 
Utilitarian systems harness the users’ extrinsic motivation. In contrast to extrinsic 
motivation, researchers have developed theoretical models to illuminate the users’ 

intrinsic motivation; hedonic motivational systems. Intrinsic motivating factors 
revolve around emotions such as joy and curiosity and has had a major impact on the 

information technology world in recent years. The scientific community, however, 
disagree on whether utilitarian and hedonic motivation systems should be combined 
and of the effect it could have on motivation. Some argue that Gamification can act 

as a bridge between the hedonic and utilitarian systems because it includes both types 
of incentive factors. 

 
In order to examine whether and how gamification can combine hedonic and 
utilitarian systems, the authors of this report, designed a digital interface which 

formed the basis for usability tests. The usability tests were carried out as part of a 
parallel case study, on asylum seeking youths between the ages of 13-18. Based on 

the results of the usability tests the conclusion, that with the help of relevant 
gamification principles hedonic and utilitarian systems can and should be combined 
to create greater motivation, were drawn. 
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1 Introduktion  
 
Flykting och invandrarfrågan är ett hett omdebatterat ämne i Sverige idag. År 2015 
inkom 162 877 ansökningar om asyl i Sverige vilket är en dubblering från föregående 

års 81 301 ansökningar (Migrationsverket, 2016). En oroväckande stor del av dessa 
asylsökande är barn och ungdomar, vissa är ensamkommande (Statistiska 

centralbyrån (SCB), 2016). Jämte denna ökning sätts hög press på Sveriges 
asylboenden, dels i mån av plats, men också i mån av hantering, aktivering och social 
samverkan.  

 
“Nya tidens medborgardialog” är ett initiativ som Christer Hellberg har varit med att 

utveckla. En del av projektet är att utveckla ett digitalt verktyg riktat till målgruppen 
13-18 år, främst asylsökande men även andra ungdomar med svårigheter i samhället. 
Detta verktyg, en app som visualiserar en digital “intressekortlek“, ska enligt 

förhoppningen kunna användas för att aktivera målgruppen och på så vis främja deras 
sociala samverkan och i förlängningen deras integration i samhället. Fallstudien i 

denna rapport har fokuserat på utvecklandet av ett digitalt gränssnitt i enlighet med 
ovanstående initiativ som vidare legat till grund för den parallellt bedrivna 
forskningen, som är en egen studie, kring motiverande system genom gamification. 

 
Forskning kring motiverande system är tudelad. De flesta system i dagens samhälle är 

utilitaristiska, uppbyggda kring yttre motiverande faktorer, till exempel arbetsplatser 
där de anställda får lön, befordringar, bonusar och beröm. De senaste åren har dock 
forskare uppmärksammat potentialen i inre motiverande system, hedoniska. Sådana 

system är ämnade att framkalla motivation genom att användaren upplever till 
exempel glädje och nyfikenhet i uppgiften i sig.  Lowry et al., (2013) har pionjerat 

området kring hedoniska motiverande system i och med utvecklandet av Hedonic 
motivation system adoption model (HMSAM (se 2.1.3)) som belyser hur enbart inre 
motiverande faktorer leder till viljan att bruka. Venkatesh et al., (2003) menar å andra 

sidan att yttre motiverande faktorer måste inkorporeras i ett system för att det ska nå 
framgång. Gamification som är en process att med speltänk och spelmekanik 

engagera och skapa motivation hos användaren i brukandet av en tjänst eller produkt 
(Zichermann & Cunningham, 2011) har undersökts och applicerats i utvecklandet av 
verktyget då begreppet, enligt Wiegand & Stieglitz (2014), har potentialen att fungera 

som en brygga mellan inre motivation och yttre motivation. Likaså har begreppet 
användbarhet, som enligt Mosiane & Brown (2014) är en förutsättning för ett lyckat 

gamificationsystem, analyserats och tagits i beaktning, detta även för att adressera 
målgruppens eventuella hinder. Användbarhet, som är ett relativt brett begrepp, 
definieras enligt Nielsen (2012) som en symbios av användarvänlighet och 

användarnytta. Då till exempel ett systemet känns meningsfullt för användaren i det 
mål hen har, samtidigt som målet är lätt och intuitivt att nå.  
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Litteratur och empiriska studier där hedoniska och utilitaristiska faktorer appliceras 
genom gamification är begränsad. Författarna av denna rapport finner det därför 

nödvändigt att utveckla en modell med de mest relevanta faktorerna inom området 
som sedan appliceras och testas i utvecklandet av ett gränssnitt och genom anpassade 
användartester. 

 
 

1.1 Syfte och problemformulering  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka på vilka sätt gamification kan ena 
hedoniska och utilitaristiska värden i strävan att skapa förutsättningar att motivera 

användaren att bruka ett specifikt system. Genom fallstudien utvecklades ett digitalt 
gränssnitt med gamificationprinciper som låg till grund för att testa effekten på 
användningen av systemet empiriskt. 

 
Rapporten syftar även till att understödja den, enligt författarna, samhällsnyttiga 

utvecklingen av informationssystem som kan hjälpa asylsökande och andra utsatta 
ungdomar i deras sociala samverkan. 
 

Forskningsfrågan som besvaras lyder: 
 

Hur kan gamification påverka användningen av ett digitalt gränssnitt som 

inspirerar till social samverkan hos utsatta ungdomar?  
 

För att besvara forskningsfrågan används HMSAM-modellen för att ge insikt i 
hedoniska motiverande faktorer. Gamification undersöks för att ge insikt i både 

hedoniska och utilitaristiska motiverande faktorer. Kombinationen av hedoniska och 
utilitaristiska värden genom gamification illustreras i en anpassad HMSAM-modell 
(se figur 2.) Under projektets gång utvecklas två gränssnitt, gränssnitten har som 

huvudfunktion att presentera ”intressekort” för användaren som hen sedan kan välja 
att utföra eller inte. Det ena gränssnittet innehåller spelifierande faktorer så som 

tidsbegränsning, levlar och poäng medan det andra saknar dessa faktorer. 
Gränssnitten testas sedan på ungdomar som bor på asylboende. Hälften av 
ungdomarna testar det ”gamifierade” gränssnittet och hälften testar det ”icke-

gamifierade” gränssnittet. Resultaten från dessa tester förväntas visa på att hedoniska 
och utilitaristiska värden kan kombineras för att öka motivationen hos användaren att 

bruka det specifika gränssnittet. Även andra aspekter av hur gamification kan påverka 
användningen förväntas kunna observeras.  
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2 Bakgrund och teori 
I detta kapitel beskrivs HMSAM-modellen och teorin bakom gamification för att 
undersöka kopplingen mellan motivation och gamification. Slutligen adresseras även 
teori kring användbarhet som ligger till grund för en lyckad applicering av 

gamification. 
 

2.1 Hedonic motivation system adoption model (HMSAM) 

Forskning kring hedoniska värden inom informationsteknik har, enligt Lowry et al. 
(2013), länge ignorerats. Med tanke på den explosionsartade utvecklingen av 
teknologi i hemmet (och i mobilen) som kretsar mycket kring spel, sociala nätverk 

och andra nöjen, kan man heller inte blunda för den inverkan den får på den globala 
ekonomin. Då begrepp som HMS och UMS (Se. 2.1.3) relativt nyligen satts under 

forskarvärldens lupp finnes likaså ett krav att sätta dem i teoretiska och applicerbara 
modeller (Lowry et al., 2013). HMSAM är en sådan modell som specifikt undersöker 
hedoniska värden och dess inverkan på teknologiacceptans. Man använder TAM som 

en slags grundmodell där hedoniska faktorer skapar förutsättningar för viljan att 
bruka.  

2.1.1 TAM 

Technology Acceptance Model (TAM) är en teoretisk modell som ämnar förklara 
vilka faktorer, i grunden; upplevd nytta och upplevd användarvänlighet (se figur 1.) 
som påverkar användaren att acceptera ny teknik. Upplevd användarvänlighet kan 

definieras som hur tillgängligt och lättanvänt ett system är, medan upplevd nytta 
snarare definieras som hur väl systemet tillser att användaren når sitt mål när hen 

använder systemet (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989).  
 

 
 

                  Figur 1. TAM-modellen (Davis, 1986) 
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Upplevd nytta, användarvänlighet och viljan att bruka är tre faktorer ur TAM-
modellen som även appliceras i HMSAM-modellen (se 2.1.3). Faktorerna har en 

relativt fristående roll i HMSAM-modellen och syftar till att försäkra det motiverande 
systemet framgång genom god användbarhet. 
 

TAM-modellen har dock en tendens att bli vag och svårtolkad, framförallt då det är 
upp till brukaren själv (av TAM-modellen) att avgöra vilka värden som kan 

komplettera modellen specifikt för dennes forskning. Bagozzi (2007) har kritiserat 
modellen för att vara för simpel och att metoder för att mäta vad som styr den 
upplevda nyttan och den upplevda användarvänligheten inte är tillförlitliga eller ens 

utvecklade. Då modellens utformande och enkelhet öppnar för fri tolkning, kan den 
ibland förlora sitt ursprungliga syfte, något som Putz & Treiblmaier, (2015) bekräftar 

där de, i en extensiv undersökning av vilka gamificationvariabler som har åverkan på 
beteende och attityd, ser på upplevd nytta och upplevd användarvänlighet som 
“beroende variabler”, alltså variabler som man i ett experiment kan påverka. Då ett 

sådant perspektiv antas kan man argumentera för att man frångår ursprungsmodellen 
så drastiskt att en helt ny modell istället bör implementeras. 

2.1.2 HMS och UMS  

För att skapa motiverande system idag används i huvudsak Utalitarian motivation 
system (UMS), ett system som belönar brukaren genom beröm och lön. Enligt 
Venkatesh et al. (2003) måste systemet erbjuda någon form av yttre belöning för att 

nå framgång, dessa belöningar kan till exempel. vara lön, beröm eller befordran och 
är sällan knutna till uppgiften som personen utför i sig. Forskning har dock visat att 

denna form, att med yttre medel motivera en användare, sällan främjar kreativitet och 
komplext tänkande (Butler & Nisan, 1986) utan snarare producerar ett smalare 
tankesätt. (Venkatesh et al., 2003) 

 
Hedonic motivation system (HMS) är ett system som i kontrast till UMS syftar till att 

skapa en vilja hos användaren att bruka systemet av inre motiverande anledningar.  
Historiskt relaterar hedonisk motivation till en persons nöje och smärt-receptorer och 
hennes förmåga att närma sig ett mål eller fly från ett hot. Denna förmåga styrs av 

väldigt basala värden i människans inre så som; kärlek, hat, glädje och rädsla. 
(Higgins, 2006) Systemet används företrädesvis inom spel och sociala medier och 

generellt fokuserar man på de positiva faktorer som leder till viljan att bruka; till 
exempel. glädje och nyfikenhet, men även spänning och kontroll.  
 

Gu et al., (2010) hävdar att man inte bör utesluta det ena systemet när man arbetar 
med det andra, och att båda system kan leda till viljan att bruka. För att illustrera 

denna teori har dem delat in nyttan i utilitaristisk nytta och hedonisk nytta. Båda är 
enligt Gu et al., (2010) en förutsättning för viljan att bruka men främst applicerbara 
på olika typer av användare i samma brukssituation. I en studie av samma författare 

undersökte man om och hur anställda och studenter skulle motiveras att bruka ett IM-
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system (instant messaging). Resultatet visade att de anställda blev mer motiverade av 
den utilitaristiska nyttan medan studenterna snarare av den hedoniska. Gu et al., 

(2010) menar alltså att olika motiverande system fungerar olika bra på olika 
målgrupper. Den äldre målgruppen föredrog UMS och den yngre HMS.  

2.1.3 HMSAM (Hedonic motivation system adoption model) 

Då HMS är en relativt ny teoretisk disciplin har man ännu inte gjort några mer 

extensiva praktiska undersökningar, och än mindre saknas enligt Lowry et al., (2013) 
en teoretisk modell för hur man kan implementera hedoniska motivatorer i acceptans 

av teknologi. I ett försök att undersöka vilka hedoniska variabler som främjar viljan 
att bruka, och inkorporera dem i den klassiska TAM-modellen utformade Lowry et 
al., (2013) den så kallade HMSAM-modellen. 

 
HMSAM är en teoretisk modell som belyser inre motivation, grundad i flow, och hur 

dessa värden (Nyfikenhet, Glädje och Kontroll) dels påverkar viljan att bruka men 
också kan frammana immersion. Immersion definieras enligt Lowry et al. (2013) som 
upplevelsen av totalt engagemang där andra uppmärksamhetskrav, i stort sett, 

ignoreras. Glädje (spelglädje) och nyfikenhet påverkar enligt Lowry et al. (2013) 
starkt känslan av immersion vilket leder till att användaren oftast brukar systemet 

under en längre tid med ett större engagemang vilket blir en ytterligare faktor för 
viljan att bruka. 
 

Till skillnad från andra modeller där Glädje har behandlats som den enda inre 
motivatorn har man i HMSAM, för att bredda förståelsen av faktorer som leder till 

lyckade HMS, “samlat upp” fler värden som är viktiga faktorer för inre motivation. 
Dessa faktorer så som, nyfikenhet, att utmana sig själv, relationsbygge, 
självständighet/frihet osv. är alla hämtade ur den flow-baserade kognitiva 

absorptionen (KA). Kognitiv absorption definieras av Weniger. & Loebbecke (2011) 
som “ett tillstånd av djup inblandning i mjukvaruhantering” och grundas i, som ovan 

nämnt Flow (Den gyllene medelväg som en individ upplever i utförandet av en 
uppgift då hennes förmåga matchas av svårighetsgraden), men också i trait of 
absorption (Viljan och förmågan hos en brukare att låta sig absorberas i en 

uppgift/event/system) och Notion of cognitive engagement (individens förmåga att 
simultant omfamna nyfikenhet, fokus och intresse). KA erbjuder enligt Lowry et al., 

(2013) en mycket djupare förståelse för vilka hedoniska motiverande faktorer som 
styr Viljan att bruka och i modellen nedan (se figur 2.) så representeras KA i  rosa. 
Märk även att upplevd nytta (Perceived usefulness) inte adresseras så som vanligen 

brukligt, alltså att ett system vore nyttigt för produktivitet eller kunskapsintag. I 
HMSAM avgör upplevd nytta enbart hur nyttigt ett system är för att till exempel ha 

roligt, slappna av eller för “the usefulness of pursuing pleasure”. Teorin tillskriver 
egentligen inte yttre motivation någon relevans i och med att HMS aldrig handlar om 
belöning i form av lön eller andra morötter. Enligt Lowry et al. (2013) styrs HMS, 

och så HMSAM, helt av inre motivation och man går till och med så långt som att 
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helt marginalisera yttre motivation och förkasta den som “hot” mot individens känsla 
av kontroll och upplevd självförmåga. Man menar att deadlines, direktiv och belöning 

(typiska yttre motivationer) underminerar hedoniska värden (glädje, nyfikenhet etc.).  
 

 
Figur 2. HMSAM-modellen (Lowry et al., 2013). 

 

Detta ställningstagande har dock mött visst motstånd i forskarvärlden, bland annat av 
Wiegand & Stieglitz (2015) som hävdar att man, till exempel. genom gamification, 

kan dra nytta av ett kombinerat utilitaristiskt och hedoniskt system eftersom att ett 
och samma informationssystem kan användas till både nöje och produktivitet, och att 
till exempel gamification kan appliceras på ett utilitaristiskt system och så med fördel 

inkorporera hedoniska värden som inte nödvändigtvis överskuggar de utilitaristiska, 
utan snarare framhäver dem. Även om det i teorin bör vara lyckat att kombinera 

utilitaristiska och hedoniska dimensioner i ett system så framhäver Wiegand & 
Stieglitz (2015) dock att teorin kring Gamification ännu ligger i sin linda och att där 
man har försökt kombinera dem ofta saknar tillräckligt väldesignade 

gamificationinslag. (Wiegand & Stieglitz, 2015) 

 

2.2 Gamification 

Gamification är en ung term men troligtvis har människan i stort sett alltid spelifierat 
olika situationer och scenarion, att ha ett speltänk för att lösa problem och att 
motivera människor är inte någonting nytt. Exempelvis har militären använt sig av 
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gamification i hundratals år då de använt spel och simuleringar i träningssyfte. Redan 
för trehundra år sedan lade David Hume den filosofiska grunden för förståelsen av 

motivationen hos spelare, men det var inte fören år 1973 som Charles Coonradt 
började undersöka spelifiering på ett vetenskapligt plan. År 2002 myntade Nick 
Pelling termen “gamification” även om det skulle dröja enda till år 2010 innan teorin 

började användas i utvecklandet av mjukvara så att företag kunde åtnjuta fördelarna 
av belöningssystem för att öka användarens motivation (Marczewski, 2012), 

(Zichermann & Cunningham, 2011). 
 
Gamification är ett begrepp som kan nyttjas på många olika sätt. Det kan till exempel 

användas för att marknadsföra produkter och tjänster, för att utveckla spel, eller som 
en metod för att lära in komplexa system. Om gamification inte brukas specifikt till 

utvecklandet av spel så använder man istället ofta olika inslag av spelrelaterade 
funktioner för att motivera användaren till att bruka system som egentligen inte är 
spel. Sådana system kan exempelvis vara informationssidor eller funktioner som inte 

innefattar några förhöjda motivationsmoment för användaren men som med hjälp av 
gamification ökar användarupplevelsen och därför viljan till att bruka. (Zichermann 

& Cunningham, 2011)  
 
Jensen (2012) menar att man kan göra det mesta i vardagen och människors liv till ett 

spel. Ett exempel är att ha ett hälsosamt liv och ta hand om sin kropp, arbetet är ett 
spel och att köra bil är ett spel. Människor engageras mer om de tänker att vardagen 
är ett spel, det är ett väldigt effektivt sätt som ökar prestationen i de olika 

vardagsuppgifterna, och som i sin tur kan leda till ett bättre liv, utan att användaren 
tänker på det. Ett annat exempel på detta är att göra shopping till ett spel, vilket 

gynnar både konsumenter och butiker. Det visar sig även, enligt vetenskapliga 
studier, att spel kan hjälpa människor att leva längre genom att till exempel avvärja 
demens och förbättra allmän hälsa. Det kommer därför inte som någon överraskning 

att olika företag och produktdesigners använder gamification i olika tjänster och 
produkter. Zichermann & Cunningham, (2011) hävdar att man kan höja motivationen 

hos användare i deras önskan att uppfylla specifika mål om man applicerar 
gamification på ett lyckat sätt.  

2.2.1 Gamification och motivation (inre och yttre) 

Det mest essentiella i gamification är att skapa motivation. Enligt Zichermann & 
Cunningham, (2011) kan motivation delas in i två olika grupper, inre och yttre 
motivation. Yttre motiverande faktorer är de som kommer utifrån, alltså från vår 

omgivning. Pengar och poäng i spel eller jobbsammanhang är exempel på yttre 
motiverande faktorer. Inre motivation uppkommer i användarens “inre själ”. Ett 

exempel på inre motivation är den lycka som en person känner när hen klarar en 
uppgift, även om hen inte får betalt eller beröm (Zichermann & Cunningham, 2011). 
Wiegand & Stieglitz (2015) beskriver gamification som en länk mellan inre och yttre 

motivation varför begreppet troligtvis har fått så stor genomslagskraft och lämpas väl 
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som motiverande faktor inom informationssystem (och även andra domäner, så som 
till exempel arbetsplatser). Gamification, som på många sätt kan ses som en 

förespråkare av yttre motivation (poäng, stjärnor osv.), innehåller till lika inslag av 
inre motivation (tävling, utveckling, glädje etc.).  Wiegand & Stieglitz, (2014) anser 
det vara märkligt att inte fler företag och tjänster har anammat just gamification för 

att nå kundens eller de anställdas inre motivation. 
 

Butler & Nisan (1986) kom fram till, i en studie av 261 skolelever att feedback som 
framhäver yttre motivationer så som just poäng eller betyg ibland kan få en negativ 
effekt på användaren som i värsta fall kan känna sig till exempel manipulerad, medan 

feedback som framhäver inre motivation bättre framhäver divergent tänkande och 
problemlösningsförmågor. Detta troligtvis beroende på att till exempel feedback i 

form av betyg kan skapa ångest över risken att misslyckas, varför eleven koncentrerar 
sig på kvantitativ kunskap för att “klara” betyget medan kreativitet och divergent 
tänkande går förlorade. Robson et al. (2015) undersöker i en artikel om gamification 

vilka som är de viktigaste principerna för att motivera till systemanvändning inom 
företag och belyser vikten av både inre och yttre motivationer för ett lyckat resultat. 

Yttre motivation, både positiv och negativ, uppmuntrar användaren till repetition av 
ett beteende vilket leder till utökad användning och motivation att använda ett system. 

2.2.2 Faktorer för att uppnå gamification.  

Att designa för spel är relativt nytt. Speldesign kommer från både psykologi och 

systemtänkande. Det handlar om att förstå spelaren och att skapa ett intresse. Detta 
gör man genom att fokusera på att skapa motivation och att skapa en upplevelse för 

användaren oftast genom en berättelse. En av de vanligast förekommande ramarna 
som används vid speldesign är MDA som står för mekanik (Mechanics), dynamik 
(Dynamics), estetik (Aesthetics). Mekanik definieras som de olika 

gamificationkomponenter som tillhör spelet som till exempel poängsystem och 
tidsbegränsningar. Dynamik definieras som interaktionen mellan de olika 

komponenterna som till exempel att spelaren måste samla poäng för att gå upp i level. 
Estetik handlar om hur användaren grafiskt upplever spelet.  Att använda MDA 
hjälper oss att använda systemtänkande för att beskriva samspelet mellan dessa 

faktorer och dessa kan även med fördel tillämpas i “icke spel kontexter” (Zichermann 
& Cunningham, 2011).  

 
För att tillse att korrekta faktorer för gamification används är det lämpligt att 
analysera samtidens populära och framgångsrika spel. Genom att skapa ett system 

som redan är likt ett annat populärt system underlättar man för användarna, eftersom 
de omedvetet redan har kunskap om systemet de introduceras till. (Jensen, 2012)  

 
Nedan beskrivs tre centrala faktorer för gamification; poäng, nivåer och tidsfaktor. 
 

Poäng 



 

 

9 

Poäng är en betydande faktor inom spelmekanik. Poängsystem kan utformas på 
många olika sätt beroende på sammanhanget. Som designer är det viktigt att 

värdesätta alla steg spelaren tar i systemet. Ett exempel på poängsystem i vår 
verklighet är pengar. Ett annat vanligt, men relativt nytt, poängsystem återfinns på 
sociala nätverk, detta system, som användaren vanligtvis inte tänker på, baseras på 

hur många vänner, följare, delningar, likes och kommentarer hen har beroende på 
vilken social media det handlar om. (Zichermann & Cunningham, 2011) 

 
Inom gamification finns det fem olika poängsystem. De olika poängsystem som man 
vanligtvis använder är erfarenhetspoäng, poäng som kan “lösas in”, 

färdighetspoäng, karmapoäng och ryktespoäng. Dessa poäng kan kombineras i vissa 
fall, men inte nödvändigtvis. När man designar med poängsystem är det viktigt att 

man använder rätt sorts poängsystem för att göra innehållet så attraktivt och 
motiverande för användaren som möjligt men också motiverar användaren till att 
bruka innehållet. Aktiviteter som ger högre poäng än andra indikerar relevansen av 

utförandet för användaren. På detta sätt kan man styra användaren till de viktigaste 
delarna. Ett sätt att tillskansa sig poäng kan vara att rekommendera innehåll på en 

sida till vänner, att bjuda in vänner att spela ett visst spel eller kolla på en reklamfilm, 
ett klassiskt sätt för utvecklare att marknadsföra sin tjänst. Att använda sig utav poäng 
som kan “lösas in” är en annan stark motivator då användaren kan omvandla poängen 

till artefakter eller status i ett spel. Exempel på detta kan vara att man kan köpa 
märken och låsta objekt. Sådan system kräver ofta mer arbete från designers eftersom 
att de kan vara komplexa och kräva konstant uppdatering. (Zichermann & 

Cunningham, 2011) 
 

Nivåer/Levlar 
Att designa med levlar (nivåer) i “icke spel-kontexter” är inte lika vanligt som att 
designa med poängsystem. Level-systemet används ofta för att illustrera en mer 

tidskrävande process för användaren att uppnå målet, ett väldigt effektivt system om 
man använder det på rätt sätt. Ett bra exempel där levlar har fungerat i en “icke spel-

kontext” är American Express levelsystem på kreditkort. De använder olika färger på 
korten för att visa vilken level brukaren befinner sig på. Detta systemet har gjort att 
många användare har handlat bara för att få en högre level på sitt kreditkort. Ett 

exempel på levelsystemet på internet är en så kallad progress bar som visar hur långt 
en användare har kommit i en process, som till exempel att fylla i all information på 

en profilsida eller personuppgifter när användaren bokar en flygbiljett. Ett sådant 
systemet får användaren att omedvetet vilja slutföra processen för att få 100% i sin 
progress bar. (Zichermann & Cunningham, 2011)  

 
Tidsfaktor 

Tidsfaktorn är en av de centrala delarna för motivation inom gamification. 
Tidsfaktorn används många olika sätt. Vissa system är helt tidsbaserade där det är 
uppenbart att tiden är en betydande faktor, ett exempel är det klassiska Super Mario 

där varje bana har en tidsbegränsning och där den återstående tiden av banan 
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konverteras till poäng om spelaren utför banan snabbt. I andra system märker inte 
användaren av tidsfaktorn i samma utsträckning, till exempel kan användare bli 

belönade för att det under en längre tid kontinuerligt loggar in på en och samma 
webbplats. Andra system använder tidsfaktorn att styra användaren att använda 
systemet mellan vissa klockslag, nattklubbar erbjuder till exempel gratis inträde innan 

ett visst klockslag och barer har happy hour mellan “oattraktiva” klockslag. 
(Zichermann & Cunningham, 2011)  

 

2.3 Användbarhet  

Teorin i denna del kring användbarhet ämnar endast tillse förutsättningarna för att 
skapa ett lyckat gränssnitt. Dess inverkan på motivation undersöks inte vetenskapligt. 

Användbarhet gränsar till både tillgänglighet och användarupplevelse, och måste 
definieras som ett mångfasetterat begrepp. God användbarhet definieras av bland 
annat Englund & Sundin (2008) som hur enkelt ett system är att använda i 

förhållande till dess syfte. Användbarhet bör ta fasta på begrepp som 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse och inte ställa krav på brukarens 

tidigare kunskaper eller förutsättningar. Att praktiskt tillämpa god användbarhet i en 
specifik design avhjälper ofta känslan av otillräcklighet hos brukaren, även i de 
minsta detaljerna, och skapar en grund för en trevlig användarupplevelse och viljan 

att använda systemet igen. (Englund & Sundin, 2008) 
 

När ett system är användbart innehåller de enligt Sharp, Rogers & Preece (2002) 
följande faktorer; lätt att lära, lätt att komma ihåg, effektiv att använda, nyttig och 
säker. Genom att skapa en god användbarhet i olika systems utformning underlättar 

man för användaren när de interagerar med dem, till exempel i jobb, skola och 
framför allt vardagslivet. En ytterligare faktor som Sharp, Rogers & Preece (2002) tar 

upp är Ändamålsenlighet (effectivness), det definieras till skillnad från Englund & 
Sundin (2008) som en indikator på hur sammanställningen av övriga (ovanstående) 
faktorer tillsammans skapar ett ändamålsenligt system som är tillräckligt bra i det 

givna sammanhanget och med den tänkta målgruppen i fokus.  
 

Nielsen (2012) använder fem snarlika rubriker som Sharp, Rogers & Preece (2002) 
för att definiera användbarhet. Det som skiljer sig i de båda definitionerna är att 
Nielsen använder, fel (Errors) och tillfredsställelse (satisfaction) istället för säkerhet 

(safety) och nytta (utility). Anledningen till att Nielsen använder ordet 
tillfredsställelse istället för nytta kan tänkas vara för att belysa hur just Användbarhet 

inte enkom är ett resultat av nytta, som i “om systemet är ändamålsenligt”, utan 
snarare ett kombinerat resultat av nytta och Användarvänlighet. Nielsen (2012) menar 
att en produkt eller tjänst inte nödvändigtvis blir nyttig bara för att den är 

användarvänlig, liksom den inte heller blir användarvänlig bara för att den är nyttig. 
Därför behövs både nytta och användarvänlighet för att skapa god användbarhet.  
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När ett system utvecklas med gamification som motivator måste plattformen vara 
robust och enkel. I och med att den teknologiska utvecklingen går framåt 

inkorporeras ofta olika och intrikata funktioner (features) i själva spelaspekten av ett 
system. Blir det för invecklat tappar användaren intresset. För att systemet ska 
engagera måste man fråga sig vad som är mest belönande (rewarding) för användaren 

istället för att designa för vad utvecklaren tycker är den erforderliga användningen av 
systemet i sig. Då spelifierade system blir allt mer komplexa blir också kravet på 

användbarhet större. Det kan alltså vara förödande att till exempel misslyckas med att 
designa användbara kontroller i ett spelifierat system. När systemet har en god 
användbarhet kan utvecklaren fokusera på att skapa mening för användaren. (Jensen, 

2012) 

2.3.1 Praktisk tillämpning av användbarhetsprinciper 

För att skapa god användbarhet kan systemutvecklare använda sig av olika 

designprinciper, dessa principer indikerar inte hur ett gränssnitt ska designas utan 
hjälper snarare att förbättra användbarheten i designen. De principer som är mest 
kända inom användbarhet är Donald Normans principer; visibility, feedback, 

constraints, mapping, consistency och affordances. (Sharp, Rogers & Preece 2002) 
 

Visibility innebär att olika element ska vara synliga för ögat. Det ska även gå att 
urskilja vilket syfte ett element har; alltså om det är en funktion, en bild, eller kanske 
en text. Dålig visibility kan till exempel förekomma i designen av dagens 

lampknappar. Det kan vara svårt att lista ut vilken av de två lamporna som kommer 
att lysa när vi trycker på en av knapparna. Ett exempel på bra visibility på webben 

kan vara att menyn är synlig, i färg, kontraster, storlek, placering och att användaren 
utan vidare förstår att det är funktioner och inte bara bild eller text. Feedback 
kommunicerar resultatet av den aktion användaren utför. Sharp, Rogers & Preece 

(2002) menar att feedback är att på något sätt få veta om systemet fungerar på 
användarens förfrågan. Det kan till exempel innebära att när användaren utför en 

uppgift på webben får hen också omedelbar respons på att någonting förändras. 
Konkret betyder detta att när användaren till exempel trycker på skickaknappen i en 
e-postapplikation får hen upp ett meddelande som berättar att det har skickats. (Sharp, 

Rogers & Preece 2002) 
 

Constraints innebär att ibland begränsa användaren. Sharp, Rogers & Preece (2002) 
skriver att begränsningar handlar om att använda metoder för att begränsa 
interaktionen för att användaren inte ska ha för många alternativ som riskerar att 

skapa förvirring. Ibland är det bättre att ge färre alternativ men fler steg beroende på 
vilken sorts funktion det handlar om. Mapping är en teknisk term, lånad från 

matematiken, som beskriver relationen mellan två eller flera uppsättningar av 
element. Till exempel att funktioner samlas och grupperas på ett visst sätt så att det 
blir logiskt och enkelt för användaren att förstå var funktioner finns och vad de gör. I 

ordbehandlingsprogrammet “Word” finns till exempel en flik som heter “infoga” och 
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under den fliken finner man funktioner som relaterar till begreppet “infoga”, så som 
att infoga bilder, tabeller, sidfot med mera. (Sharp, Rogers & Preece 2002) 

 
 
Consistency handlar om konsekvensen i ett gränssnitt, att till exempel använda 

liknande element och procedur till liknande funktioner (Sharp, Rogers & Preece, 
2002). Alltså samma utseende och samma placering på funktioner som återkommer i 

ett gränssnitt. På så vis känner användaren igen sig i gränssnittet och kan lättare 
navigera. Ett vanligt exempel är att behålla sökrutans form, storlek, färg och placering 
i hela gränssnittet.  Affordance beskriver den ofta undermedvetna associationen som 

människor gör till olika former av objekt eller situationer och används inom design 
för att användaren på ett intuitivt sätt ska förstå vad hen ska göra med ett visst objekt. 

Till exempel att användaren intuitivt vet att hen ska trycka på en knapp och vrida på 
ett reglage. För att detta ska fungera behöver användaren någon sorts ledtråd, till 
exempel att knappens grafiska utformning antyder “klickbarhet” eller att ett reglage 

omges av pilar som visar på “vridriktningen”. (Sharp, Rogers & Preece 2002) 
 

2.3.2 Användbarhet och kulturella skillnader 

Att anpassa designen för nykomna flyktingar är viktigt då många av dem kan ha 
svårigheter med språket och i vissa fall lida av olika hinder, så som sömnbesvär och 
PTSD, vilket kan leda till försämrad inlärningsförmåga, låg motivation och tristess, 

vilket i sin tur kan skapa problem vid normal social samverkan.  (Brown, 2015) 
 

Att skapa en användbar design kan hjälpa flyktingar att minska stress och få dom mer 
avslappnade genom att skapa system som är underhållande och på så vis får dem att 
tänka på annat. Brown (2015) menar att man genom att skapa en anpassad design 

med hög användbarhet kan underlätta för flyktingar att bli en större del i samhället då 
de får tillgång till information, gemenskap och således får verktyg för att engagera 

sig. Ett system som är användbart för flyktingar främjar den sociala samverkan då 
flyktingens effektivitet i interaktionen med systemet inte avgörs av kulturella 
skillnader. (Brown, 2015) 

 
Att använda sig av kortfattad information tillsammans med visuella representationer 

försäkrar att mångfalden av kulturer täcks in. Med en enkel navigation och genom att 
undvika tvetydiga rubriker och länkar skapar man ett användbart system för 
flyktingar. Det är också viktigt att skapa en logisk design med en bra struktur för 

hjälpa användarna att uppnå deras mål. (Ross & Gao, 2015) Ikoner är till exempel ett 
bra och smidigt sätt att visualisera innehåll, men det är viktigt att tänka på att 

“standard”-ikoner kan ha olika betydelser i olika kulturer. Det kan därför vara bra att 
testa ikonerna på användarna innan de implementeras. När man designar för olika 
kulturer bör man tänka på att skapa tydliga förklaringar och ledtrådar för att försöka 

tillfredsställa så många användare som möjligt. I vissa kulturer läser man till exempel 
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innehåll från höger till vänster varför det är viktigt att använda ett mönster som 
användarna känner igen från andra system (se consistency och affordance 2.3.1). Det 

är också viktigt att skapa enkla knappar som visar tydligt att de är funktioner. Man 
bör använda enkla och tydliga förklaringar med få alternativ och begränsat med 
innehåll i layouten (se constraints 2.3.1) (Ross & Gao, 2015). 

 
Innehållet i ett system bör vara kort och koncist, om innehållet är vitt och brett blir 

det svårt för användaren att ta det till sig vilket kan skapa förvirring. Man bör till 
exempel undvika att ha allt för detaljerade beskrivningar. Det är viktigt att använda 
sig av bilder och videos tillsammans med textinnehåll för att skapa en bättre 

förståelse. Denna princip används med fördel även omvänt, alltså att komplettera 
bilder och videos med enkla texter (något som för övrigt främjar språkinlärning). 

Bilder och videos bör vara noga utvalda eftersom att visst innehåll kan  upplevas som 
kränkande i olika kulturer. Det är även viktigt att tänka på vilka färger som används 
eftersom att kulturella skillnader kan förekomma. Ross & Gao (2015) föreslår att man 

använder varma färger för funktioner där man går framåt och kalla färger för att 
återgå. Det gäller att undersöka vilka färger som betyder vad i olika kulturer. 

Exempelvis är grönt förknippat med kriminalitet i Frankrike medan det i Egypten och 
Mellanöstern upplevs som en positiv färg. (Ross & Gao, 2015) 
 

 

2.4 Teorisyntes 

Modellen nedan (se figur 3.) syftar till att belysa vikten av både hedoniska och 
utilitaristiska värden och hur de kan uppnås med hjälp av Gamification. I HMSAM-

modellen figurerar endast hedoniska värden så som glädje och nyfikenhet, men då 
gamification som enligt teorin både innehåller hedoniska och utilitaristiska värden, 

och kan fungera som en enande komponent av dessa, inkorporeras, skapas även en 
ruta för utilitaristiska värden. Dessa utilitaristiska värden kan beskrivas som faktorer 
från gamification, till exempel poäng, levlar och tidsbegränsningar. I samklang med 

de hedoniska värdena, som behåller sin ursprungliga position i modellen, 
inkorporeras de utilitaristiska värdena vilket ökar motivationen. Denna kombination 

leder till starkare immersion och en större vilja att bruka. Användarvänlighet och 
upplevd nytta behåller sin plats i modellen men belyser även teorin kring hur 
användbarhet är en förutsättning för lyckade gamificationsystem och vilket enligt 

Lowry et al. (2013) är en generell förutsättning för viljan att bruka och acceptera ett 
system. 
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Figur 3. Anpassad modell med grund i HMSAM-modellen 

 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts under projektets gång. Den första metoden 
som genomfördes var en målgruppsanalys. Målgruppsanalysen låg tillsammans med teorin 
till grund för utformandet av gränssnittet (metod två). Slutligen testades gränssnittet genom 
användartester och intervjuer med observationsvinklar och frågor anpassade utifrån 
resultatet av målgruppsanalysen (se figur 4).  
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Figur 4. Metodprocess 

 
 

3.1 Målgruppsanalys - Semistrukturerad kvalitativ intervju 

För att stärka de teoretiska antaganden som författarna kunnat göra i förstudien 

orkestrerades en målgruppsanalys. Målgruppsanalysen ligger även till grund för 
utvecklandet av gränssnittet och därigenom de användartester som genomförts. 

 
Enligt Johansson (2011) är kvalitativa metoder till för att klassificera meningsbärande 
fenomen. Dessa klassificeringar utgör sedan tolkningar av de utsagor, handlingar och 

artefakter som de resulterar i. Intervjuerna som utfördes anses vara induktiva. 
Johansson (2011) menar att om fall 1, fall 2 och fall 3 är på ett visst sätt så är även 

fall 100 på samma sätt. Således kan man göra en generalisering av de sammanställda 
resultaten då ytterligare intervjuer inte lär ha divergerat från dessa särskilt mycket. 
 

Semistrukturerade intervjuer tillåter intervjuledaren att ställa följdfrågor och be 
informatören att förtydliga och/eller utveckla sitt resonemang. Förutom att få ut viss 

specifik statistik kring antalet boende på asylboendet och deras ålder eftersträvades 
även en slags helhetsbild där mjuka värden prioriterades framför hårda. Det 
beslutades att inledningsvis endast intervjua personer som arbetar på asylboenden för 

att språkbarriären kan vara svår att komma runt och således kan vara tidsödande.  

3.1.1 Urval 

Målgruppsanalysen genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med två personer på ett asylboende. Att endast intervjua personalen på 
asylboendet istället för målgruppen i sig grundades i de hinder som en eventuell 
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språkbarriär kunnat innebära. Samt att författarna ansåg att personalen, som umgås 
med ungdomarna dagligen och har nära kontakt med dem, troligtvis kunde redogöra 

för målgruppen i sin helhet på ett djupt plan, samt formulera synen på ett analytiskt 
och objektivt sätt, vilket ungdomarna själva, p.g.a. ålder, språk och brist på 
självinsikt, kanske inte kunnat göra lika bra. Den begränsade tidsramen låg också till 

grund för valet av informatörer. 

3.1.2 Genomförande 

Två personer som jobbar på asylboendetintervjuades under ca. 1 timme vardera. 

Intervjuledaren ställde först generella frågor kring boendet för att sedan gå djupare in 
på fem mer specificerade områden; Språk för att undersöka förmågan att ta till sig 
information och om en eventuell språkbarriär kan innebära problem i deras sociala 

samverkan. Aktivitet för att ta reda på vad ungdomarna erbjuds för aktiviteter i 
dagsläget och vilka aktiviteter dem eventuellt tar sig för på egen hand. Psykisk ohälsa 

för att undersöka validiteten i teorin kring sömnbesvär, separations eller främlings-
ångest och PTSD, och se vilka effekter dessa kan ha på den sociala samverkan. 
Teknik för att skapa en bild av hur vana de är att använda teknik, för att se vilka typer 

av tekniska plattformar de har tillgång till och för att ta reda på vad de i dagsläget 
använder tekniken till. Samhällets bild för att relatera till dagens hotbild mot 

flyktingboenden, rasism och främlingsfientlighet och vilken effekt den kan ha på den 
sociala samverkan.  

3.1.3 Analys 

Innan intervjun hade ett dokumentet med frågor sammanställts och skrivits ut till 
papperskopior för att undvika att intervjuledaren skrev ned svaren på dator under 
intervjun. Under intervjun antecknades svaren utförligt och intervjuledaren bad ibland 

om pauser för att hinna anteckna svaren i sin helhet där det behövdes.  Svaren 
renskrevs sedan i ett digitalt dokument. Detta dokument granskades sedan och under 

diskussion markerades nyckelord för att kategorisera datan. (se Bilaga 7.1) Frågorna 
som innan sammanställningen var kategoriserade under ämnen, som utifrån teorin 
ansågs vara  relevanta för forskningen, skapade en naturlig placering av nyckelord 

under respektive ämne då de sammanställdes. 3.1.4 Tillförlitlighet  
Då personer med erfarenhet om målgruppen behövdes för att säkerställa reliabiliteten 

i metoden valde författarna att be personalen på asylboendet att ställa upp i intervjuer 
då dem ansågs uppfylla kriteriet. När intervjun var slut gick intervjuledare och 
informant igenom samtliga frågor igen för att ge informanten möjlighet att ändra eller 

lägga till information. Som ovan nämnt (3.1.3) utformades intervjufrågorna utifrån 
teorin för att validera tillförlitligheten i metoden. För att undvika ledande frågor kring 

specifik teori hämtad ur litteraturstudien försökte intervjuledarna ställa öppna frågor 
för att i så stor mån som möjligt inhämta “opåverkade” svar kring till exempel 
psykisk ohälsa och aktiviteter. 
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3.1.5 Etiska överväganden 

Kontakt med asylboendet togs tidigt i processen. På så sätt kunde författarna försäkra 
sig om datum samtidigt som föreståndaren och personal var väl införstådda med att 
både intervjuer och användartester skulle äga rum. En vecka innan intervjun 

skickades intervjufrågorna ut via mail. Mailet innehöll även en försäkran om 
anonymitet vilken också lästes upp på plats innan intervjuerna inleddes. (se bilaga 

7.1) 
 

3.2 Utformning av gränssnitt 

Utformningen av gränssnittet var till för att möjliggöra användartester och för att 

producera material som uppdragsgivare har efterfrågat relaterat till fallstudien. 
 
Eftersom att det inte fanns något gränssnitt till projektet “nya tidens 

medborgardialog” var detta ett måste att ta fram, men också, för att genom 
användartester, kunna besvara forskningsfrågan (Se 1.2). Det som gjordes i 

framtagandet av gränssnittet var en kartläggning av funktionalitet (Se bilaga 7.2), ITK 
(Se bilaga 7.3), wireframes i low-fidelity  (Se bilaga 7.4) och sedan en prototyp i 
high-fidelity (Se bilaga 7.5) med hjälp av Photoshop och UXPin. Goodwin (2009) 

menar att man genom att kartlägga funktionaliteten förbättrar arbetsflödet vilket ökar 
chansen till att rätt funktioner kommer i rätt ordning och på rätt plats.  

 
Enligt Sharp, Rogers & Preece (2002) är low-fidelity prototyper användbara för att de 
är enkla, billiga och snabba att utveckla. De tillåter även mer övergripande 

förändringar i designen vilket gynnar den iterativa processen i ett initialt skede av 
utvecklingsprocessen. I high-fidelity prototyper använder man de element som 

förväntas finnas i den slutgiltiga prototypen, de innehåller mer detaljerad 
funktionalitet och grafik. Nackdelen med high-fidelity prototyper är att de tar längre 
tid att utforma och därmed inte är lika formbara. De är till exempel användbara vid 

användartester och för att sälja idén eftersom att de liknar den slutgiltiga prototypen 
varför de också kan granskas och kritiseras på en högre nivå än low-fidelity 

prototyper. (Sharp, Rogers & Preece 2002) För att kunna genomföra användartesterna 
och besvara forskningsfrågan utvecklades två olika high-fidelitygränssnitt, ett 
gränssnitt med spelifierande faktorer som poäng och levlar (Zichermann & 

Cunningham, 2011), och ett gränssnitt utan de spelifierande faktorerna. (se 3.4 
Användartest) 

3.2.1 Urval 

I samstämmigt med uppdragsgivarens vision kring användning och layout fattades 
beslutet att endast utforma gränssnittet att passa mobila enheter. På grund av studiens 
begränsade forskningsområde och tidsbrist var författarna tvungna att avstå från att 

utforma detaljrikedom, interaktion och grafik i merparten av gränssnittets delar. 
Istället fokuserades utvecklandet på utformandet av “fredsuppdrag” och “uppgifter” 
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(Se Bilaga 7.5 ) som direkt kunde kopplas till teori kring gamification och 
användbarhet samt låg till grund för användartesterna.  

3.2.2 Genomförande 

För att skapa en enhetlig vision mellan utvecklare (författarna av denna rapport) och 
uppdragsgivare (Christer Hellberg) kartlades först funktionalitet. Vidare tog man fram 
en grafisk profil och vision genom metoden ITK. Där kartlades vad projektet syftar 

till, vad som redan finns inom samma område idag, vad man vill uppnå med 
gränssnittet, hur man vill att det ska se ut i framtiden, vilka upplevelser och känslor 

man vill uppnå samt vilka färger, enhetliga faktorer och typsnitt man ska använda i 
utformandet (Nordes, 2009). Eftersom att utvecklarna ej befann sig på samma ort 
inleddes arbetet med att skapa wireframes utan att inledningsvis skissa på 

gränssnittet. Detta för att kunna visa hur gränssnittet skulle utformas digitalt redan 
från början. För att med lätthet kunna experimentera med funktionalitet och layout 

var den första wireframen enkel i sitt utformande och innehöll inga grafiska element. 
Således fungerade den som en interaktiv digital skiss. 
 

Teori kring användbarhet implementerades, både generellt och utifrån målgruppen, 
genom att utvecklarna diskuterade på vilket sätt och varför det var passande att 

applicera vissa användbarhetsprinciper i gränssnittet. Under low-fidelityskissningen 
användes UXPins anteckningsfunktion frekvent för att belysa vilka principer som 
användes var och varför. De principer som applicerades mest frekvent var i fallande 

ordning; feedback, visability, consistancy, mapping, constraints och affordance. 
Avslutningsvis applicerades färger, grafiska element och bilder som gjordes i 

Photoshop för en interaktiv prototyp. Denna prototyp gjordes först med spelifierande 
faktorer (till exempel poäng, nivåer och progressbar) som hämtats ifrån Zichermann 
& Cunninghams (2011) teorier. Den färdiga prototypen duplicerades sedan och 

spelifierande faktorer plockades bort helt för att användas som 
kontrollgruppsprototyp under användartesterna. På så vis skapades förutsättningen för 

att under användartesterna göra observationer kring inre och yttre motivation. (se 3.3) 

3.2.3 Analys 

Genom att, med hjälp av kartläggning av funktionalitet och ITK, visualisera centrala 

element och hur dessa skulle implementeras i gränssnittet, kunde utvecklare och 
uppdragsgivare kategorisera sina tankar och förslag. Utifrån värden hämtade från 
Kartläggningen och ITKn analyserades möjligheter till design som visualiserades i 

low-fidelityprototypen. Här vävde också input från målgruppsanalys, litteraturstudie 
och önskemål från uppdragsgivaren in för att komplettera low-fidelityprototypen och 

precisera funktionalitet och utseende i high-fidelityprototypen. 
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3.3 Användartest 

Användartesterna var ämnade att praktiskt undersöka teorin kring gamification och 
användbarhet som inkorporerats i gränssnittet och att styrka eller falsifiera 
resultaten från målgruppsanalysen. Genom analys och diskussion av dessa områden 

förväntas forskningsfrågan kunna besvaras.  
 

Användartester är till för att hitta problem som användaren kan tänkas ha vid 
utförandet av en uppgift i ett specifikt gränssnitt. Användartester bör endast utföras 
när designen av gränssnittet är så gott som färdigställd och har hög detaljrikedom, om 

man testar en low-fidelityprototyp finns en risk att ofullständigheten skapar allt för 
stor förvirring och inkonsekvens. Det kan vara svårt att observera alla problem som 

användarna kan tänkas stöta på under ett användartest, ett bättre resultat kan därför 
uppnås om observationen sker i lugn och ro och av fler än en observant. 
Kompletterande intervjuer kan vara väldigt användbara under en observation 

eftersom att testpersonen även får uttrycka i ord vad hen upplevde som bra/dåligt 
svårt/lätt och så vidare (Goodwin 2009). Även denna metod är induktiv då resultaten 

kan anses tala för en större målgrupp än den undersökta. 

3.3.1 Urval 

Användartesterna genomfördes på ungdomar bosatta på ett asylboende i Stockholm. 

Ungdomarna anses vara starkt påverkad av de problem kring social samverkan som 
idag finns i samhället, vissa flyktingrelaterade psykiska åkommor samt till 
gränssnittet som utvecklas. De representerar även en samhällsgrupp som har problem 

med språk. Valet att testa på målgruppen uppkom i en diskussion med 
uppdragsgivaren som ansåg att dessa ungdomar kan tänkas dra stor nytta av appen.  

3.3.2 Genomförande 

Användartestet utfördes på plats på ett asylboende och sammanlagt deltog 12 
ungdomar mellan 14-18 år. Ungdomarna delades upp i fyra grupper; två grupper om 
fyra personer (Grupp A och B) och två grupper om två personer (Grupp C och D) 

Grupp A och B testades separat och utan vetskap om de andra gruppernas testresultat 
eller tankar. Testgrupperna ombads att inte kommunicera med de andra grupperna 

fören efter samtliga test hade utförts. Grupp C och D testades simultant. 
 
Båda gränssnittet testades men av olika grupper. Som ovan nämnt (Se 3.2.2) fanns 

inför testet ett gränssnitt med förutsättningar för att skapa motivation utifrån både 
utilitaristiska och hedoniska värden (gamifierat) och ett med förutsättning att skapa 

motivation utifrån endast hedoniska värden (icke-gamifierat). Det gamifierade 
gränssnittet innehöll poäng, levlar, tidsbegränsning och positiv feedback.  (Se Bilaga 
7.5) I det icke-gamifierade gränssnittet rådde total avsaknad av ovanstående element 

även om resten av designen var identisk med det gamifierade gränssnittet. (Se Bilaga 
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7.6) På så vis tilläts testledarna observera potentiella skillnader i motivationen mellan 
de olika grupperna. 

 
Samtliga test innehöll fyra moment. Först informerade testledarna generellt om varför 
testet skulle utföras med bland annat försäkringar till deltagarna om att de inte kunde 

göra fel och att de inte heller skulle bedömas (moment 1). I moment 2 fick 
testpersonerna kort bekanta sig med appen genom att klicka runt. I moment 3 

inleddes själva testet där testpersonerna fick utföra uppgifterna i “fredskortleken” som 
om de hade existerat i en verklig app. Alla grupper fick utföra samma fyra uppgifter, 
men bara två av grupperna fick utföra dem på ett gränssnitt som var gamifierat. Testet 

avslutades sedan med en gruppintervju där testpersonerna fick yttra sina tankar kring 
gränssnittet för att få förtydliga sina upplevelser kring om det till exempel hade varit 

roligt eller  svårt, snyggt eller fult, samt ge förslag på eventuella förbättringar 
(moment 4). 
 

Grupp A fick utföra testet och intervjuer på det icke-gamifierade gränssnittet och 
Grupp B fick utföra testet och intervjuer på det gamifierade gränssnittet. Grupp C och 

D testades simultant för att testledarna under de två föregående testerna märkt att 
testpersonernas språkkunskaper var mycket sämre än vad som hade förespeglats dem. 
I de båda föregående testerna hade en översättar-roll spontant antagits av den 

testperson som innehade de bästa språkkunskaperna. 
Då grupp C och D endast innehöll två personer per grupp bedömde testledarna, efter 
en kort diskussion med personalen angående de specifika ungdomarnas 

språkkunskaper, att de istället skulle testas parallellt så att en av ungdomarna kunde 
översätta. Grupp C testade det icke-gamifierade gränssnittet medan grupp D testade 

det gamifierade gränssnittet.  

3.3.3 Analys 

Svaren och observationerna dokumenterades skriftligt under testerna (se bilaga 7.7). 

Efter varje test diskuterade testledarna de resultat observationerna och frågorna 
producerade. Det gjordes sedan digitala sammanställningar där resultaten delades upp 
i två olika texter, den ena med observationer och intervjusvar från testerna med det 

gamifierade gränssnittet (se bilaga 7.8) och det andra med det icke gamifierade 
gränssnittet (se bilaga 7.9). Sammanställningen av datan möjliggjorde en jämförelse 

där avvikande resultat kunde isoleras och diskuteras (se Bilaga 7.10). Utifrån denna 
diskussion kunde författarna jämföra teorin med de mest anmärkningsvärda resultaten 
och således härleda korrelationer.  

 

3.3.4 Tillförlitlighet  

Liksom i målgruppsanalysen ansågs det relevant att utföra metoden med personer 

som hade rätt förutsättningar och inblick i den situation som gränssnittet var designat 
för att brukas i. Därför utfördes användartestet på ungdomar som bor på asylboende. 
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Innan testerna genomfördes hade testledarna skrivit ner olika fokusområden att 
observera, till exempel om “tidspress verkar öka glädje” eller om “Stjärnorna verkar 

skapa nyfikenhet och sporra motivation”. Under observationerna följdes dessa 
fokusområden så gott det gick för att försäkra interbedömarreliabiliteten i metoden. 
Att inte göra vissa observationer som är knutna till testledarnas specifika 

förkunskaper kring ämnet var oundvikligt men samtidigt naturligt. Observationen 
som metod var inte fristående utan en del av en metodtriangulering. Huruvida 

testpersonernas beteende förändrades av kontexten (att vara observerad) är svårt att 
mäta, men måste förutsättas. Testledarna valde att utföra alla användartester 
tillsammans för att öka tillförlitligheten av de situationella iakttagelserna. Även om 

testledarna var eniga i sina observationer och kunde utgå ifrån “observationsmallar” 
är mätningen av känslor och upplevelser ett subjektivt förehavande.  

3.3.5 Etiska överväganden 

Testledarna försökte anpassa kravnivån i användartesterna för att inte framkalla något 
obehag som kan vara relaterat till eventuell psykisk ohälsa. Främlingsångest och brist 
på tillit kan inte bara frammana obehag hos testpersonen men kan enligt Almqvist & 

Brandell-Forsberg (1995) även ge negativa utslag på bland annat sanningshalten i 
respondentens svar och aktivitet. Eftersom att ingen information kring testpersonernas 

individuella förutsättningar fanns att tillgå var testledarna noga med att försäkra dem 
om att testet inte skulle bedöma testpersonerna, att det var frivilligt att delta, att testet 
i huvudsak gick ut på att ha roligt och att testpersonerna när som helst under testet 

fick avbryta. Testledarna inledde varje test med att försöka skämta lite och försätta 
testpersonerna i en bekväm och naturlig situation.  

 
För att bemöta språkbarriären var det viktigt att försöka använda ett enkelt språk, ta 
hjälp av någon av testpersonerna som översättare eller att på annat sätt illustrera med 

till exempel kroppsspråk. När någon av testpersonerna inte förstod frågan/uppgiften 
upprepade testledarna den i andra ordalag. På grund av osäkerhet var det många av 

testpersonerna som svarade “ja” på om de hade förstått även då de inte hade det. 
Innan genomförda intervjuer och tester skickades även mail till föreståndaren, 
målsmän, god man och personal för att be om tillstånd att utföra tester och intervjuer. 

(se bilaga 7.11) 
 

 

4 Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av metoderna.  
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4.1 Målgruppsanalys 

Underrubrikerna i denna del relaterar till de ord som tas upp i metodkapitlet kring 
samma ämne (se 3.1). 
 

Generellt 
Det bor för tillfället 18 ungdomar i åldrarna 14-18 år med utrymme för 2 

akutplaceringar på asylboendet. Hemmet är egentligen endast för pojkar, även om det 
för tillfället bor en flicka som inte ville skiljas från sin kusin som är pojke och fick 
därför en plats på asylboendet. Tre av pojkarna härstammar från Eritrea och två av 

pojkarna från Syrien, resterande härstammar ifrån Afghanistan. Ungdomarna stannar 
från ca. tre månader till, i vissa fall, upp till några år. De flesta har gått i någon form 

av grundskola innan de kom till Sverige. Alla går i svensk skola nu och det är hög 
prioritet att få in ungdomarna i skolsystemet så snart de fått tillstånd från 
migrationsverket. Redan efter två veckor börjar de allra flesta gå i skolan i Sverige.  

 
Språk 

Modersmålen de talar är Dari (flest) Tigrinja (tre pojkar) och Arabiska (två pojkar), 
men några behärskar även engelska och/eller svenska. Vissa kan ännu så länge bara 
säga till exempel “Hungry”. Oftast kommunicerar ungdomarna på svenska om de 

talar med någon som talar ett annat språk än deras. De kommunicerar även genom en 
kompis (som en tolk) som varit längre i Sverige och kan bättre svenska eller engelska. 

 
Aktivitet 
De anställda försöker få ungdomarna att aktivera sig och varje lördag är det 

aktivitetsdag. Då gör dom allt möjligt, till exempel går de och badar, spelar fotboll, 
går på bio, lasergame, bowling, klättring, gröna lund, biljard, pingis och kubb. De 

försöker också utforska olika kulturer i deras aktiviteter. Det händer att de till 
exempel kollar på persisk konsert. De gör också aktiviteter som att gå ut och äta mat 
från de kulturer som barnen härstammar från, persisk och eritreansk har de nyligen 

har utforskat. Men även Pizza eller pasta och andra typer av mat från andra kulturer. 
De firar även svensk jul och ibland tar personalen ungdomar på mer anspråkslösa 

fikor. Några ungdomar spelar piano och gitarr, andra tränar fotboll eller kampsport. 
Om ungdomarna vill gå på egna aktiviteter som till exempel fotbollsträning så 
uppmuntras de av personalen. 

 
Personalen menar att aktiviteter som innebär samarbete kan vara väldigt gynnade, till 

exempel fotboll. När de går på bio så får ungdomarna ta till sig kultur från andra delar 
av världen vilket också är bra. Det kan till exempel vara lite konstigt för dom att se 
två personer kyssas på film. De får också samtidigt lyssna på engelska och läsa 

svensk undertext som leder till att de lär sig svenska. Under diskussion kring appen 
menar personalen att det skulle  underlättat deras jobb som fritidspedagog att få hjälp 

att utforska nya aktiviteter. Det är många föreningar och organisationer som de inte 
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känner till och därför hade det varit bra att få “swipea” sig fram till idéer som de 
kanske inte visste fanns.  

 
Psykisk hälsa 
Om en ungdom ger indikationer på psykisk ohälsa skickas hen direkt till kurator på 

BuP (Barn och ungdomspsykiatri) varför personalen inte har någon djupare insikt i 
exakt vilka problem ungdomarna har. Det som dock syns tydligt är hur vissa kan vara 

trötta och lättirriterade. Många går och lägger sig någon timme direkt efter skolan och 
andra är rädda på natten och har därför sömnproblem. Personalen menar också att det 
uppstår stress över allt nytt; nya vänner, nytt språk, ny kultur och så vidare. Vissa 

som inte har fått PUT (Permanent uppehållstillstånd) är rädda att bli hemskickade. En 
av personalen har tidigare arbetat som fritidspedagog på vanliga ungdomsgårdar och 

menar att det är väldigt svårt att få ungdomarna på asylboendets förtroende. Efter tre 
månader har han fortfarande inte vunnit allas tillit. Ungdomarna beskriver ibland 
olika traumatiska upplevelser som de har haft i sina hemländer och på flykten till 

Sverige. De har kanske sett sina närstående dö eller skadas. Vissa har upplevt 
grymma separationer och vet ännu inte om de personer de skiljts ifrån lever eller ej. 

Vissa äter väldigt mycket, andra äter inte alls. Alla nyanlända får också en grundlig 
läkar -och tandläkarundersökning.  
 

Vissa ungdomar hade det förhållandevis bra i sina hemländer, man kan märka på 
vissa att dom har fått fin utbildning, en del kan bra engelska och har haft det bra ställt 
innan dom kom till Sverige. Andra vet personalen inte så mycket om och vissa har 

haft det sämre ställt i sina hemländer. 
 

Teknik 
Ungdomarna har tillgång till wifi i huset som är öppet mellan 7 - 22.30 varje dag och 
dom flesta har tillgång till egen smartphone. Det finns även stationära datorer. De 

använder internet och smartphones till Viber och Facebook, ibland ringer de till sina 
släktingar på WhatsApp, spelar klassiska mobilspel som candy chrush, Clash of Clans 

och så vidare. I huset finns även playstation där de spelar fifa och rallyspel. 
Personalen anser att ungdomarna är vana teknikanvändare. Troligtvis hade inte alla 
ungdomar tillgång till internet i sina hem innan de flydde, möjligtvis kunde man gå 

till internetcaféer.  
 

 

 

Samhällets bild 

Personalen menar att det finns en del fördomar då det har varit en härva i området när 
boendet byggdes. De blev bland annat nekade tillträde till tomtägarföreningen som 

dessutom ville ha betalt för att ungdomarna badade på badplatsen och spelade fotboll 
på fotbollsplanen, alltså allmänna utomhusplatser. Under de senaste månaderna har 
Svenska motståndsrörelsen (Nordfront) varit ute och klottrat sin logga på 

busshållplatsen och delat ut flygblad med propaganda. Just nu finns ingen direkt 
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hotbild mot asylboendet. Efter Nordfronts besök sattes rörelsesensorlampor upp, men 
några andra mått och steg har inte tagits än. 

 

4.2 Utformning av gränssnitt 

Nedan presenteras resultatet av utformningen av gränssnittet som bygger på teorin 
kring gamification, användbarhet och kulturella skillnader med stöd från 

målgruppsanalysens resultat.  

4.2.1 Förarbete  

Tillsammans med uppdragsgivaren kartlades de viktigaste funktionerna (se bilaga 

7.2). Dessa var; Inloggning, kartläggning av personlighet, kortlek, uppgifter, flöde, 
anslagstavla och inställningar. Då fokusområdet ligger på gamification och 
användbarhet har inte alla delar i gränssnittet förfinats med samma detaljnivå som till 

exempel kortlek och uppgifter. Tanken är dock att samtliga delar ska utvecklas varför 
kartläggningen även innefattar outvecklade delar av appen. 

 
Efter inloggningen presenteras användaren ett antal kort där hen i korthet får 
möjlighet att “beskriva sig själv” (icke representerat i prototypen). Korten kan till 

exempel innehålla bilder på väder, tid på dygnet, utomhus kontra inomhus-aktiviteter, 
årstid osv.  

När användaren gått igenom detta stadie sammanställer appen de uppgiftskort som 
passar in på användarens profil samt geografiska position. I nästa del får användaren 
bläddra igenom de sammanställda uppgiftskorten och välja antingen ja eller nej på de 

kort som hen tycker verkar intressanta. När användaren avbryter detta flöde, eller då 
korten tar slut samlas de valda uppgifterna under “uppgifter” och användaren kan då 
påbörja utförandet av dem. Resterande delar av gränssnittet är tänkt att fungera som 

forum för erfarenheter av utförda uppgifter, andra användares poäng och 
rekommendationer, företag och organisationers marknadsföring samt regelrätta 

inställningar av användarens profil och appen i sig. (Se bilaga 7.3) 
 
 

Det togs fram en ITK för att kartlägga vad som finns inom samma område idag, målet 
med appen, vilka upplevelser man vill uppnå med appen och vilka färger som skulle 

användas (Se bilaga 7.2). Senare utformades en Low-fidelityprototypen (Se bilaga 
7.4) i UXPin som kan liknas med en digital skiss som kunde itereras och diskuteras 
för att till slut lägga grunden för High-fidelityprototypen.  

 

4.2.2 Framtagande av High-fidelityprototyp 

High-fidelityprototypen resulterade i det gränssnitt som presenterades för 

uppdragsgivaren och användes till användartesterna. I prototypen utforskade 
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författarna möjligheten att frammana både hedoniskt och utilitaristiskt driven 
motivation med hjälp av teorin kring gamification. I huvudsak är appen inspirerad av 

fyra spelifierande faktorer; poäng, levlar, tidspress och progressbar. Gränssnittet 
öppnar även upp för utvecklandet av till exempel leaderboard och badges.  
 

“Poängvalutan” i gränssnittet är utformade som stjärnor (se figur 5). Varje uppgift 
eller delmoment (ej representerad i gränssnittet) i en mer komplex uppgift är värd ett 

visst antal stjärnor, beroende på svårighetsgrad, som användaren får efter utförd 
uppgift. De olika poängvärdena indikerar vilka av uppgifterna i appen som är mer 
“betydelsefulla” än andra. Det är till exempel mer värt att “plocka en blomma” än att 

“krama en vän” eftersom att användaren behöver resa på sig och gå ut för att utföra 
uppgiften. I en färdig app så kan detta översättas till att “söka ett visst jobb” är mer 

värdefullt än att “utföra en hobby” eftersom att det kräver större ansträngning och 
mental styrka. I gränssnittet används en kombination av erfarenhetspoäng, 
färdighetspoäng och för företag och organisationer (ej representerade i gränssnittet) 

ryktespoäng. Poängen är även tänkta att representeras på appens sociala flöde vilket 
efterliknar det poängsystem som återfinns på olika sociala nätverk som beskrivs 

under 2.2.2.   

 
 

Figur 5. Poäng i gränssnittet 
 

 
Det finns olika levlar i gränssnittet som kompletterar poängsystemet (se figur 6.). De 

är till för att skapa en ytterligare motivationsfaktor som med sin långsiktiga typ av 
spelmekanik syftar till att behålla användaren i systemet under en längre period. 
Användaren börjar utan färg och måste sedan klara av tre nivåer, baserade på 

poängen, för att nå upp till nästa färg. Färgernas ordning är gul, grön, blå, röd och 
svart. Användaren kan se hur mycket hen själv har kvar för att nå nästkommande 

level under inställningar. Användarens egen och även andra användares level är 
åskådliggjord i profilbilderna som finns i flödet.  
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        Figur 6. Levelsystem i gränssnittet 

 
 

En annan faktor som har inkorporerats i gränssnittet är tidspress. När användaren 
startar en uppgift har hen endast en begränsad tid på sig att utföra den. Grundtanken 
är att användaren inte ska tänka: “jag gör det här sen”, utan faktiskt utföra uppgiften 

så snart den påbörjas. Vidare kan man utveckla tävlingsmomentet i att vara snabbare 
än någon annan eller att utdela fler poäng till en användare som slutför en specifik 

uppgift extra snabbt. Dessa funktioner har ännu ej utforskats i gränssnittet.  
 

 
Figur 7. Timer i gränssnittet 
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Vidare har två “progressbars” inkorporerats i gränssnittet. Den ena nämns ovan och 
figurerar i illustrationen runt profilbilden som indikerar användarens level (se figur 

6.). Den andra finns under inställningar och är tänkt att illustrera hur långt 
användaren har kommit i att fylla i sina personuppgifter eller svara på 
personlighetskorten (se figur 8.). Funktionen syftar till att få användaren att känna att 

någonting fortfarande saknas, att “min interaktion med appen ännu inte är fulländad”.  
 

 
 

 
Figur 8. Progressbar 

 

 
Samtliga ovanstående faktorer bidrar till vad som benämnts i rapporten som 

utilitaristiskt driven motivation. Systemet skapar en typ av feedback i belöningsform 
som inte är kopplad till den specifika uppgiften som användaren utför i sig. Tanken är 
att användaren ska känna sig mer benägen att utföra uppgifterna när dessa faktorer 

spelar in än om de inte existerade alls. Den hedoniskt drivna motivationen återfinns i 
nyttan och nöjet av uppgifterna i sig. Användaren tycker förhoppningsvis att det är 

roligt och nyttigt att krama en vän. Då dessa uppgifter har begränsats för att kunna 
testas i ett tidsbegränsat användartest blir det ännu tydligare om man tänker sig att 
appen innehåller uppgifter som fick användaren att utföra en till exempel 

samhällsnyttig uppgift som att städa i en skog eller söka ett jobb.   
 

Användbarhet 

För att se till målgruppens behov och för att försäkra att gamification-elementen ska 
fungera vävdes olika aspekter av användbarhetsteori in i designprocessen. Genom att 

hålla designen relativt enkel har faktorer som visability, mapping och consistancy 
tillgodosetts. Samma färger användes till hela gränssnittet och knappar i fokus 

gjordes extra stora, tydliga och grupperade. Användaren får tydlig feedback på sina 
aktiviteter i gränssnittet genom animationer (till exempel genie-effekt när användaren 
valt ett intressekort, studsande pilar för att markera “nästa steg” och poäng som 

snurrar fram) (se figur 9.), samt landingpage enkom för att illustrera hur användaren 
gått upp i level, lyckats med inloggning eller slutfört en uppgift.  
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Figur 9. Animationer (fr v. Genie, Snurrande stjärna och studsande pil) 

 
 
Inloggningen som sker i olika steg med begränsad mängd valbar information 

(constraints) syftar till att ge användaren ramar för att minska eventuell förvirring och 
felmarginal. I low-fidelityskisserna implementerades till exempel inledningsvis en 

tredje knapp, “spara/kanske” jämte “ja” och “nej” under varje intressekort men 
slopades innan high-fidelityprototypen då den ansågs vara förvirrande. Istället för att 
“nej-knappen”, som ursprungligen tänkt, skulle ta bort kortet för alltid från 

användarens profil, innebar den till slut att kortet arkiverades och endast dyker upp 
igen om inga nya kort finns att visa.  Affordance togs i beaktning vid bland annat 

utformandet av knappar som är “tryckbara” och kort som går att “swipea”. 
 
Vad beträffar de kulturella skillnaderna utnyttjades användning av både bild och text 

för att skapa förutsättningar för en djupare förståelse för uppgiften. Även språket 
begränsades vad gäller korthet och svåra ord. Även om målgruppsanalysen och teorin 

inte tydde på att klassiskt grönt och rött skulle vara stötande för den specifika 
målgruppen, avstås ändå användandet av dessa och lila och blå representerar ja och 
nej. 
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4.3 Användartester 

Användartesterna är som ovan nämnt indelade i fyra moment. I “moment 1” 
presenterades testet och dess syfte i sig. I “moment 2” fick testpersonerna fritt 
bekanta sig med gränssnittet. I “moment 3” inleddes själva användartestet och i 

“moment 4” fick testpersonerna redogöra för sina upplevelser i ord under en kortare 
semistrukturerad intervju i grupp. 

 
Nedan sammanställs resultaten i “moment 1” under 4.3.1.  
Moment 2,3 och 4 behandlas dock upprepade gånger separat i tre olika kapitel; 4.3.2 

(icke-gamifierat gränssnitt), 4.3.3 (gamifierat gränssnitt) samt 4.3.4 (simultant test av  
båda gränssnitten) för att visa på skillnaderna mellan resultatet av testerna på de 

olika gränssnitten. 

4.3.1 Generellt  

Inledning (moment 1) 

Under inledningen av användartesterna blev språkbarriären ett faktum. Testledarna 
kunde med tydlighet se hur vissa av testpersonerna misslyckades med att förstå 
instruktionerna och var tvungna att få dem översatta av en kamrat. Entusiasmen inför 

testet var dock hög. 

4.3.2 Icke-gamifierat gränssnitt 

Bekanting med gränssnittet och användartest (moment 2 och 3) 

Testpersonerna i grupp A bekantade sig relativt obehindrat med appen i moment 2, 
det var dock tydligt att några av testpersonerna inte förstod det skrivna språket. Trots 
det verkade testpersonerna navigera i appen utan större svårighet, men med viss 

försiktighet. När de bekantat sig med appen och moment 3 tog vid blev några av 
testpersonerna positivt överraskade av att de faktiskt skulle utföra uppgifterna som 

korten visade. Viss pinsamhet uppstod till följd av den fysiska kontakten vid “krama 
en person”. Sedan undrade testpersonerna hur de skulle gå vidare. Då testledarna 
manade på testpersonerna att fortsätta med uppgifterna i appen, genom att trycka på 

“nästa”, förstod testpersonerna och utförde resterande uppgifter med glädje.  
 

Det är svårt att avgöra om det var texten eller bilden på intressekorten, eller en 
kombination av dem, som faktiskt fick testpersonerna att förstå uppgiften, testledarna 
uppfattade hur de försökte staka sig igenom orden och sedan ta hjälp av någon mer 

språkkunnig i gruppen som hjälpte till att översätta. Relativt ofta under moment 2 och 
3 rådde viss villrådighet kring varför, hur och när testpersonerna skulle utföra 

uppgifterna, gå vidare eller avbryta.       
 
Intervju (moment 4) 

Samtliga av de som utförde testerna tyckte att det var roligt. De flesta uppgav även att 
de tyckte att det var enkelt att navigera sig fram och lätt att förstå. Det var några som 
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tyckte det var svårt för att dom inte kan svenska så bra. Någon nämnde att eftersom 
att det var första gången de använde appen så var de ovana. Alla tyckte att designen 

var snygg och tilltalande. En person påpekade dock att bilderna kunde vara gladare 
och mer ljusa och trevliga, (främst "kram"-bilden). Samtliga personer som utförde 
testet uttryckte att de vill använda appen när den lanseras. En person önskade som 

förbättring att man borde integrera någon form av  ljuduppspelning eller ljudeffekt på 
aktiviteterna då man utförde dem.  

4.3.3 Gamifierat gränssnitt 

Testet (moment 2 och 3) 
Den generella förståelsen för gränssnittet i moment 2 var snarlik de första testet. Trots 
att testledarna försökte anpassa språk och förklarade mer innan testpersonerna fick 

använda appen på egen hand märktes knappt någon skillnad i förståelse, och liksom 
grupp A antog den mer språkkunniga av testpersonerna rollen som översättare. Under 

moment 3 kunde några betydande observationer göras; testet frambringade ett 
anmärkningsvärt mycket högre tempo, så till den grad att testledarna var tvungna att 
be testpersonerna att inte trycka på knapparna för fort (flödet är inte reversibelt). Det 

höga tempot fick också en anmärkningsvärd effekt på uppgiften “plocka en blomma”. 
Då grupp A utan vidare rest sig upp, satt på sig skor för att gå ut och plocka en 

levande blomma, så insåg grupp B att det fanns plastblommor i själva rummet där 
testet utfördes varpå dessa “plockades”. Tidsaspekten i det gamifierade gränssnittet 
verkade få störst inverkan på testpersonerna. De småsprang alla när det skulle plocka 

blommor eller hämta mobilen på övervåningen av huset för att ta ett foto. “Stressen” 
kring uppgifterna väckte betydligt fler skratt än hos grupp A och testledarna kunde 

även observera ett mer rättfram och självsäkert beteende kring hur testpersonerna 
skulle utföra uppgifterna. Testpersonerna verkade inte riktigt bry sig om varför det 
utförde uppgifterna. 

 
Poängen i form av vunna stjärnor efter varje uppgift verkade gå testpersonerna 

helt  förbi. De var så pass uppspelta att den, dessutom snurrande stjärnan, bara 
verkade utgöra något form av hinder för att få utföra nästa uppgift. Att testpersonerna 
efter uppgift tre gick upp i level verkade dock få en positiv inverkan. Någon log lite 

stolt och höjde på ögonbrynen medan en annan uttryckte sin förtjusning i ord. En av 
testledarna förklarade för en testperson som inte förstod vad som hade hänt varpå 

denne också log. 
 
När samtliga uppgifter var klara gjorde någon en anmärkning på hur många stjärnor 

hen hade lyckats samla på sig och en annan testperson gav uttryck för att vilja göra 
fler uppgifter. Det uppstod en viss besvikelse över att testet var över som inte kunde 

observeras i testet med grupp A. Samtliga i grupp B var dessutom påfallande 
uppspelta och behövde lugna sig lite innan de avslutande intervjuerna i moment 4 
kunde ta vid.     
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Intervju (moment 4)  
Samtliga testpersoner tyckte att testet hade varit roligt, men ganska svårt att förstå 

(Här ställde någon frågan kring varför man skulle göra uppgifterna och testledarna 
förklarade så gott det gick att det var för att utföra en aktivitet). Således föreslog 
någon att de skulle vara bra med fler aktiviteter, med roligare bilder, varpå testledarna 

yppade att de uppgifter som de fick utföra nu hade varit anpassade för testet men att 
appen i framtiden skulle ha fler och mer intressanta aktiviteter. Alla uppgav att de 

gärna skulle använda appen om den fanns på riktigt förutsatt att man hade roligare 
aktiviteter. 

4.3.4 Simultant test av båda gränssnitten 

Testet (moment 2 och 3) 

Grupp D som skulle testa det gamifierade gränssnittet hade så pass svårt att förstå 
instruktionerna att testet fallerade. Testpersonerna hade ingen som kunde översätta till 

dem och gissade sig fram med ömsom tafatthet, ömsom frustrerad stress. Detta ledde 
till att testledaren ständigt fick starta om flödet varpå testet till slut tappade sin 
potentiellt glädjefyllda upplevelse. Grupp C klarade sitt test bättre men verkade 

aningen omotiverade. De blev troligtvis störda över grupp D:s frustration men 
genomförde ändå hela testet och upplevde mot slutet glädje då några skratt bröt ut vid 

uppgiften ta ett foto. När grupp D kunde se hur grupp C gjorde testet ville dom också 
fota och få någon att skratta. Det fick en förlösande effekt på stämningen men stod 
fritt från gränssnittet även om testledaren manande på dem att trycka på “nästa” och 

“klar”. 
 

Intervju (moment 4)  
Under intervjun uppgav en av personerna i grupp C (som hade testat det icke-
gamifierade gränssnittet) att det hade varit kul om det fanns något typ av spel i appen. 

Då jämförde testledarna den icke-gamifierade appen och den gamifierade appen varpå 
samma person sa att hen mycket hellre hade fått använda den gamifierade appen. 

Samtliga i grupp C och D hävdade att det var mycket roligare om appen hade stjärnor, 
nivåer och tidsbegränsningar och uppgav att det gärna skulle använda appen ifall den 
existerade på riktigt, förutsatt att den var gratis.  

 

4.4 Syntes av teoretiskt ramverk och empiriskt resultat 

 
För att konkretisera den empiriska data i relation till det teoretiska ramverket och har 

en förfinad modell av vår tidigare anpassade modell konstruerats. Denna belyser den 
inverkan som gamification kan ha på viljan att bruka ett digitalt gränssnitt (se figur 

10.). Skillnaden mellan modellerna är att den förfinade modellen innehåller 
färgkodning av de olika teorierna för att lyfta fram dess relevans vid utveckling av 
motiverande system. Den preciserar även de hedoniska och utilitaristiska värden som 

enligt forskningen har störst inverkan på motivation, således på användningen. 
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Figur 10. Slutgiltig anpassad modell 

 

De blå rutorna (som fristående, tillsammans med den trefärgade viljan att bruka 
bildar den ursprungliga TAM-modellen) visualiserar användbarhetens potentiella roll 

för en lyckad systemutveckling. De värden som enligt vår forskning visat sig vara 
mest essentiellt för att skapa motivation finnes i den gröna rutan. Värdena kan bytas 
ut, tas bort och/eller nya kan läggas till beroende på ändamål och målgrupp. De lila 

rutorna representerar de utilitaristiska faktorer som använts forskningen. Märk väl att 
dessa inte är känslor utan faktorer som leder till känslor. Till exempel leder 

tidsbegränsning till positiv stress och glädje. Belöningar i form av poäng leder till ett 
resultatorienterat tänk som motiverar användaren att utföra uppgiften. 
Gamificationrutan är tvåfärgad för att illustrera att gamification är ett system som 

både frammanar hedoniska och utilitaristiska värden. Likaså är Immersionrutan 
tvåfärgad för att illustrera hur både hedoniska och utilitaristiska värden frammanar 

immersion. Viljan att bruka är trefärgad, detta för att illustrera hur både användbarhet, 
hedoniska värden och utilitaristiska värden behövs för att nå maximal vilja att bru 

 

 

 



 

 

33 

 

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultaten från metoderna som genomförts. Vi 

presenterar även en teoretisk modell som ämnar inspirera till applicering på andra 
liknande projekt och som stöd för att besvara vår forskningsfråga. Slutligen 

analyseras de metoder vi använt och förslag på fortsatt forskning diskuteras.  
 
Syftet med denna rapport har varit att undersöka på vilka sätt gamification kan 

påverka användningen av digitala gränssnitt. Rapporten har även syftat till att 
understödja den, enligt författarna, samhällsnyttiga utvecklingen av 

informationssystem som kan hjälpa asylsökande och andra utsatta ungdomar i deras 
sociala samverkan. Forskningsfrågan som vi genom diskussion och applicering av 
teoretisk modell besvarar lyder: 

 
Hur kan gamification påverka användningen av ett digitalt gränssnitt som 

inspirerar till social samverkan hos utsatta ungdomar?  

 
För att kunna besvara forskningsfrågan har vi undersökt hedoniska och utilitaristiska 

värden med syfte att förstå om och hur de kan samverka för att, med dess 
motiverande kraft, öka viljan att bruka hos användaren. Begreppet gamification har 

använts för att skapa ett naturligt utrymme för en potentiell symbios mellan både 
hedoniska och utilitaristiska värden i samklang med Wiegand & Stieglitz (2015) 
påstående att gamification lämpar sig väl för att kombinera hedoniska och 

utilitaristiska värden. För att dels kunna undersöka ovanstående värden praktiskt 
genom ett användartest och för att uppfylla uppdragsgivarens krav implementerades 
gamification och användbarhet i en high-fidelity prototyp.  

 
Lowry et al. (2013) belyser genom HMSAM-modellen hur hedoniska värden har en 

betydande inverkan på användarens vilja att bruka, återkomma och uppskatta ett 
specifikt system. Detta styrks av det användartest (på ett icke-gamifierat gränssnitt) 
som grupp A utförde. Vi kunde observera hur blotta innebörden av uppgiften fick 

ungdomarna att gladeligen utföra den och hur den framkallade känslor som pirrighet, 
en slags positiv genans och upprymdhet. Detta måste anses vara hedoniskt driven 

motivation eftersom att man kan konstatera att uppgiften i sig, att till exempel krama 
en vän, är rolig och motiverande nog att utföra, utan någon form av yttre belöning. 
Även om de positiva resultaten från användartesterna delvis kan bero på nyhetens 

behag för testpersonerna, och en ivrighet att få göra något annorlunda, upplevde vi 
ändå att hedonisk motivation är lätt att trigga och naturligt och djupt tillfredsställande, 

liksom teorin antyder.  
 
Då det gamifierade gränssnittet testades kunde vi å ena sidan observera en större 

ivrighet, mer skratt och glädje och en mer rättfram beslutsamhet, vilka alla är goda 
indikationer på att hedoniska och utilitaristiska värden bör kombineras. Å andra sidan 
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uppkom en stress som i vissa avseenden var rolig och tävlingsinriktad, men som 
samtidigt ledde till att testpersonerna i viss mån hastade sig igenom dels gränssnittet, 

men också uppgifterna i sig. Ett tydligt exempel är att Grupp A (som testade det icke-
gamifierade gränssnittet) plockade blommor utomhus medan Grupp B (som testade 
det gamifierade gränssnittet) plockade plastblommor i samma rum som testet 

utspelade sig vilket kan tolkas som en mer resultatinriktad handling. Butler & Nisan, 
(1983) hävdar att utilitaristiska system kan stävja kreativitet. Med ovanstående 

exempel i åtanke kan man dock påstå att det utilitaristiska systemet på sätt och vis 
främjar kreativitet (think outside the box med blommorna) men på bekostnad av 
hedoniska värden (att inte få njuta av att gå ut i solen och plocka en levande blomma). 

 
Det gamifierade gränssnittet frammanade en lite hårdare, hetsigare, roligare och mer 

beslutsam atmosfär medan det icke-gamifierade gränssnittet frammanade en lugnare, 
mer eftertänksam men också trevlig atmosfär. Denna “upptäckt” kastar ett nytt ljus på 
Gu et al., (2010) teori om att den utilitaristiska nyttan och den hedoniska nyttan båda 

krävs för att uppnå viljan att bruka, men lämpar sig olika väl till olika målgrupper. 
Kort sagt så kan den mer tävlingsinriktade gagnas av ett system präglat av 

utilitaristisk motivation och den mer eftertänksamme av ett system präglat av 
hedonisk.  
 

Enligt Mosiane & Brown (2014) är god användbarhet en förutsättning för ett lyckat 
gamificationsystem. Då vi i utvecklandet av gränssnittet försökte implementera 
relevanta användbarhetsprinciper, men inte undersökte dess effekt på motivationen, 

kan vi endast konstatera att gränssnittet, för det mesta, var förståeligt och användbart 
för testpersonerna och att gamifieringprinciperna fungerade felfritt.. Det vi kan anta, 

utan att vetenskapligt kunna underbygga det, är att användbarhet leder till viljan att 
bruka.  
 

Med hjälp av den förfinade modellen (se figur 10.) illustrerar vi hur gamification kan 
ena hedoniska och utilitaristiska värden för att skapa högre motivation som i sin tur 

leder till viljan att bruka/använda. Modellen är även tänkt att vara applicerbar på 
andra typer av projekt. Det är svårt att spekulera i om just vårt gränssnitt faktiskt vore 
en hjälp för utsatta ungdomar i deras sociala samverkan. Vi anser att gränssnittets 

innehåll och tanke har god potential att uppnå en sådan status. Med tanke på den 
feedback som givits oss under både intervjuer och användartester (att både personal 

och ungdomar unisont ansåg att appen var nyttig och att de gärna skulle använda den 
ifall den existerade på riktigt) anser vi att det finns goda chanser att, med rätt typ av 
utveckling, lyckas. Detta antagande saknar dock viss vetenskaplig underbyggnation i 

vår forskning då det skulle krävas mer komplexa uppgifter och en mer utförlig 
observation, under en längre tid, för att kunna mäta en eventuellt accelererad social 

samverkansprocess.  
 
Utifrån resultatet av våra användartester instämmer vi i Lowry et als. (2013) hypotes 

att hedoniska värden är mer betydelsefulla än utilitaristiska. Det som dock står klart är 
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att hedoniska värden har en större relevans än utilitaristiska värden vid utvecklandet 
av motiverande system. Givet rätt förutsättningar för utveckling av motiverande 

system och med beaktning för målgruppen framhåller vi dock att hedoniska och 
utilitaristiska system bör kombineras för att ytterligare öka viljan att bruka. 
 

 
 

5.1 Metodreflektion 

Valet av metoder är grundade i faktorer som tidskonsumtion, relevans och nyttighet 

och har fungerat bra för vårt syfte att besvara forskningsfrågan.  
 

Målgruppsanalysen som genomfördes i ett tidigt skede av rapporten var nyttig för att 
utöver litteraturen tillföra en ytterligare, mer precis, vinkel av asylboenden. Antalet 
intervjuade i målgruppsanalysen (två personer) kan verka litet men på grund av 

tidspress var vi tvungna att begränsa oss. Intervjuerna var heller inte avsedda att 
producera mätbara resultat utan istället ge information. Det hade varit intressant att 

intervjua föreståndaren på asylboendet eller personal på andra asylboenden för att 
bredda förståelsen för målgruppen. Vi kan också se fördelar med att intervjua 
personer på till exempel migrationsverket för att skaffa inblick i de mer 

administrativa och statistiska aspekterna av invandring och placering på asylboenden. 
 

Användartester med avslutande intervju är en kombination av observation och 
semistrukturerad intervju med induktiv metodansatts. Kombinationen producerar 
enbart kvalitativ data vilken generellt kan vara svårtolkad och i vårt specifika fall 

dessutom, till stor del, innehöll tolkningar av testpersonernas känslor. Mjuka värden 
är svåra att mäta och kategorisera eftersom att de är subjektiva och utgår från 

testledarnas tolkning. Även språkbarriären kan ha haft inverkan på resultatet av 
användartesterna. Då testpersonerna ibland inte förstod instruktioner eller frågor 
krävdes det att testledarna omformulerade sig vilket gjorde att nyanserna i ordalagen, 

vilka ursprungligen bjöd in till ett öppet svar, till en början blev mer ledande. Ett 
exempel är frågan; vad tycker du om designen på appen? Då testpersonen inte förstod 

frågan kan det hända att testledaren istället formulerade frågan som; tycker du att 
färgerna var fina?, vilket är en ledande fråga. Vidare var det en av testpersonerna i 
varje grupp som tog på sig en översättarroll under testerna. Detta var till stor hjälp för 

oss, men det finns en risk att vissa instruktioner got lost in translation. Eftersom att 
ingen av oss talar något av testpersonernas språk kunde vi heller inte kontrollera om 

instruktionerna blev rätt återgivna.  
 
Projektarbeten som spänner över ett fåtal veckor ger inte utrymme för observationer 

över tid, varför till exempel uppgifterna i gränssnittet anpassades utefter tidsaspekten 
snarare än det ursprungliga målet för appen (mer komplexa uppgifter som till 

exempel att börja med en fritidsaktivitet.). Uppgifterna saknade därför en djupare 
dimension i dess hedoniska valör, hur meningsfullt är det egentligen att plocka en 
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blomma? Vi kan inte veta om testpersonerna hade blivit mer motiverade om 
uppgiften varit mer komplex - endast uttalanden under de avslutande intervjuerna 

tydde på att uppgifterna behövde bli mer intressanta för att ungdomarna skulle vilja 
bruka den i framtiden. Möjligtvis hade en mer komplex uppgift upplevts som 
skrämmande, eller så hade den triggat ännu starkare motiverande känslor hos 

testpersonen. Denna effekt hade endast kunnat mätas om projektets tidsåtgång varit 
större och en observation över tid kunnat genomföras.  

 
 
 

5.2 Slutsats 

Vi anser att vi har lyckats besvara forskningsfrågan i denna rapport. Med en 
kombination av hedoniska och utilitaristiska värden genom gamification kan 
användningen av ett digitalt gränssnitt påverkas. Vår forskning tyder på att viljan att 

använda gränssnittet kan öka med hjälp av gamification. Gruppen som testade det 
gamifierade systemet visade prov på ökad motivation genom större tidseffektivitet 

och större glädje. En mer långsökt slutsats är att gamification kan öka kreativiten hos 
målgruppen men på bekostnad av hedoniskt drivna upplevelser. Hur detta påverkar 
motivationen är dock okänt.  

 
Vi anser att det krävs en delikat balansgång mellan mängd och fördelning av 

hedoniska och utilitaristiska värden i ett system för att systemet ska nå framgång. Vi 
vill påstå att hedoniska värden har en mer betydande roll som framgångsförsäkring i 
utveckling av motiverande system än utilitaristiska, men att utilitaristiska värden kan 

fungera som en extra sporre givet att de implementeras på rätt sätt utefter 
målgruppens förutsättningar. Huruvida gränssnittet i sig underlättar för social 

samverkan kunde inte underbyggas vetenskapligt, men givet de indikationer vi har 
fått under projektet så är vi övertygade om appens potential att lyckas även i det 
avseendet.  

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Som förslag på fortsatt forskning föreslår vi att vidare applicera den förfinade 
modellen på andra typer av projekt för att styrka slutsatsen att hedoniska och 

utilitaristiska värden med fördel kan kombineras för att motivera användare. Det vore 
också intressant att göra en djupdykning i de hedoniska värden som vi anser vara 

mest motivationsfrämjande och analysera vilka av dem som har vilken sorts effekt på 
motivationen; finns det dessutom andra typer, eller olika nyanser av motivation i sig? 
Vi föreslår även vidare forskning kring de utilitaristiska värden som vi anser ha störst 

inverkan på motivation. Här, liksom ovan, vore det intressant att fördjupa sig i olika 
typer av till exempel poängsystem eller tidsbegränsningar och analysera dess effekt 

på motivation. 
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Vi föreslår även att utföra användartester på en större målgrupp och under längre tid 

för att möjliggöra en undersökning av huruvida gränssnittet i sig kan främja social 
samverkan för utsatta ungdomar. En intressant målgrupp är svenska ungdomar som 
har hamnat utanför samhället och även dem behöver integreras. I förlängningen tror 

vi att appen skulle kunna användas av stora delar av befolkningen som ett rent 
rekreativt verktyg varför även den stora massan bör testas.  

 

5.4 Diskussion kring etiska överväganden 

 
Anonymitet var av största vikt, således försäkrades alla deltagare (även personal) vid 

upprepade tillfällen om anonymitet. Ungdomarna som i vissa fall möjligtvis led av 
någon form av psykisk ohälsa hanterades med största varsamhet utefter bästa förmåga 

hos oss. Vi var även noga med att fråga personalen under målgruppsanalysen vilka 
beteenden som kunde uppfattas på ett negativt sätt.  
 

Ungdomarna som är ensamkommande saknar målsmän och blir istället tilldelade god 
man. Denna god man fungerar som förmyndare vad gäller, i främsta hand, praktiska 

förehavande, även om de har möjlighet att fördjupa relationen på ett mer personligt 
plan, och i många fall gör det. Personalen på asylboendet har en mer personlig roll. 
Denna, lite ovanliga uppdelning, gjorde att tillståndsansökan för deltagande i intervju 

och användartest blev lite komplicerad, det löstes dock via ett mail som gick ut till 
både god man och personal. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 - Målgruppsanalys  

Asylboende - Målgruppsanalys 

 
Idag är det allt för många flyktingar som inte har en naturlig plats i samhället och 
behöver integreras på ett bättre sätt. Vi tror att aktivering och hobby kan vara ett bra 
sätt att ta del av samhället och nätverka.  
Vi utvecklar ett nytt digitalt gränssnitt med “intressekort” (förklara utförligt 
muntligen)som syftar till att hjälpa ungdomar på asylboenden att aktivera sig i 
samhället.   
Vi behöver därför först skaffa oss viss bakgrundsinformation om vilka problem som ni 
(personalen) upplever i aktivering, eller brist på, och varför.  
Vi vill även undersöka om ungdomarna kanske lider av flyktingrelaterade psykiska 
åkommor som till exempel separationsångest, PTSD, stress osv som vi under vår 
forskning funnit belägg för i ett antal artiklar.  
Vi har preliminärt riktat in oss på målgruppen 13-18 år.  
 

http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/73
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Manadsstatistik---Riket/400382/
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I ett senare skede skulle vi vara otroligt tacksamma om vi fick användartesta den 
prototyp som vi under några veckor kommer att utveckla.  
 
Vi vill också försäkra personal som kommer att bli intervjuad om anonymitet. Den 
slutgiltiga rapporten kommer att bli en offentlig handling där vi vore tacksamma om vi 
fick använda namnet på asylboendet (xxxxxxxxx) men där era namn förblir 
anonyma.  
 
 

 
 

Två personer intervjuades, eftersom att många av frågorna är faktabaserade och 
eftersom att andra frågor genererade liknande svar har vi valt att sammanställa de 
båda respondenternas svar i samma text. Vi har dock inte utelämnat några detaljer, 
där det finns olikheter i svaren så skriver vi båda.  
Den rödmarkerade texten är de nyckelord vi tagit ut  
 
Generellt:  
 
Hur många bor på flyktingboendet? 
 
18 personer med utrymme för 2 akutplaceringar. Hemmet är endast för pojkar, även 
om det för tillfället bor en flicka som inte ville skiljas från sin Kusin som är pojke och 
fick en plats på asylboendet 

 
Vilka åldrar? 
 
Målgruppen på boendet är 13-18 men just nu är den yngsta 14.  
 
Vilka nationaliteter är högst representerade  
 
Afghanistan (Flest) Eritrea (3 pojkar) Syrien 2 (pojkar) 
 
Genomströmning - hur många kommer dit och hur snabbt slussas dom ut? 
 
Väldigt olika, beroende på ålder, behov, soc., migrationsverket osv.  
några stannar i ett par - tre månader. Den som har varit där längst har stannat i 1 år 
och 9 månader.    

 
Vad har de för utbildning? Har alla gått i skola? 
 
De flesta har gått i någon form av grundskola innan de kom hit. Alla går i Svenska 
skola nu. Det är hög prioritet att få in dom i skolsystemet så snart dom fått tillstånd 
från migrationsverket. Redan efter två veckor börjar de allra flesta gå i skolan i 
Sverige.  
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Språk:  
 
Vilka/Vilket språk är högst representerade? 
 
Dari (flest) Tigrinja (3 pojkar) Arabiska (2 pojkar) 
 
Hur bra är ungdomarna på engelska? 
 
Många är jätteduktiga på engelska, eller svenska för den delen. Andra kan bara 
säga till exempel. “Hungry”.  
 
 

Hur kommunicerar dom sinsemellan, uppstår språkrelaterade grupperingar?  
 
Oftast kommunicerar dem på svenska om de talar med någon från andra språk. Ofta 
kommunicerar dom även genom en kompis som varit längre i Sverige och kan bättre 
Svenska eller engelska. Lite som en tolk. 
 
Aktivitet: 
 
Vad gör ni på asylboendet för att aktivera ungdomarna 
 
Varje lördag är det aktivitetsdag. Då gör vi allt möjligt. till exempel. Går och badar, 
spelar fotboll, går på bio, lasergame, bowling, klättring, gröna lund, biljard, pingis, 
kubb.  
 
Spontan följdfråga från intervjuledare: Gör ni några kulturella aktiviteter förutom bio? 
 
Svar: Förra månaden var faktiskt två personer och kollade på persisk konsert. Vi är 
också även ute och äter mat från de kulturer som barnen härstammar från, persiskt 
och eritreanskt har vi ätit nyligen. Men även Pizza eller pasta och andra typer av 
mat.  
 

Vilka intressen har ungdomarna självmant? 
 
Några ungdomar spelar piano och gitarr, andra går och tränar fotboll eller 
kampsport. Vill dom gå på egna aktiviteter som typ fotbollsträningar och så så får 
dom det.  
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Vilka intressen specifikt kopplar ni till integration i samhället och varför? 
 
Aktiviteter som innebär samarbete tror jag kan vara väldigt gynnande, typ fotboll. När 
man går på bio så får ungdomarna ta till sig kultur från andra delar av världen. Det är 
till exempel. lite konstigt för dom att se två personer kyssas på film. Samtidigt som 
dom får lyssna på engelska och läsa svensk undertext.  
Vi firar även svensk jul och ibland kanske man bara tar en ungdom och går och fikar. 
Sverige du vet, fikornas land…  
 
Spontan följdfråga från intervjuledare: Skulle appen som jag beskrivit kunna gynna 
ditt arbete här? 
 
Svar: Absolut! Det hade varit jätteskönt för mig som fritidspedagog att få hjälp med 
att hitta på aktiviteter. Det är ju många föreningar och organisationer som man inte 
känner till, Och det hade varit bra att få swipea sig fram till idéer som man kanske 
inte visst fanns.  
 

Psykisk ohälsa: 
 
Vilka typer av psykisk ohälsa lider ungdomarna eventuellt av? 
 
Eftersom att vi skickar alla med någon form av psykisk ohälsa direkt till kurator på 
BuP så vet jag inte något specifikt om deras åkommor. Men vad jag har märkt så 
kan vissa vara trötta och lättirriterade. Vissa går och lägger sig någon timme direkt 
efter skolan till exempel. Vissa är rädda på natten och har sömnproblem. 
Det uppstår också en stress över allt nytt, nya vänner, nytt språk, ny kultur osv.  
Vissa som inte har fått PUT är rädda att bli hemskickade. 
Jag som ny ledare här märker att det är väldigt svårt att få ungdomarnas tillit, något 
jag blev varnad för när jag började. Efter tre månader har jag fortfarande inte vunnit 
allas tillit vilket är en stor skillnad från de arbeten på fritidsgårdar jag haft tidigare 
med svenska ungdomar.  
 
I samtal med ungdomarna har jag fått berätta för mig om olika traumatiska 
upplevelser som de har haft i sina hemländer och på flykten till Sverige. De har 
kanske sett sina närstående dö eller skadas. Vissa har upplevt grymma separationer 
och vet ännu inte om den person de skiljts ifrån lever eller ej. Vissa äter väldigt 
mycket, andra inte alls.  
 
 

Hur påverkar dessa integrationsprocessen? 
 
Vet inte riktigt. Ibland är dem rädda för att inte få stanna kvar och då kan oron ta 
över.  
 

Vad gör ni för att avhjälpa dessa problem? 
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Vi försöker att prata mycket med ungdomarna. Ge dom stöd om vi kan och genast 
ringa BUP eller god man om vi märker att ett barn mår dåligt.  
Alla nyanlända får också en grundlig läkar och tandläkarundersökning. Mår dom 
dåligt så skickar vi dom även till kurator.  
 
Vad vet ni om hur ungdomarna levde i sina hemländer innan dom kom hit? 
 
Vissa hade det nog ganska bra, man märker att dom har fått fin utbildning, kan bättre 
engelska och vi har även haft en del ungdomar som visar bilder på sina hur, mycket 
finare än våra! på sina smartphones och visar att dom hade det gott ställt innan dom 
kom.  
Andra vet vi inte så mycket om. Vissa har haft det dåligt.  
 
 

Teknik: 
 
Har alla tillgång till internet idag? 
 
Det finns wifi i huset som är öppet mellan 7 - 22.30 

 
Har alla tillgång till egen mobiltelefon (smartphone) idag? 
 
Dom flesta har tillgång till smartphones 
 
Hur använder dom internet/mobiler/datorer idag? 
 
Viber, Facebook, dom ringer kanske till sina släktingar på WhatsApp. Spelar 
klassiska mobilspel som candy chrush, Clash of Clans osv. Dom är vana 
teknikanvändare.  
 

Spelar dom digitala spel, vilka? 
 
Se ovan, + playstation, Fifa Rally 

 

Hade de tillgång till olika typer av teknik innan dom kom hit? vilka? 
Dom hade nog inte internet hemma, men säkert internetcaféer. Vissa har även haft 
playstation eftersom att man hör dom prata om att dom spelade Pro Evolution 
Soccer istället för fifa när dom bodde hemma.  
 
 

Samhällets bild: 
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Vilken bild har samhället på dessa ungdomar, finns det fördomar? 
 
Det har varit en härva här ute i xxxxxxx när vi byggde boendet, då fick vi inte vara  
med i tomtägarföreningen och dom skulle dessutom ha betalt för att våra ungdomar 
badade på badplatsen och spelade fotboll på fotbollsplanen. Alltså allmänna 
utomhusplatser. Det slutade med att föreningen avsatte styrelsen och ordförande.  

  
Det finns gott om fördomar, hinder att bygga sådana här boenden och så. Rasism. 
Nu de senaste månaderna har NordFront varit här ute och klottrat sin logga på 
busshållplatsen och delat ut sina propaganda i folks brevlådor och sen klistrat upp 
lappar.  
 

Möter ni några särskilda beteenden från svenskar när ni är ute på utflykter?  
 
Ibland, men inget speciellt. 
 

Hur upplever ni hotbilden generellt mot flyktingboenden? 
 
Just nu finns ingen direkt hotbild mot oss, och jag är inte direkt rädd. Men jag kanske 
skulle känna annorlunda om det stod tio rasister på parkeringen en eftermiddag.. 
Efter Nordfronts besök så satte vi upp rörelsesensorlampor, men några andra mått 
och steg har vi inte tagit.  
 

Vilken bild har ni som jobbar här av ungdomarna? 
 
Världens goaste och finaste ungdomar. Vissa skulle kunna bli raketforskare, andra 
vill bara ha vanliga kneg. En lärde sig svenska, han KUNDE PRATA SVENSKA, 
efter bara 4 veckor! Alla kan skämta utan att någon tar illa upp eller går för långt. 
Jättefina ungdomar. Otroligt positiva trots sina problem och allt det dom har gått 
igenom. jag är stolt.  
 
 

Inför användartester:  
 
Vad är viktigt att vi tänker på?  
 
Var bara er själva och ta det lugnt 
 

Finns det särskilda symboler/gester som vi ska undvika? 
 
Haha, nej, inte vad jag vet.  
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7.2 Bilaga 2 - Kartläggning av funktionalitet 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

47 

7.3 Bilaga 3 - ITK  
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7.4 Bilaga 4 - Low-fidelity prototyp (wireframes)    
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7.5 Bilaga 5 – High-fidelity prototyp gamifierat 
Länk till preview av prototypen med interaktion 
https://live.uxpin.com/7c4192288c398ad82f8426d1cd087de55fd6f2b8#/pages/51586
015 

 

https://live.uxpin.com/7c4192288c398ad82f8426d1cd087de55fd6f2b8#/pages/51586015
https://live.uxpin.com/7c4192288c398ad82f8426d1cd087de55fd6f2b8#/pages/51586015


 

 

56 

 



 

 

57 

 



 

 

58 

 
 



 

 

59 

 
 

7.6 Bilaga 6 - High-fidelity prototyp icke gamifierat 
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7.7 Bilaga 7 - Användartester 
Stödanteckningar från Användartester  
 



 

 

61 

 



 

 

62 

 
 

7.8 Bilaga 8 - Användartest sammanställning (gamifierat 

gränssnitt) 
 
1. Förklara kort varför användartestet ska genomföras.  

 Universitet, vilka är vi? 
 Asylfrågan och integration 
 Gruppen som har gjort testet får inte prata med gruppen som ska göra testet.  
 Vi kommer att ta en paus mellan varje grupp för att sammanställa resultaten. 
 Detta är inget test! Gör de uppgifter de vill.  

 
2. Dela upp dem i fyra grupper om fyra personer.  

 Be andra grupper att göra nått annat tills de blir på tur.  
 Dela upp grupperna i två par.  
 Förklara att detta bara är en prototyp.  
 Instruerar grupp Användartest (Aktivitet) 

 
3. Instruktioner för användartestet (aktivitet) (i par) 
 

 Logga in.  
 intressekortlek, går inte att klicka nej. (klicka sig igenom)  

 
Att observera: vilka emotionella reaktioner kan observeras under inloggning och 

bekanting med gränssnittet.  
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Gjorda observationer: Till en början verkade det svårt för testpersonerna att förstå 

varför de använde appen och språket verkade lite för svårt. Deras teknikvana 
antydde dock att de ganska snabbt tog till sig gränssnittet. Den animerade pilen gav 
direktrespons.  
 

 Starta uppgifterna.  
 
Att observera: Springer testpersonerna istället för att gå?  
Gjorda observationer: Ja, testpersonerna sprang/hastade/stressade sig igenom 

både gränssnitt och uppgifter.  
 
Att observera: Upplevs tidspressen som motiverande?  
Gjorda observationer: Tidspressen verkar motivera testpersonerna men skapade 

också ett sinnelag för att finna “genvägar” till resultatet. Grupperna plockade 
“plastblommor” i rummet som testet utspelade sig i, istället för att gå ut och plocka 
levande blommor. Testpersonerna stressade för att hämta mobil med kamera vid 
uppgiften; “ta ett foto”.  
 
Att observera: Blir dom glada för poäng? 
Gjorda observationer: Testpersonerna blir inte nämnvärt glada för poäng. De 

verkar snarare tycka att stjärnorna distraherar dem från att fortsätta med nästa 
uppgift.  
De blev å andra sidan glada över att “levla upp” vilket framkom genom ett par höjda 
ögonbryn och ett leende men även då någon sa rakt ut att han uppskattade att gå 
upp i level.  
Att observera: Var dom glada när dom var klara? 
Gjorda observationer: Testpersonerna verkade vilja fortsätta testet efter att de 

avslutat den sista uppgiften. De blev snarare besvikna att testet var slut än glada. 
 
Att observera: Ville dom fortsätta? 
Gjorda observationer: Testpersonerna verkade vilja fortsätta och utföra fler 

uppgifter. Någon av testpersonerna efterfrågade det muntligt.  
 

 Alla uppgifter är slutförda. Avsluta test där de får klicka sig igenom allt om de 
vill. 

 
Att observera: Förstår testpersonerna resten av gränssnittet? 
Gjorda observationer: Testpersonerna var lite lojt inställda till att trycka på 

“inställningar” och försöka läsa “svår” svenska och observationen mynnade ut i en 
diskussion var frågorna naturligt kunde ställas.  
 
4. Avslutande intervju med samtliga 4 gruppdeltagare. (semi-strukturerad) 
 

 Var det roligt/tråkigt? Vad var roligast/tråkigast? 
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Det var roligt att utföra testerna tyckte samtliga. Det roligaste var att göra 
uppgifterna, speciellt plocka en blomma och att ta ett foto påpekade några. Ingenting 
i testet upplevdes av någon som tråkigt. 
 

 Var det svårt/lätt ? Vad var svårast/lättast? 

 
Det var lätt när man väl hade bekantat sig med appen. Någon medgav att det var 
svårt att tyda det svenska språket i appen men att när han väl hade förstått 
innebörden var det lätt.  
 

 Vad tycker ni om designen? Färg/form/storlek 

 
Designen är fin. Roligare bilder skulle förbättra appen (någon ville ha ljusare bilder, 
testpersonen hänvisade till bilden av två personer som kramas). Färgerna tyckte 
samtliga om, de var trevliga. 
 

 Skulle du använda den här appen om den fanns på riktigt? 

 
Ja det skulle de om det fanns fler och roligare uppgifter konstaterade alla. 
 

 Förslag till förbättringar och annan användning? 

 
Fler uppgifter som är svårare och roligare. 
 

7.9 Bilaga 9 - Användartest sammanställning (icke-gamifierat 

gränssnitt) 
Digital sammanställning av först icke-gamifierat gränssnitt och sedan gamifierat 
gränssnitt. 
 
1. Förklara kort varför användartestet ska genomföras.  

 Universitet, vilka är vi? 
 Asylfrågan och integration 
 Gruppen som har gjort testet får inte prata med gruppen som ska göra testet.  
 Vi kommer att ta en paus mellan varje grupp för att sammanställa resultaten. 
 Detta är inget test! Gör de uppgifter de vill.  

 
2. Dela upp dem i fyra grupper om fyra personer.  

 Be andra grupper att göra nått annat tills de blir på tur.  
 Dela upp grupperna i två par.  
 Förklara att detta bara är en prototyp.  
 Instruerar grupp Användartest (Aktivitet) 

 
3. Instruktioner för användartestet (aktivitet) (i par) 
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 Logga in.  
 intressekortlek, går inte att klicka nej. (klicka sig igenom)  

Att observera: vilka emotionella reaktioner kan observeras under inloggning och 

bekanting med gränssnittet.  
Gjorda observationer: de emotionella reaktioner som kunde observeras var 
nyfikenhet, trevan, försiktighet. Testpersonerna skickade emellanåt hjälpsökande 
blickar på testledarna men i övrigt verkade de förstå gränssnittet utan problem.  
Språkbarriären visade sig stundtals då testledarna kunde observera hur 
testpersonerna stakade sig igenom vissa ord och sökte hjälp med förklaring av en 
kamrat. 
 

 Starta uppgifterna.  
Att observera: Är de roade av att utföra uppgiften? 
Gjorda observationer: De blev alla väldigt motiverade utav uppgifterna i sig och 

skrattade mycket under testerna.  
 
Att observera: Kan man tolka att det finns en avsaknad av yttre motiverande 

element? 
Gjorda observationer: Ja och nej, testpersonerna verkade aningen veliga och 

aningslösa under vissa delar av uppgifterna. En av testpersonerna blev förvånad 
över att han faktiskt skulle utföra uppgiften nu(!).  
 
Att observera: Var dom glada när dom var klara? 
Gjorda observationer: Testpersonerna verkade relativt nöjda och verkade lite 
frågande när testet var över som om de inte hade väntat sig att det skulle ta slut men 
att de samtidigt var mätta.  
 
Att observera: Ville dom fortsätta? 
Gjorda observationer: Det är möjligt, men inget som testpersonerna med tydlighet 

indikerade. 
 

 Alla uppgifter är slutförda. Avsluta test där de får klicka sig igenom allt om de 
vill. 

Att observera: Funkar gränssnittet bra eller har de svårt för att förstå innehåll och 

navigation? 
Gjorda observationer: Det observerades att de gick lätt igenom gränssnittet och 

förstod appens alla delar. Gränssnittet hade alltså en god användbarhet. 
 

4. Avslutande intervju med samtliga 4 gruppdeltagare. (semi-strukturerad) 
 

 Var det roligt/tråkigt? Vad var roligast/tråkigast? 

 
Samtliga deltagare ansåg att det var roligt att utföra testet. Det som var roligast 
ansåg dom vara att utföra uppgifterna. 
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 Var det svårt/lätt ? Vad var svårast/lättast? 

 
Det var lite svårt med språket. och att inte förstå VARFÖR man skulle använda 
appen.  
 

 Vad tycker ni om designen? Färg/form/storlek 

 
Testpersonerna sa att de tyckte om färg och form på appen.  
 

 Skulle du använda den här appen om den fanns på riktigt? 

 
Ja, förutsatt att appen skulle vara gratis och innehålla fler uppgifter 
 

 Förslag till förbättringar och annan användning? 

 
Fler uppgifter som är mer komplexa 
Ljud i appen hade varit ett bra sätt att förstå uppgifterna ytterligare. 
Efter att testpersonerna visade det gamifierade gränssnittet påpekade två personer 
att de hellre ville använda det gränssnittet då de tyckte att det verkade roligare. 

 

7.10 Bilaga 10 - Isolering av avvikande resultat 

användartesterna.  
Sammanställning av resultat som skiljer sig /respektive liknar varandra 
 

IGG = Icke gamifierat gränssnitt  
GG = Gamifierat gränssnitt 
 
Skillnader markeras i Rött 
Likheter markeras i Grönt 

 
 Logga in.  
 intressekortlek, går inte att klicka nej. (klicka sig igenom)  

Att observera: vilka emotionella reaktioner kan observeras under inloggning och 

bekanting med gränssnittet.  
Gjorda observationer IGG: de emotionella reaktioner som kunde observeras var 

nyfikenhet, trevan, försiktighet. Testpersonerna skickade emellanåt hjälpsökande 
blickar på testledarna men i övrigt verkade de förstå gränssnittet utan problem.  
Språkbarriären visade sig stundtals då testledarna kunde observera hur 
testpersonerna stakade sig igenom vissa ord och sökte hjälp med förklaring av en 
kamrat. 
Gjorda observationer GG: Till en början verkade det svårt för testpersonerna att 

förstå varför de använde appen och språket verkade lite för svårt. Deras teknikvana 
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antydde dock att de ganska snabbt tog till sig gränssnittet. Den animerade pilen gav 
direktrespons.  
 

 Starta uppgifterna.  
Att observera: Är de roade av att utföra uppgiften? 
Gjorda observationer IGG: De blev alla väldigt motiverade utav uppgifterna i sig 
och skrattade mycket under testerna.  
 
Att observera: Kan man tolka att det finns en avsaknad av yttre motiverande 

element? 
Gjorda observationer IGG: Ja och nej, testpersonerna verkade aningen veliga och 

aningslösa under vissa delar av uppgifterna. En av testpersonerna blev förvånad 
över att han faktiskt skulle utföra uppgiften nu(!).  
 
Att observera: Springer testpersonerna istället för att gå?  
Gjorda observationer GG: Ja, testpersonerna sprang/hastade/stressade sig 

igenom både gränssnitt och uppgifter.  
 
Att observera: Upplevs tidspressen som motiverande?  
Gjorda observationer GG: Tidspressen verkar motivera testpersonerna men 

skapade också ett sinnelag för att finna “genvägar” till resultatet. Grupperna 
plockade “plastblommor” i rummet som testet utspelade sig i, istället för att gå ut och 
plocka levande blommor. Testpersonerna stressade för att hämta mobil med kamera 
vid uppgiften; “ta ett foto”.  
 
Att observera: Blir dom glada för poäng? 
Gjorda observationer GG: Testpersonerna blir inte nämnvärt glada för poäng. De 

verkar snarare tycka att stjärnorna distraherar dem från att fortsätta med nästa 
uppgift.  
De blev å andra sidan glada över att “levla upp” vilket framkom genom ett par höjda 
ögonbryn och ett leende men även då någon sa rakt ut att han uppskattade att gå 
upp i level.  
 
Att observera: Var dom glada när dom var klara? 
Gjorda observationer IGG: Testpersonerna verkade relativt nöjda och verkade lite 

frågande när testet var över som om de inte hade väntat sig att det skulle ta slut men 
att de samtidigt var mätta.  
Gjorda observationer GG: Testpersonerna verkade vilja fortsätta testet efter att de 

avslutat den sista uppgiften. De blev snarare besvikna att testet var slut än glada. 
 
Att observera: Ville dom fortsätta? 
Gjorda observationer IGG: Det är möjligt, men inget som testpersonerna med 

tydlighet indikerade. 
Gjorda observationer GG: Testpersonerna verkade vilja fortsätta och utföra fler 

uppgifter. Någon av testpersonerna efterfrågade det muntligt.  
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 Alla uppgifter är slutförda. Avsluta test där de får klicka sig igenom allt om de 
vill. 

Att observera: Funkar gränssnittet bra eller har de svårt för att förstå innehåll och 

navigation? 
Gjorda observationer IGG: Det observerades att de gick lätt igenom gränssnittet 

och förstod appens alla delar. Gränssnittet hade alltså en god användbarhet. 
Gjorda observationer GG: Testpersonerna var lite lojt inställda till att trycka på 

“inställningar” och försöka läsa “svår” svenska och observationen mynnade ut i en 
diskussion var frågorna naturligt kunde ställas.  
 

4. Avslutande intervju med samtliga 4 gruppdeltagare. (semi-strukturerad) 
 

 Var det roligt/tråkigt? Vad var roligast/tråkigast? 

 
IGG: Alla tyckte att det var roligt att utföra uppgifterna. Alla tyckte att plocka en 
blomma och ta ett foto var de roligaste uppgifterna. 
GG: Samtliga deltagare ansåg att det var roligt att utföra testet. Det som var roligast 
ansåg dom vara att utföra uppgifterna. 

 Var det svårt/lätt ? Vad var svårast/lättast? 

 
IGG: Det var lite svårt med språket. och att inte förstå VARFÖR man skulle använda 
appen.  
GG: Det var lätt när man väl hade bekantat sig med appen. Någon medgav att det 
var svårt att tyda det svenska språket i appen men att när han väl hade förstått 
innebörden var det lätt.  
 

 Vad tycker ni om designen? Färg/form/storlek 

 
IGG: Testpersonerna sa att de tyckte om färg och form på appen.  
GG: Designen är fin. Roligare bilder skulle förbättra appen (någon ville ha ljusare 
bilder, testpersonen hänvisade till bilden av två personer som kramas). Färgerna 
tyckte samtliga om, de var trevliga. 
 

 Skulle du använda den här appen om den fanns på riktigt? 

 
IGG: Ja, förutsatt att appen skulle vara gratis och innehålla fler uppgifter 
GG: Ja det skulle de om det fanns fler och roligare uppgifter konstaterade alla. 

 
 Förslag till förbättringar och annan användning? 

 
IGG: Fler uppgifter som är mer komplexa 
Ljud i appen hade varit ett bra sätt att förstå uppgifterna ytterligare. 
Efter att testpersonerna visade det gamifierade gränssnittet påpekade två personer 
att de hellre ville använda det gränssnittet då de tyckte att det verkade roligare. 
GG: Fler uppgifter som är svårare och roligare. 
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7.11 Bilaga 11 - Mail till asylboendet angående användartester  
 
Hej! 
 

Jag heter Andreas Holmquist Orlov och arbetar nu på min kandidatexamen inom 
interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. 

 
Under examensarbetet arbetar en kollega och jag skarpt mot en kund för att utveckla 
ett nytt gränssnitt (prototypapp) som ämnar hjälpa asylsökande flyktingar med 

motivation och incitament för att i längden underlätta för integrationsprocessen och 
flyktingars allmänna välmående. 

 
Då gränssnittet vänder sig till målgruppen 1318, och eftersom att jag tidigare (i 
egenskap av anställd på ungkulturhuset xxxxxxx) varit i kontakt med asylboendet, har 

vi åter vänt oss hit. 
 

För att vi ska kunna skapa oss en bild av vilka element som är gångbara, intressanta 
och, i värsta fall onödiga, i vår prototyp, önskar vi göra ett antal enklare användartest 
med 

ungdomarna på asylboendet. Det är ett test som, för dom, förhoppningsvis kommer 
att vara roligt och inspirerande och på inget vis kravfyllt, farligt eller obehagligt. 

Användartestet kommer möjligtvis att efterföljas av kortare feedbackfrågor angående 
testpersonens upplevelser. 
 

Ungdomarna kommer att vara anonyma och den data som samlas in kommer enbart 
att 

läsas av programmets lärare och elever, samt av kunden. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om jag fick genomföra dessa användartester med 

ungdomarna, men om du som målsman/god man inte önskar detta, är jag tacksam om 
du meddelar detta till personalen på xxxxxxx eller till mig (kontaktuppgifter nedan). 

Om ni har några som helst frågor är ni också välkomna att kontakta mig. 
 
Mvh, 

 
Andreas Holmquist Orlov 

Mobil: 0722 86 37 66 
Email: ah222vn@student.lnu.se 
 

 
 

 
 


