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Sammanfattning 

Hur kan olika grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av 
appens syfte? Detta är frågan som undersöks i detta arbete. Arbetet har grundat sig i H. 
Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar från 1933 
och utfördes i samarbete med Paul Löwen-Åberg. Undersökningen som gjorts har samlat 
kvantitativ och kvalitativ data med hjälp av testgrupper. Fältobservationer har även utförts 
under vandringar med testgrupper för att samla ytterligare data för att kunna svara på 
frågeställningen. Under arbetets gång utvecklades fyra prototyper av en vandringsapp som 
har testats och utvärderats av korrespondenter för att undersöka motivationsfaktorer. 
Avslutningsvis diskuteras i detta arbete undersökningens resultat, data insamling samt 
tankar kring framtida arbete. 
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1. Introduktion 

Överföring av ett medium till ett annat har länge förekommit och med det fört med sig 
åsikter och tankar. Manuset för Shakespeares Romeo & Tyra adapterades först till teaterpjäs 
men har idag överförts till flertal medier så som film, bok och dansnummer för att nämna 
några få. I detta överförande av medier förekommer ofta en viss eller nästan full förlust av 
förlagan, huruvida detta är ett problem eller inte kommer denna rapport nödvändigtvis inte 
gå in djupt på utan kommer istället lägga fokus på hur en adaption från gammalt till 
modernt medium kan motivera användare att agera. 

Bakgrunden till denna undersökning grundar sig i boken Över Berg och Backar: 40 
Vandringar i Göteborgs omgivningar, boken skrevs 1933 av jägmästare Hans Hedlund. I 
bokens förord skriver han om nyttan av att lära sig navigera i skog och mark samt hur vi 
borde ta vara på naturen och koppla bort från stadslivet om än bara för en dag i veckan. Från 
detta ville Paul Löwen Åberg, en släkting till Hans som jobbar kring en annan frågeställning 
inom samma projekt, föra vidare detta budskap till det moderna samhället i form av en 
mobil applikation. Hans bok har varit en anledning att utforska närområdet kring Göteborg 
och till att gå en mindre vandring. Min frågeställning till projektet är då; Hur kan olika 
grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av appens 
syfte? 

Anledningen till frågeställningen är undersöka ett tillvägagångssätt för att adaptera en 
gammal bok till ett nyare medium och att nyttja element som finns i boken, exempelvis 
kartor, på ett sätt som passar det nya mediet och hur det kan motivera användaren att nyttja 
applikationen. I applikationer finns exempelvis möjligheten att använda sig av satelitkartor 
och GPS, detta är förslag på hur de gamla kartorna i boken kan omvandlas och användas i en 
modern tappning. För att undersöka svaret på min fråga har en artefakt att skapats, testats 
och utvärderats. Artefakten består av 4 olika prototyper av applikationens interface och 
utseende som i sin tur testats och utvärderats av testpersoner. En kvalitativ och kvantitativ 
metod är att föredra då undersökningen kommer analysera hur prototyperna för 
applikationen tolkas vid åsyn samt används vid interaktion. Utvärderingsmetoden har  
trianguleras och därmed använt både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. 
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2. Bakgrund 
Då målet är att undersöka vad som kan motivera till att agera efter och interagera med en 
mobilapplikation så är det relevant att undersöka vad som motiverar människor till att 
interagera med teknik och vad som motiverar människor att fortsätta interagera. Jag anser 
det även viktigt att förstå vad en adaption av något innebär och hur en adaption kan ändras 
på grund av mediala begränsningar eller tillgångar. Då artefakten, prototyperna för 
applikationen, kommer att inspireras av och grunda sig i boken Över Berg och Backar: 40 
Vandringar i Göteborgs omgivningar (Hedlund 1933) är det även viktigt att ha insikt i hur 
olika narrativ kan förändras när de skiftar media samt hur detta kan medföra en möjlighet 
för användare att interagera. I rubrikerna nedan kommer områden och begrepp presenteras 
som är relevant för undersökningen som har utförts. 

 

2.1 Hedlunds bok 
Hans Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar skrevs 
1933 och har legat som grund för arbetet som har utförts. I boken presenteras 40 olika 
vandringsrutter med små beskrivningar om miljön för vandringen man är på och ibland ges 
fakta och historier om området man rör sig i. I förorden till boken skriver Bengt Ahlblom 
följande som gör boken mer rättvisa än mina egna ord: 

Jägmästare Hans Hedlund har i det följande lagt upp 40 marsch-router, som 
omspänna praktiskt taget varje kvadratkilometer gångbar och intressant mark 
inom 5 mils radie från Göteborgs centrum. Ni kommer att göra många sällsamma 
upptäckter, om ni gör honom sällskap på vägen och i terrängen. Ni kommer att leta 
er fram bland vilda ”fjäll”, trakter om vars existens på dessa breddgrader ni 
förmodligen svävat i okunnighet. Med sydvästra Västergötlands, nordligaste 
Hallands och sydligaste Bohusläns vackraste sjöar, skogar, hedar och klippor 
kommer ni att konfronteras från de lämpligaste och mest överraskande perspektiv. 
Ni bjudes därtill på rikliga historiska, arkeologiska, skogliga och geologiska 
uppgifter om den gamla kulturmark ni beträder. 
Och på köpet får ni den lilla duvning i praktisk orientering med karta och 
kompass…  
         (Hedlund 1933, s. 3-4, 
kursiv även i original) 

Här presenterar Ahlbom vad man kan förvänta sig från vandringsturerna och nämner även 
lärdomen man får om att navigera med karta och kompass. Tidigare i samma text skriver 
han även: 

”… Alltför ofta utnyttjas till leda från barndomsåren invanda stråk; man är för bekväm för 
att underkasta sig besväret att utforska nya marker…” (Hedlund 1933, s. 3, kursiv även i 
original) 

Denna del om att hitta viljan att ge sig ut och utforska är något som omnämns i boken och 
Ahlbom presenterar boken som en motivation till att vilja vandra. Detta är kopplat till min 
egen frågeställning där målet är det samma, att hitta något i adaptionen av boken som får 
användare att vilja ta del av vandringarna. 
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2.1.1 Hedlunds estetik 
Hedlund sätter sin egen ton på boken med sitt sätt att skriva på blandat med de gamla 
kartorna över Göteborg (se fig. 1). Utöver kartbilder från mitten på 1800-talet till tidigt 
1900-tal så är boken tunn på bilder och de få som finns är svartvita fotografier. Det är dessa 
kartbilder, typografi, fotografier och författarens egen stil som varit inspirationskällan till 
den artefakt som har skapats. Det finns även färger som har inspirerat utseendet på 
artefakten då bokens omslag är mörkgrönt med guldfärgad text, samt att bladen i boken har 
gulnat lite efter alla år.  

 
2.2 Adaption 

En kort förklaring av vad adaption är skulle vara; när en bok görs om till film, men det finns 
mer till området om adaption än så. Enligt Linda Hutcheon är adaption inte något nytt  som 
bara förhåller sig till våra moderna medier utan har funnits omkring länge och görs hela 
tiden. Att adaptera något blir enligt henne ett nytt sätt att berätta samma historia och varje 
mediet har sina starka och svaga sidor som kan nyttjas för att göra detta. Tyvärr så kritiseras 
ofta adaptioner som något mindre än originalet och stämplas som ”kulturellt underlägsen”, 
och det verkar vara mer okej att adaptera något kulturhistoriskt verk till en teaterpjäs 
snarare än en film eller TV-serie (Hutcheon 2013). En adaption av bok till applikation kan så 
händelsevis ses som ”kulturellt underlägsen”. Artefakten har grafiskt och funktionsmässigt i 
olika grader inspirerats av Hedlunds bok. Vissa prototyper är en starkare adaption av 
originalboken och andra en lös tolkning. Läran kring adaption är viktigt att ta in i 
undersökningen då flera adaptioner av samma bok har tillverkats för artefakten. 
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Figur 1, karta över Landvetter 1929



 

2.2.1 Media Affordance 
 
Kukkonen nämner att huruvida ett media kan eller inte kan göra något (exempelvis kan en 
film visa ansiktsuttryck på ett annat sätt än vad ren text kan) kallas för media affordance. 
Vidare skriver Kukkonen att dessa restriktioner av ett medium inte behöver vara så 
uppenbara, som mitt exempel ovan, utan kan vara att ett medium behöver ändra takten, 
längden, utseende och miljö i en berättelse för att det ska fungera i sin nya medieform 
(Kukkonen 2011). Att ändra saker i berättelsen på det viset innebär att skaparen av det nya 
verket har valt att göra en tolkning på originalet och adaptionen blir då en form av 
översättning (Kukkonen 2011). Detta har spelat roll i hur artefakten kommer komma att se 
ut då en mobilapplikation har generellt sett mer möjligheter till interaktion och funktioner 
än vad en bok förhållandevis har. Detta har påverkat hur adaptionen utformas och vissa 
element från boken har att fallit bort pågrund av att det nya mediet inte kan presentera det 
på ett lika bra sätt, eller att det finns begränsningar för vad som lämpar sig som applikation 
istället för bok. Exempel på något som har försvunnit i adaptionen är de gamla kartbladen 
som används i Hedlunds bok då miljön ser annorlunda ut idag kontra 1933. Däremot är 
prototypen uppbyggd på ett sätt som efterliknar hur man bläddrar i en bok då menyerna går 
från vänster till höger. 

2.3 Fidelity  

Fidelity är kopplat till adaption, eller kanske snarare en konsekvens av adaptionen. Här 
handlar det om hur likt adaptionen är till originalet, är det en trovärdig och/eller rättvis 
adaption. Som tidigare nämnt kan adaptioner ofta kritiseras som en ”underlägsen” version 
av originalet och detta mäts ofta i fidelity (Kukkonen 2011). Kukkonen menar även att 
fidelity kan vara högt hos en adaption, det vill säga att adaptionen är lik originalet, men att 
det inte bara beror på hur lika handlingarna är utan även att fidelity kan vara högt om 
samma känsla förmedlas som i originalet. Exempelvis så kan en bok baserat på ett tv-spel 
ordagrant beskriva händelserna och dialogerna men misslyckas att förmedla den tonen som 
tv-spelet har, och i det fallet kan man argumentera för att boken har fidelity i 
händelseförlopp men inte nödvändigtvis känsla. I en bok behövs också miljöbeskrivning på 
ett annat sätt än vad ett tv-spel behöver och beroende på hur den miljöbeskrivningen är i 
boken så sätts en ton (Kukkonen 2011). Fidelity har påverkat hur artefakten utformats då de 
olika prototyperna avsiktligt har tagit mer och mindre inspiration av originalet. I vissa fall 
har det varit viktigt att fokusera på att förmedla känslan som Hedlunds bok kan ge, detta 
skulle inte nödvändigtvis betyda att konceptet har hög fidelity till boken, men har lyckats 
fånga en del av den. Hög fedility finns även i texten som finns i prototypen som är direkt 
inspirerad av Hedlunds sätt att skriva vilket är en del av det Paul har jobbat med. 
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2.4 Transmedialitet 

Att något är transmedialt innebär att en mediatext sträcker sig längre än sig själv och blir 
tillgänglig genom andra medier. Ett exempel på detta fenomen är Matrix som sträcker sig 
över flera olika medier så som film, serier och dataspel. Jenkins beskriver transmedialt 
berättande som en fiktiv historia som sprids ut över olika medier för att skapa en enad och 
strukturerad underhållningsupplevelse där varje form av medium har sitt egna sätt att bidra 
till berättelsens helhet (Jenkins 2007).  

Aaron Smith anser även att en transmedial berättelse bör uppmuntra att utforska den fiktiva 
världen i flera medier genom att lämna hål i berättelsen som fylls ut av de andra medierna. 
På så vis kan intresserade konsumenter fylla ut den fiktiva världen medan ”vanliga” 
konsumenter kan underhållas av endast en del av berättelsen men ändå vara nöjd (Smith 
2009). Han menar alltså att något som är transmedialt bör kunna stå för sig självt och alltså 
inte påtvinga konsumenter att ta de av resten av berättelsen som är spridd över olika medier. 
Ett bra exempel på detta är Spielbergs adaption Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet 
(2011), där konsumenten får ta del av några av Tintins äventyr och får ett avslut på 
berättelsen utan att behöva läsa alla Tintin album som Hergé publicerade under 1929 - 1986. 
Liknande är boken Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar 
kopplad till applikationen och prototyperna som skapats för den. Appen bjuder på en annan 
typ av vy på vandringarna som är mer av ett kulturarv då många av de vandringarna som 
finns i boken ser annorlunda ut idag. Potentiellt sett kan en användare av appen få mer 
insikt om vandringarna och appens mening genom att läsa boken med.  

2.4.1 Deltagarkultur 

Enligt Jenkins så skiljer sig en deltagarkultur från den konventionella mediaåskådaren, i en 
deltagarkultur är både producenten och konsumenten av mediet aktivt deltagande i det 
transmediala, även om en deltagare kan ha högre och lägre status och möjlighet att påverka 
(Jenkins 2006). Jenkins gör även skillnad på deltagande och interaktion; interaktion är hur 
responsiv tekniken är till användarens handlingar och är begränsat till vad teknologin tillåter 
användaren att göra. Deltagande är inte detsamma som interaktion på så vis att det är 
format av kulturella och sociala regler. På så vis är deltagande mer fritt och är under mindre 
kontroll av mediaproducenter. Ett bra konkret exempel som Jenkins beskriver är hur datorer 
gav möjligheten till att interagera med media på ett bredare sätt och det är relativt lätt för 
företag och producenter att kontrollera detta medan internet har blivit en plats där 
användare och konsumenter har möjlighet att delta i skapandet av media. För att göra detta 
mer konkret så kan man se Spotify (Spotify Ltd. 2006) som något interaktivt där företaget 
kan reglera och kontrollera i stor grad och användaren är begränsad av funktionerna i 
programmet. Reddit, däremot, är en plattform där människor har möjlighet att uttrycka sina 
egna idéer och tankar kring ett medium och visa upp sina egna skapelser. På Reddit har även 
producenter och företag möjlighet att interagera med fansen och ge svar och ta feedback. Det 
är en plats där konsumenten kan uttrycka vad de vill ha och där producenten kan ta in det 
och eventuellt ge det. På samma vis kan en applikation involvera användarna i en 
deltagarkultur, detta kan man se på mobilapplikationen Pokémon GO (Niantic Inc. 2016) där 
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användarna började interagera med varandra utöver applikationen genom forum, add-ons 
och event. Detta kan kopplas till motivationsteorier som finns inom gamification som vi 
kommer in på senare och som har inspirerat prototypernas interaktionsgrad som skapats för 
testgruppen.  

2.5 Interaktionsdesign 

Enligt boken Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction så är en central del 
av interaktionsdesign att utveckla iterativa produkter som är enkla att lära sig, effektiva att 
använda och ger en bra användarupplevelse. För att uppnå en bra interaktionsdesign bör 
produkten exempelvis vara estetiskt tilltalande, ha enkel design och använda sig av familjära 
symboler och funktioner. Viktigt att ha i åtanke vid utveckling av en produkt är vart den ska 
användas och vem som ska använda den eftersom kontexten kan påverka hur den används 
och bör fungera(Preece, J., Rogers, Y & Sharp, H. 2002). Exempelvis bör en dörr till en 
mataffär kunna öppnas av sig självt då kunden kan ha händerna fulla medan en dörr till till 
ett skyddsrum bör vara manuell av säkerhetsskäl. 

Viktiga frågor att ställa sig när man utvecklar en interaktivmiljö för en produkt enligt Preece, 
Rogers och Sharp är: 

- Vad är målgruppen bra/dålig på? 

- Vad kan hjälpa målgruppen att göra en aktivitet lättare 

- Vad kan ge en kvalitativ användarupplevelse? 

- Lyssna på målgruppens önskemål och involvera dem i utvecklingen (beta-testing).  

(2002) 

Cooper skriver i sin bok About Face 3: The Essentials of Interaction Design att 
användarvänlighet bör vara så enkelt utformat att användaren inte behöver fundera på hur 
gränssnittet ska användas. Det vill säga att interaktionen mellan människan och det digitala 
användargränssnittet bör ske intuitivt och naturligt (2007). Cooper beskriver vidare att 
intuition är något som är ett steg över instinkt eftersom det är baserat på ett nät av lärd 
kunskap som är inlärt medvetet, trots att det inte kräver en medveten tanke (2007). 
Interaktionsdesignen var viktig för tillverkningen av artefakten då applikationen är tänkt att 
användas under vandringar och bör då därför vara lätt och smidig att använda. Vissa av 
prototyperna kräver mer interaktion av användaren vilket möjligen kan kräva mer 
interaktionsdesign i funktion och tillgänglighet. Frågorna som är uppradade ovan har även 
tagits i åtanke vid utvecklingen av artefakten. 

2.6 Gamification 

Att gamifiera något är att applicera spelelement eller spelmekanik i icke spelrelaterade 
kontexter. Det används bland annat för att motivera och göra inlärning mer underhållande. 
Ett exempel på gamification är Webhallens köpsystem. På deras hemsida får kunder 
achievements och erfarenhetspoäng (XP) för köpen de gjort som i sin tur levlar upp deras 
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avatar, högre level ger bättre kundförmåner och ny utstyrsel till deras grafiska avatar som 
finns på hemsidan.  

Sebastian Deterding drar paralleller mellan gamifiering och medalj systemet som scouter 
introducerade redan 1911 där man förstod motiveringen som kom ifrån att sätta mål, 
behärskning, rykte och identitetssignalment (Deterding 2012). Denna tradition av belöning 
för att klara av saker har idag blivit en självklarhet i dataspel då nästan alla plattformar för 
digitala spel har en form av medaljsystem där användaren kan se sina triumfer och visa dem 
för andra, detta såg man sällan förr utan istället använde man sig av scoreboards allmänna 
arkadmaskiner där spelaren med högst poäng kunde skriva in sitt namn för alla att se. 
Vidare skriver Detering att det behövs speldesign i gamification för att fungera, inte enbart 
komponenter av spel (exempelvis medaljsystem). Att man måste anpassa gamifieringen till 
kontext, användarens mål och individuella skillnader (Detering 2012). Det funkar alltså inte 
att alltid belöna användare med statussymboler, ibland kan exempelvis kontexten eller 
målgruppen kräva att gamifieringen är fokuserad kring ett gemensamt mål eller en chans att 
påverka.Webhallens exempel av gamifiering ser till de olika behoven hos användarna, de 
belönar de som vill ha medaljer och möjligheten att visa upp dem, de belönar även de som 
vill göra det bättre för sig själv framöver genom att rabatterna blir större ju högre level du 
har samtidigt som de även belönar de som vill skaffa nytt utseende till sin grafiska avatar.  
Andrzej Marczewski skriver om två olika motivationsfaktorer inom gamifiering, det ena är de 
yttre belöningarna som exempelvis poäng eller medaljer. Dessa yttre belöningar kan 
demotivera användare om det finns för många av dem men även ta bort motivation ifall man 
redan fått all belöning som går att få och blir på så vis en kortsiktig motivering om den står 
för sig själv. Den andra är inre belöningar och är ämnade att höja en långsiktig motivering 
hos deltagarna, dessa har Marczewski delat in i en modell som han kallar RAMP: 

1. Relaterbarhet (Relatedness) - Detta passar den sociala deltagaren. Här vill man skapa en 
känsla av tillhörighet till andra deltagare, att man har en roll och social interaktion är 
viktigt.  

2.  Autonomi (Autonomy) - Här vill man ge känslan av frihet och att deltagarna har 
möjligheten att göra egna val. Detta kan motivera genom att man visar tillit till deltagarna 
och att de är kapabla till att hitta egna lösningar på problem. 

3.  Kompetens (Mastery) - Att ge deltagarna möjlighet att bli bättre på något och fortsätta 
kunna bli bättre. Detta är vanligt i spel där spelaren lär sig spelets mekanik för att sedan få 
behärska den och bli duktig på den innan spelaren utsätts för nya utmaningar.  

4.  Mening (Purpose) - För att bevara motivation behöver deltagaren känna att dess 
handlingar spelar roll och gör någon skillnad. Exempel på hur detta kan invävas i 
gamifiering är att deltagaren, efter att ha samlat på sig poäng genom olika uppgifter, kan 
byta in dessa mot pengar som går till välgörenhet. 

Vidare fortsätter Marczewski förklara att ett bra gamifierat system har en eller flera av dessa 
motivationsfaktorer involverade, att de yttre belöningarna kan vara ett bra sätt att stödja och 
stärka de här fyra inre motivationspunkterna (Marczewski 2014). Då motivation är en stor 
del av min frågeställning kan det vara intressant att väva in motivationsteori från 
gamification området. Då koncepten ska utformas efter olika interaktionsgrad så kan graden 
av motivationselement vara värd att ha i åtanke.  
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2.7 Sammanfattning 

I litteraturgenomgången ovan presenteras olika forskningsområden och begrepp som 
kommer vara relevant för undersökningen. Adaption, media affordance och fidelity är viktiga 
begrepp då artefakten utgår ifrån en redan existerande verk och trovärdighet till originalet 
kommer försöka bevaras i olika grad. Det är även viktigt att ta i åtanke vilket media 
artefakten är kontra Hedlunds bok, och vad de olika medierna kan bidra med och inte.   En 
adaption kan som påföljd få frågan om trovärdighet till originalet och i sin tur anser jag att 
det är viktigt att tänka på varför man gör en adaption och hur det kan förändra narrativet 
genom ett nytt media. I mitt fall kommer adaptionen medföra en möjlighet för användaren 
att interagera med mediet, från att läsa och känna på sidorna av en bok till att  läsa och 
navigera i ett interface på en mobil. Därför har interaktionsdesign tagits i åtanke vid 
utvecklingen av artefakten för att artefakten ska kännas genuin och genomtänk. Jag tror 
även att interaktionsdesign är relevant när det kommer till en frågeställning kring teknik och 
motivation då jag anser att en dålig interaktionsdesign kan demotivera en användande. 
Gamification är den sista delen som jag hänvisar till i min litteraturgenomgång men också 
det område som genomsyrar hela undersökningen på så vis att gamification har olika 
motiveringsmetoder som går att applicera i både sociala och digitala sammanhang. 
Gamification grundar sig även i att motivera individer till att göra något som vanligtvis 
skulle vara demotiverande eller tråkigt, och även om applikationen inte skulle vara tråkig så 
vill jag ändå hitta element som är motiverande och som kan locka användaren att fortsätta 
använda applikationen, vilket jag hoppas på att göra med hjälp av artefakten. 

Deltagandekultur är relevant för undersökningen och vidareutveckling av applikationen, 
baserat på hur testgruppen agerat och reagerat på vandringen och artefakten. Jag tror att 
deltagandekultur kan vara en god motivationsfaktor som kan vara bra att väva in i en slutlig 
applikation om möjligt. En deltagarkultur kan enligt mig vara svår att skapa helt medvetet, 
men man kan bidra med verktyg och en plattform för den att gro på i form av forum och 
aktiviteter i applikationen som uppmanar till deltagande. 

Transmedialitet kan förekomma i applikationen genom hur narrativet i den utformas. Man 
kan medvetet lämna ute saker i applikationen för att låta vandringen bli en större del i 
narrativet vilket kan fungera in som en motivationsfaktor i form av upptäckande. Detta 
implementerades inte i prototyperna då de inte användes vid själva vandringen. Då den 
slutgiltiga applikationen inte är utformad eller färdig kan det vara svårt att klargöra hur 
transmedialitet kan förekomma och, men jag tror det kan vara en god idé att vara öppen för 
möjligheten då det kan funka som en motiverande faktor. 
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3. Problemformulering  
Sammanfattningsvis kommer undersökningen involvera flera forskningsområden som i sin 
tur berör varandra. Den tänkta applikationen kommer vara en adaption vars prototyper har 
fungerat som artefakt för den här undersökningen. Då frågeställningen handlar om att ta 
reda på om olika interaktionsgrad av applikationens prototyper kommer påverka 
motivationen till att använda den är det relevant att göra prototyper som i olika grad 
inspireras av gamificationteorier kring motivation. 

Problemet jag vill undersöka är mer ingående vad som motiverar en person att vilja använda 
en mobilapplikation eller inte använda en mobilapplikation ämnad för vandringar. Det 
problemet är givetvis ganska stort men det går att bryta ner; Jag vill undersöka vilka element 
i vår tänkta applikation som kan bidra med motivation till att gå vandringar i och kring 
Göteborg för att upptäcka och lära. Vilka förväntningar kan finnas hos testgruppen? Finns 
det ett sätt att bemöta dessa förväntningar, eller är någon förväntan överrepresenterad? När 
testgruppen hör ordet ”vandringsapp” hur tolkas det visuellt och funktionsmässigt? Jag vill 
även undersöka vad som möjligen kan motivera personer att vilja nyttja en sådan 
applikation. Är gamifiering något som lockar? Eller är det en deltagarkultur som kan växa 
fram? Det kanske rent utav handlar om en snygg grafisk och interagerbar representation av 
Hedlunds bok eller tvärt om en helt moderniserad adaption av boken med låg fidelity. 
Frågeställningen jag har är alltså ”Hur kan olika grader av interaktion i en 
mobilapplikation öka motivationen till handling i enlighet med appens syfte?”. 

3.1. Metodbeskrivning 

För att svara på min fråga har flera olika metoder använts. Detta var nödvändigt och viktigt 
då både kvalitativ och kvantitativ data var relevant för att få en större men samtidigt nischad 
bild av ett potentiellt svar på min frågeställning. Löwen-Åberg och jag delade metod men 
hade olika infallsvinklar då jag utgick från en grafisk artefakt och fokuserade på motivation 
relaterad till teknik. Först genomfördes en kvantitativ enkät som delades ut till en utvald 
testgrupp varpå testgruppen fick gå en förkortad version av en vandring i Hedlunds bok som 
vi valt ut på förhand. Därefter hölls en kvalitativ gruppintervju där bland annat artefakten 
kommer visas och samtalas kring. Artefakten består då av fyra prototyper av hur 
applikationen skulle kunna se ut och fungera. 

 
3.1.1 Arbetsmetod 

 
Först valde vi en vandring från Hedlunds bok som vi ville utgå ifrån i våra metoder. Vi gick 
flera vandringar eftersom de första vi valde inte var lämpliga för undersökningen då de var 
svåra att korta ner samt krävde en viss vandringsvana från deltagarna vilket inte var optimalt 
då vi vill ha en blandad målgrupp. Den utvalda vandringen tjänade som inspiration för 
artefaktens utformning. Vandringen var  även nödvändig för utformandet av artefakten då 
det finns något konkret att utgå ifrån. Problemet med att hitta en lämplig vandring var att 
det var tidskrävande och svårt att veta om vandringen i fråga är genomförbar då mycket av 
Göteborg närområde är ombyggt.  Detta kontrade vi genom att själva gå några av 
vandringarna och hittade en lämplig, men insåg att den bör kortas ner för testgruppen då 
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hela vandringen var tidskrävande. Det var även viktigt i valet av vandring att vandringen 
lämpade sig för en testgruppen då vandringen inte får vara för svår att ta sig igenom samt att 
den är lättillgänglig för de i gruppen som kanske är ovana vandrare. Det var nödvändigt att 
hitta en vandringsled att utgå ifrån då den utgör en stor del av undersökningen, men även 
eftersom vi kunde hitta konkreta problem för just den vandringen och därmed ha de 
problemen i åtanke för artefaktutvecklingen samt frågeformuleringen i de kvantitativa och 
kvalitativa delarna av undersökningen. Exempelvis har vissa enkätfrågor utformats efter 
platsen som vandringen äger rum på. 

Efter att en vandring valdes så påbörjades den digitala utvecklingen av artefakten. Den 
analoga utvecklingen, det vill säga skisser och idéer påbörjades tidigare i samband med 
utforskningen av vandringsrutt. Den digitala processen grundade sig i de analoga skisserna 
och jag beräknade från början att göra fyra olika digitala prototyper vilket i slutändan också 
gjordes. Prototyperna representerar fyra olika idéer av en och samma applikation och 
designades efter olika grader av interaktion, det vill säga hur mycket användaren kommer att 
behöva interagera med appen före, under och efter vandringen. En hög interaktion innebär i 
det här fallet en mer gamifierad applikation. Tanken var inte från början att skapa 
interaktiva prototyper utan bara ett grafiskt skal, men då tiden fanns gjordes artefalkten 
interaktiv för testgruppen. Jag anser det vara tacksamt att artefakten resulterade i en 
interaktiv version då jag tror detta gav bättre svar från testgruppen då de faktiskt kunde 
prova på applikationen mer än att bara se grafiska koncept. 

Ett orosmoment från början var att det kanske skulle bli svårt för deltagarna att motivera 
sina svar om en prototyp då de kanske inte visste varför de exempelvis föredrog prototyp A 
framför B, men efter att ha utformat frågor kring artefakten som testades och ställdes till 
deltagarna visade det sig att de kunde ge bra och utförliga svar. I vissa fall föredrog 
deltagarna en blandning av flera prototyper vilket de också var tydliga med att förklara och 
varför de föredrog en blandning.  

Efter detta skapades den kvantitativa delen i form av ett frågeformulär. Den upprättades 
ihop med Paul Löwen-Åberg, där mitt fokus låg i att undersöka testgruppens tidigare 
erfarenheter av vandringar, förväntningar, motivation och teknik. Det var även viktigt att få 
en bild av deltagarna i undersökningen då det kunde hjälpa att förklara varför deltagarna 
svarade som de gjorde. Med olika erfarenheter kan olika testpersoner se olika problem/bra 
saker i vandringen och koncepten som senare presenterades. Från första början fanns 
ambitionen att tydligare kartlägga deltagarnas erfarenheter med dataspel och navigering 
men bestämde mig för att lämna det ute då jag inte ansåg det relevant under enkäten innan 
vandringen då jag inte ville att användarna skulle tänka i spelrelaterade banor under 
intervjun senare eftersom fokus ligger på vandring och motivation. 

Därefter gick testgrupperna på den utvalda vandringen med mig och Paul varpå vi hade en 
kvalitativ intervju med varje grupp efter vandringen. Det var en semistrukturerad 
gruppintervju där frågorna som jag ställde var utformade efter min artefakt som är relevant 
för min frågeställning men ändå gav rum för följdfrågor och vidare utveckling av svar. Frågor  
ställdes under intervjun som utvärderade testpersonernas vandring för att ta reda på om 
deras förväntan stämde med vad som presenterades, vad de fann problematiskt, vad de 
förväntade sig av en applikation för en sådan vandring sedan presenterades prototyperna för 
dem varpå frågor kring applikationens funktioner kommer ställas. Detta för att få en 
tydligare bild av ifall något av koncepten skulle motivera användaren mer eller mindre till att 
gå vandringen. Här var det viktigt att tänka igenom noga vilka frågor som skulle ställas och i 
vilken ordning, delvis för att testpersonerna ska känna sig bekväma i svaren de ger men även 
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så att frågorna inte är ledande. Miljön som intervjun äger rum i bör också vara genomtänkt 
så att den inte blir en variabel i svaren (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008). Platsen 
för intervjun var en pub. Det finns tydliga för och nackdelar med en pub som intervjumiljö 
som kommer diskuteras senare i rapporten, men den initiala tanken var att det var en 
avslappnad miljö som låg lämpligt till där vandringen avslutades vilket var tacksamt då 
intervjun gärna skulle hållas så tätt inpå vandringen som möjligt. 

3.1.2 Metoddiskution 
 
Genom att testgruppens deltagare fick berätta om sig själva, förklara sina tidigare 
erfarenheter, testa en vandring, utvärdera vandringen och de olika prototyperna av appen i 
en dialog anser jag att undersökningen har genererat relevant data för att svara på 
frågeställningen. Datan från den kvantitativa delen har spela stor roll här med, då den gett 
annan intressant input i och med att korrespondenterna då ännu inte hade tagit del av 
vandringen och de hade en möjlighet att ge data om vem de är och vilka erfarenheter och 
förväntningar de har. Detta tror jag är viktigt då en potentiell användare av den tänkta 
applikationen antagligen inte har gått en av vandringarna innan applikationen används. 
Vidare tror jag att genom att samla information om erfarenheter före vandringen samt att 
låta testgruppen gå en vandring så har svaren från intervjuerna blivit mer relevanta och kan   
jämföras med data från enkäten som fanns innan vandringen. 

Det kan finnas för och nackdelar med att ha en blandad testgrupp. Det positiva är att en 
blandad testgrupp liknar mer vår målgrupp för applikationen och kan bidra med data och 
input som vi inte reflekterat över innan. Dock kan en blandad testgrupp också resultera i en 
väldigt divergerande data där det är svårt att se ett mönster eller hitta något som är 
avvikande. Ett sätt att undvika detta skulle vara att ha en större testgrupp men då 
testgruppen behöver ta del av en ganska tidskrävande vandring har det varit svårt att uppnå 
detta. En testgrupp med individer som har liknande intressen och erfarenheter skulle 
potentiellt kunna bidra med data som stämmer mer överens och som kanske lägger mycket 
fokus på en del av vandringen eller appens utseende men då skulle potentiellt sett data som 
andra individer hade fokuserat på gå förlorad. 

3.1.3 Urval 

Målgruppen är densamma som Hedlund nämner i sina förord i boken Över Berg och 
Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar, nämligen ”Göteborgsbon”. Då begreppet 
är tämligen löst behöver det definieras: personen ska ha bott i staden eller dess omgivningar 
och känner till de miljöerna ”löst”. Vid urvalet har vi gått efter en bekvämlighetsfaktor men 
ändå förhållit oss till en mångfaldsfaktor så att vi får olika kunskaper och åsikter. En positiv 
aspekt av att använda en mångfaldsfaktor i testgruppen kan vara att vi minskar risken att få 
en homogen testgrupp som tycker likadant. 
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4. Genomförande 
I detta kapitel redogörs arbetsprocessen för förarbetet och den slutgiltiga artefakten. Här 
presenteras de olika designmässiga och estetiska val som gjorts samt inspiration till arbetet. 

4.1. Förstudie och inspiration 

Innan artefaktarbetet påbörjades vandrade jag och Paul några av vandringarna i Hedlunds 
bok. Detta för att få en bättre uppfattning om vilken slags vandring som förespråkas i boken 
och därmed få en bättre uppfattning om vilka funktioner som kan vara önskvärda i en 
vandringsapplikation, samt för att hitta en lämplig vandring att gå med vår testgrupp. Vi 
vandrade totalt  tre stycken av Hedlunds vandringar. Dessa valdes utefter vissa krav vi hade 
inför vandringen med testgruppen; enkel förbindelse till och från Göteborgs stadskärna, 
lämplig längd på vandringen för att testgruppen ska orka hela vandringen samt hålla det 
inom en tidsram på max 5 timmar samt att vandringen bör ha några sevärdheter längs 
vägen. Sevärdheter är något som fokuseras på i Hedlunds bok och man finner goda exempel 
på detta genom hela boken. Anledningen till att vi hade dessa krav var att testgruppen ska 
kunna samlas på Centralstationen i Göteborg då det är en knutpunkt för kollektivtrafiken 
och därför är en god utgångspunkt för alla vandringar. Det är även viktigt att deltagarna kan 
fullfölja vandringen och då är en kort vandring lämpligare än en lång. De vandringar vi gick 
var cirka en mil långa men var avsevärt olika i miljö och svårighetsgrad. Vår första vandring 
som tog oss från Landvetter till Jonsered var en asfalterad väg med stor del planterad skog 
runt om. Vi ansåg att denna vandring var för lång, monoton och de sevärdheter som omtalas 
i boken hade idag växt igen till stor del eller täcktes av skog. Andra vandringen tog oss från 
Sankt Sigfridsgatan till Puketorp och erbjöd blandad miljö. Det problematiska med denna 
vandring var att den navigerade till stor del genom stadsmiljö och våtmark och erbjöd få 
sevärdheter samt att vandringen tog för lång tid. Dock fann vi under denna vandring att en 
kompass och något som visar vart man vandrat är önskvärt i en applikation. Sista 
vandringen var från Angered till Utby. Första halvan av vandringen var ansträngande och 
utan stig eller väg och kändes inte lämplig för en testgrupp med blandad 
vandringserfarenhet. Sista halvan var dock en behaglig vandring med stigar, sevärdheter och 
bra anslutningar till Centralstationen i Göteborg och därav blev det den bestämda 
vandringen för testgruppen. Mer specifikt är det sista delen mellan Bergsjön och Utby från 
vandring nummer 15 i Hedlunds bok (Hedlund 1933) som ska vandras för att testa min och 
Pauls artefakt.  

Inspiration för skapande av min artefakt har varit diverse mobilapplikationer med inslag av 
navigation. Pokemon GO (Niantic Inc. 2010), Eniro - Search and discover (Eniro 2010) och 
Lokalsinne (Deep Cold Software 2015) har bidragit med inspiration kring kartan och dess 
undermenyer medan mobilspelet Monument Valley (Ustwo 2012) har inspirerat till den 
grafiska stilen till viss del. Då jag siktade på en minimalistisk design så gjordes även en 
moodboard (se fig. 2) för applikationen där bilder på objekt, miljöer och färger som för mig 
kändes relevanta samlades och som jag gått tillbaks till gång på gång under utvecklingen för 
att inspireras. 
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Boken Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction har även varit behjälplig 
i processen då boken presenterar olika metoder kring utveckling av interaktionsdesign. 
Bland annat beskrivs en tre-stegs process där första steget är att identifiera funktionskrav på 
produkten. Nästa steg är att identifiera vilka delar av produktens funktioner som kan skapa 
problem eller vara förvirrande för användaren. Och sista steget är att generera en metafor för 
den problematiska delen av produkten (Preece, J., Rogers, Y & Sharp, H. 2002). Metaforer 
för ett interface används för att presentera nya koncept för användaren genom att kombinera 
det med erfarenheter som användaren redan har (Preece, J., Rogers, Y & Sharp, H. 2002). 
Exempel på detta är enligt mig att kalla skrivbordet på en dator för just ”skrivbord”, då blir 
funktionaliteten av datorns digitala skrivbord mer greppbart. När det kom till utvecklingen 
av artefakten användes den här modellen, dock kan argument göras för att ”metaforen” 
redan existerade i form av en bok som i sin tur skulle adapteras till en mobilapplikation. 

4.2. Framtagade av artefakt 

Artefakten som skapats är fyra olika versioner av en prototyp för en vandringsapplikation 
baserad på Hans Hedlunds bok. Varje version är utformad efter olika grader av interaktion 
där låg interaktion innebär att användaren sällan interagerar med applikationen i sin 
mobiltelefon medan en hög interaktionsgrad innebär att applikationen används mycket 
under vandringen. Artefakten utvecklades med i Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems 
1982) och prototyperna färdigställdes med hjälp av Marvelapp (Marvel Prototyping LTD 
2013) . 
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5.2.1 Analog arbetsprocess 

Framtagandet av artefakten inleddes med att göra en skiss på applikationen på papper. 
Första tanken var att göra skissen digitalt men jag valde istället att använda papper och 
penna då det gav  friheten att skissa på andra platser än hemma vid en stationär dator. Det 
fanns inte någon negativ effekt av att skissa på papper kontra digitalt då det i detta stadie var 
viktigare att producera mycket material vilket kändes enklare att göra när man kan skissa på 
exempelvis resande fot. Hade skisserna gjorts digitalt hade det varit enklare att få raka linjer 
och former då det finns goda verktyg för detta i Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems 
1982), men i skisstadiet lades ingen vikt på precision utan att istället få fram idéer. Efter att 
skissverktyget valdes dokumenterades de funktioner som var tänkta för applikationen. Vilka 
funktioner som applikationen skulle innehålla klargjordes genom att utföra vandringarna. 
Genom att gå vandringarna och inse problematiken att exempelvis vara utan kompass och en 
större karta så upplystes behovet av sådana funktioner i applikationen. För att värdera vad 
appen behövde för funktioner och inte användes även de utvärderingsfrågor som tas upp i 
boken Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction (Preece, J., Rogers, Y & 
Sharp, H. 2002). Första frågan jag ställde mig under utvecklingen var alltså ”vad är 
användaren bra/dålig på?” och i sammanhanget utgick jag från mig och Paul som båda hade 
olika erfarenhet av vandringar och uteliv. Det jag kom fram till att vi var duktiga på var att 
nyttja referenspunkter i naturen och mindre duktiga på att tyda kartan som Hedlund 
presenterade. Detta togs i åtanke när de olika kartorna för appen skissades och det blev 
viktigt att markera ut punkter som kunde användas som referenspunkt och även att göra en 
tydlig karta som användaren kan zooma in på. Dock fick detta förbises i prototypen då det 
inte var möjligt att zooma i verktyget jag använde mig av. Nästa fråga var ”vad kan hjälpa 
målgruppen att göra en aktivitet lättare?” och svaret på detta i det här fallet var appen som 
det skulle göras fyra prototyper på. Detta var kanske den första frågan som ställdes under 
projektets gång, eftersom en app i många fall existerar just för att underlätta något vilket 
också leder oss in på nästa fråga som besvarades ”vad kan ge en kvalitativ 
användarupplevelse?”. Denna fråga kan vara svår att svara på enligt mig då olika målgrupper 
kan anse olika funktioner som kvalitativa beroende på kontext och vår målgrupp för 
undersökningen var bred. Därför  innehåller de olika prototyperna olika funktioner som kan 
tilltala olika personer och har olika kvalitativa aspekter. Vad som ger en kvalitativ 
användarupplevelse visade sig senare i intervjun, men under utvecklingen utgick jag från 
mig och Paul och för oss var det viktigt med ett lättillgängligt interface som är tydligt och 
avskalat. 

Förutom de praktiska funktionerna tillfördes även funktioner med gamification som stödjer 
sig i RAMP-modellen (Marczewski 2014). Då fyra olika versioner med olika 
interaktionsgrader skulle produceras så skrevs alla funktioner ner som versionen med högst 
interaktionsgrad skulle ha, för att sedan kunna plocka bort funktioner för att skapa 
versionerna som hade lägre interaktionsgrad. Dessa funktioner var: 

- Medaljsamling genom att klara utmaningar (Mastery) 

- Skapa en egen vandring med bilder och beskrivningar (Purpose) 

- Möjlighet att se statistik på genomförda vandringar och dela denna information 
(Relatedness, Mastery) 

!  14



- Möjlighet att dokumentera sin vandring med foton och anteckningar och dela till andra 
(Purpose, Relatedness) 

- Användaren får navigera själv genom terrängen, ingen förutbestämd led (Autonomy) 

Syftet var att den första prototypen skulle vara mer av en adaption av Hedlunds bok och inte 
medvetet involvera några element från RAMP. Prototyp 2 skulle fokusera på Autonomy, 
prototyp 3 på Autonomy och Mastery och sist så skulle prototyp 4 fokusera på Relatedness, 
Autonomy, Mastery och Purpose. När detta var gjort skissades bilder av hur jag själv 
föreställde mig applikationens utseende och vilka element som skulle gå att interagera med. 

Då den tänkta målgruppen är bred var det lämpligt att använda sig av både text och ikoner i 
den mån det gick och i och med detta skissades även ikoner som skulle vara nödvändiga i 
applikationen. Under utvecklingen av ikonerna var det lätt att spåra iväg och göra 
detaljerade ikoner som potentiellt skulle kunna vara svårtolkade för användaren, det var då 
moodboarden för applikationen kom till användning för att påminna om den stil och känsla 
som skulle förhållas till. Vidare producerades skisser på kartan som skulle användas och 
avsikten var att inspireras av kartorna i Hedlunds bok, men valet föll på en mer avskalad 
version då kartorna i boken stundvis är svårtolkade på grund av detaljrikedomen och det 
skulle bli tidskrävande att göra en karta i samma stil. Sist skissades logotyper till 
applikationen, tanken var först att använda det märke som Hans Hedlund hade på sin 
stämpelyxa som användes i yrket som jägmästare för att stämpla träd. Dock lyckades ingen 
källa till detta märke hittas och jag valde därför att skissa på en logotyp som kunde bindas 
mer till applikationens syfte och funktion (se fig. 3). Tanken bakom logotypen var att få in 
appens syfte i den, det vill säga vandringar och sevärdheter baserat på Hans Hedlund. Därför 
utgick jag från trafikskylten för ”sevärdhet”, delade den för att få ett ”H” som i Hedlund och 
gjorde strecket på ”H” likt en A till B punkt. 

5.2.2 Digital arbetsprocess 

För att skapa den digitala grafiken valdes Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems 1982) 
framför Adobe Illustrator CS6 (Adobe Systems 1982) med anledning av att lagerhantering 
och mappsortering är lättillgänglig samt att applikationen innehåller fotografier som med 
fördel kan manipuleras i Adobe Photoshop CS6. Först när utvecklingen av artefakten nådde 
den digitala delen bestämdes vilka färger som skulle användas. Först var avsikten att 
använda färgerna som Hedlunds bok har, det vill säga grönt, vitt och guld. Men guldfärg var 
svårt att återskapa digitalt så istället valdes grönt och vitt som tematisk färg för 
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Figur 3, Logotyp för appen



applikationen. Min teori är att guldfärgen skulle uppfattas bättre med diskreta animationer. 
De olika gröna toner som används i artefakten är tagna från omslaget till Hedlunds bok samt 
foton tagna på naturen från de vandringar som gjorts i förstudiesyfte, detta för att bevara en 
koppling till grönskan i naturen som vandringarna tog oss genom. Vidare valdes typsnittet 
på texten i applikationen där första valet var  ett typsnitt kallat Stockholm (se fig. 4). 
Typsnittet har endast versaler och har ingen schattering som avslutar bokstaven, även kallat 
ett san-serif typsnitt. Till den slutgiltiga artefakten användes istället Times New Roman som 
typsnitt i applikationen eftersom den mest efterliknar typsnittet i Hedlunds bok (se fig. 5).   

Efter att färger och typsnitt var valda påbörjades den digitala grafiska produktionen med de 
analoga skisserna som underlag. De grafiska element som syns i prototyperna är skapade 
med hjälp av olika verktyg som finns till förfogande i Adobe Photoshop CS6, huvudsakligen 
användes Shape Tool  som tillåter användaren att skapa geometriska former på ett enkelt 
sätt. Även Select Pixels Tool och Eraser Tool har använts flitigt för att skapa bakgrunder (se 
fig. 6). För att skapa ikoner har Brush Tool använts för att måla ut formen, sedan markera 
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Figur 4, Typsnittet Stockholm till vänster och Times New Roman till höger

Figur 5, Text ur Hedlunds bok



halva formen med Rectangular Marquee Tool och kopiera och reflektera den halvan. Detta 
är behjälpligt för att skapa ikoner som är identiska på båda sidor. Då Hedlund använde sig 
av fotografier i sin bok för att visa de platser hans vandringar tog vandraren till så 
adapterades även detta till den digitala artefakten. 

Fotografier presenteras på flera olika sätt i prototypen, exempelvis som bakgrund i vissa 
menyer men huvudsakligen syns fotografier på de olika sevärdheterna på den valda 
vandringen. Anledningen till att ha kvar fotografier i artefakten är att än en gång återkoppla 
till Hedlunds bok samtidigt som bilderna kopplar till tematiken för applikationen; 
naturvandringar. För att hålla koll på vilken meny som var vilken och vilken skärm som var 
vilken sorterades de olika lagren i Photoshop i mappar med tydlig namngives (se fig. 7), på så 
vis kan man gömma och visa hela lagergrupper med ett knapptryck vilket underlättar när 
varje skärm ska sparas ut som bild för att senare  användas i prototypen. När större delen av 
det grafiska arbetet var klart behövde bilderna implementeras för att skapa en fungerande 
interaktiv prototyp. Kravet var att användare i testgruppen skulle kunna navigera genom 
menyerna och trycka på olika element i prototypen och få någon form av feedback. För att 
göra detta användes Marvelapp (Marvel Prototyping LTD 2013) som tillåter användare att 
skapa prototyper genom deras hemsida.  
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Figur 6, Bakgrund gjord med Select Pixel 
Tool och Eraser Tool

Figur 7, Lagergrupper



5.2.3 Utveckling av prototyper 

Marvelapp (Marvel Prototyping LTD 2013) hade vissa begränsningar i gratisversionen som 
användes och den mest problematiska begränsningen var att endast kunna skapa två 
prototyper per konto och fyra prototyper var önskvärt för artefakten. Detta löstest dock 
genom att skapa två konton. Det fanns andra alternativ till Marvelapp men de kom med sina 
komplikationer med och efter en jämförelse av olika klienter och program verkade 
Marvelapp ha minst begränsningar och snabbast verktyg. För att skapa prototyperna 
sparades varje skärm som skulle visas i applikationens prototyp ut ifrån Photoshop. Sedan  
laddades de upp på Marvelapp varpå områden i den uppladdade bilden kan markeras ut och 
tilldelas funktioner som exempelvis hoppa mellan olika menyer. Då Marvelapp endast 
kunde hantera bilder i samma storlek var det inte möjligt att ladda upp en bild av kartan i 
större format. Önskvärt hade varit att användaren skulle kunna förstora och förminska 
kartan i applikationens prototyp men det gick inte att implementera därav är kartan statisk i 
prototyperna som skapades. När prototypen hoppar mellan de huvudsakliga flikarna så rör 
sig bilderna från vänster till höger, och höger till vänster när man backar. Detta var ett 
medvetet adaptionsval då rörelsen påminner om hur man navigerar i en bok när man 
bläddrar. 

Då det är fyra prototyper av samma applikation behövde fyra olika projekt skapas i 
Marvelapp. Prototypen med högst interaktionsgrad var den som tillverkades först. Detta  
eftersom det verkade enklast att plocka bort funktioner från applikationen snarare än tvärt 
om. Det visade sig senare att fallet var så då det gick att duplicera ett projekts Marvelapp och 
på så vis undvika att ladda upp alla bilder igen, därmed blev arbetsbördan mindre.  Därefter 
kopplades alla länkar om så att rätt knapp länkade till rätt bild. Problematik uppstod när 
prototyperna testades på olika mobiltelefoner då storleken på prototyperna inte anpassar sig 
efter mobilentelefonens skärm, däremot funkar de i webbläsaren på en dator vilket även blir 
lättare att distribuera till testanvändare om nödvändigt.  

5.2.4 Gruppenkät 

Gruppenkäten konstruerades som den sista delen i artefakten ihop med Paul. För att skapa 
frågeformuläret användes Google Forms (Google 1998) som är ett verktyg för att skapa och 
distribuera frågeformulär och enkäter. Gruppenkäten undersöker vilka personer som deltar i 
undersökningen, deras erfarenhet och tankar kring vandringar, motivation och teknik. Enligt 
Metodbok för Medievetenskap lämpar sig just gruppenkäter för samlade grupper som senare 
ska delta i en undersökning eller experiment (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008). 
Enkäten är konstruerat för att besvaras innan den kvalitativa undersökningen utförs, på så 
vis kan deltagarnas inställning före den kvalitativa undersökningen jämföras med 
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inställningen efteråt. Frågorna som ställs i frågeformuläret som är relevanta för min 
problemformulering berör motivering och användande av teknik för motivation.  
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6. Utvärdering 
I detta kapitel kommer den insamlade datan att presenteras i ordningen den samlades in. En 
presentation av deltagare och urval är även med för att ge en tydligare bild av grupperna som 
deltog. Först presenteras all data från den kvantitativa enkäten. Även om alla frågor inte är 
direkt kopplade till min frågeställning så kan det vara viktigt att redovisa alla svar för att få 
en tydligare bild av deltagarna och deras tidigare erfarenheter. Efter enkäten redovisas de 
observationer som gjordes under vandringen med vardera grupp varpå mina intervjufrågor 
redovisas ihop med deltagarnas svar och kommentarer. Slutligen i kapitlet genomförs en 
analys av den samlade datan samt presenteras de slutsatser som gjorts utifrån den. 

Då pilottesten av enkäten, vandringen och artefakten fungerade såpass bra och inga 
ändringar har gjorts efter den så har jag valt att räkna med datan från pilottesten i resultatet.  

6.1. Deltagare och urval 
Deltagargrupperna sattes ihop några få dagar innan vandringen och intervjun skulle äga rum 
och i urvalet var det önskvärt att ha en stor mångfald då vi gick efter Hedlunds målgrupp 
som var ”Göteborgsbon”. I och med den breda målgruppen för undersökningen så söktes 
deltagare från flera olika främmande håll, bland annat tillfrågades olika fakulteter på 
Göteborgs Universitet. I slutändan fick vi tre deltagargrupper med totalt tre män och nio 
kvinnor med olika härkomst och erfarenheter av vandringar och mobilappar. Grupp 1 bestod 
av två män och tre kvinnor i åldern 21 - 29. Grupp 2 bestod av en man och två kvinnor i 
åldern 18 - 48 och grupp 3 bestod av fyra kvinnor i åldern 18 - 31. De tre grupperna gick 
varsin vandring  vid olika tillfällen och hade ingen känd kontakt sinsemellan. I två av 
deltagargrupperna var det deltagare som tidigare aldrig hade träffats vilket är något som 
tagits i åtanke vidare i undersökningen. 
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Figur 8, Diagram över deltagarnas ålder



6.2. Kvantitativ undersökning 

6.2.1 Gruppenkät 
Gruppenkäten som besvarades av deltagarna innan vandringen gick ut på att samla data 
kring deltagarnas tidigare erfarenheter av uteliv, motivation för uteliv samt kunskaper om 
Göteborgs omgivningar. Syftet med detta var att få en bild av deltagarna  innan vandringen  
och den följande intervjun ägde rum, och på så vis få bättre förståelse varför vandringen gick 
som den gick samt svaren som intervjun gav. Största delen av frågorna i enkäten är inte 
direkt kopplade till min frågeställning då samma enkät användes för Pauls undersökning. 
Dock är inte frågorna helt irrelevanta då de ger information om individen som deltar i 
undersökningen och kan hjälpa till att förklara vad i en mobilapplikation som skulle 
motivera dem eller ej. Enkäten skickades ut en dag innan vandringen och innehöll sju frågor 
som samtliga deltagare svarade på. 

6.2.2. Deltagarnas svar på fråga 1 
Första frågan undersökte hur länge deltagaren har bott i Göteborg. Majoriteten av 
deltagarna, 66.6%, har bott i Göteborg i minst 10 år medan resterande 33.3% hade bott i 
Göteborg mindre än 2 år. Då applikationen är centrerad kring Göteborgs närområden blir 
frågan relevant eftersom en del av de motiverande elementen i appen är att utforska och se 
nya områden. Tre av deltagarna var även uppväxta i området där vandringen utfördes och 
var således bekanta med leden vi gick.  

6.2.3. Deltagarnas svar på fråga 2 
Andra frågan bad deltagarna att kort berätta vad de vet om stadsdelen Bergsjön. Deltagarna 
hade blandade åsikter om området men två gemensamma nämnare som kom upp i hos flera 
av deltagarna var att det är ett fint grönområde samt att Bergsjön anses som ett område med 
sociala problem. Flera av deltagarna uttryckte att de inte var bekanta med området trots att 
de bor i Göteborg. 

6.2.4. Deltagarnas svar på fråga 3  
Vidare i enkäten fick deltagarna svara på huruvida de vistades i natur som barn varav 11 
deltagare svarade ja, resterande svarade med en egen beskrivning; ”inte ofta med en del”. 
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Figur 9, Vistelse i natur som barn 



6.2.5. Deltagarnas svar på fråga 4 
På frågan om deltagaren ansåg sig själv som friluftsmänniska/van vandrare svarade sex 
deltagare nej, fem svarade ja och en deltagare svarade med ett eget svar där man inte 
identifierade sig som varken eller. 

6.2.6. Deltagarnas svar på fråga 5 
10 av deltagarna svarade ja på frågan ”Är du intresserad av att lära dig om Göteborgs 
närområden genom natur- och/eller kulturvandringar?”. 1 svarade nej och sista deltagaren 
svarade kanske som eget svar. 
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Figur 10, Vana vandrare

Figur 11, Intresse om kultur och vandringar



6.2.7. Deltagarnas svar på fråga 6 
Denna fråga är den som först är kopplad till min egen undersökning och undersöker vad som 
kan motivera deltagarna att upptäcka naturen. Här fick deltagarna skriva med fria ord vad 
som motiverar eller kan motivera dem till att bege sig ut i naturen. Datan från denna fråga 
visar tre anledningar som förekom mest och dessa var  bra väder, nyfikenhet/upptäckande 
och gemenskap/umgänge. Övriga motiverande faktorer var träning/motion, vackra vyer, 
avkoppling, lättillgängliga vandringsleder och tips om platser från närstående. 

6.2.8. Deltagarnas svar på fråga 7 
Som avslut på enkäten ombads deltagarna att svara på om de anser att teknik kan hjälpa att 
motivera dem till vandring och friluftsliv. Detta kunde de svara på genom att kryssa i ”Ja” 
eller ”Nej”. Då detta användes som underlag till intervjun senare kunde en föjldfråga ställas 
då, men deltagaren hade även möjlighet att fylla i ett eget svar i enkäten om ”Ja” och ”Nej” 
inte passade in på deras åsikt. Åtta ansåg att teknik kan hjälpa att motivera dem, två 
deltagare ansåg att teknik inte skulle motivera dem och de sista två angav ett eget svar där de 
inte hade en åsikt i frågan eller att det finns en möjlighet att teknik kan hjälpa att motivera 
till att vandra. 

6.2.8 Enkätresultat 
Utefter svaren som samlades in från enkäten kan olika profiler skapas för de deltagande. 
Även om dessa profiler endast tar upp enstaka saker om dessa individer så kan de ändå 
hjälpa till att tolka och förstå svaren som gavs under både enkäten och intervjun. Det kan 
också ge bättre förståelse till varför personerna agerat som de gjorde under vandringarna 
och förhoppningsvis ge en bättre bild av undersökningen i sin helhet. 
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Figur 12, Teknik och motivation 



Deltagare 1, ”Loke”: 27 årig man som bott i Göteborg i 25 år. Beskriver Bergsjön som ett 
stadsområde med dåligt rykte och anses som stökigt. Han vistades ofta i naturen som barn 
och anser sig idag vara en van vandrare/friluftsmänniska. Han är intresserad av att lära sig 
om Göteborgs närområden genom vandringar och kan motiveras till detta av äventyr, vacker 
natur och att bestiga berg. Han anser att teknik kan hjälpa med motivationen och har 
tidigare spelat Pokémon GO. 

Deltagare 2, ”Siv”: 29 årig kvinna som bott i Göteborg i knappt två år. Hon vet inget om 
stadsdelen Bergsjön och vistades ofta i naturen som barn, hon anser sig dock inte vara en 
friluftsmänniska eller van vandrare. Hon är liksom Loke intresserad av att lära sig om 
Göteborgs närområden genom vandringar. Hon motiveras till att upptäcka natur av bra 
väder och anser att teknik kan hjälpa att motivera. 

Deltagare 3, ”Ylva”: 27 årig kvinna som bott i Göteborg sedan 1,5 år tillbaks, har tidigare bott 
i Alingsås. Hon beskriver Bergsjön som ett naturskönt område i nordöstra Göteborg. Hon 
vistades i naturen ofta som barn men anser sig inte vara van friluftsmänniska eller vandrare. 
Hon är intresserad av vandringar som ger lärdom om Göteborgs närområden och blir 
motiverad av att lära sig om naturen, motion och att få en rofylld stund från stadens ljud. 
Hon anser likväl att teknik kan motivera. 

Deltagare 4, ”Oden”: 27 årig man som bott i Göteborg hela sitt liv. Han beskriver Bergsjön 
som fint grönområde med en bra sjö för bad. Han vistades i naturen mycket som barn och 
ser sig som en van vandrare/friluftsmänniska. Han har intresse av att lära sig om 
närområdena kring Göteborg och blir motiverad till att upptäcka natur genom nyfikenhet 
och lärdom om sin omgivning. Han anser att teknik kan hjälpa till att motivera. 

Deltagare 5, ”Tyra”: 21 årig kvinna som bor i Karlstad men vistats i Göteborg med jämna 
mellanrum sedan November 2016. Hon vet inget om Bergsjön. Vistades i naturen som barn  
och anser sig vara lite av en friluftsmänniska men inte helt och hållet och skriver att hon inte 
kan ”det där med kompass och grejer”. Hon är intresserad av vandringar som ger lärdom om 
Göteborgs närområden och blir motiverad till att utforska natur genom tips från andra, 
bilder och artiklar, hon anser därmed att teknik kan hjälpa att motivera.  

Deltagare 6, ”Tor”: 48 årig man som bott i Göteborg i 10 år. Beskriver Bergsjön som ett 
invandrarområde och sci-fi. Han vistades ofta i natur som barn men ser sig inte som en 
utelivsmänniska. Han är kanske intresserad av att lära sig om Göteborg genom kultur/
naturvandringar och blir motiverad av den sociala samvaron. Han anser inte att teknik kan 
hjälpa med motivation.  

Deltagare 7, ”Hilda”: 42 årig kvinna som bott i Göteborg i 10 år. Beskriver Bergsjön som ett 
stort grönområde och känt för att vara ett område som varit problematiskt. Hon vistades ofta 
i natur som barn men ser sig inte som en utelivsmänniska. Hon är intresserad av att lära sig 
om Göteborg genom kultur/naturvandringar och blir motiverad till detta av bra väder och 
tid [till att utföra vandringen]. Hon anser inte att teknik kan hjälpa att motivera henne själv, 
men möjligen andra. 

Deltagare 8, ”Freja”: 18 årig kvinna som bott i Göteborg i 10 år. Hon har inget att berätta om 
Bergsjön då hon inte vistas där. Hon har varit i naturen en del som barn men inte ofta och 
anser sig heller inte vara en van vandrare/friluftsmänniska. Hon är inte intresserad av att 
lära sig om Göteborgs närområden genom natur- och/eller kulturvandringar. Men kan bli 
motiverad av att upptäcka natur genom gemenskap. Hon har ingen åsikt om teknik kan  
motivera.  
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Deltagare 9, ”Erna”: 27 årig kvinna som är bosatt i Hildaestad, men har tidigare bott och 
studerat i Göteborg. Hon känner till Bergsjön som att det är känt för oroligheter. Hon 
vistades ofta i natur som barn och anser sig inte vara en van friluftsmänniska. Hon är 
intresserad av att lära sig om Göteborg genom kultur/naturvandringar och tid är hennes 
främsta motivation till att upptäcka natur. Hon anser att teknik kan hjälpa att motivera. 

Deltagare 10, ”Ingrid”: 31 årig kvinna som är född och uppväxt i Göteborg och bott där hela 
sitt liv. Hon känner till Bergsjön som ”En förort som ligger i nordöstra Göteborg, 
befolkningen har sämre hälsoläge än många andra stadsdelar, hög arbetslöshet, sociala 
problem, etc.”. Vistades ofta i natur som barn och växte upp i området där vandringen ägde 
rum. Hon anser sig vara van utelivsmänniska och är intresserad av att lära sig om Göteborgs 
omgivning genom kultur/naturvandringar. Hon blir motiverad till att upptäcka natur med 
nära och kära, att hon får bättre kondition och kan ta med fika. Hon anser inte att teknik kan 
hjälpa att motivera. 

Deltagare 11, ”Runa”: 18 årig kvinna som bott i Göteborg hela sitt liv.Beskriver Bergsjön som 
ett oroligt område med skjutningar och våld. Vistades ofta i natur som barn och växte upp i 
området där vandringen ägde rum. Hon anser sig vara van utelivsmänniska och är 
intresserad av att lära sig om Göteborgs omgivning genom kultur/naturvandringar. Hon blir 
motiverad till att upptäcka natur genom bra skor, bra väder och bra umgänge. Hon anser att 
teknik kan hjälpa att motivera. 

Deltagare 12, ”Liv”: 27 årig kvinna som bott i Göteborg hela sitt liv.Beskriver Bergsjön som 
följande: ”Område i nordöstra Göteborg, planerat efter miljonprogrammets ideal kring 
folkhemmet och att alla har rätt till en bostad. Har haft en del sociala problem med utsatta 
grupper i samhället. Mest flerbostadshus, en del radhusområden, omgivet av stora 
naturområden. Bergsjöbadet är ett populärt häng. Rymdtorget som håller på att byggas om 
med planer på nytt kulturhus.”. Vistades ofta i natur som barn och växte upp i området där 
vandringen ägde rum. Hon anser sig vara van utelivsmänniska och är intresserad av att lära 
sig om Göteborgs omgivning genom kultur/naturvandringar. Hon blir motiverad till att 
upptäcka natur genom lättillgänglig info om leder och bra förbindelser med kollektivtrafik. 
Hon anser att teknik kan hjälpa att motivera. 

6.3. Vandring 
Totalt gjordes tre vandringar vid olika tillfällen som startade på Drottningtorget i Göteborg 
och avslutades i Gamlestaden. Under vandringen fungerade jag och Paul som 
fältobservatörer och precis som boken Metodbok för Medievetenskap tar upp så lade vi då 
fokus på att anteckna och agerade som närvarande observatörer på så vis att vi fanns på plats 
under undersökningen men deltog inte aktivt i aktiviteten(Østbye, Knapskog, Helland & 
Larsen 2008). Då grupperna navigerade lite olika och hade olika erfarenheter  så går det inte 
att säga att alla vandringarna var identiska då grupperna tog lite annorlunda vägar, men 
start och avslut var densamma liksom kartan och texten som var till deras förfogande. På 
Drottningtorget började alla vandringar liknande; vi hälsade och alla presenterade sig varpå 
deltagarna fick en kortare presentation av examensarbetet som jag och Paul jobbar på, samt 
en beskrivning på hur undersökningen kommer gå till. Där framgick att jag och Paul 
kommer gå en bit bakom deltagarna för att observera hur gruppen navigerar sig och nyttjar 
de verktyg som finns till deras förfogande. Sedan presenterades Pauls artefakt och en karta 
som gruppen skulle utgå från när de navigerade. Pauls artefakt var  en adapterad version av 
Hedlunds egna text för vandringen som Paul hade skrivit om för en modern publik och lagt 
till information om områden som inte existerade på Hedlunds tid, exempelvis Bergsjöns 
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bostadsområde. Texten som Paul skrev var även implementerad i de prototyper jag skapade 
som min artefakt och kartan som deltagarna använde var en modern version av den som 
Hedlund använde sig av på sin version av vandringen(Hedlund 1933). Därefter 
uppmuntrades gruppen att använda sig av kompass och andra nätbaserade kartor vid behov, 
varpå vandringen började och deltagarna tog första bästa spårvagn mot Bergsjön. Under 
spårvagnsresan studerade deltagarna texten och kartan som de fått och samtalade kring vad 
de skulle få se på sin vandring. Vissa deltagare hade även läst igenom texten dagen innan 
vandringen och kollat på kartan och vägen de skulle gå. Väl på plats i Bergsjön tog de  olika 
grupperna reda på var de var med hjälp av kartan och referenspunkter för att sedan börja sin 
vandring. Referenspunkter som användes flitigt under vandringen av alla var hållplatsen vi 
klev av på, Bergsjövattnet och Utby kyrka. Alla grupperna tog sig till sjön som området 
Bergsjön är uppkallat efter och hade högläsning från texten när de nått en sevärdhet som 
texten omnämner, vissa deltagare i grupp 2 och 3 passade även på att flika in med 
information som de själva hade kunskap om. Därefter var nästa mål ett gravröse med en 
närliggande utkiksplats. Alla grupper lyckades ta sig dit men med olika vägar samt att det 
verkade svårare för grupp 2, vilket kan bero på erfarenhet av vandring och navigation att 
döma av enkäten. Sedan bar det iväg mot nästa mål Utby kyrka som man bäst tar sig till 
genom ättestuporna i området. Till  ättestuporna hittade grupperna med hjälp av de många 
stigar som leder dit och på vägen får man även en god sikt över Utby. Denna sikt nyttjade 
samtliga grupper för att lokalisera kyrkan  innan de vandrade ner för branterna som slingar 
sig ner till Utbys kant. 

Kommentarer från intervjun påvisar även att sikten över Utby gjorde det roligare och enkelt 
att navigera till Utby kyrka. Vägen till Utby kyrka går genom en urban miljö och kyrkan 
ligger på en höjd så på denna bit användes inga verktyg annat än texten när vi anlänt till 
kyrkan. Kort efter att majoriteten av deltagarna hade visat sitt intresse för kyrkan som har en 
utmärkande arkitektur gick de vidare till Myrornas Barnhem som var näst sista stoppet på 
vandringen. Då det före detta barnhemmet ligger runt hörnet från kyrkan krävdes endast en 
snabb titt på  kartan för att hitta dit av två av grupperna. Den ena gruppen lade stället märke 
till  att Pauls text nämnde att gatan Vallareleden skulle leda till barnhemmet och att den låg 
nära kyrkan varpå deltagarna hittade den och följde den till barnhemmet. Från barnhemmet 
skulle deltagarna ta sig till puben Old Corner där vandringen skulle avslutas och intervjun 
påbörjas. Två av grupperna, 1 och 3, tog sig dit till fots men tog olika vägar dit. Grupp 3 valde 
en snabbare väg medan grupp 1 valde en längre väg genom Utbys kasern. Grupp 2 tog sig till 
Old Corner med hjälp av lokaltrafiken. Grupperna lyckades ta sig igenom hela vandringen 
och nyttjade de verktyg som presenterats i olika grad. Främst nyttjades kartan och texten 
samt referenspunkter i omgivningen för att lista ut var de befann sig. Grupp 1 använde appar 
som Eniro eller liknande navigationsappar men detta var vid enstaka tillfällen.  

6.4. Intervju 
Den kvalitativa intervjun ägde rum på Old Corner i Gamle Staden och var i form av en öppen 
diskussion med några förutbestämda frågor. Min del av intervjun gick ut på att visa min 
artefakt för deltagarna och ställa följdfrågor. Artefakten var som tidigare nämnt fyra 
prototyper av en vandringsapplikation med olika interaktionsgrad. Prototyp 1 (se bilaga 1, 
fig. 13 - 17) med lägst interaktionsgrad visades först och deltagarna kunde navigera runt på 
egen hand i den och utforska funktionerna. Funktionerna i prototyp 1 var följande: 

- Val av vandringar från en lista med kort beskrivning om varje val 

- Karta som visar start och slutpunkt samt vandringsleden 
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- Möjlighet att läsa texten om leden genom ett knapptryck 

Denna prototyp gjordes med Hedlunds bok i åtanke och hur den boken används under 
vandringen. Hedlund föreslog att man skulle läsa hans bok kvällen innan man skulle vandra 
för att veta vad man ska hålla utkik efter och sedan ha boken nära till hands under 
vandringen ihop med kompass och karta, då han även nämner vikten av att kunna navigera 
med karta och kompass (Hedlund 1933). I prototypen får användaren tillgång till vandringen 
i en lista av andra potentiella vandringar och får då till sin valda vandring en adapterad karta 
av kartbladen Hedlund presenterar där användaren ser startpunkten, leden och slutpunkten 
på vandringen liksom Hedlunds kartor. Användaren kan även i denna prototyp nyttja en 
separat kompass för att navigera enklare. Användaren kan, precis som i Hedlunds bok, läsa 
om vandringen och vad man kan se på vägen samt information om omgivningen. Denna 
information är tillgänglig hela tiden till användaren. 

Första prototypen mottogs väl av de intervjuade grupperna. Detta kan dock bero på att de 
inte visste vad som skulle visas för dem och eventuellt hade lägre förväntningar än så. 
Positiva åsikter med prototypen var enkelheten och att det är ett lätt sätt att hitta något att 
göra för dagen med hjälp av en sådan app. Efter den initiala reaktionen på prototypen 
ställdes några frågor kring det de precis sett och klickat runt på. Dock fanns det önskemål 
om mer funktioner så som kompass, hitta en egen väg mellan start-  och slutpunkt samt 
information om utrustning inför vandringen.  

Prototyp 2 visades därefter och har snäppet högre interaktionsgrad och har dessa tillagda 
funktioner (se bilaga 2, fig. 18 - 25): 

-  Möjlighet att se antal vandrade vandringar 

- Möjlighet att se antal vandrade kilometrar 

- Möjlighet att se hur många procent av vandringarna man klarat av 

- Möjlighet att dela ovanstående data till sociala medier 

- Kompass och kompasskalibrering 

- Karta som visar vart användaren gått 

- Karta som visar sevärdheters position 

I denna prototyp får användaren hitta sin egen väg till de sevärdheter som finns på 
vandringen, istället för att följa en led som i prototyp 1. Här kan användaren inte läsa om alla 
sevärdheter innan vandringen utan informationen blir tillgänglig när användaren är i 
närheten av sevärdheten. Kompass finns även integrerat i denna prototyp med möjlighet att 
kalibrera den då mobiler verkar behöva göra det till och från. Användaren kan även se lite 
information kring vandrade kilometrar och antal avklarade vandringar som sedan kan delas 
på sociala medier. Utöver detta så fungerar prototypen som den första och menyn med 
vandringar finns kvar. 

Majoriteten av deltagare föredrog protyp 2 framför den första då den gav mer frihet till 
användaren att vandra som hen vill framförallt med kompass som verktyg samt att det fanns 
en motiverande drivkraft i att få sevärdheterna som en överraskning istället för att läsa om 
dem på förhand. Däremot var det önskvärt från flera deltagare att ha mer sevärdheter på 
kartan än vad som presenterades visuellt i prototypen. Flera användare uttryckte även att de 
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ville ha alternativet att se en förutbestämd led samt få läsa en förhandsgranskning av 
sevärdheterna för att veta om vandringen är intressant för individen. 

Prototyp 3 presenterades med följande tillagda funktioner (se bilaga 3, fig. 26 - 34): 

- Ny meny-flik ”Prestationer” där användaren kan se medaljer 

- Medaljerna kommer med kort beskrivning om kriterier för att vinna dem 

- Procentmätare för avklarade ”Prestationer” 

-  Möjlighet att se vunna medaljer och dela dem på sociala medier 

Prototyp nummer 3 erbjuder användaren att samla virtuella medaljer genom att klara olika 
kriterier på sina vandringar. Exempel på kriterier som förekommer i prototypen är att ”Klara 
en skogsvandring med få stigar” och ”Klara en vandring i lövskog”. Denna prototyp verkade 
tilltala vissa deltagare mer än de tidigare prototyperna genom det mer tävlingsinriktade 
elementet och ansåg medaljsystemet vara mer motiverande. Majoriteten av deltagarna fann 
det dock mindre motiverande av anledning att de inte blev motiverade av tävlingselement 
och att vandringar för flera av deltagande är avkopplande och kravlösa. 

Fjärde och sista prototypen presenterades sist och hade följande tillagda funktioner (se 
bilaga 4, fig. 35 - 46): 

-  Funktion där användaren kan skapa en egen vandring och dela den med vänner 

- Möjlighet att ta egna foton och dela dem längs vandringarna 

- Möjlighet att se andras foton längs vandringarna 

- Användaren kan se antal skapade vandringar och tagna foton och dela detta på 
sociala medier 

Prototyp 4 hade alltså dessa funktioner samt de som fanns i prototyp 2 och 3. Här finns 
möjlighet att skapa sin egen vandring med sevärdheter och bakgrundshistoria som sedan 
kan delas till andra användare. Här finns då grunden för att kunna skapa ett community för 
applikationen där vandringar kan diskuteras, tipsas om, recenseras och skulle då i teorin 
bilda en deltagarkultur (Jenkins 2006). Denna prototyp verkade uppskattas av en stor del av 
deltagarna då den erbjuder många funktioner som kan tilltala olika individer. Möjligheten 
att skapa egna vandringar tilltalade även de som fastnade för prototyp 1 och 2. 

Nedan kommer en mer ingående presentation av intervjuerna och vad som sades grupp för 
grupp. 

6.4.1 Grupp 1 
Den första intervjun hölls med fem deltagare: Ylva, Oden, Tyra, Siv och Loke.  Samtliga hade 
svarat på enkäten innan vandringen. Från enkäten var det tydligt att alla hade vistats i natur 
som små, men endast 40% ansåg sig vara van friluftsmänniska. Dessa 40% var Oden och 
Loke vilket också märktes under vandringen då de tog mycket initiativ till att navigera 
gruppen till rätt plats samt hade dedikerade friluftskläder på sig, de tog även mycket plats i 
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intervjun efteråt. Även Ylva verkade vara van vid natur att döma av hennes utrustning samt 
aktiva deltagande i navigationen, men hon identifierade inte sig själv som en 
friluftsmänniska. Siv och Tyra hade ett mer passivt deltagande i navigeringen genom 
terrängen men visade mycket intresse i omgivningarna och stannade ofta för att fotografera. 

Under själva intervjun visades de olika prototyperna en och en för deltagarna. Efter att en 
prototyp visats och förklarats ställdes några frågor till gruppen som de fick diskutera och 
svara på, följande är frågorna och de svar som gavs på vardera prototyp: 

Prototyp 1 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Varför/Varför 
inte? 
• Oden: Hade hjälpt men inte motiverat, appen blir ett hjälpsamt verktyg 
• Ylva: Ja det hade motiverat mig, eftersom vandringarna är lättillgängliga och 

färdigkonstruerade. 
• Siv: Ja, det är ett enkelt sätt att komma på något att göra för dagen som inte kräver allt för 

mycket planering. 
• Loke: Enkelheten och möjligheten att se vandringsleder nära min omgivning hade 

motiverat. Oftast är största förhindret att komma igång, är oftast lat innan jag väl börjat 
hajka. 

• Tyra: Jag är inte här ifrån så appen är ett bra sätt att se naturen runt omkring staden, och 
kan fungera som en hjälp till att upptäcka staden. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Oden: ”Vill ha en tydlig karta. Vill ha en överblick över området jag ska gå i. Hur ska jag 

förbereda mig? Förslag på utrustning hade inte skadat.” 
• Ylva: Tydligare karta, och kanske ett album över avklarade vandringar med småbilder från 

vandringen man gjort. 
• Siv: Statistik, exempelvis att en led oftast inte är befolkad vid en viss tid. Jag skulle vilja gå 

när det är lite folk, men andra vill kanske möta andra och därför gå när det är mer 
personer ute. 

• Loke: Tydligare karta som jag kan navigera i, se leder i mitt närområde som jag kan välja 
bland. 

• Tyra: En kompass och hjälp med hur den används. 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Oden: Klarare mål. Jag vill ha information innan som jag får slutföra. Så om jag får en 

preview av området och sedan ta mig dit själv och uppleva omgivningen själv. 
• Ylva: Jag drivs inte av Pokémon GO exempelvis. ”Om inte jag kan motivera mig själv så 

kan inte en app att motivera mig”. 
• Siv: Det visuella och vackra bilder utan tvekan. Det kan verka ytligt med det är det som får 

mig att gå någonstans.  
• Loke: ”Det är olika saker, vandringar och träning. Jag har höga krav på mig att träna ofta. 

Om man kunde ha det drivet och leva ut det här. Kanske att vandringen visar hur många 
kalorier som bränns. Det skulle kunna vara något. Det skulle vara coolt att se vyer över hur 
det såg ut förr och se hur staden har förändrats.” 
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• Tyra: ”Jag håller med Siv om att kunna ta bilder och så. Men även historien om stenröset 
och lära mig saker. Det skulle motivera mig. Jag vet att detta är från en bok så skulle gärna 
veta mer om det och varför författaren gick dessa.” 

Prototyp 2 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Oden: [Ingen respons] 
• Ylva: [Ingen respons] 
• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: Den här säger jag ja till, kompassen gör skillnaden. 
• Tyra: [Ingen respons] 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Oden: Skulle vilja se hur långt jag gått under vandringen. Man ser ju sin progress på 

vandringen, jag skulle vilja kunna trycka på det strecket och se hur långt man gått på 
kartan. All info i samma bild. 

• Ylva: [Ingen respons] 
• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: Håller med Oden, skulle även se mer av kartan. Huvudmenyn skulle kunna vara 

kartan som visar alla vandringsleder. Kanske. Alla är inte lika kartinriktade som mig. 
• Tyra: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Oden: Samma som innan 
• Ylva: Samma som innan 
• Siv: Samma som innan 
• Loke: Samma som innan 
• Tyra: Samma som innan 

Prototyp 3 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Oden: Åh här har vi det ju, prestationer! Prestationsgrejen är en jättebra grej. 
• Ylva: Ja den skulle motivera mig ser jag nu. Det skulle störa mig att en av sevärdheterna 

inte är nådda på en karta, så ja detta skulle motivera mig till att vandra. Kul att vandraren 
kan vika av till en egen väg. Prestationerna kan motivera någon som gärna går på stigar 
exempelvis till att gå en vandring utan stigar för att få ”Off Road”-medaljen. 

• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: Bra att ha valet till prestationsdelen, jag hade använt den. Gillar medaljsystemet. 

Man kan ignorera prestationsdelen om man vill. 
• Tyra: [Ingen respons] 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
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• Oden: Skulle fortfarande vilja se hur långt man gått i kartan 
• Ylva: [Ingen respons] 
• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: Samma som innan 
• Tyra: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Oden: Samma som innan 
• Ylva: Samma som innan 
• Siv: Samma som innan 
• Loke: Samma som innan 
• Tyra: Samma som innan 

Prototyp 4 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Oden: [Ingen respons] 
• Ylva: [Ingen respons] 
• Siv: Ja absolut! 
• Loke: [Ingen respons] 
• Tyra: Kul att se vad kompisar har sett på sina vandringar! 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Oden: Många säkert, inkluderat mig själv, skulle vara i behov av lättillgänglig information 

om friluftsliv. Så mer information och ha kvar moroten som finns i denna version. 
• Ylva: [Ingen respons] 
• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: Skulle vilja ha en knapp till där man kan få info för en vandrare: detta behöver du ha 

med, såhär gör du eld men tänk på att inte elda på stenhällar. Det hade varit fräckt ifall 
appen var en vandringsdatabas men även en modern handbok för friluftsliv. Ingen läser 
friluftsböcker längre. 

• Tyra: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Oden: [Ingen respons] 
• Ylva: Att få notifikationer från appen som påminner om att dricka vatten, vila osv. Jag tror 

att man kan bli omotiverad av att vandra fler gånger om man haft en dålig erfarenhet av en 
vandring, och appen kan motverka detta på det sättet. 

• Siv: [Ingen respons] 
• Loke: [Ingen respons] 
• Tyra: [Ingen respons] 

Avslutande fråga: Vilken av dessa prototyper är er favorit och varför? 
• Oden: ”Jag föredrar 3 och 4 som har mycket djup. Även om alla funktioner kanske inte 

används av alla användare så tilltalar den mig som gillar att grotta ner sig och gräva och gå 
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på djupet med saker. Det räcker inte att gå från punkt A till B, nummer 4 ger mer insikt i 
saker. Prestations grejjen ger en till dimension.” 

• Loke: Jag håller med Oden, jag är inte lika mycket av en ”dela”-person som Siv, så 4 
tilltalar mig inte så mycket men där emot 3 är mer av det jag var inne på. Jag ser vandring 
som en solitude grej som man kan koppla ifrån. Ser hellre en handboks app då än något 
med ett konto som kopplar till Twitter och Facebook. Men det är min åsikt, jag är lite anti 
sharing. Så nummer 3 för mig. 

• Siv: Jag gillar 4, den hade mer sätt att personalisera din upplevelse. Att dela saker skulle 
inte vara huvudsyftet, men om jag skulle vandra och använda appen så skulle jag nog 
använda fotofunktionen för att dela upplevelsen. Jag skulle inte dela min status om hur 
långt jag gått, men fina bilder. 

• Ylva: Jag håller med tidigare, jag gillar både 3 och 4. Jag skulle vilja ha alternativet i 4 att 
inte ha ett appkonto. Att man blir tillfrågad i appen om man vill dela saker och kan välja att 
inte göra det och på så vis inte koppla appen till något konto. Jag skulle aldrig dela saker 
via en app, det är en personlig upplevelse. 

• Tyra: Skulle vara kul att se bilder från andra så jag gillar den sista prototypen där 
bildfunktionen fanns. 

6.4.2 Intervju med grupp 2 
Grupp två bestod av Hilda, Tor och Freja. Dessa deltagare ansåg sig inte vara vana 
friluftsmänniskor och hade enligt enkäten en blandade åsikter om hur teknik kan motivera. 

Prototyp 1 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Freja: Det är en väldigt enkel app, man fattar lätt vad man ska göra. Och jag gillar bilderna 

vid texten, man får en känsla för vart man är. 
• Hilda:Lätt att hitta runt i. Här följer man en riktad väg, som man följer.  
• Tor: [Ingen respons] 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Freja: Hade velat se punkter för alla sevärdheter. Hade velat välja att ha en riktad väg eller 

gå fritt. 
• Hilda: Håller med Freja. 
• Tor: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Freja: [Ingen respons] 
• Hilda: [Ingen respons] 
• Tor: [Ingen respons] 

Prototyp 2 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Freja: [Ingen respons] 
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• Hilda: Lite mer avancerad, gillar att man kan klicka på sevärdighetspunkterna. Passar till 
en längre vandring. Jag känner folk som går igång på att dela hur långt de gått och sådär. 
För vissa är motiverande att visa för andra vad man gjort. 

• Tor: Jag tror inte att motivationen ligger i att dela med andra. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Freja: [Ingen respons] 
• Hilda: [Ingen respons] 
• Tor: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Freja: Vandringar runt där man bor. Ibland vill man kanske inte åka långt för att vandra 

utan ha mer i sin närhet. 
• Hilda: Håller med Freja 
• Tor: Håller med Freja 

Prototyp 3 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Freja: Det blir lite mycket. Det kan bero på vilken typ av människa du är. Om du gillar att 

lägga upp saker och visa vad du gjort så kan nog detta vara motiverande. Det skulle vara 
mer motiverande om ”prestationerna” gav något av värde annat än ”medaljer”. Det räcker 
för mig att se hur långt jag gått. 

• Hilda: Mer tävlings grej. Det blir lite Pokémon Go av det. Jag tror det kan bero på 
målgruppen, den kanske inte är för oss här för medaljer är inte intressant för oss i vår 
ålder. Det blir lite mer barnspel av att ha med medaljer. Det här är kanske för gemene man 
men inte ungdomar eller elitidrottarre.  

• Tor: Nej, inte för mig. Det är demotiverande. Det går ifrån det som vandringar handlar 
om.  

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Freja: Eftersom tiden inte står med känns det inte som en tävlings app. 
• Hilda: Vill veta vad appens syfte är, fokus på kultur? Skulle vara kul att se hur högt man är 

över havet. Välj fokusgrupp. 
• Tor:  

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Freja: [Ingen respons] 
• Hilda: [Ingen respons] 
• Tor: [Ingen respons] 

Prototyp 4 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
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• Freja: Kul att man bara får veta lite innan om vandringen innan man går, väcker 
nyfikenhet. 

• Hilda: Tycker det är rätt kul att kunna skapa en egen vandring. Bra syfte med appen att gå 
in och vandra andras vandringar, det är roligt. Kan generera mer vandringar i ens 
närområde ifall alla kan skapa vandringar. Appen kan vara en ingång till motivation, en 
anledning att genomföra vandringen. 

• Tor: Det kan bli en utmaning för folk att skapa vandringar kring gamla platser och koppla 
gamla bilder till och beskriva varför det är viktiga platser historiskt sätt. Få folk att bli 
delaktiga i skapande och kultur. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Freja: [Ingen respons] 
• Hilda: Skulle vilja se info om Hedlund i appen. Appen måste vara enkel om man ska 

använda den i skogen. 
• Tor: [Ingen respons] 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Freja: Att inte bara gå ut och gå, utan ut och gå och göra något annat och helt i sitt egna 

område. 
• Hilda: Mer fokus på kulturvandringar.  
• Tor: Vi är lata, tröskeln för lathet är svår att komma över. 

Avslutande fråga: Vilken av dessa prototyper är er favorit och varför? 
• Freja: Jag gillar 2 och 4, förutom ”Prestationer” 
• Hilda: Jag gillar 4 men inte det där med medaljer, bryr mig inte så mycket om sånt. 
• Tor: Jag har inte en smartphone så. Men egentligen tror jag att den första skulle räcka för 

mig. 

6.4.3 Intervju med grupp 3 
Intervju nummer tre hölls med Liv, Ingrid och Erna. Under denna intervju kunde inte Runa 
delta på grund av tidsbrist, därför visas hennes svar som blankt. Tre av deltagarna hade som 
unga växt upp i området som vandringen tog plats men nyttjade fortfarande vektyg för att 
navigera till de olika målen. 

Prototyp 1 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Runa:  
• Liv: Jag skulle vilja ha en sån här app, det med kulturhistoria skulle verkligen locka mig. 
• Ingrid: ”Definitivt. Det skulle vara jättemotiverande, nästan som en liten utmaning. Jag 

gillar att samla på mig kilometrar i Runkeeper och tror att det skulle kännas liknande här.” 
• Erna: Jag skulle använda applikationen. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Runa:  
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• Liv: Någon text som visar vart man är på kartan, typ område. GPS hade varit bra, mer 
sevärdheter. 

• Ingrid: Ta ett fokus och använda det. Exempelvis natur, kultur. 
• Erna: GPS, stort antal vandringar att välja på. 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Liten bild av alla stop som finns på vägen så man få en tjuvkik innan 
• Ingrid:” Tydlighet, såhär lång är vandringen. Kort info om vandringen, vilken utrustning 

som behövs. Att först kunna läsa om sevärdheterna när man är i en viss radie av dem, det 
skulle nog motivera mig att få lite som en överraskning.” 

• Erna: Instämmer med de andra, samt om man behöver ha med sig mat eller om man kan 
äta på vägen. En teaser av vad man kan komma att få se. 

Prototyp 2 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Runa:  
• Liv: Blir mer spelaspekt med den tillagda statistiken. 
• Ingrid: Påminner om Runkeeper med möjligheten att dela hur långt man gått, för de som 

gillar att tävla lite. Inget jag använder dock. 
• Erna: [Ingen respons] 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Man vill inte komma till vändplatser när man navigerar själv så skulle föredra att ha 

en färdig led att gå som man kan göra avstickare ifrån om man vill. Vill fortfarande se vad 
man kan få se på vandringen innan, inte SÅ kul med överraskningar. 

• Ingrid: Jag vill ha möjlighet att få en färdig väg att följa. 
• Erna: Kanske är svårt att navigera själv till punkter så en förutbestämd väg kan vara bra. 

Vill kunna zooma in i kartan. 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Samma som innan 
• Ingrid: Mer funktioner, och den känns mer genomtänkt. 
• Erna: Samma som innan 

Prototyp 3 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Runa:  
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• Liv: Tappar lite med kulturhistoria. Så mycket är tävlingar där man måste prestera. Man 
borde kanske ha fokuset på nyfikenheten istället. Man skulle kanske känna att ”vi borde gå 
en vandring” snarare att man vill. 

• Ingrid: Nä det skulle inte motivera mig att vandra. De blir inte lika roligt när man ska 
mäta. Det finns en poäng med det då flera är drivna av det, men tycker inte det passar till 
den här  typen av vandringar. Jag skulle nog bli lite stressad på vägen och känna att man 
måste skynda på. 

• Erna: Nu blev det annat fokus, mer tävling och träning. Blir lite nervös när jag måste 
prestera när jag vandrar. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Skulle vilja kunna läsa mer om Hedlund, vem var han, vad var syftet. Lite om 

Göteborg historia. 
• Ingrid:  
• Erna: Bilder från förr som man kan jämföra med. Ta in gamla kartor från 30-talet. 

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Mer historia skulle intressera mig. 
• Ingrid: [Ingen respons] 
• Erna: [Ingen respons] 

Prototyp 4 

Skulle en app med dessa funktioner motivera till att vandra? Förför/Varför 
inte? 
• Runa:  
• Liv: [Ingen respons] 
• Ingrid: [Ingen respons] 
• Erna: Känns inte så nödvändigt att kunna ta bilder, man kan ju tagga det med Hedlunds 

Vandringar på Instagram. 

Vad i appen skulle ni vilja lägga till/ta bort? Varför? 
• Runa:  
• Liv: Det vackra språket som finns i boken bör finnas i appen. 
• Ingrid: Smakprov på Hans texter, kanske inte fulla texten om den är svår att förstå. 
• Erna: Jämförelser med hur det såg ut förr, möjlighet för användare att lägga till egna 

anteckningar på vandringen med tips.  

Vad skulle motivera dig mer att genomföra vandringen? Varför? 
• Runa:  
• Liv: [Ingen respons] 
• Ingrid: [Ingen respons] 
• Erna: Information om grönskan längs vandringsleden. 

Avslutande fråga: Vilken av dessa prototyper är er favorit och varför? 
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• Runa:  
• Liv: 1 och 2, håll det enkelt. 
• Ingrid: 1 och 2, karta och GPS och text räcker. Ta bort prestationer. 
• Erna: En kombination av 1 och 2, håll det enkelt. 

6.6. Analys 

Frågeställningen till denna undersökning var: Hur kan olika grader av interaktion i en 
mobilapplikation öka motivationen till handling i enlighet med appens syfte? 

För att svara på detta kommer resultaten från enkäten, vandringen och intervjun 
sammanföras, analyseras och återkopplas till studier kring motivation och gamification. Den 
kvantitativa enkäten fokuserade på att få data om deltagarnas ståndpunkt innan resterande 
delar av undersökningen utfördes. Enkäten efterfrågade deltagarnas intresse av 
kulturvandringar, erfarenheter av vandringar och natur samt om de anser att teknik kan 
hjälpa att motivera. Under vandringen utfördes en fältobservation för att samla data som 
eventuellt inte framgick i enkäten eller den intervjun, främst då hur deltagarna använder 
tekniken. Intervjun fokuserade på att ta reda på vilka element i de olika prototyperna som 
motiverade deltagarna till att använda appen. 

6.6.1. Gruppanalys 
För att lättare analysera svaren anser jag det vara bra att göra en gruppanalys på de grupper 
som har varit med i undersökningen. Detta med anledning av att det kan förklara varför de 
svarat som de gjort och ge en tydligare bild av grupperna som varit med, gruppdynamiken 
samt inställningen till hela undersökningen. Grupp 1 var pilottesten, datan och feedbacken 
från den pilottesten var så pass bra att jag valde att inte göra några ändringar i 
undersökningen efter pilottesten och har därför valt att räkna med datan från pilottesten i 
det slutgiltiga resultatet. Grupp 1 bestod av två män: Loke och Oden. Samt tre kvinnor: Tyra, 
Ylva och Siv. Genom hela undersökningen tog främst Loke initiativ men även Oden. De 
andra spelade en mer passiv roll. Detta kan bero på att Oden och Loke hade känt varandra 
sedan tidigare samt ansåg sig enligt enkäten vara vana vandrare. De uttryckte även att de 
motiveras av att upptäcka och vistas i naturen. Då de övriga tre, Tyra, Ylva och Siv, var 
främmande för varan verkade de vara lite timida till en början och tog inte mycket plats när 
gruppen skulle navigera sig utan följde mer Loke och Oden. Allt eftersom började alla i 
gruppen prata med varann och stämningen blev lite lättare och Ylva tog lite mer plats. Efter 
en sevärdhet på vandringen hade lästs om i gruppen så förekom oftast en konversation kring 
det de just sett. Siv pratade mest engelska och av den anledningen kanske hon inte kände sig 
bekväm i en svensktalande grupp och av den anledning inte heller tog så mycket plats. Siv 
ägnade dock många tillfällen till att fotografera vyer, vilket under intervjun visade sig vara en 
motivations punkt för henne när det kommer till att utforska nya platser: ”… beautiful 
pictures undoubtly. It might seem shallow but it is what gets me to go somewhere.” 

Gruppen bestod av unga människor ungefär samma ålder, avvikande var Tyra som var 
ungefär sex år yngre än de övriga deltagarna. Alla i gruppen hade en smartphone och 
använde den vid något tillfälle under vandringen. Även om alla i gruppen inte ansåg sig vara 

!  37



friluftsmänniskor så hade de till synes god fysik och var välutrustade för en 
utomhusaktivitet. De flesta i gruppen hade hört om varann sedan tidigare men min 
uppfattning var att endast Loke och Oden hade träffats innan och var goda vänner. Siv var 
som tidigare nämnt engelsktalande men förstod svenska utan större svårigheter. Samtliga i 
denna grupp ansåg även att teknik kan hjälpa att motivera till att vandra, men under 
intervjun avvek Ylva från detta och sa ”Om inte jag kan motivera mig själv så kan inte en app 
att motivera mig”, detta sades när prototyp 1 presenterades. Det vill säga den prototyp med 
lägst interaktionsgrad som var en direkt adaption av Över Berg och Backar: 40 Vandringar 
i Göteborgs omgivningar (Hedlund 1933). Den prototypen hade alltså inga element av 
gamification utan fokuserade mer på att ha hög fidelity och fungera på samma sätt som 
boken den baserades på. Och som Kukkonen (2011) nämner så behövdes vissa aspekter 
ändras i och med det nya mediaformatet, dock efterfrågades originalboken av alla 
deltagaregrupper och samtliga verkade finna en viss charm med boken som inte verkade 
finnas med prototyperna, och jag anser att detta kan ha att göra med att adaptionen ses som 
”kulturellt underlägsen” vilket är en bestående risk med adaption (Hutceon 2013). Det kan 
också ha att göra med att adaptionens mediaformat ändrar takten, exempelvis så var boken 
aningen otymplig att navigera efter då kartan var liten och texten utspridd över flera sidor, 
medan i prototypen är kartan större, texten har en egen sektion och det kräver bara ett 
knapptryck för att skifta mellan karta och relevant text. Detta leder till att appen är 
organiserad på ett annat sätt än boken och kan uppfattas som lättare att hitta i snarare än att 
leta i en text, men i och med detta ändras även takten för konsumtion av informationen som 
tillhandahålls; boken kan vara mer tidskrävande för att hitta i text och navigera och 
prototypen höjer det tempot genom att vara mer strukturerad. Oden sa om prototyp 1 att 
”appen hade absolut hjälpt mig att vandra[…] sen vet jag inte om appen i sig hade 
det[motiverat]…”. Att prototyp 1 upplevs som ett hjälpmedel mer än motivation var från min 
sida väntat då den inte innehåller några motiverande element från RAMP-modellen 
(Marczewski 2014) som jag utgått ifrån i utvecklingen av prototyperna. 

Ylva ändrade dock åsikt efter att prototyp 3 presenterats; ”… säg att ikonen såhär, blir i färg 
när man klarat den. Då hade det stört mig om det var såhär, en som var vit. Då hade jag 
blivit såhär: ”ah men då gör jag den”. Så okej, ja, nej det hade motiverat mig.”. I prototyp 3, 
som var näst högsta graden av interaktion, var flera gamification-element installerade 
baserat på RAMP-modellen. Möjligheten att samla medaljer funkar givetvis som en 
statussymbol men även ett tecken på att användaren har behärskat något exempelvis 
avancerad navigation genom vildmark, Mastery som Marczewski kallar det är en del av 
RAMP-modellen (Marczewski 2014).  Vidare finns även element av Relatedness och 
Autonomy i prototyp 3, Relatedness i form av att du kan dela med dig av din status från 
vandringarna till andra men även i form av umgänget under vandringen, detta är dock upp 
till användaren om hen vill ha sällskap. Vilket leder oss vidare till hur Autonomy kommer in 
i prototypen, användaren har i denna version möjlighet att hitta sin egen väg till de olika 
punkterna och gör egna aktiva val för att ta sig dit. Enligt Marczewski kan detta bidra med en 
frihetskänsla och kan motivera användare genom att de löser problem på egen hand och 
känner sig kapabla (Marczewski 2014). Flera av deltagarna uttryckte att prototyp 3 skulle 
motivera dem till att vandra på grund av prestationsdelen men inte förrän med prototyp 4 
var alla eniga om att appen motiverar. I prototyp 4 tillades funktioner som gav mer fokus på 
Purpose delen av RAMP som handlar om att deltagaren ska känna att hens handlingar kan 
påverka och göra skillnad. I prototyp 4 kan användaren som sagt göra egna vandringar och 
ta foton på sevärdheter och dela det med andra för att fler ska kunna avnjuta en vacker led 
som du själv hittat. Och det var detta element som Tyra och Siv fastnade för.  
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Genom enkäten, vandringen och intervjun med grupp 1 är det tydligt att deltagarna är vana 
vid natur i någon grad och alla nyttjar smartphones dagligen. De anser även att teknik kan 
motivera dem till att gå natur/kulturvandringar. Genom artefakten visade det sig att olika 
saker motiverade olika individer, medaljsystem motiverade de som var mer tävlingsinriktade 
medan bilder och gemenskap motiverade resterande. Prototyp 3 och 4 var de som skulle 
motivera samtliga i gruppen till att vandra men de saknade en del av applikationen som 
fokuserade på historia, nödvändigheter och bakgrund. 

Vidare till grupp 2 som bestod av Tor, Hilda och deras dotter Freja så gruppen var 
välbekanta med varann. Hilda var sedan tidigare bekant med Bergsjön genom sitt jobb men 
de övriga i gruppen verkade nya till området. Ingen i denna grupp identifierade sig som van 
vandrare eller friluftsmänniska men lyckades nyttja Pauls artefakt samt navigera sig 
förhållandevis bra med några få felsvängar som ledde till samtal om hur de skulle ta sig på 
rätt spår igen. Gruppen lyckades ta sig till alla sevärdheter även om det märktes skillnad i 
vandringsvanan från den tidigare gruppen. Högläsning från Pauls text skedde även här vid 
varje sevärdhet och inga andra appar användes till min vetskap. En stor skillnad med denna 
grupp var att endast en smartphone fanns tillhanda då Tor inte nyttjade en smartphone alls 
och Hilda glömde sin hemma, vilket kan indikera att de inte alls är lika fästa vid 
smartphones som övriga deltagare i undersökningen tycks vara. Detta kan bero på en rad 
olika faktorer så som intresse, användning, syfte, livstil, generation och tillgänglighet. Syftet 
med undersökningen är dock inte att ta reda på detta, men icke användandet av 
smartphones i sammanhanget är viktigt att ta upp då det kan komma att påverka vidare svar 
i intervjun.  

Denna grupp var väldigt spridd i åsikter kring artefakten och frågorna som ställdes. Tor 
föredrog exempelvis prototyp 1 mest - då han inte brukar en smartphone annars så skulle 
den räcka. Freja och Hilda var överens om att de inte gillade prestationsdelen i någon 
prototyp men och de lutade båda åt prototyp 4 i slutändan. Huvudsakligen för funktionen 
där användaren kan skapa sin egen vandring då det enligt Freja kan generera fler vandringar 
kring där man bor och Hilda menade att det blir ytterligare en anledning att vandra annat än 
att bara upptäcka. Tor kom dock med en intressant kommentar: ”Vi [moderna människor] är 
lata. […] tröskeln för att ta springkläderna på är ganska hög. När man först kommer ut är det 
inga problem […] det är tröskeln dit som är svår att komma förbi. ”. Freja följer upp på det 
och lägger till att det krävs en egen vilja till att börja göra något och en app löser inte det 
varpå Tor instämmer. Man kan dock se att Tor och Freja stod fast vid åsikten de hade i 
enkäten om att de inte anser att teknik kan hjälpa att motivera. Hilda skrev i enkäten att hon 
tror det kan motivera andra men inte henne själv, och även hon stod fast med sin åsikt 
genom undersökningen. Alla tre verkar vilja se en mer historisk aspekt i applikationen för att 
använda den, och då blir intresset för historia det som motiverar. Tor och Freja skrev även i 
enkäten att gott sällskap kan vara motiverande för att genomföra vandringar. Av att döma 
från detta verkar deltagarnas huvudsakliga motivation finnas i Relatedness och Mastery, 
alltså det sociala och samhörigheten men även att lära sig mer om kultur och historia. Det i 
sig är just nu inte något som belönas i någon av prototyperna, men det skulle kunna vara ett 
sätt att gamifiera en app som denna då det främjar Mastery i RAMP-modellen. Mastery 
anses som en viktig del av långvarig motivation eftersom det uppmanar användaren att 
utmana sig själv och utvecklas (Marczewski 2014). 

Grupp 3 bestod av tre systrar: Liv, Ingrid och Runa samt Erna som inte hade någon tidigare 
relation till systrarna. Liv, Ingrid och Runa hade tidigare bott i närheten av området som vi 
vandrade genom och var således bekanta med området och några av sevärdheterna så på 
grund av detta var det ingen direkt dialog mellan deltagarna kring hur de skulle navigera. 
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Alla började ganska tidigt att prata med varan och bekanta sig trots att Erna inte hade träffat 
de tidigare förr. Gruppdynamiken verkade fungera bra och alla turades om att använda Pauls 
artefakt för att ha högläsning vid olika sevärdheter. Alla i gruppen var intresserade av natur/
kulturvandringar i Göteborgs närområden och alla utom Erna ansåg sig vara vana 
friluftsmänniskor. Ingen ansåg sig för att vara speciellt tävlingsinriktad, Runa visade 
tendenser till det men uttryckte aldrig att hon skulle vara det, istället verkade 
gruppmedlemmarna vara mer intresserade av kultur. Gruppen nyttjade kompass och 
referenspunkter väl för att navigera. Systrarna verkade ha bott där som små så stundvis var 
de osäkra på vilken väg de skulle ta och då kom kompassen väl till hand. Den äldsta systern, 
Ingrid, tog mycket initiativ till att leda gruppen framåt på vägen medan den yngsta verkade 
mycket positivt inställd till vandringen och tog hand om navigeringen med kompassen. Vid 
flera tillfällen gjorde Erna avstickare från gruppen för att studera växtligheten längs 
vandringen, det framgick senare att hon studerade till botaniker vilket förklarade hennes 
intresse för omgivningen. Hela gruppen använde sig av egna smartphones vid olika tillfällen 
under vandringen, bland annat för att fotografera. Precis innan intervjun skulle äga rum var 
Runa tvungen att avbryta sin del i undersökningen på grund av tidsbrist, så ingen feedback 
kom från henne under intervjun. 

Alla utom Ingrid ansåg, enligt enkäten, att teknik kan hjälpa med motivationen till att 
vandra men under intervjun framgick det att hon fann prototyp 1 motiverande och hon 
nämnde även Runkeeper (FitnessKeeper, Inc. 2008) som en app som hon använder och 
motiverar sig med genom att följa statistiken: ”Jag gillar ju till exempel Runkeeper[…] när 
jag cyklar till och från jobbet. Då gillar jag att liksom klicka på start och sen stop och så nu 
har jag lagt till ännu en [cykeltur][…] det känns som lite belöning.”. Hon uttrycker dock att 
hon använder appen för sig själv och inte för att dela med andra och finner därför inte ”dela” 
funktionen i prototyp 2 motiverande. Positiva reaktioner på prototyp 1 från alla deltagare var 
att den var enkel till utseendet och lätt att använda precis som boken, vilket är en tacksam 
reflektion enligt mig då prototyp 1 eftersträvade att likna boken på något sätt. 

6.6.2. Analys av data 
Alla som deltog i intervjun ansåg att prestationsdelen inte skulle motivera just dem, men 
eventuellt andra som är mer tävlingsinriktade. Ingen av deltagarna reagerade speciellt 
mycket på fotodelen av prototyp 4 men verkade istället gilla funktionen där man kunde 
skapa en egen vandring. Men i slutändan föredrog alla deltagare prototyp 1 och 2 eftersom 
de var enkla och innehöll det som de ansåg behövdes: GPS och karta. En gemensam 
nämnare för motivation till att vandra var enligt enkäten umgänget. Detta kan vara en 
anledning till att gruppen föredrog de prototyperna som kräver minst uppmärksamhet från 
användaren, eftersom de hellre vill fokusera på den sociala biten av vandringen. Deltagarna i 
intervjun föredrog även den förutbestämda leden som presenteras i prototyp 1 så trots att de 
ansåg sig vara friluftsmänniskor så verkar inte viljan att upptäcka på fri hand finnas där, 
utan istället ha appen som ett verktyg som är nära till hands. Relatedness verkar vara den 
huvudsakliga motiverande faktorn hos gruppdeltagarna där man strävar efter att känna en 
gemenskap. Gemenskapen som skapas genom prototyp 1 och 2 ligger mer hos användaren 
då hen gör valet att vandra själv eller med någon. 

Sammanfattningsvis verkar majoriteten av deltagarna föredra prototyp 4, den med högst 
interaktionsgrad. Övriga deltagare föredrog motsatsen, det vill säga 1 och 2 som låg i det 
lägre spektrat av interaktionsgrad. Anledningen till detta kan bero på de olika deltagarna 
sinställning till att tävla som enligt Journal of Sport Behaviour kan motivera vissa 
människor men vara demotiverande för andra (Recascino & Schuster-Smith 2003). Däremot 
skriver Daisy Yuhas i Scientific American om tre, enligt henne, kritiska element för 
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bestående motivation som kan återfinnas i prototyperna (Yuhas 2012). Dessa tre element är 
Autonomy (självständighet), Value (värde) och Competence (kompetens). I sin artikel 
menar hon att man får motivation genom att känna att man är i kontroll och att människor 
som är självständiga i en situation istället för att bli kontrollerad eller styrd över är mer 
dedikerade i det de utför. Vidare skriver hon att motivation blommar när man står vid sina 
värderingar. Att fästa värde i en aktivitet kan återge känslan av självständighet. Exempel på 
hur självständighet har implementerats i några av prototyperna är användarens möjlighet att 
hitta sin egen väg till sevärdheterna och att skapa egna vandringar på deras villkor.  Värde 
där emot är väldigt individuellt för varje användare, men jag vill påstå att personer som 
söker en vandringsapplikation har värden som är kopplade till vandringar på något vis, det 
kan vara en förkärlek för natur, upptäckande, motion kännedom om sin omgivning mm.. 
Sista punkten som Yuhas tar upp är kompetens och hur viktigt det är för långvarig 
motivation att individen utvecklas genom aktiviteten. Hon menar vidare att när vi finner 
någon aktivitet vara svår så bör vi fråga oss själva vad som fattas. Att ofta finns svaret i 
någon av dessa tre områden: känna sig tvingad, finna en aktivitet meningslös eller att känna 
sig okapabel. Hon avslutar med att valet till att ändra en situation där man känner så är upp 
till var och en, men motivationen finns i dessa områden (Yuhas 2012).  Utgår man från detta 
kan man se att deltagarna som valde prototyp 4 var huvudsakligen deltagare som ansåg att 
teknik kan hjälpa att motivera, personerna motiverades även av naturen och utforskandet i 
fråga. Dessa individer uttryckte ett intresse för natur och kultur och föredrog kartan där 
användaren fick navigera själv, vilket tyder  på att de vill känna sig självständiga under 
vandringen om man ser till Yuhas (2012) teori.  Värde och kompetens är med andra ord 
viktigt för dessa deltagare, vilket också återfinns i den fjärde prototypen i form av RAMP-
modellens element. Under vandringen observerades det att deltagare som uttryckt att natur 
och upptäckande motiverar dem också gjorde avstickare från de stigarna som gick att följa 
för att utforska något annat, exempel på detta var andra utkikspunkter än den som var utsatt 
i Pauls artefakt. Majoriteten av de som föredrog prototyp 1 och 2 inte ansåg att teknik kunde 
hjälpa att motivera, samt att umgänge eller den sociala aspekten av vandringen var en stor 
motivation. Hos denna grupp verkar inte själva vandringen och platsen den äger rum på stå i 
centrum utan istället aktiviteten i sig ihop med andra. Ser man tillbaka på Yuhas (2012) 
teorier om motivation så verkar dessa deltagares motivation för vandringar återfinnas i 
värdet av det sociala. Och som tidigare omnämnt har inte prototyp 1 och 2 stora element av 
social interaktion annat än möjligheten att dela sina vandrade kilometrar på sociala medier. 
Därmed blir den sociala apsekten lämnad till användaren och appen blir ett verktyg mer än 
en motiverande faktor. Intressant nog innehåller prototyp 4 funktioner för en socialare 
publik där andra användare kan interagera med dina vandringar, men deltagarna som 
föredrog prototyp 1 och 2 verkade inte intresseras av detta då flera av dem ville ha något 
enkelt med färdiga leder. Dessa deltagare uttryckte även i större grad att de ville ha mer 
information kring Hedlund och hans bok genom prototypen.  

Något som förekom hos flera av deltagarna var att bra väder var en stor motivation till att 
vandra, bra väder i sammanhanget definierades av deltagarna som behaglig värme och inget 
regn eller snöfall. I alla tester som utfördes hade vi enligt deltagarna bra väder, men 
hypotetiskt sett skulle då dåligt väder kunnat påverka svaren och resultaten. Dåligt väder 
skulle inte nödvändigtvis endast påverka deltagare som motiverades av bra väder utan även 
de övriga då få personer tenderar till att gilla att vara genomblöt och kall. Även om 
deltagarna skulle vara gott klädda för ett regnigt väder så skulle det  potentiellt göra 
vandringen svårare med hala sluttningar och stenblock. En svårare vandring skulle 
eventuellt kunna påverka svaren från de som angav sig för att inte vara vana vandrare och 
friluftsmänniskor eftersom vandringen då skulle bli mer av en utmaning. Regn hade även 
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kunnat påverka hur mycket deltagarna nyttjade sina mobiltelefoner då de flesta mobiler inte 
tål en större mängd väta. 

Interaktionsmässigt hade inte deltagarna problem med att navigera genom prototyperna. 
Deltagarna försökte vid tillfällen att trycka på knappar som inte var satta i funktion i 
prototypen, men klickade snart vidare då de inte fick någon feedback från prototypen. De 
lyckades hitta alla menyer och flikar intuitivt. Cooper beskriver som tidigare nämnt 
intiutivitet något som är ett beteende skapat av tidigare lärdom (2007) och prototyperna 
som skapade designades utifrån hur andra applikationer ser ut för att skapa en 
igenkänningsfaktor.  

6.6.3. Sammanfattning av analys 
Hur kan då olika grader av interaktion i en mobilapplikation öka motivationen till handling i 
enighet med appens syfte? Enligt den datan som samlades in kan olika grader av 
gamification öka motivationen till handling i enighet med appens syfte, detta verkar dock 
bero på mottagarens egna intressen. Som Yuhas nämner i sin text är en motiverande aspekt 
en individs värderingar (2012) och i undersökningen som gjordes tenderade de som fann 
värde i att utforska och uppleva naturen också finna högre grader av interaktion i appen mer 
motiverande än de med låg interaktionsgrad. Deltagare som värderade den sociala aspekten 
föredrog prototyperna med lägre interaktionsgrad, det vill säga färre gamification-element. 

Precis som Recasino och Schuster-Smith tar upp i deras artikel i Journal of Sport Behaviour 
så verkar inte alla deltagare i denna undersökning motiveras av den tävlingsinriktade 
aspekten i prototyperna (Recascino & Schuster-Smith 2003), det vill säga möjligheten att 
samla medaljer och dela dem. Även om medaljaspekten var menad som ett belöningssystem 
likt scouternas (Detering 2012) så uppfattades det som ett tävlingselement av många 
deltagare, de som var mer tävlingsinriktade såg dock medaljsystemet som ett sätt att sätta 
mål. Detering skriver dock i sin text om gamification att gamifiering måste anpassas till 
kontext, användarens mål och individuella skillnader (2012) vilket medaljsystemet i 
prototypen till viss del har. Kontexten är scoutinspirerad, där emot fanns inte vetskapen om 
användarens mål innan prototypen skapades, därför blir det tydligt genom undersökningen 
att olika användare har olika mål och att de individuella skillnaderna kan vara stora. Istället 
verkar Autonomy och Purpose spela större roll för deltagarnas motivation i undersökningen, 
där de som föredrog en högre interaktionsgrad ville uppleva att de var i kontroll under 
vandringen och hitta sin egen väg och de som föredrog den lägre interaktionsgraden sökte 
mer syfte med appen i form av information och historia. För att svara på ”hur”et i 
frågeställningen kan man se till att olika funktioner i prototyperna tilltalade olika typer av 
individer. Det verkar som att flera element av gamification kan öka motivationen att nyttja 
en app för dess syfte och ge en anledning att utföra något, i detta fall en vandring. 

Faktumet bör dock lyftas att det varit svårt att få deltagare till testgrupperna. Detta kan bero 
på flera saker så som att undersökningen tog cirka 3 timmar att genomföra och genomfördes 
på helgdagar vilket krävde dedikation från deltagare. Platsen som valdes för intervjun var en 
pub som kan ses som ”neutral mark” och valdes för att deltagarna skulle känna sig trygga 
(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008). Trots att det är en avkopplande miljö som 
människor vanligtvis är välkomna till så fanns risken att bli avbruten i intervjun av 
servitörer, vilket också hände. Utöver det har gensvaret på förfrågningar om deltagare varit 
lågt när det efterfrågades genom både Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet och övriga 
kontakter. Få deltagare i det här fallet gör det svårt att fastslå vilken typ av människor som 
motiveras av högre interaktionsgrad. 
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6.3 Slutsatser 

Deltagarantalet i undersökningen var inte lika högt som önskat och kan därför anses som en 
svag grund att utföra studien på. Ser man däremot till datan som kom fram under de tre 
tester som gjordes verkar individer med olika värderingar i vandringar motiveras av olika 
saker. De som värdesatte en social aspekt i vandringarna föredrog en lägre interaktionsgrad, 
det vill säga färre gamification-element eller en modern adaption på Hans Hedlunds bok 
Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar (1933). Motsatt så 
föredrogs en högre interaktionsgrad av de som värderade naturen och upptäckandet på sin 
vandring, där gamification-element skulle vara en motiverande och drivande faktor för att 
utföra vandringar. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1. Sammanfattning 
I denna undersökning söktes ett svar på frågeställningen som löd:  Hur kan olika grader av 
interaktion i en mobilapplikation öka motivationen till handling i enighet med appens syfte? 

För att svara på detta genomfördes tre tester i form av en vandring med olika grupper som 
var valda efter bekvämlighetsfaktor. Datan samlades in genom en enkät som besvarades av 
samtliga innan vandringen ägde rum. Under vandringen utfördes en fältobservation på 
deltagarna medan de utförde vandringen där de skulle navigera från sevärdhet till sevärdhet. 
Slutligen intervjuades gruppen i en semistrukturerad intervju där artefakten visades och 
deltagarna svarade på frågor kring den. Med hjälp av den insamlade datan kunde slutsatsen 
göras att en högre interaktionsgrad ökade motivationen för de som värderade natur och 
upptäckande på sin vandring, medan en lägre interaktionsgrad tilltalade de som sökte en 
social aspekt på sin vandring.  

7.2. Diskussion 

Trovärdigheten i studien är diskuterbar då deltagarantalet var förhållandevis få. Önskvärt 
hade varit att ha fler grupper  som inte hade någon relation till varann eller oss som utförde 
undersökningen. Gruppdynamiken i alla grupper kan sägas vara icke optimal då två grupper 
innehöll personer som var nära besläktade med varann. I Frejas fall utförde hon 
undersökningen med sina föräldrar, Tor och Hilda, vilket möjligen inte är optimalt för 
gruppdynamiken. Detta beror givetvis på hur familjerelationen ser ut samt kan man 
argumentera för att en app som denna som ju är inspirerad av Pokémon GO (Niantic, Inc. 
2010) ofta skulle brukas ihop med närstående. Vidare förekom en del variabler i 
undersökningen som eventuellt kan ha påverkat resultatet, en av dessa variabler var vädret. 
Vi hade bra väder under alla vandringar, vilket var en drivande faktor för flera deltagare. Och 
alla deltagare var på gott humör genom hela vandringen, detta kan givetvis berott på en rad 
olika faktorer så som umgänget, naturen, deltagandet osv. men även vädret. Det är svårt att 
säga att vädret påverkade resultatet när vi aldrig genomförde testen i regn, men enligt mig 
kan det ha haft påverkan på resultatet. Å andra sidan kan man argumentera för att en 
användare av en vandringsapp generellt sett inte skulle välja att vandra i regn om hen inte 
föredrog det och hade rätt klädsel för det, vilket i så fall gör undersökningen valid att 
genomföra i solsken istället. En annan variabel som kan ha spelat roll var det faktum att 
intervjun ägde rum på en pub. I Metodbok för Medievetenskap tas det upp att platsen för en 
intervju bör väljas med deltagaren/deltagarnas bekvämlighet i fokus. Där skrivs även att ett 
café kan ses som en ”neutral mark”, det förklaras inte varför men min teori är att det anses 
som det eftersom café är en plats som de flesta är välkomna att vistas på och har en 
inbjudande atmosfär men är samtidigt en allmän plats där andra främmande människor kan 
se och höra dig. På samma sätt resonerade vi när vi valde puben som intervjuplats. Dock 
medförde detta vissa potentiella komplikationer, dock inga som till min vetskap hade 
påverkan på svaren men detta är svårt att redogöra för eftersom svar inte samlats in i en 
annan miljö. Problemet med en pub som intervjuplats kan exempelvis vara deltagarens 
koppling till pubar då den kan vara mycket god för vissa men mycket negativ för andra 
eftersom pubar ofta kan kopplas till alkohol. Vi som grupp förväntas även av servitören/
servitrisen att köpa något vilket kan ha satt deltagarna i en position där de inte visste 
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huruvida det var okej, samt kan den mat och dryck som beställdes in av vissa deltagare 
påverkat dynamiken i samtalet då mat blir en faktor som kan bryta av en flödande 
diskussion när den konsumeras. 

Övriga etiska problem med undersökningen var att det inte fanns något dokumenterat 
samtyckte till undersökningen från någon deltagare. Optimalt hade varit att uppföra en 
samtyckesblankett med deltagarnas rättigheter och information kring undersökningen de 
deltar i. Lyckligtvis verkade inte någon deltagare känna sig tvingad utav oss att delta och en 
deltagare fick avbryta strax innan intervjun skulle hållas och detta hade deltagaren givetvis 
friheten att göra utan att några negativa påföljder förekom. Anledningen till att en deltagare 
avbröt var tidsbrist vilket är något som också kan ha varit problematiskt i sökandet efter 
deltagare som tidigare nämnt. Det upplevs, enligt mig, som mycket att begära från deltagare 
att ge cirka 3 timmar av sin lördag eller söndag till en undersökning. Och det var inte riktigt 
något som övervägdes, att det skulle bli svårt att få deltagare. Om något skulle gjorts 
annorlunda i undersökningen så är det att söka deltagare tidigare och effektivare genom fler 
kanaler, samtyckesblankett borde ha upprättats några av enkät- och intervjufrågorna skrivas 
om från min sida. I enkäten skulle jag ha frågat mer om förväntningarna deltagarna hade på 
vandringen samt artefakten, vad som skulle motivera dem ur en teknisk synpunkt samt 
frågat dem om deras tekniska bakgrund när det gäller applikationer och hur de använder 
dem. Detta anser jag kan ha varit frågor vars svar hade skapat en tydligare kontrast till 
svaren de skulle ge under intervjun. När det kommer till just intervjufrågorna borde de ha 
varit mer fokuserade på frågeställningen. Under intervjun förekom det att deltagarna 
började prata mer om hur prototypen skulle kunna fungera snarare än om vad som 
presenterats.  

När det kommer till prototyperna borde mer av researchen lagts på gamification och i vilken 
kontext gamification har använts. Som Detering skriver så lämpar sig inte medaljsystem 
överallt och det är inte alltid det går att lägga in i något och kalla det för gamification. I vissa 
fall behöver det finnas en speldesign bakom systemet (2012).  Jag tror även att ett fokus 
inom motivation bör ha valts från början, det vill säga yttre eller intre belöningar. Yttre 
belöningar är just då exempelvis medaljer, och sådana belöningar kan enligt Detering 
demotivera användare när det finns för många av den eller när man redan uppnått alla. Inre 
belöningar däremot tenderar enligt Juliette Denny att skapa ett driv till att göra klart en 
handling eftersom inre belöning kommer i form av lycka och fullbordan. Hon skriver dock 
vidare att olika människor har olika motivationsdriv, vissa har yttre och vissa har inre och de 
som motiveras med inre motivation får en genuin ambition för handlingen de ska genomföra 
och gillar att göra det. De som drivs av yttre belöning får den i slutet av en utförd handling 
och då måste handlingen vara värd mödan (2014). Angående detta vill jag återkoppla till Tor 
som kom med kommentaren: ”Vi [moderna människor] är lata. […] tröskeln för att ta 
springkläderna på är ganska hög. När man först kommer ut är det inga problem […] det är 
tröskeln dit som är svår att komma förbi. ”. Freja följer upp på det och lägger till att det krävs 
en egen vilja till att börja göra något och en app löser inte det varpå Tor instämmer. Det kan 
absolut stämma, man kan också argumentera för att en app kan frammana ett begär hos 
användaren som i sig kan ses som en frammanad motivation och då kommer motivationen 
genom appen, inte genom användaren. Prototyperna som skapades kunde ha kategoriserats 
mer efter hur de motiverade deltagarna - genom inre eller yttre motivation - för att definiera 
vilka element i dem som motiverade och på vilket sätt och samtidigt då få en bild över starka 
motivationspunkter hos deltagarna. 

Under arbetets gång fördes många samtal med Paul om hur en app som den jag gjort 
prototyper på skulle kunna användas. Bland annat fördes samtalet kring hur en 

!  45



vandringsapplikation med motiverande element i sig kan nyttjas för nykommande till 
Göteborgs stad för att på så vis upptäcka de olika stadsdelarna. Många av vandringarna i 
Hedlunds bok går idag genom bebyggd mark, exempelvis existerade inte Bergsjön som en 
bebyggd stadsdel när boken skrevs.  Detta skulle då potentiellt sett kunna vara intressant för 
organisationer som jobbar med integrering av nykommande till Sverige då den tänkta appen 
inte bara hjälper användaren att genomföra en vandring utan även presenterar fakta kring 
sevärdheter kopplade till natur och kultur. Däremot kräver ett sådant användande visst 
engagemang från användarna, men om det implementeras in i ett program eller läroplan så 
skulle det kunna fungera som ett gott verktyg då det är många kulturella och samhälleliga 
skillnader mellan många utsatta länder och Sverige. En kulturvandring som utbildar och 
hjälper användare att utforska kan kanske ge bra inblick i det svenska samhället. 

 Det kan dock vara svårt att jobba vidare med ett projekt som är tydligt grundat i Hedlunds 
verk och som använder hans namn frikostigt ifall det är så att namnet idag används i 
företagssammanhang eller dylikt. Detta eftersom det kan anses skadligt för ett företags bild 
att namnet används av en tredjepart. Det kan då bli en etisk fråga om huruvida man bör 
fortsätta jobba kring just Hedlunds verk. Istället skulle appen kunna grunda sig i jägmästare 
kring samma årtal för att ge en mer historisk och kulturell koppling till yrket snarare än en 
person.  

7.3. Framtida arbete 
  

Ur ett kortsiktigt perspektiv skulle arbetet kunna fortsätta förutsatt att mer testgrupper 
fanns tillgängliga. Med mer testgrupper skulle mer data kunna utvinnas och det skulle 
eventuellt kunna innebära ett tydligare och mer valid resultat. Om arbetet däremot skulle 
fortskrida  under en längre period skulle mer data kunna samlas och en målgrupp för en 
vandringsapplikation skulle kunna formas, varpå appen i fråga senare skulle kunna 
utvecklas med fokus på målgruppen. 

Ambitionen att driva studien vidare finns både som en fortsatt studie och som produkt. 
Skulle en fortsatt studie vara aktuell så bör flera delar ses över och denna studie skulle 
fungera mer som en utgångspunkt för den fortsatta studien snarare än att fortsätta på exakt 
samma studie. Som produkt skulle projektet kunna drivas vidare men skulle då potentiellt 
tappa mycket av den akademiska infallsvinkeln. Akademisk infallsvinkel kan vara effektivt 
för att sälja en produkt, speciellt om den påvisat att produkten är eftertraktad av en 
målgrupp. I dagsläget påvisar dock inte denna studie något sådant, däremot kan de tester 
som utförts användas för att hitta en potentiell målgrupp. Söker man en målgrupp för en 
sådan app utefter vad denna studie visar så verkar naturintresserade killar och tjejer i 21 - 29  
åldern både från Göteborg och andra städer vara en bra målgrupp.  
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!  I

Bilagor



!  II

Figur 13, Huvudmeny Figur 14, Vandrings Figur 15, Karta 

Figur 16, Sevärdhets text Figur 17, Sevärdhets text 

Bilaga 1 - Prototyp 1



!  III

Figur 18, Huvudmeny Figur 19, Satus Figur 20, Dela status 

Figur 21, Vandringsmeny Figur 22, Karta Figur 23, Text om sevärdhet 

Bilaga 2 - Prototyp 2



!  IV

Figur 24, Kompass Figur 25, Kallibrering av kompass 



!  V

Figur 30, Vandringsmeny Figur 31, Karta 

Figur 26, Huvudmeny Figur 27, Status Figur 28, Dela 

Figur 29, Prestationer

Bilaga 3 - Prototyp 3



!  VI

Figur 33, Kompass Figur 34, Kallibrering av kompass Figur 32, Text om sevärdhet 



!  VII

Figur 35, Huvudmeny Figur 36, Status Figur 37, Dela 

Figur 38, Vandringsmeny Figur 39, Karta Figur 40, Kamera 

Bilaga 4 - Prototyp 4



!  VIII

Figur 41, Text om plats Figur 42, Annan användares Figur 43, Prestationer 

Figur 44, Mina foton Figur 45, Kompass Figur 46, Kallibrering av kompass 


