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Sammanfattning
Turismen i sydöstra Skåne har gradvis ökat varje år och nått nya höjder efter pandemin. Turister och
lokalbefolkning påverkas negativt av den ökande belastningen på samhället vilket skapar ett behov av
att sprida ut besöksflödet. Tidigare forskning har visat att spelifiering kan motivera turister till att
besöka mindre besökta platser och därmed förbättra deras upplevelse. Genom att undersöka vilka
designegenskaper i förhållande till användbarhet som turister anser vara motiverande för att besöka
platser med mindre trängsel, kan denna studie bidra med ytterligare kunskap till tidigare forskning.
Studien innehåller en kvalitativ ansats i kombination med konceptdriven designforskning då studien
avser att besvara forskningsfrågan: “Vilka designegenskaper bör prioriteras för att utforma en
mobilapplikation med användbarhet i fokus för att motivera användare till att besöka platser med låg
trängselnivå?”. Resultatet av undersökningen visade att den utvalda målgruppen (svenska turister
mellan 20-40 år) hellre prioriterar designegenskaper som är informativa än spelifieringsfunktioner.
Dock var de positiva till dessa funktioner om de förstärkte deras upplevelse och applikationens syfte.
Detta stämmer både överens och motsäger tidigare forskning, men som gemensam punkt är
överenskommelsen att behoven skiljer sig åt beroende på målgrupp och kontext. Genom att analysera
resultaten kunde vi sedan rangordna de designegenskaper som identifierats utifrån vad informanterna
ansåg vara av högst prioritet, medel prioritet och lägst prioritet. Av högsta prioritet är följande:
Illustrera trängselnivåer, Offline data och Ruttplanerare. Fortsatt forskning behöver ske med den
utvalda målgruppen i en praktisk användarmiljö och en verklig kontext för att undersöka vidare vilka
behov målgruppen har i applikationens rätta kontext.

Ämnesord
Smart turism, överturism, förstärkt verklighet (AR), applikationsdesign, spelifiering, hållbar turism
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Abstract
Tourism in southeast Skåne has seen a gradual increase annually which has reached new heights after
the pandemic. Both tourists and the local population have been negatively affected by the strain it has
on the society, which creates a need to spread out the visitor flow. Previous research has shown that
gamification can motivate tourists to visit less crowded places and therefore improve their experience.
By exploring which design features that tourists find motivating to visit less crowded places in
relation to usability, can this study contribute with additional knowledge to previous research. Our
study includes a qualitative approach in combination with concept driven design research since we
aim to answer the research question: “Which design features should be prioritized to design a mobile
application with usability in focus to motivate users to visit less crowded places?”. The investigation
showed results that the chosen target group (Swedish tourists between 20-40 years) rather prioritizes
design features that are informative than gamification. However they were positive to these features of
gamification if they enhanced their experience and the purpose of the application. This both
corresponds and contradicts previous research, but as a common ground is the agreement that the user
needs differs depending on both target group and context. By analyzing the results we could arrange
the design features that were identified from what the informants considered to be of high priority,
medium priority and low priority. The highest priority are following: Illustrate visitor flow, Offline
data and route planner. Future research needs to explore the chosen target group in a practical user
environment and a real context to further investigate which needs the target group has in the correct
context of the application.
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tourism

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

2 (51)



Innehållsförteckning

Begreppsdefinition 4

1. Inledning 6

2. Problemformulering 9

2.1 Syfte och Frågeställning 9

2.1.1 Forskningsfråga 10

2.2 Avgränsningar 10

2.3 Disposition 10

3. Litteraturgenomgång 11

3.1 Speltekniker som motivation 11

3.2 Designegenskaper och upplevelsedesign 15

4. Metod 18

4.1 Förundersökning 18

4.2 Litteraturundersökning 19

4.3 Konceptdriven designforskning 19

4.3.1 Konceptgenerering och utforskning 20

4.3.2 Intern designkritik 20

4.3.3 Prototyputveckling 20

4.3.4 Extern designkritik 24

4.4 Informanter 25

4.5 Genomförande av kvalitativa intervjuer och användartester 26

4.6 Etiska överväganden 27

4.6.1 Etiska dilemman kring studien 27

5. Resultat & Analys 28

5.1 Resultat från förundersökning 28

5.2 Resultat från litteratursökningen 28

5.3 Resultat och diskussion av empiri 29

5.3.1 Användbarhet 29

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

3 (51)



5.3.2 Spelifiering 31

5.3.3 Augmented Reality 32

6. Diskussion 35

6.1 Sammanfattande resultatdiskussion 35

6.2 Metoddiskussion 37

6.3 Förslag till fortsatt forskning 38

7. Slutsatser 39

8. Referenslista 42

9. Bilagor 45

9.1 Bilaga 1 45

9.2 Bilaga 2 47

9.3 Bilaga 3 48

9.4 Bilaga 4 49

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

4 (51)



Begreppsdefinition
Överturism - Överturism är ett begrepp som används för att beskriva det tillstånd som uppstår när för

många turister befinner sig på samma plats. Följden av detta blir negativa konsekvenser för såväl

turisters enskilda upplevelse som lokalbefolkningens livskvalité och på miljön. Överturism uppstår

oftast bara vid högsäsonger för svenska destinationer, men påverkar både samhälle och natur (Nilsson

& Cassinger 2020).

Hållbar turism - Hållbar turism är raka motsatsen till överturism. Hållbar turism handlar om att

försöka bibehålla en sund konsumtion av de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna

som uppstår i samband med turismen. Hållbar turism innefattar att turisterna ska vara nöjda med sin

vistelse och lämna destination med en positiv upplevelse samtidigt som de ej har bidragit med

negativa konsekvenser för miljön, samhället och naturen (Anfelter 2021).

Smart turism - Begreppet Smart turism definieras av Europeiska Unionen som en destination som

tillhandager turister med gästfrihet, produkter, tjänster, utrymmen och upplevelser genom ICT

(information communication technology) baserade verktyg. Genom att investera och utveckla dessa

resurser stärks en stads intelligens och besökarnas engagemang. Detta får konsekvenser för både

företag och individer som drar nytta av en mer effektiv infrastruktur och tillhandahållande av tjänster

(Hello Lamp Post 2021).

Designegenskaper - I denna studie förekommer begreppet designegenskaper ett flertal gånger. I

denna studie används begreppet för att beskriva funktioner, interaktionsmöjligheter samt visuella

detaljer kring gränssnitt i en mobilapplikation. Begreppet är hämtat från en forskningsstudie av Li &

Xiao (2020), som även ingår i den tidigare forskning som studien är baserad på.

Trängselnivå - I denna studie har författarna valt att använda ordet trängselnivå för att beskriva en

rådande situation på en turistdestination, alltså en situation som pågår under en kort tidsperiod. En hög

trängselnivå innebär att mängden människor på turistdestinationen är många och inte är optimal varav

en låg trängselnivå innebär att mängden människor är mindre och situationen är mer optimal.

Besöksflöde - Begreppet besöksflöde används oftast i samband med begreppet trängselnivå för att

beskriva en situation. Ett jämt besöksflöde är önskvärt då det innebär att det varken är för mycket eller

för lite människor på en destination över en längre period. Ett jämnt besöksflöde är ett hållbart

besöksflöde. Begreppen trängselnivå och besöksflöde kan användas tillsammans på följande vis; “Vi

vill uppnå ett jämnare besöksflöde på turistdestinationer genom att uppmärksamma användare på den

rådande trängselnivån.”
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Augmented Reality (AR) - Augmented Reality, eller förstärkt verklighet, är en sorts teknologi som

oftast används i applikationer för mobiler eller surfplattor. AR tillåter användare att se verkligheten

genom sin mobilkamera med digitala element på skärmen. Kända applikationer som använder AR är

bland annat Pokémon Go och PostNord där man kan se hur stort ett paket kommer vara i verkligheten.

Det vi idag även kallar för filter som går att använda i kamerafunktioner via sociala medier är också

Augmented reality (The Interaction Design Foundation u.å.).

Ramverk - I denna studie används begreppet ramverk att för att beskriva ett uppstrukturerat resultat.

Ett ramverk kan presenteras på olika vis, ett exempel är en prioriteringslista som används i denna

studies slutsats. Ett annat exempel är ett diagram eller en vanlig punktlista. Ett ramverk innehåller

riktlinjer att följa för att uppnå ett önskvärt resultat.
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1. Inledning
Ett av de populäraste resmålen i Sverige är sydöstra Skåne. Hit färdas många svenska och utländska

turister för att uppleva en skånsk sommar med närproducerade råvaror, sol och bad längs kusten och

lokal konst och kultur. Varje år stiger antalet besökare och särskilt under sommaren 2021, då siffrorna

med antalet svenska turister steg och situationen blev närmare krisartad för kommunerna (Tourism in

Skåne 2021a; Holmström 2022). Begreppet för att beskriva ett sådant tillstånd kallas för överturism.

Överturismen i sydöstra Skåne sommaren 2021 berodde delvis på pandemin och det faktum att många

valde att hemestra (semestra hemma i Sverige) när utlandsresor inte längre var lika aktuella. Men den

största anledningen var att många turister valde att besöka samma destination vid samma tidpunkt,

vilket skapade en stor belastning för näringsidkare, naturreservat och andra aktörer (Vismer 2020).

Detta får i sin tur negativa följder då turisternas upplevelse oftast försämras på grund av de stora

folkmassorna, trängsel, köbildningar och irritation kan därmed uppstå. De lokala resurserna som

vatten, soptunnor och toaletter räcker inte till, vilket bildar till nedskräpning och lockar till sig

skadedjur och blir en ännu större påfrestning för samhället. Lokalbefolkningen utsätts för oväsen, det

bildas en större mängd avgaser från bilar och i vissa fall fordon som står parkerade på privata tomter

(Holmström 2022). Även räddningstjänsten utsätts för problem när turistvågorna kommer, då många

turister parkerar medvetet sina bilar och cyklar felaktigt vilket leder till att räddningstjänsten kan ha

svårt att ta sig fram till olycksplatsen. Sommaren 2018 skedde två drunkningsfall vid Österlens kust

och sommaren 2019 skedde ytterligare ett på grund av räddningstjänstens oförmåga att ta sig fram.

Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystads kommun, har i en intervju med Aftonbladet uttalat sig om

att turisterna helt enkelt inte bryr sig om att de står felparkerade och får hellre böter än att behöva gå

ett längre avstånd till stranden (Strömberg 2019). Men turismen nere i sydöstra Skåne har även

positiva egenskaper då det är en stor inkomstkälla för många aktörer och för vissa motsvarar det större

delen av årsinkomsten. Just därför är det viktigt att turisterna får ett bra intryck och en bra upplevelse

av sin vistelse. Marie Holmström, Ystads turistchef, säger att utan turismen skulle många företag

tvingas gå i konkurs vilket i sin tur leder till att folk skulle behöva flytta och detta innebär färre elever

i skolorna. Det finns därför ett stort behov av att försöka sprida ut turisterna på fler destinationer och

tider på dygnet så att ett jämnt och hållbart besöksflöde istället råder (Holmström 2022).

Det finns forskning som visar att spelifiering kring turistdestinationer kan bidra till en förbättrad

upplevelse och motivera turister till att besöka andra platser än planerat (Bugeja & Grech 2020;

Boletsis & Chasanidou 2018; Lu et al. 2019; Skinner, Sarpong & White 2018; Stankov & Gretzel

2020; Lee, Kaipainen & Väänänen 2020; Othman et al. 2021). Uttrycket “smart turism” har uppstått

inom den senaste forskningen där det används i sammanhang som beskriver hur det ökar

delaktigheten och tillgängligheten för turister. Forskning säger också att det finns en observerad trend
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i samhället som speglar individens ökade behov av en mer interaktiv och fördjupad upplevelse kring

icke digitala kontexter som till exempel kulturarvs sevärdheter (Bugeja & Grech 2020; Othman et al

2021; Skinner, Sarpong & White 2018; Echavarria et al. 2022). Det gäller särskilt de yngre

generationerna då de föredrar att upptäcka och utforska destinationer genom digitala medel då detta

gör kontexten mer intressant och framförallt mer interaktiv, vilket ökar användarens intresse och

engagemang (Bugeja & Grech 2020; Lu et al. 2019; Echavarria et al. 2022). Genom att använda

digitala medel och tekniker som bland annat Virtual Reality, Augmented Reality, Audio Augmented

Reality och Artificial Intelligence, kan icke-spelkontexter få nytt liv och tillfredsställa besökare

(Bugeja & Grech 2020; Skinner, Sarpong & White 2018; Boletsis & Chasanidou 2018; Othman et al.

2021; Echavarria et al. 2022). Att använda spelifiering som ett medel för att sprida ut turisterna är inte

bara fördelaktigt för miljön, lokalbor och näringsidkare utan kan även leda till en förbättrad

upplevelse för turisterna. Med hjälp av spelifiering kan turister uppleva en ökad känsla av prestation

som i sin tur leder till ökad motivation, engagemang och glädje (Bugeja & Grech 2020; Lee,

Kaipainen & Väänänen 2020).

Utöver fördelarna kring spelifiering visar även tidigare forskning att produkten i fråga måste vara

användbar och lätthanterlig för målgruppen. En dåligt designad applikation kan istället leda till

negativa konsekvenser och en försämrad upplevelse för användaren. Här visar forskning att det är

viktigt att designa en applikation efter användarens kunskap och behov och applikationen bör vara

lätthanterlig för att bringa en positiv upplevelse (Stankov & Gretzel 2020). Men framförallt bör den

innehålla rätt designegenskaper i förhållande till kontexten applikationen ska användas i (Li & Xiao

2020; Stangl, Ukpabi & Park 2020; Michalakis & Cariadakis 2022) och gärna vara skapta på ett sätt

som motiverar användaren till att använda applikationen (Hamari, Hassan & Dias 2018). Detta

betyder att applikationens gränssnitt och funktioner utöver spelifieringen har stor inverkan på

användarens upplevelse, vilket även bekräftas av Han, Jung och Dieck (2019). Det är här denna studie

avser att fylla igen en kunskapslucka, genom att utföra en undersökning kring vilka designegenskaper

i förhållande till användbarhet som turister anser gör en applikation meningsfull att använda samt

fyller ett behov. Denna studie kommer därför att använda det ramverk kring designegenskaper som Li

och Xiao’s studie Classification and Improvement Strategy for Design Features of Mobile Tourist

Guide Application: A Kano-IPA Approach (2020) presenterar som ett verktyg till den konceptdrivna

designforskning som genomförs i denna studie. I deras studie presenterar de ett ramverk med

designegenskaper som är önskvärda i en mobilapplikation för turister men belyser också att dessa

designegenskaper kan ha olika prioritetsnivå beroende på åldersgrupp samt kontext. De poängterar att

vidare forskning kring deras ramverk därför är nödvändigt. Studien kommer bygga vidare på tidigare

forskning av Hamari, Hassan och Dias (2018) där vi utvärderar designformen spelifiering i en unik

kontext, samt Michalakis och Cariadakis (2022) där vi applicerar det de kallar för context-awareness.
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Övriga riktlinjer och designegenskaper kommer implementeras i undersökningen och utvecklingen av

prototypen från den forskning som nämns i litteraturgenomgången, vilket det utvecklas mer om i

avsnitt 4.3.3 Prototyputveckling.

2. Problemformulering
Det finns ett stort behov av att sprida ut turister på fler destinationer och tider på dygnet för att inte

överbelasta de lokala områdena (Sveriges Radio 2021; Holmström 2022). Digitala hjälpmedel som

mobilapplikationer med inslag av spelifiering har diskuterats inom tidigare forskning och har

presenterat teoretiska designegenskaper som kan gynna smart turism och minska överturismen. Men

baserat på den tidigare forskning som nämnts i föregående avsnitt och i litteraturgenomgången samt

behovet av att sprida ut turister för att få ett jämnare besöksflöde finner vi särskilda brister i den

befintliga forskningen. Därmed uppstår en kunskapslucka inom detta forskningsområde som tyder på

att designegenskaper och användbarhet även har stor betydelse för hur turister upplever applikationer i

kontexter där applikationen används kontinuerligt under semestern. Därför avser denna

forskningsrapport att undersöka vilka designegenskaper och vilken form av spelifiering som har hög

prioritetsnivå för användarna och i sin tur uppfyller användarens behov och förstärker användarens

upplevelse. Detta för att slutligen sammanställa en prioritetslista med designegenskaper som kan

gynna hållbar turism genom att uppmärksamma användare på den rådande trängselnivån och därmed

uppnå ett jämnare besöksflöde i den utsatta kontexten. Detta sker genom en konceptdriven ansats som

bygger på teoretiska grunder från tidigare forskning där vi identifierar särskilda designegenskaper,

gestaltar dem och sätter dem i en konkret kontext för att kunna svara på studiens forskningsfråga;

Vilka designegenskaper bör prioriteras för att utforma en mobilapplikation med spelifiering och

användbarhet i fokus för att motivera användare till att besöka platser med låg trängselnivå?.

2.1 Syfte och Frågeställning
Syftet med denna studie blir därför att med hjälp av tidigare forskning och en konceptdriven

designforskning ta fram ett ramverk i form av en prioritetslista med designegenskaper för den

specifika kontexten “turistdestinationer i sydöstra Skåne”. Studien kommer att undersöka vilka

designegenskaper i förhållande till användbarhet som spelar en viktig roll för att uppmärksamma

turister på den rådande trängselnivån vid turistdestinationer. Studien kommer också att undersöka

vilken roll spelifiering har för att motivera användare till att besöka destinationer med låg

trängselnivå. Detta för att det ska möta målgruppens behov och samtidigt gynna hållbar turism genom

att sprida ut turister på fler turistdestinationer och uppnå ett jämnare besöksflöde. De

designegenskaper som sammanställs i prioritetslistan kan användas i framtiden för att utforma
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applikationer på ett sådant vis att det förhöjer användarupplevelsen och lockar turister till att använda

applikationen och därmed sprida ut besöksflödet. Användarens behov och applikationens

användbarhet ligger främst i fokus under undersökningen och därefter kan ett gränssnitt utformas och

designegenskaper kan slutligen utvärderas.

2.1.1 Forskningsfråga
För att följa studiens syfte som skrivits ovan har följande forskningsfråga ställts:

Vilka designegenskaper bör prioriteras för att utforma en mobilapplikation med spelifiering och

användbarhet i fokus för att motivera användare till att besöka platser med låg trängselnivå?

2.2 Avgränsningar
I denna studie avser undersökningen endast att utvärdera särskilda designegenskaper i den utsatta

kontexten för att ta reda på om målgruppens behov möts samt om syftet att motivera användare till att

minska trängselnivån på utsatta destinationer uppfylls. Prototypen som skapats till undersökningen

innehåller funktioner av spelifiering som ger användaren belöningar i form av märken som kan samlas

in vid olika destinationer i samband med en AR upplevelse. För att möta användarens behov har vi

även avgränsat oss till att applicera fyra av de designegenskaper som presenteras i studien

Classification and Improvement Strategy for Design Features of Mobile Tourist Guide Application (Li

& Xiao 2020). Dessa designegenskaper är följande; rutt rekommendationer (RR), resestrategier (TS),

faciliteter (UT) och facilitets navigation (FN). Spelifieringen i prototypen har avgränsats till ett

belöningssystem där användaren kan samla in märken genom att uppfylla enkla mål (Lu et al. 2019;

Hamari, Hassan & Dias 2018). Utöver detta så har designprinciper och riktlinjer från fler

forskningsrapporter används till utvecklingen av prototypen. Mer specifikt vilka dessa är skrivs om i

avsnitt 4.3.3 Prototyputveckling.

Målgruppen för studien är avgränsad till svenska turister i åldern 20-40 år. Majoriteten av turisterna

som besöker sydöstra Skåne är svenskar och enligt den forskning som denna studie grundas på så är

det denna åldersgrupp som är i störst behov av en sådan applikation.

Under denna studie har endast en (1) prototyp skapats. Denna prototyp används som underlag för vår

undersökning. Med studiens omfattning i åtanke skapades ej en slutgiltig prototyp. Istället presenteras

ett ramverk i form av en prioritetslista med designegenskaper med utgångspunkt från de resultat

undersökningen nått fram till.
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2.3 Disposition
Denna rapport innehåller sju kapitel exklusive referenslista och bilagor och är strukturerat genom att

läsaren i kapitel 1. Inledning, kan läsa om bakgrunden som ligger till grund för studiens valda

problemområde. I inledningen beskrivs det hur överturism är ett allt mer tilltagande problem i

sydöstra Skåne under sommarmånaderna och hur detta får negativa konsekvenser på naturen,

lokalbefolkningens trivselmiljö och turisternas upplevelse. Problemområdet anknyter även till den

litteratursökning som genomförts. Vidare till kapitel 2. Problemformulering där forskningsrapportens

syfte presenteras och vilken forskningsfråga studien har för avsikt att besvara. I detta kapitel beskrivs

också de avgränsningar som gjorts kring studien. Sedan följer kapitel 3. Litteraturgenomgång som

kortfattat innehåller alla de vetenskapliga källor som ligger till grund för studien. Kapitel 4. Metod

innehåller en beskrivning kring hur litteratursökningen genomförts, hur de kvalitativa intervjuer är

utformade samt hur undersökningen genomförts med metoden konceptdriven designforskning. Detta

kapitel följs av 5. Resultat och Analys där svaren från de kvalitativa intervjuerna analyserats gentemot

tidigare forskning som nämnts tidigare i kapitel 3. Litteraturgenomgång. Därefter följer kapitel 6.

Diskussion där en högre och nyanserad diskussion skett mellan resultatet och analysen och utvecklat

nya tankar kring detta. Avslutningsvis i detta kapitel finns även en diskussion om fortsatt forskning

där förslag på hur denna studie kunde ha förbättrats läggs fram och vad som kan utvecklas ytterligare i

framtida forskning. Slutligen finns kapitel 7. Slutsats där all data och information samlas från hela

studien och sammanfattar problemformuleringen och syftet och jämför dessa med studiens

undersökning. Här presenteras även ett ramverk som ligger som grund och svar till studiens

frågeställning. Därefter följer kapitel 8. Referenslista och kapitel 9. Bilagor.

3. Litteraturgenomgång
I detta kapitel kommer tidigare forskning presenteras inom det valda område inom digital design,

informatik och övriga relevanta områden att presenteras. Den forskning som presenteras ligger till

grund för studiens syfte och undersökning.

3.1 Speltekniker som motivation
Under de senaste 5 åren har det genomförts många studier som utforskat olika speltekniker som kan

användas av turister för att locka dem till att utforska särskilda platser. Man har bland annat forskat

kring fördelarna med att använda Audio Augmented Reality, förkortat Audio AR. I en

forskningsstudie gjord av Boletsis och Chasanidou (2018) pekar de ut för- och nackdelarna med

traditionell Augmented Reality och hänvisar också till tidigare forskning. Med AR upplevelser

behöver användaren flytta sitt fokus från sin omgivning till det som sker på skärmen vilket minskar
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synfältet. Det kan i sin tur bidra med extra kognitiv belastning och i värsta fall kan olyckor inträffa

(Boletsis & Chasanidou 2018). Boletsis och Chasanidou (2018) menar istället att Audio AR är ett

bättre alternativ, särskilt för turister som befinner sig i en okänd stad. Audio AR tillåter användaren att

ha full fokus på sin omgivning samtidigt som information om platsen ges genom hörlurar. Resultaten

från deras undersökning visade att majoriteten av informanterna upplevde deras prototyp som ett

idealt verktyg som motiverade de att utforska staden på fria villkor. Många informanter uppskattade

även att prototypen var minimalistisk och enkel att använda (Boletsis & Chasanidou 2018).

Det finns också forskning som särskilt riktar in sig på hur speltekniker kan användas för att motivera

användare till att besöka kulturarv. I en studie gjord 2020 berättar forskarna om hur olika typer av

spelfunktioner kan motivera användare på olika sätt. Användare som är resultatfokuserade och vill

uppnå en viss status uppskattar spelfunktioner som poäng, svårighetsnivåer, belöningar och märken,

medan användare som vill socialisera uppskattar möjligheter för samarbeten, team utmaningar och

dela gåvor (Bugeja & Grech 2020). Utöver detta pekar studien även ut följande fem designprinciper

att utgå ifrån för att skapa en lyckad upplevelse för användaren. Dessa designprinciper är följande;

1. Designen av spelet bör skapa en uppslukande miljö, 2. Användarna bör ha friheten att kontrollera

spelets flöde och kunna välja nästkommande uppdrag, 3. Spelet bör vara inbjudande och utmanande

för användaren med tydliga mål att uppnå, 4. Spelet bör tillåta användare att se över sina

framgångar, 5. Användare bör uppfylla ett personligt behov genom spelet (Bugeja & Grech 2020).

Studien går även igenom övergripande teknologi som redan finns och har god potential för

spelifiering som kan motivera användare till att besöka kulturarv. Några av dessa är Virtual Reality,

Augmented Reality, Artificial Intelligence och mobil datoranvändning. Studiens slutsats är att

spelifiering med hjälp av dessa tekniker kan användas för att minska klyftan mellan icke-

spelsammanhang och den allt mer digitaliserade besökaren. Forskarna menar att man på detta viset

kan förbättra användarupplevelsen och användarens engagemang (Bugeja & Grech 2020).

Ett annat exempel på hur spelifiering kan gynna turisters upplevelse har Lu, Yuan, Lin och Yuan

(2019) genomfört en studie om. Deras studie har undersökt hur överturism påverkar turistens

upplevelse och har i det syftet skapat ett förslag på en mobil applikation kallad TouristGo. Denna ska

motivera turister att följa den minst befolkade vägen inom ett område med kulturarv. Lu et al. (2019)

menar att forskning inom området visar ett direkt samband mellan överturism och turisternas

upplevelse. TouristGo använder sig av realtid platsdata från besökare för att anpassa ett optimalt flöde

som därmed minskar trängsel och skapar en bättre upplevelse för turister. Studien nämner ett liknande

koncept där spelifiering är implementerat för att förse användarna med motivation i form av bl.a.

intjänade poäng, rankning och märken. Dessa erhålls när användaren deltar i uppgiften att checka in

vid specifika platser för att undersöka graden av trängsel. Implementeringen av spelifiering i detta
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exempel resulterade i en ökning av användardeltagandet med 20% (Lu et al. 2019). Lu et al. (2019)

baserar TouristGo på tidigare erfarenheter där de upptäckt att monetära belöningar lockar flest

användare. Detta är implementerat genom virtuella mynt där turister tjänar in dessa genom att besöka

en specifik plats och sedan ta en bild. Denna bild analyseras gentemot den originala bilden och mäter

även platsdata vilket i sin tur ger TouristGo information om vart användaren befinner sig och kan

därefter ge användaren belöningen. Användare som endast följer den satta vägen som är minst

befolkad tjänar också in de virtuella mynten. Dessa kan sedan lösas in till riktiga pengar eller

kuponger. Den minst befolkade satta vägen skapas genom algoritmer som optimerar vägen i realtid till

varje användare. På detta sätt kan TouristGo distribuera flödet av turister jämt och skapar även en

positiv och interaktiv upplevelse för turisterna. Spelifiering förklarar Lu et al. (2019) är användbart i

denna situation för att engagera och involvera användare i de satta uppgifterna. Resultatet av studiens

användartester visar på att 80,4% av informanterna hade varit villiga att använda TouristGo. 5,9%

ville inte använda den. Av dessa informanter som inte var villiga att använda den var 100% över 45 år

och 66,6% var över 60 år vilket Lu et al. (2019) förklarar är förståeligt då äldre oftast kan känna sig

obekväma med användningen av smartphones i en sådan situation. Studien undersökte också exakt

vad informanterna tyckte förbättrade upplevelsen där 83,3% valde flödeshanteringen, 72,6% valde

interaktiviteten, 60,8% valde belöningarna och 37,3% valde de informativa funktionerna. Slutligen

vill Lu et al. (2019) påpeka att algoritmerna i TouristGo uppnådde bäst utförande jämfört med andra

tekniker ju mer besökare det fanns i området, men att i en verklighetstrogen situation skulle det bli

svårt att erhålla en exakt mätning av turistflödet då inte alla besökare använder TouristGo.

Generation Z, människor födda mellan 1997-2010, och Millennials, människor födda mellan

1980-1996, är generationer som växt upp med datorer och internet som en självklarhet i samhället.

Dessa generationer är ständigt på jakt efter nya och intressanta sätt att uppleva verkligheten på, gärna

med hjälp av digitala medel. Forskarna Skinner, Sarpong och White (2018) påstår att geocaching kan

vara det perfekta medlet för att på nytt fånga dessa generationers intresse för att motivera dem att

utforska nya samhällen och platser. Genom att skapa en digital version av geocaching kan användare i

alla åldrar med en smartphone uppleva ett äventyr med att lösa gåtor och att hitta gömda skatter. De

säger också att detta kan gynna hela upplevelsen av platsen turisterna besöker, men också att det kan

vara ett bra medel för turistorganisationer att locka till sig fler turister. Med andra ord gynnar det inte

bara användaren utan även parter runt omkring (Skinner, Sarpong & White 2018). Geocaching har

fördelar som att användaren kan spela det när och var som helst på sina egna villkor, förutsatt att det

finns gömda skatter i området. Det blir indirekt mycket bra marknadsföring för de platser som

skatterna är gömda på och turisterna kan relatera och skapa relationer med andra spelare (Skinner,

Sarpong & White 2018).
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Forskning gjord av Echavarria, Samaroudi, Dibble, Silverton och Dixon (2022) har skett kring hur

man kan förbättra individers (mer specifikt barn i 9-12 årsåldern) koppling till lokala kulturarv i sin

rätta miljö. Artikeln konceptualiserar ett transmedialt berättande-baserat ramverk för kulturarv med

flera interaktiva narrativ för att skapa en inklusiv och engagerande upplevelse. En fysisk karta har

skapats där 3D objekt som genererats av flera workshops med barnen ska visas genom AR. Konceptet

med en fysisk karta beskrivs av Echavarria et al. (2022) som ett sätt att öka användarens nyfikenhet

och ge ytterligare förståelse av det narrativa innehållet. De argumenterar att en fysisk karta ger

användaren frihet att utforska där sedan AR upplevelsen kan visas utan att användaren tappar

uppfattningen om sin omgivning. Echavarria et al. (2022) kom fram till att barnens upplevelse av att

se deras berättelser i en AR miljö var speciellt engagerande och skapade en upprymdhet över att

utforska dessa och andras historier på en mobil. Andra individer som inte hade en koppling till barnen

fann också att AR upplevelsen var intressant och engagerande. Genom att använda sig av ett narrativt

och AR-baserat tillvägagångssätt argumenterar Echavarria et al. (2022) att de kunnat engagera och

motivera barn att uppfatta deras fysiska miljö, omgivning och kulturarv på ett mer intressant sätt.

Slutligen kan tillvägagångssättet även utforska en större publik genom att uppmärksamma användare

på specifika narrativ i en lokal miljö.

Liknande forskning om kulturarv har genomförts av Michalakis och Cariadakis (2022). De har

identifierat ett behov av ett nytt format som är interaktivt och personaliserat för att skapa ett nytt

intresse för kulturarv. Begreppet context-awareness (CA) förklaras av Michalakis och Cariadakis

(2022) som ett verktyg där kontexten i en miljö samspelar direkt med användarupplevelsen. De menar

att kontexten ger information som karaktäriserar en situation. Denna situation är därefter relevant för

interaktionen mellan användaren och applikationen. Tidigare forskning har identifierat sex kategorier

som är föreslagna kontext-medvetna funktioner i en kulturarv applikation som också visas i Figur 1.

Stable visitor profile, Context related to current visit, Interaction context, Social context,

Environmental context och Context related to content.
Figur 1: Kategorier
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Michalakis och Cariadakis (2022) argumenterar att minst tre av dessa funktioner borde finnas i en

applikation gällande kulturarv för att skapa en inklusiv och motiverande användarupplevelse. Detta

för att en sådan applikation används av en bred målgrupp med olika behov och förväntningar. Målet

med en CA applikation är att anpassa sig efter detta och ha en medvetenhet om situationen. De

betonar vikten av att implementera den senaste tekniken av context-awareness för att förbättra redan

välkända funktioner som spelifiering och storytelling för att i sin tur tillsammans skapa en bättre

användarupplevelse (Michalakis & Cariadakis 2022).

3.2 Designegenskaper och upplevelsedesign
“Design the right thing, design the thing right”, är ett uttryck som används ofta inom UX design

(Morville 2018). För att skapa långlivad och användbar design för turister är detta mantra extra viktigt

då turister oftast befinner sig i nya miljöer där de är i behov av en viss vägledning. Stankov och

Gretzel (2020) argumenterar därför för att Human Centered Design (HCD) är en väsentlig del i

designprocessen för att skapa nya produkter för turister. Precis som många tidigare nämnda

forskningsartiklar nämner även denna fördelarna med interaktivitet och spelifiering i produkter som

kan leda till en förbättrad upplevelse för turister. I artikeln beskrivs olika fördelar och nackdelar med

interaktivitet och spelifiering av produkter för turister, man måste hitta en balans mellan användarens

kunskap och behov. En produkt bör vara användbar men framförallt förhöja användarens upplevelse

av kontexten (Stankov & Gretzel, 2020). Produktens syfte bör alltså vara lätt att förstå och uppnå så

att användarens behov uppfylls utan att leda till negativa effekter på upplevelsen (Stankov & Gretzel,

2020).

År 2020 genomfördes en forskningsstudie kring vilka funktioner och tillgängligheter användare av

turist applikationer ansåg hade högre prioritet för att deras upplevelse och attityd mot applikationen

skulle vara positiv (Li & Xiao 2020). Studien är konceptdriven och forskarna valde ut 12 stycken

designegenskaper, som presenteras i Figur 2, att utföra sin studie kring. Resultaten utifrån de 214

informanter som deltog i undersökningen visar att särskilt fyra designegenskaper, specifikt rutt

rekommendationer (RR), resestrategier (TS), faciliteter (UT) och facilitets navigation (FN), hade

högst prioritet (Li & Xiao 2020). Dessa fyra funktioner är vad Li och Xiao (2020) kallar för

endimensionella designfunktioner vilket innebär att de är optimala för att applikationen ska bringa en

positiv användarupplevelse. Resultaten visar också vilka funktioner som är önskvärda men inte är

avgörande för en positiv upplevelse, samt de funktioner som ej är önskvärda då de snarare bidrar till

en negativ upplevelse av applikationen (Li & Xiao 2020). Studiens begränsningar presenteras också i

form av att vidare forskning bör göras för att kunna identifiera vilka designfunktioner som lämpar sig

till särskilda åldersgrupper samt kontexter. Användarnas prioritering av designegenskaper kan variera

beroende på i vilken kontext de använder applikationen i (Li & Xiao 2020).
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Figur 2: Designegenskaper

Liknande resultat på vilka designegenskaper som anses vara användbara i en turist applikation har

Lee, Kaipainen och Väänänen (2020) undersökt i deras studie. De presenterar sin designprocess som

resulterat i en mobil augmented reality (MAR) prototyp som ska uppmuntra turister att konsumera

lokal mat. De argumenterar att användningen av AR kan förstärka användarens upplevelse genom att

visa relevant information i rätt miljö, minska ansträngningen att behöva leta upp information och kan

ge tillgång till många olika typer av information utan att behöva skifta uppmärksamhet. Användaren

förväntar sig att få relevant information som är anpassad för just deras situation. Tidigt i deras

designprocess identifierade Lee, Kaipainen och Väänänen (2020) fem upplevelsemål genom tidigare

forskning, där de valde ut tre av dessa (theory, empathy och technology) som ansågs vara mest

relevanta för undersökningen. Av dessa tre etablerades tre nya upplevelsemål (adventure, anatomy och

competence) som är grunden till studiens designprocess och utvärdering. Adventure skapar

upprymdhet över nya idéer, anatomy ger en känsla av frihet och kontroll baserad på användarens val

och competence skapar en känsla av prestation genom att förvärva ny kunskap. Lee, Kaipainen och

Väänänen (2020) applicerade även tekniker av spelifiering för att möta deras upplevelsemål med att

utforska, välja och skaffa information. Dessa tekniker kan öka användarupplevelsen och framkalla

användarens uppmärksamhet och motivation. Resultaten av studien visar på att de flesta upplevelserna

möttes med positiva svar. Användarna upplevde att AR elementen skapade en nyfikenhet och ett

behov av att utforska mer element. Det användarna fann negativt var svårigheten med vissa AR

element då de befann sig längre bort än objektet på skärmen. Slutligen menar Lee, Kaipainen och

Väänänen (2020) att användningen av AR ger användaren upplevelsen av adventure och autonomy

genom att skapa en känsla av frihet att utforska.
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Ytterligare forskning kring designegenskaper av Han, Jung och Dieck (2019) säger att

designegenskaper som bidrar till en meningsfull upplevelse gynnar användarens förståelse och syfte

med applikationen med den avgörande faktorn att gränssnittet måste vara lätt att förstå och använda.

Denna studie visade även att det finns en oro bland användare av AR-applikationer om att de tränger

sig på andra människors integritet genom att hålla mobilen i en onaturlig position för att ta del av AR

upplevelsen, särskilt bland större folkmassor. Samma undersökning visar även resultat som säger att

människor undviker att använda AR applikationer på destinationer där WiFi ej är tillgängligt för att

undvika att slösa egen data. En viktig designegenskap var därför att innehållet i applikationen ej ska

kräva internetuppkoppling för att vara användbar (Han, Jung & Dieck 2019).

För att den totala upplevelsen vid ett besök på en kulturarvs plats ska bli så bra som möjligt menar

Othman, Aman, Anuar och Ahmad (2021) att det finns fyra olika dimensioner ta ta hänsyn till. Dessa

är engagemang, kunskap och lärande, meningsfull upplevelse och känslomässig koppling. Precis som

många tidigare nämnda forskare säger Othman et al. (2021) att digitala medel och teknologier är ett

bra redskap för att engagera och skapa en positiv upplevelse för besökarna. I sin studie har Othman et

al. (2021) genomfört en undersökning för att ta reda på om ett mobilspel kring en särskild historisk

utställning kan leda till ökat engagemang och kunskapsinlärning för barn mellan 9-15 år. Resultaten

från undersökningen visade att barn som fått använda mobilspelet hade en mer meningsfull upplevelse

då de på en mer känslomässig nivå engagerade sig i utställningen och därmed fick en generellt sett

mer positiv upplevelse jämfört med barnen som endast fick läsa de skyltar som tillhörde artefakterna.

Vad gäller kunskap och lärande så var det ingen märkvärdig skillnad mellan barnen, båda grupperna

lärde sig ungefär lika mycket. Däremot så ansåg barnen som använt mobilspelet att det var lättare att

ta till sig ny kunskap via spelet just för att det ansågs vara roligt (Othman et al. 2021). Detta tyder på

att det känslomässiga engagemanget har betydelse för hur besökare ska uppleva kulturarvsplatser och

hur digitala medel i form av spel kan bidra med en positiv känslomässig upplevelse (Othman et al.

2021).

Liknande det Othman et al (2021) skriver om angående känslomässig upplevelse har Stangl, Ukpabi

och Park (2020) forskat kring det de kallar för handlings- och känslomässig upplevelse. Enligt Stangl,

Ukpabi och Park (2020) finns det två olika typer av upplevelser, de skriver att handlingsupplevelser

drivs av lekfullhet medan känslomässig upplevelse snarare triggas av underhållning. Dessa olika typer

av upplevelser påverkar hur användare uppfattar teknologi. I förhållande till AR-applikationer visade

denna studie att handlingsupplevelser inte hade någon större betydelse för användarens avsikt att

använda AR-applikationen, medan den känslomässiga upplevelsen avgör huruvida användaren vill

använda applikationen igen (Stangl, Ukpabi & Park 2020). Detta innebär dock fortfarande att

funktioner som får användaren att uppfatta applikationen som rolig att använda är mycket viktiga för

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

17 (51)



användbarheten i applikationen, som i sin tur bidrar till den känslomässiga upplevelsen. Stangl,

Ukpabi och Parks (2020) slutsats blir därför att beroende på AR-applikationens kontext bör

känslomässiga upplevelser genom underhållande samt lekfulla funktioner identifieras och

implementeras för att skapas en så kallad lyckad design.

I en forskningsrapport av Hamari, Hassan och Dias (2018) dyker begreppet motivational design upp.

De beskriver att motivational design syftar till att på ett positivt sätt engagera användaren till att

använda ett system/applikation och få användaren att uppnå sitt mål med användningen av

systemet/applikationen. De skriver även att motivational design kan delas in i tre olika designformer;

gamification (spelifiering), quantified-self (kvantifierat själv) och social networking (socialt nätverk)

(Hamari, Hassan & Dias 2018). Beroende på vad en användare värdesätter är någon av dessa olika

designformer mest lämpad. För en användare som fokuserar på att nå ett slutmål är spelifiering i form

av märken och belöningar oftast något som motiverar användaren. Om det tvärtom istället är en

användare som värdesätter själva resan till målet så är socialt nätverk i form av recensioner,

kommentarer och vänförfrågningar oftast det som motiverar användaren (Hamari, Hassan & Dias

2018). I studien de genomfört undersöker de vilken designform som lämpar sig till olika typer av

användare. De kommer fram till att spelifiering är mest lämpad för användare som är

resultatfokuserade och vars mål är enkla och samtidigt vill visa upp sina framgångar för andra.

Samma egenskaper stämmer även in på socialt nätverk, dock undviker användare som ej är villiga att

dela sina resultat applikationer med denna designform, av rädsla för att bli dömda av andra. För

användare som är resultatfokuserade och har behärskningsorienterade mål som dessutom inte har

något behov av att dela sina prestationer och framgångar med andra så är designformen kvantifierat

själv mest lämpad (Hamari, Hassan & Dias 2018).

4. Metod
Detta kapitel avser att presentera de metoder som använts för att kunna besvara studiens

forskningsfråga. Kapitlet belyser hur litteratursökningen genomfördes, val av designmetoder och

genomförande av undersökningen. Detta följs av de forskningsetiska principer som undersökningen

tagit hänsyn till.

4.1 Förundersökning
För att kunna identifiera ett problemområde började vi denna studie med att leta efter samhällsartiklar

och nyhetsartiklar kring hållbar turism och överturism. Mycket av det som fanns berörde sydöstra

Skåne och därför valdes detta område ut till denna rapport. Därefter sökte vi kontakt med Ystads

Turistchef Marie Holmström för att kunna genomföra en intervju. Vi har fått tillåtelse av Marie
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Holmström att använda hennes namn och titel i vår studie. Inför detta möte var en semistrukturerad

kvalitativ intervju planerad och förberedd med frågor som rörde turismen i Ystad samt övriga

kommuner i sydöstra Skåne. Intervjun ledde till ny kunskap inom området samt fakta och statistik

som sedan användes för att skriva denna forskningsrapport. Detta presenteras i avsnitt 5.1 Resultat

från förundersökning. Intervjufrågorna redovisas i Bilaga 1.

4.2 Litteraturundersökning
De digitala databaserna som användes under litteratursökningen var ACM Digital Library, Google

Scholar, ProQuest och HKR Summon (genom HKR Summon nåddes även databaserna SpringerLink

och ScienceDirect). Litteratursökningen började genom att mer övergripande leta efter

forskningsartiklar som berörde ämnet spelifiering i turistsammanhang. I detta skede bildade vi oss en

uppfattning om vad för typ av forskning som redan är gjord inom flera olika områden och därför

lästes även forskning som ligger utanför området informatik. På så vis identifierades en

kunskapslucka som vi valde att forska vidare kring. Därefter genomfördes en mer specifik

litteratursökning inom ämnesområdet informatik. Sökord som bland annat “overtourism”, “smart

tourism”, “sustainable tourism” och “urban tourism” användes, oftast i kombination med sökorden

“application”, “design for sustainability”, “UI design”, “UX design” och “application design”. För

att minska antalet sökträffar på databaserna gjordes särskilda avgränsningar för öka relevansen på

forskningsrapporterna. Exempel på dessa avgränsningar är att inga artiklar som hittades var äldre än 5

år, de var vetenskapligt granskade (peer review) och i den mån det gick valdes ämnesområden som

turism och informatik.

Det förekom även att en kedjesökning genomfördes där de källor som använts i en relevant

forskningsrapport undersöktes för att kunna avgöra om dessa källor även gick att använda till denna

studie. I många fall var dessa källorna för gamla för att fortfarande vara relevanta för denna studie,

men de hjälpte oss att förstå var den forskning vi grundar denna studie på kommer ifrån (Rienecker &

Jørgensen 2018).

4.3 Konceptdriven designforskning
För att genomföra denna studie valde vi att använda metoden konceptdriven designforskning som

Stolterman och Wiberg (2010) rekommenderar att använda vid interaktiva designprojekt. Metoden går

ut på att skapa teoretiska koncept med hjälp av konkret design som grundar sig på tidigare

designforskning. Enligt Stolterman och Wiberg (2010) ska konceptdriven design vara explorativ och

syfta till att ta fram visionära prototyper och designkoncept som utmanar de teoretiska och

konceptuella grunderna inom forskningsområdet. Stolterman och Wiberg (2010) beskriver sju stycken

metodologiska aktiviteter som används i genomförandet av konceptdriven designforskning. Dessa

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

19 (51)



aktiviteter är följande: Konceptgenerering (1), Konceptutforskning (2), Intern designkritik (3),

Prototyputveckling (4), Extern designkritik (5), Koncept revidering (6) och Koncept kontextualisering

(7). I följande tre avsnitt beskrivs det hur vi har använt oss av dessa aktiviteter under designprocessen.

4.3.1 Konceptgenerering och utforskning
Den första aktiviteten som Stolterman och Wiberg (2010) berättar om är Konceptgenerering, denna

aktivitet handlar om att generera så många olika designkoncept som möjligt (Stolterman & Wiberg

2010). I denna studie tillämpas denna aktiviteten genom att skapa flera handritade skisser och

flödesscheman på olika designfunktioner och tänkbara layouter med inspiration från tidigare

designteorier (Bugeja & Grech 2020; Lu et al. 2019; Li & Xiao 2020; Michalakis & Cariadakis 2022;

Hamari, Hassan & Dias 2018) inom forskningsområdet. Totalt skapades ett tjugotal skisser som

användes i nästkommande aktivitetet Konceptutforskning. Denna aktivitet handlar om att arbeta med

sitt designmaterial för att ta det till nya nivåer (Stolterman & Wiberg, 2010). Denna aktivitet

tillämpades genom att prototypa med digitala medel för att enklare utforska konceptets olika

möjligheter och begränsningar. De handritade skisserna blev till digitala wireframes och därefter

skapades även kombinationer av dessa wireframes för att testa konceptets potential. En varierande

mängd wireframes skapades för varje enskild funktion för att i nästa steg kunna jämföra dessa mot

varandra.

4.3.2 Intern designkritik
Enligt Stolterman och Wiberg (2010) handlar Intern designkritik om att identifiera konceptets styrkor

och svagheter. Detta för att definiera konceptets unikhet, i vilken utsträckning konceptet förhåller sig

till teorier och hur konceptets kärna tydligt kan komma fram i designen (Stolterman & Wiberg 2010).

Denna aktivitet tillämpades genom att jämföra alla versioner av de wireframes vi skapat utifrån

konceptet mot varandra. I detta skede valde vi de vyer som vi själva ansåg hade den mest optimala

layouten där konceptets syfte fortfarande framgick tydligt. Utifrån de teoretiska grunder vi byggt vårt

koncept kring jobbade vi sedan vidare med att framhäva de utvalda designegenskaperna ytterligare. I

följande avsnitt 4.3.3 Prototyputveckling beskrivs vilka de utvalda designegenskaperna är. Under

studien arbetade vi iterativt och återvände därför ett flertal gånger till denna aktivitet för att säkerställa

att konceptet fortfarande följde samma röda tråd gällande syfte, bidrag, designegenskaper och

teoretiska grunder.

4.3.3 Prototyputveckling
Prototyputveckling är den fjärde aktiviteten och i detta skede görs de avgränsningar och designval

som sedan ligger till grund för skapandet av en fungerande prototyp (Stolterman & Wiberg 2010).

Utvecklingen av prototypen började med att identifiera vilka designegenskaper vi ville implementera i
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vårt koncept. Designegenskaperna valdes utifrån det teoretiska principerna som presenteras i

litteraturgenomgången kring mobilapplikationer och spelifiering för turister. Från forskningen av Li

och Xiao (2020) valdes följande designegenskaper ut: rutt rekommendationer (RR), resestrategier

(TS), faciliteter (UT) och facilitets navigation (FN). RR och FN illustreras genom att skapa en

filterfunktion efter kategorierna; naturområden, restauranger, kulturarv & museum, toaletter, hotell

och besökta resmål. Mellan dessa kategorier kan användaren själv bläddra mellan olika destinationer.

Denna filterfunktion är markerad i den första vyn i Figur 3.

Figur 3: Destinationer

UT illustreras bland annat i form av gubbar som i sin tur ska illustrera den rådande trängselnivån på

destinationen. Denna funktion är till för att uppmärksamma turister på den rådande trängselnivån och

på så vis motivera dem till att besöka en destination med en lägre trängselnivå. Inspiration till denna

funktion är hämtad från forskningsrapporten av Lu et al. (2019). Funktionen som visar

väderprognosen ingår också som en UT designegenskap. På Figur 3 är den mellersta vyn markerad

med dess designegenskaper. TS illustreras genom funktionen aktiviteter. Där får användaren möjlighet

att svepa mellan optimala destinationer som ligger i användarens närområde, se Figur 4.
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Figur 4: Aktiviteter

Vi valde även att ta hänsyn till det Boletsis och Chasanidou (2018), Bugeja och Grech (2020) samt

Michalakis och Cariadakis (2022) skriver gällande spelifiering som motivation för att besöka

turistdestinationer. Liknande Lu et al. (2019) valde vi att utforma konceptet med en spelfunktion där

användaren får sträva efter belöningar i form av att samla in märken, vilket också kan likna aktiviteten

geocaching som Skinner, Sarpong och White (2018) rekommenderar och påstår är ett sätt att även få

yngre generationer att bli intresserade av att upptäcka och besöka turistdestinationer. Vi valde att

skapa vårt koncept för användare som är resultatfokuserade med många och enkla mål att uppnå. På

så sätt använde vi oss av det Hamari, Hassan och Dias (2018) kallar för motivational design genom

designformen spelifiering. Märkena samlar användaren in genom att använda AR funktionen vid de

turistdestinationer användaren besöker, se Figur 5.
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Figur 5: Märken

Konceptet innehåller även AR vilket är en form av spelifiering som tidigare forskning påstår kan vara

en funktion som både kan förbättra upplevelsen och locka turister till att besöka särskilda

destinationer (Lee, Kaipainen & Väänänen 2020; Bugeja & Grech 2020; Echavarria et al. 2022).

Utöver dessa konkreta designegenskaper valde vi även att följa den teori som både Stangl, Ukpabi och

Park (2020) samt Othman et al. (2021) beskriver som känslomässig upplevelse, vilket innebär att

användarens intention om att använda en applikation upprepade gånger triggas av underhållning.

Därmed har vi utformat konceptet på ett sådant vis med AR upplevelser och spelfunktioner där man

samlar märken som ska upplevas som underhållande för användaren. Detta leder i sin tur till att

upplevelsen blir mer meningsfull då förståelse och känslomässig koppling skapats (Othman et al.

2021; Han, Jung & Dieck 2019).

Alla de utvalda designegenskaperna tillämpades genom att använda det digitala prototypverktyget

Adobe XD för att skapa en interaktiv prototyp där de väsentliga funktionerna gick att utforska.
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Prototypen som skapades var en så kallad low-fidelity prototyp där fokus låg på att undersöka

konceptets användbarhet utifrån de utvalda designegenskaperna. Gränssnittet i förhållande till det

visuella utseendet är därför bristfälligt, dock var layouten väl genomtänkt och designad med

användbarhet i åtanke. Då detta var en iterativ designprocess återvände vi till prototypen efter att ha

mottagit extern design kritik i form av kvalitativa intervjuer. Därefter följde den sjätte aktiviteten

Koncept revidering. Denna aktivitet handlar om att revidera sin prototyp och koncept utifrån den

externa designkritiken. Man går över alla de brister som har med gränssnitt, navigering, funktioner

och själva konceptet att göra för att kunna utveckla och förbättra konceptet (Stolterman & Wiberg

2010). I denna studie skedde detta genom att först sammanställa resultaten och analysera dem utifrån

prioritetsnivå från informanterna. Med detta menas att vi rangordnade designegenskaperna efter vad

informanterna ansåg var viktigt att framhäva samt mindre viktigt att framhäva. Detta resulterade sedan

i ett ramverk i form av en prioriteringslista som presenteras i kapitel 7. Slutsatser.

I den sista aktiviteten Kontextualisering av koncept tar man fram en slutgiltig prototyp eller artefakt

som då har mött både intern och extern kritik. Denna prototyp ska sedan jämföras och värderas mot

tidigare forskning och de teorier som legat till grund för konceptet för att kunna avgöra hur unikt och

hur detta nya koncept bidrar till forskningsområdet (Stolterman & Wiberg 2010). Denna aktivitet

tillämpades i vårt fall genom att presentera ett ramverk i form av en prioritetslista innehållande de

designegenskaper och ny kunskap vi under vår studie kommit fram till, istället för att skapa en

slutgiltig prototyp. Läs kapitel 7. Slutsatser för en tydligare beskrivning kring de resultat och slutsatser

vi kommit fram till.

4.3.4 Extern designkritik
Aktiviteten Extern designkritik handlar om att exponera sitt koncept för utomstående. Man utför ett

användartest där fokus ligger på koncept och dess teoretiska principer (Stolterman & Wiberg 2010). I

denna studie tillämpas denna aktivitet då vi valt att skaffa empiri genom en kvalitativ ansats i form av

semistrukturerade intervjuer. En grund kan därmed skapas av informanternas intervjusvar och kan

därefter analyseras och vävas in i den konceptdrivna designprocessen. Valet att använda

semistrukturerade intervjuer baseras på de öppna frågeställningarna som informanterna kan svara på

fritt och kan därmed öppna upp för en eventuell diskussion (Denscombe 2018). Specifika teman i

frågeställningarna färdigställdes i förväg för att säkerställa att dessa skulle beröras då målet var att låta

informanterna prata obehindrat. Därmed kunde en diskussion ske för att utforska ytterligare vinklar

och uppfattningar som de färdiga frågeställningarna inte berört (Patel & Davidson 2019). Detta kallas

även för djupintervju då syftet är att skapa en trygg situation för informanterna som resulterar i ett

samtal fokuserat på specifika teman (Tjora 2012).
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För att uppnå önskat resultat har intervjufrågorna skapats med en viss struktur kallad tratteknik där

intervjun inleds med breda frågor som behandlar bakgrundsinformation om ämnet för att därefter

övergå till specifikt formulerade frågor som är mer fokuserade. Intervjufrågorna delades upp i

följande teman; inledande, användbarhet, gamification, AR och avslutande för att se till att alla frågor

täckte aspekterna som studien ville ta reda på. En medveten avgränsning med frågornas antal gjordes

för att inte låta intervjun bli för lång och informanten tappa intresset (Patel & Davidson 2019). Med

avsikt att främja studiens syfte har dessa metodologiska överväganden gjorts. Före intervjutillfället

fick informanterna lov att på egen hand utforska en low-fidelity prototyp och sedan via ett digitalt

möte svarade informanterna på frågorna. Under intervjutillfället hade informanterna även möjlighet

att gå tillbaka till prototypen för att kunna svara på följdfrågor eller tydligare förklara sina svar.

4.4 Informanter
Urvalet av informanter började med ett bekvämlighetsurval som sedan mynnade ut i så kallat

snöbollsurval där vi som forskare i första hand nått ut till bekanta som stämmer överens med

målgruppens kriterier (svenskar i åldern 20-40 år som ej bor i sydöstra Skåne). Därefter har dessa

informanter använts i syfte att nå ut till ytterligare informanter som också tillhör målgruppen (Patel &

Davidson 2019). Dessa övervägande har skett med studiens omfattning och tidsaspekt i åtanke.

De informanter som studien använt sig av består av totalt tio personer varav nio är kvinnor och en är

en man. Den obalanserade könsfördelningen beror på bortfall då ytterligare tre män blev kontaktade i

tidigt stadie, men som därefter valde att avsluta sin medverkan på grund av olika personliga skäl.

Dessa tre platser ersattes därför med tre andra informanter som var kvinnor. Då vi designat vår

prototyp efter tidigare forskning valde vi att rikta oss mot en åldersmålgrupp mellan 20-40 år. Alla

informanter hamnar därför inom samma åldersspann. För att få så relevanta svar som möjligt behövde

även alla informanter bo utanför sydöstra Skåne, men också ha varit där på semester. Då kan

informanterna räknas som svenska turister till det valda området och kan därmed ge relevanta svar till

studien. Boendeorterna skiljer sig geografiskt från Malmö till Umeå då vi valt att använda ett

snöbollsurval som nämnts tidigare.

I Tabell 1 kan information om informanterna ses, namnen är pseudonymer för att försäkra oss om att

vi uppfyller senare nämnda etiska principer i kapitel 4.6 Etiska överväganden. Pseudonymerna är

utvalda efter bokstavsordning för att undvika liknande namn och öka läsarens förståelse.

Informanterna är sorterade i ordning efter genomförda intervjuer så att endast vi som skribenter vet

om deras identitet.
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Tabell 1.

Pseudonym Ålder Kön Bostadsort

Anna 24 år Kvinna Svenljunga

Beata 32 år Kvinna Skurup

Cajsa 25 år Kvinna Malmö

Doris 40 år Kvinna Eslöv

Ebba 24 år Kvinna Bohus

Fia 24 år Kvinna Göteborg

Greta 32 år Kvinna Göteborg

Hedvig 26 år Kvinna Malmö

Ida 25 år Kvinna Umeå

Albin 23 år Man Hörby

4.5 Genomförande av kvalitativa intervjuer och
användartester
Då informanterna som primärt valts ut var bekanta kontaktades dessa först via sociala kanaler som

Messenger. Dessa var Anna, Cajsa, Doris, Fia och Hedvig. Vid detta kontakttillfälle skrevs ett kort

meddelande om studiens syfte och frågan om individen skulle kunna tänka sig att delta på en intervju.

Vid svar “Ja” bokades en tid in och därefter skickades ett informationsbrev och ett scenario med en

länk till en prototyp ut, se Bilaga 2 och 3. Därefter tillfrågades individen om de hade en bekant som

också hade kunnat tänka sig att delta på en intervju. De informanter som svarade “Ja” gav ut

kontaktuppgifter till dessa individer som vi använde för att kontakt dem. Denna kontakten skedde på

samma sätt där informationen gavs ut i flera steg. Första kontakt, informationsbrev och scenario, och

slutligen en länk till videomötet (Patel & Davidson 2019). Informationsbrevet, scenariot och

prototyper skickades ut cirka 24 timmar innan intervjun för att försäkra om att informanten skulle ha

sina åsikter färskt i minnet. Informanten hade i uppgift att läsa igenom informationsbrevet och

scenariot innan mötet för att godkänna vad som skrivits och ge tillåtelse till detta. Informanten skulle

även svara på två frågor innan individen testade prototypen. Dessa svar skickades antingen till

skribenterna skriftligt innan intervjun eller gavs muntligt till skribenterna under intervjutillfället.

Avsikten med dessa två frågor i scenariot var till för att skapa en tydlig kontext för informanten och

förbereda informanten inför kommande intervju. Svaren på dessa frågor vävs därför in i den
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insamlade empirin och analyseras samt diskuteras i kapitel 5. Resultat och Analys och kapitel 6.

Diskussion. Prototypen testades också innan intervjun för att låta informanten ta tid och utforska den

och skapa sig en egen uppfattning om den.

Varje intervju hölls enskilt över videomöten i hemmiljö för att försäkra informanten om deras

anonymitet och trygghet skulle bevaras. Intervjuerna varade mellan 30-40 min med god tid i marginal

för övriga frågor och introduktion. Intervjun började med korta hälsningsfraser som sedan övergick i

en presentation av skribenterna och syftet med studien. Därefter uppmärksammades informanterna

återigen på att mötet ska spelas in vilket de fick godkänna. Olika arbetsuppgifter delades in innan

intervjun där den ena skribenten pratade med informanten och ställde frågor och följdfrågor, medan

den andra skribenten antecknade vad som sas under mötet. Dessa anteckningar sammanställdes direkt

efter intervjun och kompletterades vid behov i efterhand av inspelningen (Patel & Davidson 2019).

4.6 Etiska överväganden
För att följa god forskningspraxis har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer,

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts under

genomförandet av studien (Vetenskapsrådet 2002). På förhand informerades samtliga informanter om

studiens bakgrund, syfte och tillvägagångssätt. På så vis har informationskravet uppfyllts (Patel &

Davidson 2019; Vetenskapsrådet 2002). Detta skedde i form av skriftlig text samt muntligt inför varje

intervju med informanterna.

Samtyckeskravet uppfylls då samtliga informanter själva fick välja i vilken grad de ville vara delaktiga

(Patel & Davidson 2019; Vetenskapsrådet 2002).

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att informanternas uppgifter och identitet behandlas med

sekretess och deras intervjusvar och deltagande anonymiseras (Patel & Davidson 2019;

Vetenskapsrådet 2002). Känslig information som namn är ej publicerat i samband med resultaten,

informanternas riktiga namn är istället ersatta med pseudonymer. Detta för att försäkra att

informanterna befinner sig i en bekväm och accepterande miljö där allt sker anonymt

(Vetenskapsrådet 2017). Övriga lagar kring sekretess och tystnadsplikt har skribenterna tagit hänsyn

till och följt, vilket rekommenderas av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2017).

Nyttjandekravet uppfylls då vi på förhand även informerade samtliga informanter om att den

insamlade datan från intervjuer och användartester endast kommer att användas i forskningsändamål

och presenteras i denna forskningsrapport. Därefter kommer insamlad känslig information att tas bort

(Patel & Davidson 2019; Vetenskapsrådet 2002).
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4.6.1 Etiska dilemman kring studien
Då studien bygger på konceptdriven designforskning som metod är informanterna involverade vid få

tillfällen. Detta medför en mindre risk för att etiska dilemman kan uppstå under tiden studien skrivs på

grund av att informanterna är mindre delaktiga. Däremot kan studiens prototyp medföra etiska

dilemman ifall den ej skulle vara inkluderande i dess tidiga stadie där den presenteras för deltagarna.

Detta kan resultera i en felaktig uppfattning av prototypen vilket i sin tur resulterar i andra åsikter som

ej handlar om syftet.

5. Resultat & Analys
I detta avsnitt presenteras resultaten från förundersökningen, litteratursökningen samt den

genomförda kvalitativa undersökningen som utfördes. Intervjufrågorna till förundersökningen hittas i

Bilaga 1 och frågorna till den kvalitativa undersökningen hittas i Bilaga 4. Resultaten analyseras

gentemot tidigare forskning och presenteras genom en överblick och citat från informanterna.

5.1 Resultat från förundersökning
Resultatet av förundersökningen gav denna studie en större inblick i problemområdet än vad som

tidigare skett genom samhällsvetenskapliga källor. Vid den inledande frågan om vilka konsekvenser

överturism får i sydöstra Skåne svarade Holmström att det blir stora konsekvenser, speciellt vid stora

evenemang. “Det blir trafikkaos och stopp längs hela vägen. Folk backar på varandra och leveranser

kommer inte fram”. Holmström betonar även att det påverkar lokalbefolkningens mående vilket

skapar ett sämre bemötande och därmed en sämre upplevelse för turister. Just det höga trycket på

allmänna platser har ökat sedan pandemins start. “Mer nedskräpning förekommer och folk glömmer

att man har skyldigheter i naturen, inte bara rättigheter”. En direkt konsekvens av det ökade

turistflödet blir att den offentliga servicen inte hinner med. Som svar på frågan om vilken roll

marknadsföring har och om det är något som kan påverkas svarade Holmström att kommunen aldrig

marknadsför staden under sommaren. “Vi vill sprida besökarna och få en jämn fördelning över både

dygnet och månader. Därför marknadsför vi ställen på tider som morgon och kväll för att försöka få

ett jämnt flöde”. Kommunen hänvisar istället för att avvisa, men säkerhetsställer att de hänvisar till

ställen som kan hantera ett större besöksflöde. Som lösning på problemet ser Holmström ingen “quick

fix” lösning utan det krävs en ansats till att sprida besökarna över tid. I sydöstra Skåne är den största

delen turister svenskar vilket Holmström anser är en del av problemet då de flesta oftast reser under

samma tidsperiod. “Utländska turister reser på andra tider än svenskarna och kan skapa ett nytt friskt

flöde av turister som är hanterbart”. För att sammanfatta förundersökningens resultat kan
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problemområdet styrkas då ökande trängselnivåer anses vara ett omfattande problem för näringslivet

och turisters upplevelse.

5.2 Resultat från litteratursökningen
Litteratursökningen som genomfördes resulterade i att många designegenskaper och teorier hittades

kring mobilapplikationer för turister. Några av dessa designegenskaper användes sedan för att bygga

prototypen som användes som underlag till genomförandet av undersökningen. Ett par teorier som

implementerades i prototypen var mer konkreta eller endimensionella som Li & Xiao (2020) uttrycker

det. Från Li & Xiao (2020) forskningsrapport användes fyra av de designegenskaperna som

presenteras i deras studie till vår studies prototyputveckling. Dessa är specifikt rutt rekommendationer

(RR), resestrategier (TS), faciliteter (UT) och facilitets navigation (FN). Gällande spelifieringen i

prototypen användes ett belöningssystem där användaren kan samla in märken genom att uppfylla

enkla mål. Att använda denna form av spelifiering är implementerad från Hamari, Hassan och Dias

(2018) studie medan belöningssystemet med märken har implementeras från Lu et al. (2019) studie.

Mer abstrakt har teorier kring hur man skapar en meningsfull upplevelse för användare hämtats från

bland annat Stangl, Ukpabi och Park (2020) samt Othman et al. (2021). I avsnitt 4.3.3

Prototyputveckling beskrivs det mer utförligt hur dessa designegenskaper använts under utvecklingen

av prototypen och hur de illustreras i prototypen.

5.3 Resultat och diskussion av empiri
5.3.1 Användbarhet
Av de intervjuade informanterna upplevde åtta att en lätt navigering fångade deras intresse i en

applikation och hälften svarade att ett tilltalande gränssnitt kunde göra detsamma. Beata

kommenterade: “Det ska inte vara komplicerat med så många knapptryck för att komma till det man

letar efter tycker jag, utan det ska vara snabbt och effektivt” och Cajsa kommenterade: “Det första

man möts av är ju det visuella, hur det ser hur och hur det presenteras och att det är enkelt att förstå.

Det är det som fångar ens intresse”. Detta stämmer överens med forskningen som Stankov och

Gretzel (2020) genomfört där de belyser hur användarens behov ska uppfyllas av en enkel och

användbar produkt utan några negativa effekter. Liknande har Han, Jung och Dieck (2019) kommit

fram till där de nämner i sin forskning att det är avgörande för en mobilapplikation att gränssnittet

måste vara lätt att använda och navigera igenom. Följande kan också relatera till samma forskning

gällande ett lättnavigerat gränssnitt. Vidare upplevde sex informanter att det mest störande momentet i

en mobilapplikation är reklam. Två upplevde att onödiga notiser gjorde detsamma och fem svarade att

dålig navigering kunde göra upplevelsen så jobbig att de inte ville använda en app. Albin och Beata

förtydligade sina tankar: “Just när det stör mitt användande väldigt mycket är det irriterande” och
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“Eller om man får upp notiser som stör medan man använder appen, lite sådant som inte hör ihop

med det man ska använda appen till”. Informanterna blev tillfrågade om i vilka situationer de

upplever stress och i vilka de använde sin mobil i under sin semester. Svaren blev spridda då

majoriteten upplevde att mycket folk orsakade de stress medan resterande spridda svar handlade om

tidsbrist, navigationsproblem och bristande information. Doris kommenterade: “Jag känner mig

väldigt stressad över att inte riktigt veta vart man ska eller hur man hittar runt och när det är mycket

människor på för liten yta, det trivs jag inte med”. Detta stämmer överens med tidigare forskning där

det hittats ett samband mellan överturism och turisters upplevelse (Lu et al. 2019). Nästan alla

informanter använde sin mobil under semestern när de behövde använda karta och hälften använde

mobilen för att läsa recensioner om ställen de ville besöka. Fia konstaterade att: “Jag har inget

lokalsinne så jag måste ha en karta, så när detta inte stämmer eller jag inte kan komma åt den

informationen då bli jag stressad”. Här kan man se samband med vad Stankov och Gretzel (2020)

påpekat då de anser att applikationer skapade med turister i åtanke måste vara designade för

användarens behov då de befinner sig i nya miljöer och behöver hjälp med vägledning. Här kan det

också dras paralleller till forskning gjord av Michalakis och Cariadakis (2022) där de argumenterar att

kontexten i en miljö samspelar med användarupplevelsen, vilket de förklarar med uttrycket

context-awareness. Tre informanter använder mobilen för att fotografera, två använder den till sociala

medier och endast Ida nämnde att hon använde mobilen för att leta upp kollektivtrafik på sin semester:

“Jag använder mobilen för att kolla upp avgångar för att planera hur länge man kan stanna på

ställen”. Av de tio informanterna svarade hälften “Ja” på att de hade tidigare erfarenhet av mobilspel

med platsbaserade upplevelser, medan fyra svarade “Lite grann” och endast Doris svarade “Nej”.

Informanterna bads därefter att minnas deras upplevelse av prototypen de fått testa. Åtta informanter

nämnde att de upplevde en lätt navigering och att det fanns en bra överblick på startsidan. Anna

kommenterade: “Det kändes som att det var lätt att få en överblick och hitta det man söker”, Beata

kommenterade: “Jag tyckte om att det fanns en karta så att man fick en överblick över vart man

befann sig och även att man kunde se närliggande platser i området” och Greta konstaterade: “Så fort

man öppnar den så ser man vad det finns man kan välja på. Jag tyckte att det var en väldigt bra input

direkt med både kartan och beskrivning och visning av trängsel”. Det stämmer överens med

användarens prioritering av designegenskaperna Li och Xiao (2020) identifierat. Högst på listan ligger

rutt rekommendation och facilitets navigation som visar sig stämma överens med informanternas

positivitet till att kartan syns på startsidan. Fyra informanter nämnde också att de gillade

kategoriseringen på hemskärmen. Fia förtydligade: “Jag gillade att det var uppdelat i olika kategorier

då kan man enkelt titta på det som är relevant i stunden”. Detta stämmer återigen överens med

forskningen som Li och Xiao (2020) genomfört då de andra två designegenskaperna som visade sig ha

högst prioritering var även resestrategier och faciliteter. Dessa matchar med Fias kommentar och de
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andra fyra informanternas åsikt om att kategoriseringen var bra på hemskärmen då de fick en tydlig

överblick över valmöjligheterna. Vid frågan om det fanns något som uppfattades vara svårt att

använda i prototypen svarade hälften av informanterna att det inte fanns något, fyra informanter

svarade att de hade svårt att förstå kamerafunktionen och en svarade att funktionaliteten med märkena

var svår att förstå. Anna kommenterade: “Det enda jag var lite förvirrad över var när jag tryckte mig

in på kameran. Jag tänkte att det var en ta bild knapp.” varav Fia nämnde: “Kameran och hur man

samlar märken var lite otydligt, jag förstod inte med en gång att man kunde samla märken”. När

informanterna blev tillfrågade om de tyckte att det framgick vilka interaktionsmöjligheter som var

möjliga svarade sju informanter att det framgick och tre förklarade att det framgick mer eller mindre

på grund av att det var en tidig prototyp. Ida nämnde: “Jag testade mig fram mycket. Men man kunde

inte trycka på sök. Man märkte vad som funkade och inte funkade. Kartan hade jag velat trycka på.”

och Fia kommenterade: “Lite svårt att avgöra vilka delar som var klickbara och inte men det är bara

för att allting inte är klickbart i denna prototypen”. Då det var en low-fidelity prototyp informanterna

fick testa var dessa svaren väntade, men man kan dra paralleller till det som undersökningen gjord av

Lu et al. (2019) gjort där hela 72,6% upplevde att interaktiviteten i en applikation var det som ökade

deras upplevelse. Som svar på fråga 12 konstaterade åtta att de hade blivit påverkade av informationen

om trängsel och därefter anpassat sitt besök efter detta. Resterande två informanter Ebba och Ida

förklarade att de inte blev påverkade, de förklarade att de besöker vad de vill när de vill. Hedvig

förklarade: “Ja jag hade anpassat mitt besök, det är ju inget kul att komma till ett ställe och så är det

fullt och man inte kommer in. Man får inte heller en lika bra upplevelse om där är för mycket folk.”,

medan Ebba konstaterade: “Jag påverkas nog inte så mycket av trängsel, har jag bestämt mig för att

besöka något så gör jag det. Kanske att man i så fall gör det lite senare på dagen, men jag kommer ju

passa på att göra det jag vill när jag ändå är där, särskilt eftersom jag reser lite längre för att komma

hit.”. Majoriteten svarar i linje med forskningen gjord ovan av Lu et al. (2019) där deras undersökning

skapar ett optimalt flöde genom realtid platsdata för att minska trängsel. Deras slutsats är att detta

skapar en bättre upplevelse för turister vilket Ebbas och Idas åsikt säger emot.

5.3.2 Spelifiering
Fortsättningsvis blev informanterna tilldelade frågor rörande den implementerade spelifieringen i

form av märken i prototypen. Alla svarade att de gillade funktionen där sina besökta resmål visas som

märken, men efter ett par följdfrågor uttryckte sig Beata: “Jag förstår det här med att samla märken,

men jag är inte en sån person som kanske hade använt det. Men jag förstår idén och jag tror att

väldigt många människor kan motiveras av att kunna samla märken. Även om jag inte hade använt

just den funktionen så hade jag ändå velat använda applikationen”. Då alla informanter svarat att de

uppskattade funktionen med undantag för Beata stämmer det överens med forskningen gjord av Lu et

al. (2019) där de såg en ökning på 20% av användningen efter de implementerat spelifiering i form av
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insamlade poäng, rankning och märken. Som fortsättning tillfrågades informanterna om märkena hade

motiverat de till att använda applikationen. Svaren blev mer utspridda här då sex svarade ja och fyra

uttryckte sig att det var mest en bonus eftersom det var trängselnivåerna de var mest intresserade av.

Albin kommenterade: “Vare sig där är lite mer folk eller mindre hade jag valt det som är närmast av

där det är lite folk. Märkena är mer en rolig grej.”, medan Ebba förklarade: “Både ja och nej, jag

hade använt det för att det är roligt att samla märken, men samtidigt så är jag ju där för att uppleva

destinationen, jag njuter nog mer av stunden och sen i efterhand hade jag kanske tagit upp mobilen

för att samla på märket.”. Detta motsäger forskningsrapporten av Lu et al. (2019) där spelifiering

resulterade i en ökning på 20% i användandet. Det motsäger också forskning gjord av Michalakis och

Cariadakis (2022) där de betonar att en användarupplevelse kan förbättras genom både spelifiering

och storytelling genom att implementera den senaste tekniken av context-awareness. Påståendena

faller dock i linje med forskning gjord av Stangl, Ukpabi och Park (2020). De argumenterar för att det

är viktigt att implementera funktioner som får användaren att tycka det är roligt eftersom det bidrar till

en känslomässig upplevelse vilket har stor betydelse för om användaren vill använda applikationen

igen (Stangl, Ukpabi & Park, 2020). I Othman et al. (2021) studie belyser man alla som förs ovan och

visar på resultat av betydelsen av det känslomässiga engagemanget i upplevelsen av kulturarvsplatser

genom digitala medel i form av spel. Gällande samma påstående kan man se paralleller till forskning

gjord av Hamari, Hassan och Dias (2018). De argumenterar att motivational design är ett sätt att

motivera och engagera användaren. Inom begreppet finns olika designformer (spelifiering,

kvantifierat själv och socialt nätverk) som riktar sig åt olika användares preferenser. Därmed måste en

bra designer veta vilken målgrupp och vilket mål en användare har för att skapa en engagerande

applikation (Hamari, Hassan & Dias 2018). Tillhörande samma fråga uttryckte sig tre informanter att

de såg sig själv som tävlingsmänniskor och att den egenskapen motiverat de att använda funktionen

med att samla märken. Som svar på fråga 16 upplevde sex informanter att de inte hade påverkats av

olika versioner av märket beroende på trängselnivån, utan de hade ändå valt att besöka ett resmål med

mindre trängsel. Ebba och Fia uttryckte en irritation över detta som Ebba förtydligade: “Jag som

tävlingsinriktad hade ju kanske blivit frustrerad för att jag vill samla alla märken men då inte kan det.

Då måste jag komma tillbaka till samma destination flera gånger baserat på trängselnivån, det hade

nog snarare irriterat mig.”, och de övriga två, Greta och Ida tyckte att det var en kul idé då de hade

kunnat återvända för att få ett bättre märke. Greta kommenterade: “Jag hade nog blivit taggad att åka

till något ställe mitt i natten för att samla ett ovanligt märke. Jag hade nog åkt dit igen för att samla

dem när det är lite folk.”. De skilda åsikterna stämmer överens med att alla användare är olika och

faller i grupper där informanterna ovan hamnar i att de motiveras av belöningar och märken (Bujega

& Grech 2020).
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5.3.3 Augmented Reality
Innan frågorna gällande Augmented Reality (AR) blev informanterna tillfrågade om de var medvetna

om vad AR är för något och hur det kan se ut i en mobilapplikation. Sex informanter svarade att de

inte visste vad AR var. Begreppet förklarades därefter kort med en definition och ett exempel så att

informanterna skulle förstå följande frågor. Efter förklaringen berättade åtta informanter att de visste

vad AR var efter definitionen men inte utan dess kontext. Följande ställdes frågan om huruvida AR

var en intressant funktion i en applikation och om det skulle tillföra något till upplevelsen. Åsikterna

skiljde sig åt då sju informanter svarade att de fann AR intressant medan tre förklarade att det berodde

på vad AR funktionen innehöll. Ida förtydligade: “Jag tycker det är kul, men tenderar att stänga av

det för att det drar mycket ström och internet. Det är kul men något som jag ofta väljer bort”.

Intressant nog stämmer Idas påstående överens med studien av Han, Jung och Dieck (2019) som

också visar resultat på att användare undviker att använda AR applikationer där det inte finns tillgång

till WiFi. Fia fortsatte med: “Jag tycker att det är intressant och när det används på rätt sätt, men i

detta fallet hade det nog inte bidragit med en förbättrad upplevelse. Applikationens deposition och

den övriga informationen är viktigare för mig”. Ebba förstärkte samma tveksamma intryck genom

följande: “Det blir väl lite mer spännande kanske, att man kan uppleva något mer liksom, men

samtidigt så är jag där för att uppleva verkligheten, så då har kanske inte AR funktionen lika stor

betydelse”. Detta stämmer överens med forskning av Boletsis och Chasanidou (2018) där de förklarar

att nackdelen med AR applikationer är att användaren måste skifta fokus mellan skärmen och sin

omgivning vilket kan orsaka en högre belastning för användaren och även orsaka olyckor. Även

Echavarria et al. (2022) argumenterar liknande i deras studie då de designade en fysisk karta med

avsikt att låta användaren utforska AR funktionerna utan att tappa greppet om sin omgivning. Greta

var däremot positiv till AR och förklarade: “Det är intressant eftersom det är en typ av feedback där

man istället för att föreställa sig så går det faktiskt att se”, även Beata svarade liknande: “Ja men jag

tycker ändå att det är en rolig grej, det känns nytt och det finns inte så mycket sådant. Det kan absolut

vara en sådan grej som förhöjer upplevelsen då man får se något nytt och annat genom kameran”.

Båda påståenden kan relatera till tidigare forskning där Lee, Kaipainen och Väänänen (2020) påstår

att AR element skapar en nyfikenhet och ett nytt behov av att utforska. Det förklaras som en känsla av

frihet och nya upplevelser som studien hänvisar uppnå upplevelse målen adventure och anatomy. Som

svar på nästkommande fråga så tyckte ingen av informanterna att AR skulle påverka deras upplevelse

negativt, men tre förklarade att de höll sig neutralt medan resterande sju var positivt inställda. Greta

förtydligar: “Kan man få till någon AR funktion på ett häftigt sätt så får det ju mig att vilja att åka dit

antingen fler gånger eller att göra det som ett mer minnesvärt besök”. Även detta liknar den tidigare

nämnda forskningen där det skapas ett behov av att upptäcka mer. När vi däremot frågade hur de

ställde sig till en AR-funktion som var tvungen att användas i en applikation ändrades vissa åsikter då
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fyra informanter upplevde tvånget som något negativt, fyra gav ett neutralt svar och endast Cajsa och

Hedvig uppgav en positiv åsikt. Beata förklarade sitt missnöje: “Det kanske mer kan leda till mer

press när man besöker destinationen, det kan ju också vara så att man bara vill njuta av platsen men

iställe då känner den här pressen att man måste använda AR för att samla in märken” samt Fia

förklarade: “Det beror på vilken grad man måste använda AR, är det en snabb process att man bara

öppnar kameran och klickar på märken då är det okej, men blir det mer avancerat hade jag avstått

från att samla märket för då är destinationen mer intressant och viktig. Jag vill inte lägga för mycket

energi på telefonen”. Dessa påståenden kan återigen kopplas till undersökningen gjord av Boletsis och

Chasanidou (2018) där den extra kognitiva belastningen orsakar ett mindre fokus på sin omgivning.

En balans måste finnas mellan användarens behov och funktioner av spelifiering där applikationen

måste vara enkel för att inte skapa en negativ upplevelse (Stankov & Gretzel 2020). I undersökningen

gjord av Han, Jung och Dieck (2019) nämns det att användare upplever en viss oro över att använda

en AR applikation i större folkmassor då det kan påverka andra människor och deras integritet. Det

kan direkt kopplas till Ebbas kommentar: “Man kanske man inte vill ta upp telefonen när det är hög

trängselnivå, det kan kännas lite jobbigt för att det är trångt”. Följande ställdes frågan om huruvida

en AR funktion skulle kunna tillföra något till just denna applikationen. Majoriteten svarade ja medan

Ebba och Fia svarade nej. Ebba förtydligade: “Jag tycker nog inte det om jag ska vara ärlig, men det

beror också på användaren, mindre barn kanske uppskattar det men 15 år och äldre hade nog inte

uppskatta det lika mycket.”. Trots skilda åsikter mot Ebba och Fia nämnde både Doris, Greta och Ida

också att AR funktionen hade gett mer värde till barn och yngre. Doris utvecklar: “Ja det kan tillföra

något. Har man barn i olika åldrar kan ju detta vara en aktivitet som varit lite extra roligt som också

gör att barnen tycker det är roligt att besöka platsen även om de från början inte tycker att själva

destinationen i sig är rolig”. Dessa påståenden är intressanta då trots skilda åsikter så uttrycker hälften

av informanterna en gemensam tanke att just barn eller en yngre målgrupp gynnas mer av en AR

funktion. Tidigare forskning gjord av både Lu et al. (2019) och Skinner, Sarpong och White (2018)

visar på ett större intresse hos människor födda mellan 1980-2010 för nya digitala sätt att uppleva

verkligheten på. Vår studie behandlar samma målgrupp men dock skiljer sig resultaten åt, hälften av

informanterna från vår studie påstod att individer födda senare än 2000 skulle uppskatta en AR

funktion mer än de själva. Lu et al. nämner också att i deras undersökning var 66,6% av deras

informanter som var äldre än 60 år inte var intresserade av att använda deras applikation med

spelfunktioner då de inte upplevde att användningen var bekväm i just den utvalda kontexten.

Liknande resultat har även Othman et al. (2021) kommit fram till då de undersökt huruvida mobilspel

kan öka engagemanget av målgruppen 9-15 år vid en specifik utställning. Barnen fick en mer

känslomässig upplevelse jämfört med vad de tidigare fått utan mobilspelet. Forskning gjord av

Echavarria et al. (2022) visar också att barn i 9-12 årsåldern engageras mer när personliga berättelser

visas i en AR miljö då det skapas en koppling till det som visas på skärmen. Vid avslutande frågor var
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alla tio informanter i vår studie positivt inställda på helheten av applikationen och uttryckte ett tydligt

behov och en positiv påverkan i dess rätta kontext. Li och Xiao (2020) belyser problematiken där

användaren prioriterar olika designegenskaper beroende på i vilken kontext applikationen används i. I

detta sammanhang var som nämnt tidigare alla tio informanter positivt inställda till applikationens

helhet. Sju informanter uttryckte också att det var positivt att allt är samlat i applikationen då man

slipper byta mellan flera appar för att få fram olika funktioner. Både Anna förklarade det: “Det känns

som att man kan få mer tillit till det än när man bara söker på Google Maps och hitta närmsta ställe

att äta på eller titta på någonting. Det är najs att ha det samlat på ett ställe då man slipper göra alla

efterforskningar själv.” och även Greta: “Jag ramlar lätt bort i Google soppan och då tappar jag

intresset. Det här är bra för mig som är lat för att googla där jag kan se vad som finns och planera

utifrån det”. Detta stämmer överens med forskningen gjord av Lee, Kaipainen och Väänänen (2020)

där de argumenterar att en positiv användarupplevelse kan stärkas av att visa rätt information i rätt

miljö och att ge tillgång till denna informationen utan att användaren behöver skifta sin

uppmärksamhet. Det minskar även det aktiva i att behöva leta upp information själv som både Anna

och Greta nämner är problematiskt ovan. Hedvig är av samma åsikt och avslutar med: “Jag hade

använt appen för att man har allting samlat. Jag tycker inte att märkena är den viktigaste delen det är

mer en bonus, trängseln är det viktigaste”. Det påståendet kan vi dra en parallell till den avslutande

frågan där informanterna bads om fria åsikter om vad de hade mer önskat av applikationen. Det som

upplevdes intressant här och motsägande från tidigare forskning var att alla svar endast var funktioner

som inte innehöll spelifiering utan är informationsbaserade. Detta motsäger forskningen gjord av Lu

et al. (2019) där deras undersökning visade en större andel som var av tycke att belöningarna

förbättrade upplevelsen mer än de informativa funktionerna. I deras studie valde 60,8% belöningarna

och endast 37,3% de informativa funktionerna. Detta skiljer sig då alla informanter i denna studie var

av uppfattningen att deras upplevelse av applikationen hade förbättrats av de informativa funktionerna

i applikationen som behandlar trängsel.

6. Diskussion
Detta kapitel avser att presentera diskussioner kring Resultat & Analys samt en diskussion kring

metoden som använts under studien. Detta görs i förhållande till tidigare forskning. Detta kapitel

innehåller även ett avsnitt med förslag till fortsatt forskning.

6.1 Sammanfattande resultatdiskussion
Augmented Reality skapar upplevelser där användaren får ta del av digitala element på en skärm och

se dessa i sin befintliga miljö. I tidigare forskning inom ämnet uppfattas användarens fokus och dess
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påverkan på olika sätt. Lee, Kaipainen och Väänänen (2020) argumenterar att AR i en applikation kan

förstärka upplevelsen genom att låta användaren få ta del av all relevant information i rätt miljö, vilket

minskar behovet att släppa uppmärksamheten till andra metoder att leta upp samma information. För

Boletsis och Chasanidou (2018) uppfattas AR upplevelser som något användaren måste lägga all

fokus på då allt sker på skärmen. De argumenterar att det kan bidra med en högre belastning kognitivt

och kan i värsta fall skapa olyckor då användaren inte är fokuserad på sin omgivning. Istället föreslår

de ett alternativ som Audio AR där de anser att användaren kan få full fokus på sin omgivning samt få

informationen direkt genom hörlurar. Echavarria et al. (2022) har liknande tankar då de designade sin

studie med en fysisk karta som ska visa AR objekt för att undvika att användaren tappar fokus på sin

omgivning. Detta gav användaren en större frihet att utforska AR upplevelsen och skapade även en

sorts igenkänning då man skulle navigera med hjälp av en karta. Detta skapar olika uppfattningar om

hur AR upplevelser påverkar användaren och dess fokus. Som vi ser det kan vi se ett samband mellan

dessa skilda uppfattningar och denna studiens undersökning. Informanterna Ebba, Fia och Ida ställer

sig till uppfattningen att AR kan vara en kul upplevelse, men att själva miljön de befinner sig i är

viktigare. Detta kan jämföras med Boletsis och Chasanidou (2018) som menar att skärmen tar upp för

mycket av användarens synfält. I just denna kontexten kan vi hålla med de senare, men gällande

Audio AR har vår undersökning snarare varit av åsikt att ljud som komplement inte är något önskvärt.

I slutändan är vi av samma uppfattning som Lee, Kaipainen och Väänänen (2020) då vår

undersökning visat resultat på att användare tycker att AR kan vara en funktion som förstärker en

positiv upplevelse så länge syftet stämmer överens med kontexten.

Följande spår gällande AR beskriver Han, Jung och Dieck (2019) problematiken att AR drar mycket

data och att deras undersökning visar att användare försöker undvika att använda AR applikationer på

destinationer det inte finns WiFi tillgängligt. De argumenterar att en viktig designegenskap i

skapandet av AR applikationer är att den inte ska kräva internetuppkoppling. Enligt studien gjord av

Li och Xiao (2020) har de istället prioriterat fyra andra designegenskaper före offline data där deras

informanter upplevde dessa fyra som nödvändiga för en bra upplevelse. Att applikationen skulle vara

tillgänglig offline ansågs vara önskvärt, men inte avgörande. Dessa skilda argument ställer sig emot

varandra där Li och Xiao (2020) menar att det är en funktion som borde uppmärksammas men som

inte prioriteras, varav Han, Jung och Dieck (2019) menar att offline data borde prioriteras och visar

resultat på att användare aktivt undviker att använda AR applikationer som kräver en

internetuppkoppling. Som vi ser det ger båda artiklar en bra inblick i hur en designer ska prioritera

implementeringen av olika designegenskaper. I slutändan argumenterar vi att prioriteringen bör

anpassas efter rätt kontext då vid skapandet av en AR applikation borde offline data prioriteras

eftersom det annars skapar en negativ eller till och med obefintlig upplevelse för användaren. Vår

studie har upptäckt liknande svar som Han, Jung och Dieck (2019) då Ida nämner att hon inte
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använder AR appar eftersom de generellt drar mycket data, därför argumenterar vi för att prioritera

offline data i denna kontexten.

I förhållande till målgrupp vid AR och spelifieringsfunktioner är åsikterna skilda. Skinner, Sarpong

och White (2018) argumenterar att funktioner som geocaching kan rikta sig mot en yngre målgrupp

som de påstår har ett ständigt behov av att uppleva verkligheten genom digitala medel. Samma åsikt

är även Lu et al. (2019) av då deras undersökning visade att deras applikation med spelifiering var

som mest populär hos åldersgrupper yngre än 45 år. Av de som inte var intresserade av appen var

100% över 45 år och 66,% över 60 år. Både Echavarria et al. (2022) och Othman et al. (2021) har

undersökt en målgrupp mellan 9-12 år för att undersöka hur man kan motivera barn genom digitala

medel att engagera sig i att upptäcka kulturarv. Li och Xiao (2020) har istället för att fokusera på

själva målgruppen fokuserat på att forska kring vilka designfunktioner och egenskaper som lämpar sig

bäst åt de olika åldersgrupperna. Istället för att avfärda den äldre målgruppen argumenterar de för att

en omprioritering bör ske för att identifiera de mest lämpliga designfunktionerna i förhållandevis till

ålder och kontext. Enligt vår studie kom vi fram till att målgruppen vi riktat oss till föredrar

informativa funktioner framför spelifiering och AR. Hälften av informanterna nämnde att dessa

funktioner istället borde riktas åt en yngre målgrupp vilket innebär 20 år och yngre. Målgruppen vår

studie behandlat stämmer överens med de två förstnämnda artiklarna vilket ger motsägande svar.

Därmed ställer vi oss med Li och Xiao (2020) som ser det som framtida forskning att undersöka vilka

designfunktioner som uppskattas av vilka målgrupper och att prioriteringen av informativa och

spelbara funktioner alltid kommer att variera beroende på ålder och kontext. Detta nämner också

Michalakis och Cariadakis (2022) i sin forskning där de argumenterar att det borde finnas minst tre av

de sex funktionerna de nämner för att applikationen ska kunna användas av en sådan bred målgrupp

som har olika behov och därmed anpassa sig efter situationen.

I vår studie upptäckte vi att majoriteten av informanterna uttryckte ett större behov av de informativa

funktionerna än spelifiering och AR. Här kan man se paralleller till tidigare forskning (Stangl, Ukpabi

& Park 2020; Othman et al. 2021; Hamari, Hassan & Dias 2018) där användaren har olika preferenser

när det gäller att bli motiverad av spelifieringsfunktioner. Det visas också vara av betydelse att

användaren upplever ett känslomässigt engagemang för att använda applikationen igen. Därmed

motsäger vår studies resultat det tidigare forskning (Lu et al. 2019; Michalakis & Cariadakis 2022)

kommit fram till där spelifiering ökade användandet med 20% och där kombinationen av spelifiering,

storytelling och context-awareness kunde förbättra användarupplevelsen. Dessa skilda åsikter är

intressanta att utforska vidare då man kan se ett samband mellan alla argument oavsett vilken sida de

argumenterar för vilket är själva kontexten och målgruppen. Behoven skiljer sig åt och därför krävs

mer forskning om specifika målgrupper i specifika kontexter.
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6.2 Metoddiskussion
För att genomföra undersökningen till denna studie gjordes valet att använda metoden konceptdriven

designforskning enligt Stolterman och Wiberg (2010). Denna metoden valdes för att den till viss del

både inkluderar en participativ design process samt mycket självständigt arbete. Detta passade denna

studie då metoden tillåter mycket kreativ frihet och lägger större vikt på konceptuell utforskning än att

en fungerande slutprodukt ska tas fram. Detta var fördelaktigt för vår designprocess då vi på egen

hand under det utforskande stadiet kunde generera många olika koncept idéer och skisser på kort tid

som vi sedan kunde jämföra. Under prototypstadiet lade vi störst vikt på att framhäva de väsentliga

funktionerna som skulle vara tillgängliga och lät det visuella utseendet vara ganska avskalat. Detta

resulterade i att prototypen inte såg färdig ut, vilket var med avsikt. Dock visade det sig att

interaktiviteten i prototypen hade stor betydelse för vad informanterna uppfattade som en möjlig

interaktiv funktion eller ej. Detta berodde delvis även på att vi stötte på komplikationer med att testa

prototypen i en mobil kontext som det var tänkt från början. Vi upptäckte att prototypens proportioner

inte var kompatibla med olika skärmstorlekar och därför fungerade inte heller prototypen som den

skulle när den testades på en mobiltelefon. Därför gav vi informanterna instruktioner om att testa

prototypen via en dator vilket resulterade i att informanterna inte interagerade med prototypen på ett

“korrekt” vis. Under intervjutillfället fick vi därför förtydliga vilka funktioner som i prototypen var

möjliga att utföra, vilka som var av störst vikt för konceptets syfte och vilka funktioner som var övriga

och illustrerats i form av placeholders.

Då vårt koncept riktar sig till turister var vårt huvudsakliga mål att nå ut till informanter som ej är

bosatta eller uppväxta i sydöstra Skåne, detta resulterade i att våra informanter var utspridda över hela

Sverige. När konceptet därför utsattes för extern kritik genomfördes intervjuerna digitalt via Zoom där

deltagarna i förväg fått ta del av ett scenario som beskrev i vilken kontext konceptet är tänkt att nyttjas

i. Detta försvårade vår undersökning något då vi helst önskat kunna ha fysiska träffar för att lättare

övervaka interaktionen mellan informanten och prototypen. En fysisk träff hade även skapat ett bättre

flyt under intervjutillfället då alla parter enkelt kunnat peka på skärmen för att beskriva eller

förtydliga något.

I efterhand kan vi konstatera att prototypen gärna skulle ha testats i mobil kontext för att bättre

simulera rätt användarmiljö. Hade detta varit möjligt hade svaren kring användbarhet varit mer

passande. Trots detta så var valet av att använda metoden konceptdriven designforskning ett klokt val

då det passade vårt problemområde, koncept och forskningsområde vilket ledde till att

designprocessen var smidig. Resultaten som metoden genererade var intressanta och visar på nya

möjligheter för fortsatt forskning.
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6.3 Förslag till fortsatt forskning
Då undersökningen som skedde i denna studie ej utfördes i en praktisk användarmiljö finns det

möjligheter för fortsatt forskning där forskare utför undersökningar kring designegenskaperna i en

praktisk användarsituation. Att testa en prototyp innehållande de designegenskaperna som presenteras

i vårt ramverk i en praktisk användarsituation skulle kunna leda till att ytterligare problem identifieras

och att fler designegenskaper behöver läggas till i priorteringslistan.

Då denna studies resultat ledde fram till att det är trängselnivåerna som är av störst intresse för

användarna skulle likande studier kunna genomföras med andra åldersgrupper för att sedan jämföra

resultaten mot varandra. Hur ser behovet av en sådant koncept ut hos andra generationer? Har

Covid-19 pandemin någon roll i hur människor tänker och agerar kring stora folksamlingar i

dagsläget? Hur kan konceptet i så fall förändras för att möta användarens behov? Detta är frågor vi

anser är av intresse att besvara genom fortsatt forskning. Sedan skulle det även kunna utföras fler

konceptdrivna design undersökningar där man forskar kring hur ytterligare digitala medel kan hjälpa

turister att uppmärksamma och minska trängselnivåerna vid utsatta destinationer. Att ta reda hur andra

digitala medel som exempelvis smartklockor eller interaktiva reklamskyltar kan användas för att

uppmärksamma turister på trängselnivåer och i samband med det ta reda på vad som är mest

användbart ur ett användarperspektiv. I vilken kontext har användaren mest nytta av informationen?

Då tidigare forskning säger att de yngre generationerna (Skinner, Sarpong & White 2018; Othman et

al. 2021; Bugeja & Grech 2020) är i störst större behov av att upptäcka och uppleva verkligheten med

hjälp av digitala medel, är det även intressant att ta reda på i vilka kontexter detta stämmer överens

inom. I vår studies fall visade resultaten att spelifiering i form av belöningar blandat med AR

upplevelser var uppskattat men hade ej särskilt hög prioritering jämfört med besöksflödes funktionen

som hade högst prioritering. En storskalig kvantitativ undersökning där man undersöker hur

spelifiering påverkar olika åldersgrupper och om användarens kulturella tillhörighet och bakgrund har

någon betydelse för resultaten är också av intresse. Detta för att kunna jämföra om det framtagna

ramverket kan användas universellt eller endast lokalt.

Vidare forskning kring hur de övriga två design formerna av “motivational design”, quantified-self

(kvantifierat själv) och social networking (socialt nätverk) (Hamari, Hassan & Dias 2018) kan påverka

användare i en liknande kontext som används i denna studie vore av intresse. Då resultaten från denna

studie visade att spelifiering var en uppskattad funktion då den till viss del motiverade informanterna

till att använda applikationen med ej var av högsta prioritet, är det intressant att ta reda på om

quantified-self eller social networking ökar användarens motivation till att använda applikationen. Att

genomföra en sådan undersökning skulle också kunna leda fram till resultat som tyder på att attityden
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och motivationen hos användare är högst individuell. Detta skulle i så fall stämma överens med det

Michalakis och Cariadakis (2022) säger om att en bred målgrupp har olika behov och förväntningar.

Ytterligare forskning på vilken mängd och typ av “motivational design” skulle då vara aktuell för att

ta utveckla denna studies ramverk för liknande kontexter.

7. Slutsatser
Överturismen har i sydöstra Skåne under de senaste två åren ökat, vilket leder till negativa

konsekvenser för både natur och lokalbor men främst av allt så påverkar det turisternas upplevelse

negativt. Denna studie utgick ifrån följande forskningsfråga:

Vilka designegenskaper bör prioriteras för att utforma en mobilapplikation med spelifiering och

användbarhet i fokus för att motivera användare till att besöka platser med låg trängselnivå?

För att svara på forskningsfrågan har denna studie utfört en konceptdriven designforskning

innehållande en kvalitativ undersökning för att ta reda på vilka designegenskaper en mobilapplikation

för turister bör innehålla för att motivera användare till att besöka destinationer med en låg

trängselnivå. Undersökningen utgick ifrån designegenskaper som tidigare forskning har presenterat

som vi sedan anpassade till den specifika kontexten “turistdestinationer i sydöstra Skåne”. Studien

syftar till att ta fram ett ramverk innehållande de designegenskaper i förhållande till användbarhet som

ansågs spela en viktig roll för att uppmärksamma användare på den rådande trängselnivån på

destinationer. Studien uppnår sitt syfte genom att analysera resultaten från undersökningen och

rangordna de designegenskaper som används i prototypen utifrån vad informanterna anser är av högst

prioritet, medel prioritet och lägst prioritet. Samtliga designegenskaper som presenteras i

prioriteringslistan är egenskaper som upplevdes ha positiva effekter på informanternas upplevelse.

Designegenskaperna rangordnas för att ge en tydligare bild av vilka typer av designegenskaper som

användare anser är viktigast för att deras upplevelse ska bli så bra som möjlig.
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Tabell 2: Prioriteringslista

Designegenskap Prioritering (HP, MP, LP)*

Illustrera trängselnivå HP

Offline data HP

Ruttplanerare HP

Faciliteter och Information MP

Filtrering MP

Kategorisering MP

Motivationsdesign genom spelifiering LP

Möjlighet att följa sina framsteg LP

AR upplevelser LP
*HP - hög prioritet, MP - medel prioritet, LP - låg prioritet

De designegenskaper som informanterna ansåg var av högsta prioritet är följande: Illustrera

trängselnivå, Offline data och Ruttplanerare. Illustrera trängselnivå avser att uppmärksamma

användare på trängselnivåer vid turistdestinationer så att användaren på förhand kan ta hänsyn till

detta och planera sina besök utifrån det så att ett jämnare besöksflöde kan hållas. Denna

designegenskap var den som var av allra högsta prioritet enligt studiens informanter, då samtliga sade

att en låg träningsnivå var önskvärt. Samtliga informanter sade även att de önskade en sådan

designegenskap i en mobilapplikation och hade anpassat sin planering efter trängselnivån vid

resmålet. Offline data ansågs vara av hög prioritet då informanterna av tidigare erfarenheter upplevt

irritation när de försökt använda en tjänst med dålig internetuppkoppling. Om tjänsten tillåter att man

kan ladda ner information och använda applikationen offline minskar risken för irritation vilket även

innebär att användaren kan använda applikationen var som helst på användarens egna villkor. Detta

ökar användbarheten och bidrar till en mer positiv upplevelse (Skinner, Sarpong & White 2018). En

ruttplanerare ansågs av informanterna vara smidigt då de slipper byta mellan olika applikationer för

att uppnå ett mål. Då turister och användare av en sådan applikation oftast befinner sig i nya och

okända miljöer är en kombinatorisk applikation av denna sort gynnsamt och ökar användbarheten

(Stankov & Gretzel 2020).

Ramverket innehåller också designegenskaper som är till för att öka användbarheten. Dessa är

designegenskaper är filtrering, kategorisering och faciliteter och information. Särskilt filtrering och

kategorisering var uppskattade designegenskaper av informanterna då det underlättade deras

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

41 (51)



navigering i applikationen. Informanterna berättade att dessa designegenskaper gjorde att de snabbt

och enkelt kunde hitta det de var ute efter.

Ramverket inkluderar även det Hamari, Hassan och Dias (2018) kallar för “motivational design”

vilket betyder att en applikation bör innehålla minst en funktion där användare kan uppge mål och

framgångar. I samband med detta bör även möjligheten att följa sina framgångar framåt och bakåt i

tiden finnas tillgänglig. I denna studies undersökning användes designformen spelifiering och

belöningar i form av märken, användare fick ett unikt märke för den turistdestination som besöktes

samt en AR upplevelse. Resultaten från undersökningen visade att detta var en uppskattad

designegenskap men det rådde skilda meningar kring om just denna formen av spelifiering var

nödvändig eller ej för en positiv upplevelse.

Prioriteringslistan som denna studie presenter är riktlinjer för kommande forskare och designers att

använda till utveckling av applikationer i liknande kontexter. Då denna studien använder en målgrupp

mellan 20-40 år och den specifika kontexten “turistdestinationer i sydöstra Skåne” finns det utrymme

för fortsatt forskning.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1
Kvalitativa intervjufrågor till förundersökning

1. Vilka konsekvenser får överturism i sydöstra skåne?

2. Hur behandlar kommunen överturism?

3. Vad har marknadsföringen för roll i överturism och är det något som kommunen kan

påverka eller det är upp till individuella företag?

4. Hur ser ni på eventuella lösningar i framtiden? Skulle dessa ske digitalt eller på annat

sätt?

5. Hur skulle en digital lösning kunna se ut?

6. Vilken tidsperiod är det som mest turister på Österlen? Finns det några förberedelser

inför detta och hur ser detta ut?

7. I vilket stadie bör man ta åtgärder för att lösa överturism. Är det under perioden de

befinner sig här eller är det tidigare genom förberedelser?

8. Vilka länder kommer de flesta turisterna ifrån?

9. Finns det någon statistik eller undersökning om hur turister/lokalbefolkning påverkas

av överturism på Österlen?

10. Vilka destinationer är främst drabbade av överturism?

11. Finns det någon destination på Österlen som blir extra drabbad av överturism och

har svårt att hantera situationen?

12. Finns det exempel på destinationer som får mycket turister men som kan hantera

trycket?

13. Vad är det som påverkar situationen som gör det hanterbart eller inte?

14. Om man skulle utveckla en mobilapplikation i syfte att förhöja den enskilda turistens

upplevelse, vad skulle en sådan app kunna innehålla?
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9.2 Bilaga 2
Informationsbrev till deltagare i studien

1. Introduktion & syfte
Vi är två studenter som studerar Digital Design på Högskolan Kristianstad. Digital Design

hamnar inom området Informatik. I vårt examensarbete genomförs en studie som ska

undersöka hur användbarheten i ett gränssnitt kan designas utformat med gamification

(spelfunktioner i icke spelsammanhang) i syfte att motivera och uppmärksamma turister på

mindre besökta intressanta platser och därmed sprida ut besöksflödet. Genom att se ett

samband mellan insamlad data av användares tycke och tidigare forskning kan vi utforma

designriktlinjer som kan gynna informatikområdet i framtida forskning.

2. Genomförande
Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer där syftet är att utforska användarens behov

och deras tidigare erfarenheter av en mobilapplikation som ska uppmärksamma turister på

mindre besökta platser genom att implementera tekniker av gamification. Intervjuerna sker

över videosamtal eller fysiska möten beroende på avståndet mellan studenterna och

deltagarna. Vid videosamtal kommer en länk att skickas i god tid innan intervju via mail.

Mötet sker via Zoom. Deltagaren behöver inte ladda ner appen utan kan använda sig av

webbappen. Deltagaren behöver godkänna Zoom’s tillgång till video och ljudupptagning. Vi

kommer också genomföra användartester under intervjuns gång där deltagaren får ta del av

en prototyp i sin webbläsare som ska testas framför studenterna. Dessa intervjuer kommer

att spelas in med ljudupptagning för att säkerhetsställa att informationen återges

sanningsenligt i studien och inget kan missuppfattas. Ljudupptagningen av hela intervjun

kommer endast att användas till transkribering och kommer därefter raderas.

3. Resultat
Resultaten från dessa intervjuer kommer att analyseras och ge oss en bättre uppfattning om

användarens behov av en mobilapplikation i denna kontexten. Liknande faktorer i svaren

kommer att väljas ut och ge en grund till en diskussion där designriktlinjer kan tas fram i linje

med tidigare forskning.

Deltagarnas identitet och intervjusvar är konfidentiella och kommer inte att delas med någon

annan än studenterna. Resultaten av intervjuerna kommer att delas med andra

medstudenter, handledare och examinatorer. Studien kommer att publiceras i DIVA efter

godkänt betyg.
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4. Etiska riktlinjer
Studenterna kommer att följa de fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet;

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Deltagare ska bli informerade om studiens bakgrund, syfte och genomförande. Deltagare

har rätt till att själva bestämma hur mycket de vill vara delaktiga i studien och kan när som

helst avbryta sin medverkan. Allt sker frivilligt. Studenterna innehar endast deltagarnas

personuppgifter som; namn, ålder, kön, bostadsort och e-postadress. Denna information

behandlas med sekretess och kommer inte vara en del av studien. Den insamlade datan i

form av intervjusvar är konfidentiellt och används endast i forskningssyfte till denna studie.

All insamlad information kommer att lagras fram till godkänt betyg och därefter tas bort.

Genom att delta på intervjun samtycker du som deltagare till både ljudupptagning. För frågor

om din medverkan vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Studerande
Amanda Örnebring

0738229113

amanda.ornebring002@stud.hkr.se

Filippa Kristiansdotter

0766324981

filippa.kristiansdotter0004@stud.hkr.se

Handledare
Kerstin Åhdal

kerstin.adahl@hkr.se
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9.3 Bilaga 3
Scenario & prototyp

Innan vi genomför intervjun så har vi två saker att be om, det första är att du läser igenom

scenariot nedanför och svarar på de två tillhörande frågorna. Dessa svaren kan du sedan

mejla tillbaka till någon av oss.

Det andra vi ber om är att du bekantar dig med prototypen vi gjort. Prototypen är just en

prototyp och det är därför den ser ut som den gör, vi önskar bara att du ska utforska den i

din egen takt och försöka navigera fram och tillbaka mellan knapparna.

OBS! Innan du bekantar dig med prototypen så svara gärna på frågorna enligt scenariot,

detta för att dina svar ska bli så oberoende som möjligt.

Scenario
Tänk dig att du ska spendera en helg i sydöstra Skåne under högsäsongen. Du vill under din

semester besöka nya platser och njuta så mycket som möjligt. Eftersom det är högsäsong

kommer det finnas många andra turister i din närhet, särskilt i innerstäderna och du vill

undvika den värsta trängseln. Till din hjälp har du en mobilapplikation som kan guida dig till

olika sevärdheter och andra nödvändigheter. Appen tipsar dig även om destinationer med

mindre trängsel. Appen innehåller också spelfunktioner där du kan samla märken vid de

platser du besökt.

● Vilka typer av funktioner förväntar du dig att applikationen ska innehålla?

● Hade informationen om trängsel påverkat ditt beslut om att besöka destinationen

eller ej? Utveckla gärna ditt svar.

Prototypen
Nedan är länken som tar dig till prototypen, länken går både att öppna i en dator och i

mobilen. Vi föredrar dock att du testar prototypen via dator eftersom prototypen ej är riktigt

funktionell i en mobil ännu.

https://xd.adobe.com/view/30cfd280-ce67-493a-ac15-35d44ccccc37-659c/?fullscreen&hints

=off
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9.4 Bilaga 4
Kvalitativa intervjufrågor/Användartest

Inledande
1. Vad upplever du fångar ditt intresse i en applikation?

2. Vad anser du är störande moment i en mobilapplikation, och kan få dig att ej vilja

använda den?

3. Vilka situationer orsakar dig stress under sin semester?

4. I vilka sammanhang använder du din mobil när du är på semester?

5. Har du tidigare erfarenhet av mobilspel med platsbaserade upplevelser? (Det vill

säga spel där du behöver förflytta dig geografiskt för att kunna spela spelet)

Användbarhet
6. Förstod du i vilken kontext applikationen är tänkt att användas i?

7. Berätta om din upplevelse av att använda applikationen?

8. Fanns det något som du uppfattade var lätt eller svårt att använda i applikationen?

9. Upplevde du några hinder när du interagerade (vad du ville göra) med applikationen?

10. Tycker du att det framgick vilka interaktionsmöjligheter (vad du kan trycka på, swipa

etc) som var möjliga?

11. Upplevde du att någon sida/funktion var överflödig? Varför? Vilken?

12. Hur påverkades du av informationen om trängsel? Är detta något du hade anpassat

ditt besök efter?

13. Förstod du att ikonerna med 1-5 gubbar betydde trängselnivå?

Gamification
14. Vad tyckte du om funktionen där dina besökta resmål visas som märken du samlat

in?

15. Motiverar dessa märkena dig till att använda applikationen?

16. Tänk dig att det finns olika versioner av märkena att samla in beroende på

trängselnivån vid resmålet. Desto mindre trängselnivå desto bättre. Hur påverkar

detta ditt beslut om när du väljer att besöka destinationen?

AR
17. Vet du vad AR (Augmented Reality) är och hur det kan se ut i en mobil applikation?

18. Upplever du att AR är en intressant funktion i en applikation? Tillför det något för dig

som användare?
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19. Hade AR upplevelser vid destinationerna påverkat ditt besök positivt eller negativt?

20. Vad anser du om att vara tvungen att använda AR för att samla in märkena?

21. Anser du att en AR funktion tillför någon till denna applikationen?

Avslutande
22. Hade en sådan här applikation påverkat dig och ditt besök på en destination?

23. Upplever du att applikationen har den potential som krävs för att du skulle vilja

använda den i verkligheten? Varför? Varför inte?

24. Hade du haft nytta av en sådan här applikation under din semester?

25. Vad hade du mer önskat av applikationen?
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