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1. Bakgrunn 
I emnet INF2260 Interaksjonsdesign ved Institutt for Informatikk har vi høsten 2015 
gjennomført et prosjekt der målet var å finne ut om spill kan brukes til å motivere ung-
dom til samfunnsengasjement. Gjennom en iterativ prosess har vi kommet frem til to 
prototyper vi mener kan belyse problemstillingen. Prosjektet er i samarbeid med Crea-
tive Europe Project: The People’s Smart Sculpture, og prosjektgruppa består av Vegard 
Lilloe Svendsen, Max Tomren, og Håvard Øya.  Denne rapporten beskriver design-pro-
sessen vår. 

1.1 Prosjektgruppen 

I starten av 1. semester (høst 2014) var vi på seminar på Sundvolden hotell. Her deltok 
vi alle i en personlighetstest, hvor resultatet forklarte oss hvordan vi kommuniserer med 
andre mennesker. Testen delte oss inn i tre farger; blå, rød og grønn. En blå kommuni-
kasjonsmåte vil si at man er logisk og direkte, en rød kommunikasjonsmåte vil si at 
man er opptatt av mellommenneskelige relasjoner, og en grønn måte å kommunisere 
på vil si at man er kreativ og har store idéer. Hvordan vi liker å arbeide, og hvordan vi 
kommuniserer, diskuterte vi tidlig i prosessen, og har blitt tatt hensyn til gjennom arbei-
det. 

Vegard har fra før en bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og er en 
Resource Investigator og en Teamworker ifølge Belbins modell (Belbin Associates, uda-
tert). Han har en blå kommunikasjonsmåte, og er også god til å formulere seg presist 
og korrekt. Håvard har en rød måte å kommunisere på, og ønsker at alle skal bli hørt. 
Han er en Co-ordinator og Teamworker. Han liker å ha oversikt og at alle vet hva opp-
gavene deres er. Max har mange års erfaring innen å utvikle spill, han er god i Adobe 
Ilustrator, Unity, og kan programmere i flere forskjellige språk. Han er også erfaren med 
kunst og produktdesign. Han har en grønn måte å kommunisere på, er en Planter og 
Finisher og motiveres av det praktiske.


Side ! /!  3 20



2. Mål og målgruppe 
Forskningsspørsmålet vårt er “Can games motivate urban youth for civic 
engagement?”, eller “Kan spill motivere ungdom til samfunnsengasjement?”. Vår mål-
gruppe er ungdom i alderen ca 13-18 år som er bosatt i Oslo. Både forskningsspørs-
målet og målgruppen vår er satt av prosjektet.  

3. Plan 

 

4. Research og brainstorming 
Siden dette er et pågående prosjekt, startet vi med å sette oss inn i andre relaterte pro-
sjekter, samt tidligere arbeid ved universitetet, blant annet CityCrafter, et prosjekt gjen-
nomført høsten 2014 i samme fag. Vi leste blant annet artiklene Engagement in digital 
entertainment games: A systematic review av Elizabeth A. Boyle med flere, Designing 
for youth civic engagement in social media av Petter Bae Brandtzæg med flere, Com-
municating Civic Engagement: Contrasting Models of Citizenship in the Youth Web 
Sphere av W. Lance Bennett og Enhancing Youth Engagement av Trish Curtis med fle-
re. I tilegg brukte vi læreboka gjennom hele prosessen. 

Vi leste også på forskjellige sider som er rettet mot ungdom, blant annet ung.no for å få 
innsikt i hva ungdom bryr seg om. I tillegg kontaktet vi forskjellige organisasjoner som 
driver med samfunnsengasjement for ungdom for å samle informasjon om hvordan de 
rekrutterer, og engasjerer ungdom. Vi kontaktet blant annet Press, Grønn Ungdom, Na-
tur og Ungdom, og Ungdom Mot Narkotika. Vi gjennomførte deretter en brainstorming 
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hvor vi skrev ned alle begreper tilknyttet spill som vi kom på, og skrev de ned på post-it 
lapper. Deretter grupperte vi de i kategorier og lagde et concept map (bilde 1, og bilde 
2). Vi utførte flere sesjoner med brainstorming hvor vi drøftet idéer og konsepter til mu-
lige spill, og så på konkrete eksempler på spill der vi diskuterte de ulike teknikkene og 
mekanismene som appellerte til oss, og hvordan de kunne brukes i vårt prosjekt. 

!  

	 	 	 Bilde 1 

!  

Bilde 2 
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5. Datainnsamling 

I vår datainnsamling laget vi en pil (bildekollasj 1) som representerer hvor mye en liker 
noe på en skala fra hot til not. Vi lagde også kort av papp som representerer populære 
spill, spillplattformer og medier. Når vi gjennomførte datainnsamlingen ba vi deltagere-
ne om å plassere kortene på skalaen. Deretter plasserte brukerene lapper på den 
samme skalaen som representerer hva som appellerte med et bestemt kort. Senere 
gjennomførte vi også intervjuer. Intervjuene var semistrukturerte og vi ba brukerene ut-
dype om deres plassering av kortene, samt hva som engasjerte dem i hverdagen.  
Til sammen fikk vi 12 deltagere på pilen og fire intervjuer. Vi lagde også et online 
spørreskjema. Spørreskjemaet er basert på kortene vi lagde. I spørreskjemaet får del-
tagerene presentert tre eller fire alternativer og må velge hva de foretrekker. Spørre-
skjemaet fikk 30 besvarelser.  

Vi valgte å gjennomføre datainnsamlingen på denne måten for å få inn kvantitativ data, 
samtidig ønsket vi å gjennomføre det på en mer interaktiv og spennende måte enn ved 
andre datainnsamlingsmetoder. Vi valgte å lage spørreskjemaet i tillegg for å samle inn 
enda mer kvantitativ data, og fordi pilen var tidkrevende siden den måtte fraktes rundt. 
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!  

	 	          Bildekollasj 1 

6. Analyse 
Vi analyserte dataen vi hadde samlet inn fra pilen og spørreskjemaet på en kvantitativ 

måte. Vi så på hvilke kort som flest hadde plassert på hot og not. Deretter fant vi hva 

som deltagerene likte og ikke likte ved disse kortene, og prøvde å finne sammenhenger. 

Vi brukte en kvalitativ analyse på intervjuene for å finne ut hva som gikk igjen. Når vi 

hadde samlet dataen fra intervjuene, pilen, og spørreskjemaet, utførte vi en a priori ana-

lyse. En a priori analyse kan brukes når temaet er etablert og det finnes eksisterende 

teorier og litteratur. Siden vår oppgave er en del av et pågående prosjekt fantes det alle-

rede eksisterende arbeid som vi kunne bruke som utgangspunkt. Vi fant hvilke katego-

rier vi mente kunne være relevante og analyserte deretter dataen med disse kategorie-

ne som utgangspunkt. 
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Resultatene vi kom frem til var som følger: ungdom har en mangel på selvrealisering, 

mange er engasjerte, og bryr seg om mange temaer uten å være klar over det. Vi fant 

også ut at det kan være lettere å uttrykke seg i en digital sammenheng enn i det virkeli-

ge liv. Noe som gikk igjen hos alle var at det sosiale var viktig. Nesten alle plasserte so-

siale medier på hot, og de spillene som flest likte var multiplayer-spill som Rock Band 

og Mario Kart. I tillegg til det sosiale var konkurranseaspektet viktig ved spillene. Det 

som var felles for spillene som flest likte var at de var intuitive og ikke unødvendig kom-

pliserte. I tillegg var belønninger noe som alle likte i spill ved å låse opp nye funksjoner, 

eller følelsen av å vinne over andre. Belønninger i sosiale medier kunne være å få nye 

følgere, eller å få mange likes og retweets. 

7. Tidlige ideer 

Vi startet ganske tidlig med å brainstorme og kom frem til flere idéer. Med utgangs-
punkt i resultatene av analysen kom vi frem til fire idéer: 

7.1 Your Story 

!  

Den første idéen vi kom frem til er basert på YouTube, og er en videoserie. Programmet 
starter med en video, som brukerne diskuterer i kommentarfeltet. Med utgangspunkt i 
de mest populære kommentarene lages det en ny video, som igjen skal kommenteres. 
Et eksempel på en videoserie kan være en video fra fremtiden hvor verden er ødelagt 
av forurensing og gjennom videoserien vil man prøve å finne ut av hva som gikk galt og 
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hvordan man kan bruke den kunnskapen til å redde nåtiden. Vi valgte å gå bort fra 
denne idéen fordi brukertesting viste at brukerene ikke skjønte konseptet med idéen 
eller hvordan den skulle gjennomføres i praksis. 

7.2 Pling! 

Den andre idéen vi kom frem til er en app hvor man får tilfeldige meldinger med utford-
ringer. Utfordringene kan for eksempel være: gi high-five eller smil til en fremmed, eller 
vink helt til noen vinker tilbake til deg. Det kan også være mer event-baserte utfordrin-
ger, som for eksempel at man skal møtes på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. 
Denne appen skulle være med på å oppfordre ungdom til å gjøre aktiviteter rundt om-
kring i samfunnet, og få frem at selv om aktivitetene kanskje er små og spontane, så 
kan de likevel være gøyale og også være med på å spre litt glede til en tilfeldig på ga-
ten, og også til deg selv. Hvis man er med på event-baserte utfordringer er det også en 
mulighet til å bli kjent med andre folk som også bruker appen. Denne ideen er en veldig 
enkel idé, som baserer seg veldig på det sosiale, og skal belønne brukerne gjennom 
følelsen man får av å utføre aktivitetene. Vi gikk bort fra denne idéen fordi graden av 
flauhet viste seg å være for stor, så bruken av denne applikasjonen ville vært liten. 

7.3 Infographia 

Ide nummer tre fungerer som en interaktiv spørreundersøkelse og infographic, hvor 
man skal kunne se hva andre mener om spesifikke temaer, og mulighet til å også få 
frem hva man selv mener. Først lager man en karakter som skal representere sine me-
ninger i infographicen. Deretter blir karakteren man har laget plassert sammen med 
andre karakterer som er blitt laget av andre. Disse kan man sortere slik man vil. For ek-
sempel etter alder eller meninger om temaer som miljø eller politikk, for å se hva folk 
mener om forskjellige temaer. I tillegg vil man få invitasjoner av diverse organisasjoner 
man har satt seg som interessert i, til å være med på events de arrangerer. På den må-
ten blir man oppfordret til å engasjere seg i ting man allerede har aktiv interesse for, el-
ler har lyst til å vise interesse for. Vi gikk bort fra denne idéen fordi den viste seg altfor 
vanskelig å prototype. 
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7.4 Sing for Engagement 
Denne idéen er basert på synging og foregår slik at brukerene blir presentert for et 
tema og blir bedt om å synge en tone etter hva de mener. For eksempel en lys tone 
hvis de er enig eller en mørk tone hvis de er uenig. Etter hvert blir brukerene presentert 
for komplikasjoner og må endre tonen om nødvendig. Et eksempel på tema kan være 
flyktninger. Første komplikasjon kan være “flyktinger bør få hjelp”, andre komplikasjon 
kan være “Norge bør hjelpe så mange flyktinger som mulig”, og en tredje komplikasjon 
kan være “Du bør invitere flyktinger inn i ditt eget hjem”. En slik serie med komplikasjo-
ner vil nok starte med at alle er ganske enig, og vil splitte meningene jo flere komplika-
sjoner som blir presentert. Vi valgte å gå bort fra denne idéen fordi den ikke var teknisk 
nok, samt at den var vanskelig å realisere, og at den ikke var nær nok vår problemstil-
ling.


8. Prototyper 

Etter å ha deltatt på en workshop 19. september, og gjennomført noe brukertesting 
valgte vi å gå bort fra de idéene vi hadde kommet frem til. Likevel var det aspekter ved 
idéene vi var fornøyd med og valgte og ta med videre. Resultatet ble to prototyper. 

8.1 Challenge Accepted! 
Challenge Accepted er basert på Pling idéen og sosiale fenomener som Ice Bucket 
Challenge . Prototypen er en app hvor man sender utfordringer til hverandre. Man sen1 -
der en utfordring til en annen hvor man velger en sum og et veldedig formål. Hvis mot-
takeren godtar utfordringen må den gjennomføres og taperen av utfordringen må done-
re summen til det valgte veldedige formålet. Appen skal være integrert med en beta-
lingsløsning, for eksempel Vipps, slik at man ikke kan gå bort fra å donere summen. 
Challenge Accepted spiller på menneskets naturlige konkurranseinstinkt, noe som kom 
frem i datainnsamlingen, samt at gjennom samarbeid med andre grupper I tillegg har 
det kommet frem i samarbeid med andre grupper at det er lettere å donere små sum-
mer ofte enn store summer sjeldent. Vi lagde prototypen ved å først tegne opp skisser 
(bilde 3), og deretter lage en interaktiv wireframe (bilde 4) som var det vi brukte under 

  http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html1
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evalueringen. Prototypen har fokus på desingprinsippet constraints ved at knapper 
som ikke kan trykkes på er grå, og at knapper som kan trykkes på er grønne.Design-
prinsippet mapping er brukt ved at knappen nederst til høyre alltid går fremover, mens 
knappen nederst til venstre alltid går bakover.


 

 

  Bilde 3     Bilde 4 

8.2 Tamagotchi Politician 

Denne prototypen er et spill hvor brukeren interagerer med en politiker og temaer de er 
interessert i. Ved første oppstart velger brukeren en politiker og temaer som de er in-
teressert i, eller ønsker å bli interessert i. Etter dette vil man få feedback fra appen, som 
enten er spørsmål direkte fra politikeren eller aktuelle saker som brukeren blir bedt om 
å dele sin mening om. Vår tanke er at politikere og andre interessenter som Gallup og 
aviser har mulighet til å sende spørsmål ut til brukerene, samt samle inn data. Når 
brukerene deler sine meninger blir de belønnet i form av poeng, som kan brukes til å 
kjøpe tilbehør til politikeren sin, for eksempel hatter (bilde 7). Dette var noe som mange 
informanter syntes var viktig. Vi har også tenkt at spillet kan inneholde forskjellige mini-
spill som man kan spille med politikeren sin. Meningen med prototypen er å gi bruke-
rene en lett måte å engasjere seg med politikere og temaer de interesserer seg for. 
Samt å vise ungdom at deres meninger betyr noe. Dette spillet er enkelt og ukomplisert 
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som det kom frem at var viktig under datainnsamlingen. Spillet bruker designprinsippet 
visibility ved at alle funksjoner som finnes er synlig for brukeren på hjemskjermen (bilde 
6). Consistency blir også brukt ved at mange av ikonene vi bruker er velkjente, som 
hamburger-knappen  for å representere menyen og tannhjul for å representere innstil2 -
linger. 

!  

         Bilde 5 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburger_button2
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! ! !  

	 Bilde 6	 	  Bilde 7	 	      Bilde 8 

9. Evaluering 

Vi planla å evaluere begge prototypene via usability testing. Vi utførte åtte evalueringer 
til sammen, fire på hver prototype. Vi gjennomførte evalueringen ved usability testing. 
Deltagerne ble bedt om å utføre oppgaver i en task list og etterpå gjennomførte vi in-
tervjuer. Begge prototypene ble evaluert i en naturlig setting. 

Vi brukte DECIDE-rammeverket for å planlegge evalueringen vår.


D Determine the goals Målet med evalueringen er å samle data 
rettet til forskningsprosjektet vårt. 


Samle data om hvordan ungdom blir 
samfunnsengasjert. 
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E Explore the questions Hvor stor andel av brukerne er samfun-
sengasjerte, og hvor mange ønsker å bli 
mer samfunsengasjert?

Vil prototypene gjøre brukerne mer 
samfunsengasjert?


Hvilke aspekter ved prototypene kan 
videreføres og utvikles videre?

C Choose methods Usability testing, intervju og observa-
sjon.

I Identify practical issues En praktisk utfordring ved evalueringen 
er at vi må utføre evalueringen et sted 
det er strømuttak, for å sørge for at 
mobilen vi bruker til testing har nok 
strøm. 


En annen utfordring er å finne et felles 
tidspunkt til evaluering. Siden brukerne 
er i en annen aldersgruppe og vi ikke 
kan vite hva slags dagsplan de har, kan 
dette bli en utfordring.

D Decide how to deal with ethical is-
sues

Det største etiske problemet er at fler-
tallet i brukergruppen er mindreårige. 
Dette løses ved å bruke et samtykke-
skjema om prosjektet og hvordan data-
en blir brukt og behandlet, som foresat-
te kan lese og signere.  

E Evaluate, interpret, analyze, present
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!  

10. Resultat av evaluering 
Av de vi evaluerte med svarte 38 % at de er samfunnsengasjerte i dag, og 63 % svarte 
at de ikke er samfunnsengasjerte i dag.


10.1 Challenge Accepted! 
50 % mente at Challenge Accepted kunne gjøre dem mer samfunnsengasjert, 25 % 
mente at appen ikke kunne gjøre dem mer samfunnsengasjert og 25 % var usikre. De 
fleste syntes konseptet var gøy. De syntes også at donasjonen fungerte, at det var en 
diskré del av applikasjonen som ikke var i veien for utfordringen, eller var for påtren-
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gende. Appen vil ikke nødvendigvis gjøre dem veldig samfunnsengasjert, men siden 
den er såpass lett å bruke, vil det uansett øke engasjementet. Appen gjør det lettere å 
donere, men det kan også være litt lett å si nei. 

Den spiller på menneskets naturlige konkurranseinstinkt, og en av deltagerene sa at de 
sjeldent sier nei til en utfordring. Dørstokkmila, som handler om hvor vanskelig det er å 
starte med noe når motivasjonen mangler, ligger i alle, og fordi man blir bedt om å gjøre 
noe fysisk er den enda større, og da er det viktig at man får utfordringer fra personer i 
sin omgangskrets. Dersom den er satt i en setting hvor det er naturlig, for eksempel i 
en bli kjent sammenheng som fadderuka på universitetet vil nok graden av bruk øke 
enda mer. De fleste var enig i at man ikke ville brukt den med fremmede. Samfunnsen-
gasjement må ikke nødvendigvis være å redde miljøet, men bare det å øke deltagelsen 
fra null vil kunne hjelpe veldig mye. 

!  

10. 2 Tamagotchi Politician 

75 % mente at Tamagotchi Politician kunne gjøre dem mer samfunnsengasjert, og 25 
% mente at appen ikke kunne gjøre dem mer samfunnsengasjert. Det som var felles i 
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alle evalueringene var at alle likte designet på applikasjonen. Alle likte veldig godt at 
man fikk poeng av å besvare spørsmålene i applikasjonen og likte at poengene kunne 
brukes til å kjøpe tilbehør til politikeren sin. En bruker sa at hun fikk lyst til å jobbe for å 
oppnå belønningene som appen tilbyr. Alle sa at det var viktig å få respons fordi de ville 

føle at deres meninger betyr noe og at de ikke bare 
svarer på ubetydelige spørsmål. Det de svarer på 
må være relevant og aktuelt, og det er også viktig 
at det er objektiv info de får presentert, og ikke en 
politikers eller et politisk parti sine meninger som 
går frem av saken. Det er viktig at det å dele sin 
mening ikke skal føles som en byrde, det må være 
lett å avgi sitt svar. De likte også at man kunne lese 
mer om saken for å gå mer i dybden. Linkene fra 
saken kunne gjerne lede til flere artikler som om-
handler emnet. Flere likte at appen gjorde at man 
lettere kan få perspektiv på flere saker, og at det 
var lett å legge til flere temaer man bryr seg om i 
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applikasjonen. Flere syntes at måten appen er presentert på gjør den mer tilgjengelig, i 
stedet for at det bare er en vanlig nyhetsapplikasjon. Den utnytter kjedsomheten i 
hverdagen ved å tilby små handlinger som man gjøre i løpet av dagen. På denne måten 
blir man mer oppdatert, og informert om saker man bryr seg om.  

11. Videre Arbeid 

Skulle dette prosjektet videreføres må prototypene ferdigstilles. Begge prototypene må 
utvikles videre med hensyn til de kravene til universell utforming som WCAG 2.0 har . 3

Challenge Accepted er ganske ferdigstilt, det som mangler er å gjøre den til en faktisk 
applikasjon. En betalingsløsning mangler også, en mulig løsning er å kontakte DNB for 
å få til en integrasjon med Vipps . For at betalingsløsningen skal fungere må transak4 -
sjonen godtas på forhånd slik at man ikke har mulighet til å gå bort fra betalingen hvis 
man taper utfordringen. En annen funksjon som kan legges til som kom frem fra evalu-
eringen er en måte å stemme på hvilke utfordringer en kjendis skal gjennomføre. Dette 
vil nok øke allmenninteressen i applikasjonen da de som ikke vil bli utfordret selv kan 
følge kjendisenes fremgang. I denne sammenheng måtte nok donasjonssummen bli 
betydelig større enn det som er tenkt til allment bruk. 

Tamagotchi mangler en del for å kunne bli en fullverdig applikasjon. Det mangler en 
måte å samle informasjon for politikeren og å få ut nyheter til brukerene. I tillegg er mye 
av konseptet i appen avhengig av at politikere faktisk vil være med på samarbeidet. I 
tillegg ønsker vi en funksjon hvor man kan sammenligne sin politiker med andres, samt 
hvilke temaer som de interesserer seg for. Vi ønsker også å legge til forskjellige minispill 
man kan spille med politikeren sin for å øke tiden som brukeren har applikasjonen aktiv. 

 http://www.w3.org/TR/WCAG20/3

 https://www.vipps.no4
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12. Konklusjon 

Målet med vårt prosjekt var å finne ut om spill kan brukes til å motivere ungdom til 
samfunnsengasjement og det korte svaret på det spørsmålet er: ja. Brukerene vi evalu-
erte med er også alle enige i det. Dette er allikevel en sannhet med modifikasjoner. 


For at et spill skal kunne motivere ungdom til samfunnsengasjement viser våre under-
søkelser at spillet må ses på som en fasilitator. Et spill som vil prøve å konkurrere med 
Call of Duty og Minecraft vil nesten garantert tape, om ikke det blir investert betydelige 
ressurser i det. En av de vi evaluerte med sa at spill må være underholdende og spill 
som omhandler vanskelige temaer som miljøet, ikke er spill hun ønsker å spille. Hvis 
spillet derimot er en enkel applikasjon som ikke behøver brukerens oppmerksomhet i 
lange strekk av gangen, vil det være lettere å inkludere den i sitt daglige bruk. Andre 
trekk som kom frem av datainnsamlingen er at spillet bør ha stort fokus på det sosiale, 
konkurranse, og belønninger. Prototypene vi har laget har prøvd å inkludere disse as-
pektene på best mulig måte, og med utgangspunkt i evalueringen kan det virke som vi 
er på riktig vei. Løsningene vi har tenkt oss skal ikke få de unge til å redde verden, men 
prøve å lede de et steg på veien. 
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