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Sammanfat tning 

Föreliggande studies syfte är att vara en första byggsten i skapandet av 
ett praktiskt användbart tillvägagångssätt för interaktionsdesign som 
bygger på programmerad inlärning och tillämpad beteendeanalys. 
Litteraturstudier och logiska resonemang resulterade i en iterativ 
metod. Denna tillämpades sedan på fallet Dice Arena för att generera 
kunskap inför framtida utveckling av denna eller liknande metoder. 
Slutsatsen var att designmetoden är ofullständig men till viss del 
användbar. Designmetodens huvudsakliga bidrag var en 
sekvensdesign, en delmetod som strukturerade och tydliggjorde 
designuppgiften.  

 
De senaste årtiondenas tekniska utveckling har inneburit en explosion av mänsklig 
interaktion med digitala produkter av olika slag. Vi omger oss nu med en mängd sådana 
till vardags, som hemdatorer, mp3-spelare och mobiltelefoner. För bara 30 år sedan var 
en hemdator en sak som bara lockade en liten skara entusiaster, idag har nära 90% av 
svenska befolkningen i åldern 16-74 tillgång till en dator i hemmet. Nästan 70% 
använder datorn varje dag (Melin & Mannfelt, 2007). 
 
Datorn har blivit ett viktigt verktyg för människan. Det som datorer gör bygger i 
grunden på matematiska beräkningar, men de kan göra så många sådana på så kort tid 
att de nu kan hantera språklig och symbolisk information. Det har öppnat upp för 
tillämpningar som ordbehandling, ljud- och bildredigering och kalkylprogram, för att 
nämna några. I dessa ger användaren datorn komplexa uppgifter. Att göra det enkelt för 
användaren att göra det ställer krav på datorns gränssnitt. Ett av de första gränssnitten 
för hemdatorer, DOS, bestod av en stor mängd kommandon som man var tvungen att 
lära sig för att kunna använda datorn. I det nu vanligaste gränssnittet, Microsoft 
Windows, utför man komplexa uppgifter genom att klicka på standardiserade symboler 
istället för att skriva kommandon. Det gör det lättare att använda och lära sig 
gränssnittet. Men trots att Windows är enklare att lära sig att använda har människor 
fortfarande problem i interaktionen med datorer (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007). 
 
Uppgiften att göra datorn lätt att interagera med blev inte ett tydligt avgränsat 
forskningsfält förrän i mitten av 1980-talet, då begreppet interaktionsdesign skapades. 
Men det var inte förrän under 1990-talet som man mer allmänt började tala om 
interaktionsdesign som ett forskningsfält. Interaktionsdesignforskaren Alan Cooper 
(2007) menar att forskningen fortfarande har ett behov av en tydlig definition av vilka 
begrepp som är centrala och vilka frågor som är viktiga.  
 
Eftersom den ena sidan av en interaktion mellan en människa och en dator är en 
människa kan det argumenteras för att en central fråga borde vara hur man ska förstå 
användarna av datorer, människor. Frågan om hur man kan förstå mänskligt beteende är 
och har varit en av de centrala inom psykologin. Inom inlärningspsykologin finns en 
tradition av att ta sig an problem med empiriska forskningsmetoder. Man har, 
huvudsakligen genom experimentell forskning, försökt upprätta generella principer för 
hur människan fungerar. Att tillämpa denna kunskap i interaktionsdesign skulle kanske 
kunna vara en fruktbar ansats.  
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Att tillämpa psykologi på interaktionen människa-dator är i sig inget nytt fenomen. 
Boken The psychology of human-computer interaction av Stuart K. Card, Thomas P. 
Moran och Allen Newell har blivit en klassiker inom området (1983). Författarna 
argumenterar där för att den psykologi som ska dominera människa-dator 
interaktionsfältet är informations-behandlingspsykologin, en del av den kognitiva 
psykologin som, lite förenklat, ser hjärnan som en maskin som bearbetar information 
(Saugstad, 2001). Boken tar upp forskning kring hur människan behandlar information 
och hur det hjälpa oss förstå interaktionen med datorer. Det är naturligtvis intressant för 
att bättre förstå vad som händer när en människa interagerar med en dator, men säger 
ingenting om hur själva designprocessen ska se ut, hur man börjar och avslutar en 
designprocess, vilka frågor som bör ställas och när de ska ställas. 
 
Fokus för föreliggande studie är att skapa en första byggsten till ett manualiserat 
tillvägagångssätt vid interaktionsdesign som använder sig av Programmerad inlärning 
och beteendeanalytiska utgångspunkter i relevanta delar av designprocessen, snarare än 
de från kognitiv psykologi som verkar dominera fältet idag. Målet är inte att skapa en 
fullödig sådan metod för design men att genom en fallstudie utforska hur en sådan 
tillämpning skulle kunna se ut och ställa frågor för vidare studium och skapande av, ett 
sådant tillvägagångssätt.  

Interaktionsdesign  

Begreppet interaktionsdesign populariserades av Bill Moggridge och Bill Verplank 
under det sena 1980-talet. Begreppet kom delvis att ersätta user interface design, eller 
soft-face, ett begrepp Verplank myntade för att benämna det en industridesigner gör när 
denna arbetar med datorer som medium. Disciplinen växte sannolikt fram eftersom 
teknikutvecklingen tillät så avancerade tillämpningar att det krävdes designbeslut. 
Framstegen ledde också till att själva projektet att programmera ett dataprogram blev en 
allt mer komplex uppgift som skapade krav på specialiseringar (Cooper, Reimann, & 
Cronin, 2007).  
   
Vad interaktionsdesign är definieras på en mängd olika sätt i litteraturen (Hallnäs & 
Redström, 2006). Olika teoretiker betonar varierande aspekter av fältet och har olika 
uppfattningar om dess avgränsningar. Den definition som används i detta arbete ser på 
interaktionsdesign som formgivning av en kommunikation. När någon använder en 
dator så styr användaren i realiteten matematiska beräkningar i realtid. Det är en 
kommunikation med en dator som utför beräkningar (Suchman, 1987). 
Interaktionsdesign är att formge denna interaktion (Hallnäs & Redström, 2006). 
   
Att designa något innebär att skapa en ny lösning på ett existerande problem. Problemet 
kan formuleras på en rad olika sätt, man kan t.ex. designa med syfte att möta vissa 
specifika användarkrav för att säkerställa vissa prestanda hos produkten. I grunden 
handlar det om att konkretisera en mer eller mindre abstrakt idé om vad det man 
designar ska vara. Om man granskar logiken i en designprocess så kommer man att 
upptäcka att det inte går att skapa en helt rationell designmetod (Hallnäs & Redström, 
2006). För att en designmetod ska kunna betraktas som helt rationell måste man kunna 
definiera vad man vill designa och sedan på något objektivt sätt kunna ta reda på om 
man har lyckats med det eller inte. Det kan låta rimligt, men här vilar ett logiskt 
cirkelresonemang. Om man tänker sig att man börjar en designprocess med att 
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bestämma vad som ska designas och sedan genomför det så kommer det att uppstå 
problem när man ska försöka utforska hur väl man har lyckats designa det man ville 
designa. Designakten kommer nämligen att förändra själva definitionen av det som 
designas. Om man t.ex. ska designa en stol så kommer resultatet av designakten att 
förändra själva definitionen av stol. Den stol man formger kommer, genom att bli en del 
av kategorin stol, att vidga definitionen av hur en stol kan se ut. I strikt teoretisk mening 
är det därför omöjligt att skapa en perfekt rational för design.  
 
Traditionellt har datorprogram utvecklats av programmerare från början till slut. De har 
efter bästa förmåga även tagit hänsyn till den mänskliga delen i interaktionen. Detta har 
gjort programmen tekniskt kompetenta men svåra att använda för den vanliga 
människan. Cooper (2007) menar att det finns en konflikt mellan att ett program ska 
vara enkelt att programmera och enkelt att använda. Med en programmerare som 
huvudansvarig för produkten har tendensen varit att prioritera enkel programmering. Nu 
går utvecklingen mot att i högre grad involvera yrkesgrupper som har kunskap om den 
mänskliga delen av interaktionen. Förutom ett antal yrkesgrupper som kan grafisk 
formgivning finns nu renodlade interaktionsdesigners.  
   
I boken How do you design? A compendium of models (Dubberly, 2002) beskriver 
författaren Hugh Dubberly inte mindre än 100 olika metoder för interaktionsdesign. Det 
finns alltså en stor mängd olika sätt att gripa sig an problemet. Det som förenar alla 
dessa modeller är det man kan kalla den arketypiska designprocessen (Bagnall & 
Koberg, 1990). 
 
 
   
 
 
 
 
Detta är det grundläggande logiska sättet att gripa sig an en designprocess och det som 
förenar samtliga de 100 metoder för design som presenteras i boken.  
  
Det har tidigare nämnts att en viktig aspekt av en interaktion är människans roll. Den 
gren inom interaktionsdesignfältet som fokuserar på detta kallas goal directed design 
eller usability design. Hur och varför människor interagerar som de gör med 
programmet och datorn förklaras där på en mängd olika sätt. Ett vanligt sätt är att börja 
med att skapa user profiles som används för att beskriva vilka användare programmet 
kommer att ha. Variabler som jobbtitel, inkomst, bostadsort, ålder, utbildning med flera 
föredras. Detta kompletteras med vilka mål dessa profiler har med att använda 
programmet, så kallade user goals eller customer preferences (Courage & Baxter, 2005) 
(Dubberly, 2002). 
   
Ett annat vanligt bruk är att skapa så kallade personas eller user mental models. Det 
innebär att man skapar en bild av olika arketypiska människor som kan tänkas använda 
ett program. Dessa definieras sedan på olika sätt. Vanligt är att använda olika 
demografiska variabler samt att hämta information från user goals som likställs med 
dessa personas motivation. Personas skiljer sig från user profiles genom att personas 
främsta syfte är att underlätta kommunikation mellan utvecklare, att ge dem en klarare 
bild av vem de utvecklar programvaran för. Arketypen kompletteras ibland med en bild 

Process 

Input Analys
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för att underlätta för utvecklarna att ha just denna typ av användare i åtanke. 
Sammantaget används dessa variabler sedan för att gissa vad programmet behöver 
presentera för användaren för att denne i sin tur ska kunna utföra vad den vill (Cooper, 
Reimann, & Cronin, 2007).  
   
Olika metoder och principer för interaktionsdesign har olika sätt att förklara varför 
människor agerar som de gör. Förklaringsmodellen påverkar sedan hur designen ska gå 
till och till sist slutprodukten. Utgångspunkten när man använder personas eller user 
profiles kan sägas vara att människor agerar som de gör för att de är motiverade och 
motivationen kommer från människans mål (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007). 
   
Bruket att använda sig av olika typer av mentala modeller för att förstå hur en 
användare kommer att agera med produkten förefaller vara den dominerande synen på 
hur man ska se på användaren inom interaktionsdesignforskningen. Detta kan vara ett 
arv från kognitionspsykologin. Inom det inlärningspsykologiska fältet är synen på hur 
mänskligt beteende ska kunna förklaras eller prediceras en annan.   

Inlärningspsykologi och behaviorism 

I början av 1900-talet kom John Watson (1878-1958) att bli föregångare för den 
behavioristiska grenen av psykologin. Han förespråkade att psykologi borde bli 
beteendets vetenskap snarare än sinnets (Passer & Smith, 2004). Hans argument var att 
det är fruktlöst att uttala sig om inre skeenden, som tankar eller känslor, eftersom dessa 
inte kan observeras i vetenskaplig mening. En annan viktig behaviorist är B.F Skinner 
(1904-1990). Skinner menade att om vi känner till sambandet mellan det som föregår ett 
beteende och vad dess konsekvenser blir, d.v.s. om vi vet exakt i vilken situation ett 
visst beteende uppstår så behöver vi inte använda begrepp som t.ex. tankar eller känslor 
för att förklara mänskligt beteende (Passer & Smith, 2004). 
 
Behaviorismen är inte per definition en vetenskap utan en filosofi och 
kunskapstradition. Man har traditionellt en kunskapskritisk utgångspunkt (Ramnerö & 
Törneke, 2006). För de flesta som verkar inom fältet innebär det att man anser att 
psykologin ska bedrivas efter naturvetenskapligt mönster och att strävan ska vara att 
komma fram till generella lagbundenheter i mänskligt beteende (Teigen, 2006). 
   
Förutom att vara ett psykologiskt forskningsfält har behaviorismen också lett till en rad 
olika tillämpningar som har som syfte att lösa problem av mer praktisk art. Två av dessa 
tillämpningar, som är av vikt för föreliggande studie, är tillämpad beteendeanalys och 
programmerad inlärning.  

Tillämpad beteendeanalys  

Beteendeanalys är det systematiska studiet av variabler som påverkar mänskligt 
beteende (Sulzer-Azaroff & Mayer, 1991). Tillämpad beteendeanalys bygger på 
resultaten av beteendeanalytisk forskning och är i huvudsak ett verktyg för 
beteendeförändring i klinisk verksamhet. Den tillämpade beteendeanalysen är nära 
knuten till begreppet funktionell kontextualism. Med det menas att allt mänskligt 
beteende har en funktion i en given kontext (Ramnerö & Törneke, 2006). Under 
evolutionen har den organism som kunnat påverka och påverkas av sin omgivning haft 
fördelar framför den som inte kunnat det (Eikeseth & Svartdal, 2007). Evolutionen har 
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premierat funktionella beteenden. En av beteendeanalysens utgångspunkter är att allt 
beteende har en funktion för individen, även beteenden som på ytan kan tyckas 
destruktiva.  
   
Inom beteendeanalytisk teori beskrivs två huvudsakliga principer för inlärning, 
respondent och operant betingning. Senare har principer för hur biologi, språk och 
motivation påverkar vårt beteende lagts till, dock fortfarande inom ramen för 
föregående begrepp (Eikeseth & Svartdal, 2007). I denna framställning kommer endast 
operant betingning och därtill relaterade begrepp att beskrivas eftersom det bedöms vara 
det mest relevanta begreppet för studiens syfte.  

Operant betingning  

Operant betingning är inlärning via konsekvenser. Utgångspunkten är att en individ 
opererar på sin omgivning, enkelt uttryckt: prövar olika beteenden. De beteenden som 
får önskade konsekvenser tenderar att upprepas medan de som får oönskade 
konsekvenser tenderar att upphöra. Med detta menas alltså att tidigare erfarenheter av 
vilka konsekvenser ett visst beteende har fått kan sägas påverka sannolikheten att 
samma eller liknande beteende utförs igen.  Då sannolikheten ökar att ett beteende ska 
utföras i en viss omgivning på grund av beteendets tidigare konsekvenser benämns det 
som att beteendet har förstärkts. Då sannolikheten för att beteendet uppkommer minskar 
benämns det som att beteendet har bestraffats (Eikeseth & Svartdal, 2007). 

Förstärkning  

Förstärkning är per definition det som har ägt rum då ett beteende ökar i frekvens på 
grund av tidigare konsekvenser av beteendet. Vanligtvis antas konsekvenser, som är 
önskade av individen, vara förstärkande men detta kan alltså påvisas först i efterhand 
enligt definitionen. Detta även kan uttryckas som att individen opererar på sin 
omgivning (beter sig) för att uppnå dessa åtråvärda konsekvenser. Lyckas det tenderar 
individen att, nästa gång denne ställs inför liknande premisser, försöka operera på 
omgivningen på liknande sätt för att uppnå samma önskade konsekvenser.   
 
En viktig distinktion är att skilja på förstärkning och belöning. En belöning kan vara 
förstärkande, men är det inte nödvändigtvis. En chokladkaka efter väl utfört arbete kan 
upplevas appetativt för en person som då kan tänkas vilja utföra arbetet igen. Den 
kostmedvetne kanske upplever chokladkakan som aversiv och då kommer 
sannolikheten att arbetet utförs igen minska.  En förstärkare är alltså en förstärkare då 
den har som funktion att öka frekvensen av ett beteende (Eikeseth & Svartdal, 2007).  
 
Det finns två kategorier av förstärkning, positiv och negativ. Positiv förstärkning är när 
konsekvensen innebär att man tillför något som är positivt, appetativt, för individen. 
Negativ förstärkning är när något som upplevs negativt eller  aversivt, avlägsnas. Det 
vill säga positivt och negativt avser huruvida något tillförs respektive avlägsnas, båda 
kategorierna avseer dock fortfarande förstärkning och har som funktion att öka 
frekvensen av ett givet beteende (Ramnerö & Törneke, 2006). 

Bestraffning  

Då ett beteende minskar i frekvens på grund av dess tidigare konsekvenser talar man om 
bestraffning. Precis på samma sätt som man inte ska förväxla förstärkning och belöning 
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ska man inte förväxla bestraffning som vi använder det till vardags med hur det används 
här. Bestraffning här betecknar den funktion en konsekvens har (Eikeseth & Svartdal, 
2007). På samma sätt som med förstärkning kan en bestraffning benämnas positiv eller 
negativ beroende på om konsekvenser innebär att något tillförs eller avlägsnas.  

Utsläckning  

Utsläckning betecknar det som sker när ett beteende tidigare har förstärkts av vissa 
konsekvenser och att dessa konsekvenser uteblir. Beteendets frekvens minskar då för att 
så småningom helt upphöra (Ramnerö & Törneke, 2006). Ett vanligt 
laboratorieexperiment som stödjer detta fenomen är då en råtta som belönats med pellets 
för beteendet att trycka på en knapp inte längre får belöningen. Råttan trycker mer och 
mer sällan på knappen för slutligen helt upphöra med beteendet (Kazdin, 1978). 

Stimuluskontroll  

Operant betingning är inlärning via konsekvenser. Beteenden som förstärks ökar i 
frekvens. De gör dock inte detta helt slumpmässigt utan deras frekvens kommer att öka i 
den situation där de förstärktes. Det som händer vid inlärning kan beskrivas som att 
individen lär sig att en given antecedent fungerar som en signal för att en given 
konsekvens kommer att följa på ett visst beteende (Ramnerö & Törneke, 2006). 
Stimuluskontroll är då ett visst beteende uppvisas i närvaro av ett givet stimuli. 
Stimulits så kallade kontroll kan vara stark i varierande grad och det är endast 
undantagsvis som man kan klarlägga ett direkt orsakssamband mellan en antecedent och 
det beteende som följer på det. Som exempel kan tas då en hund lärt sig att sitta då 
kommandoordet sitt uttalas. Hundens beteende att sätta sig sägs då vara under 
stimuluskontroll eller det givna stimulit sitt utlöser ofta hundens beteende att sätta sig.   

Generalisering och Diskriminering  

Genom operant betingning upprättas ett samband mellan beteende och dess 
konsekvenser i en kontext av vissa stimuli. Ett stimulus kommer genom 
stimuluskontroll att kunna ge upphov till ett visst beteende. Men det är också så, till 
följd av det som kallas generalisering, att stimuli som liknar andra stimuli kan ge 
upphov till samma eller liknande beteenden. Den motsatta processen är diskriminering, 
vilket är då individen skiljer på stimuli som liknar varandra men i vars närvaro samma 
beteende får olika konsekvenser (Ramnerö & Törneke, 2006). I exemplet med hunden 
ovan kan tänkas att hunden diskriminerar mellan kommandoordet sitt, då det kommer 
från hundens matte och en vilt främmande person och kommer således kanske inte att 
sätta sig på kommando från en främmande person. Däremot har kommandoordet kanske 
generaliserats till att även fungera som stimuli för att sätta sig då det kommer från 
hundens husse. Diskriminering och generalisering kan sägas hjälpa individen till ett mer 
funktionellt sätt att förhålla sig till omgivningen (Eikeseth & Svartdal, 2007).  

Regelstyrt beteende  

Våra tankar spelar en viktig roll när nya beteenden uppstår. Ett exempel kan vara att 
borsta tänderna. Man får som liten lära sig att borsta tänderna varje kväll, annars får 
man hål i dem. En sådan instruktion kan leda till att man borstar tänderna, utan att man 
behöver ha upplevt de negativa konsekvenserna av att göra det. Beteendet är fortfarande 
under styrt av dess konsekvenser, om man inte fick beröm av tandläkaren för att man 
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inte har några hål, eller om tandkräm plötsligt skulle börja smaka rutten fisk, så skulle 
beteendet kunna upphöra. Men att beteendet uppstår är en följd av att en regel har 
etablerats. Detta, regelstyrt beteende, har stor inverkan på vad människan kan lära sig 
och hur beteende kan påverkas (Ramnerö & Törneke, 2006). 

Sekvensanalys  

I tillämpningen av de beteendeanalytiska begreppen i klinisk verksamhet är 
sekvensanalysen (Ramnerö & Törneke, 2006), även kallad ABC-analys eller treledat 
analysschema (Eikeseth & Svartdal, 2007) viktig. Denna typ av analys är central i 
arbetet att analysera operant beteende (Eikeseth & Svartdal, 2007) Tre begrepp används: 
antecedent, beteende och konsekvens (kan också benämnas stimulus, respons och 
konsekvens). En antecedent är något som ökar eller minskar sannolikheten för att ett 
beteende äger rum. En konsekvens ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende 
upprepas. I en sekvensanalys analyserar man mänskligt beteende i sekvenser av 
antecedenter, beteenden och konsekvenser för att förklara det. 
 
Ovanstående är en översiktlig genomgång av de, för föreliggande studie, viktigaste 
principerna i tillämpad beteendeanalys. Att utföra en beteendeanalys är idag en central 
del av de kliniska behandlingar med beteendeterapi som används av vårdande personal 
runt om i världen. Detta arbete ställer frågan hur detta sätt att förklara och påverka 
beteenden kan användas i interaktionsdesign. Ingen sådan metodik har kunnat påvisas. 
Inom pedagogikens område finns dock en inlärningspsykologisk tillämpning som är av 
intresse, då den avhandlar närliggande frågeställningar: programmerad inlärning.   

Programmerad inlärning  

Programmerad inlärning är ett begrepp som är myntat av B.F Skinner och är 
ursprungligen till för att utveckla en manualiserad pedagogik som bland annat var tänkt 
att användas för att bygga maskiner för automatiserad undervisning (detta var före 
datorernas tid). En av grundtankarna var att inlärning blir mer effektiv om man bygger 
undervisningen så att det är positivt förstärkande att delta i den, snarare än att försöka 
styra eleven genom aversiv kontroll (Skinner B. F., 1984). Med inlärningsmaskiner som 
anpassade inlärningen till varje elevs nivå skulle inlärningen kunna präglas av nästan 
uteslutande positiv förstärkning.  
 
Efter datorernas intåg började Programmerad inlärning naturligt att tillämpas inom detta 
område. Flera studier tyder på att Programmerad inlärning är effektivt för inlärning med 
hjälp av datorer. Man har i experimentella studier kunnat påvisa att individer lär sig mer 
med denna metodik än med traditionella metoder (Kulik, Schwalb, & Kulik, 1982) 
(Kulik, Cohen, & Ebeling, 1980). 
 
Programmerad inlärning är en teoribildning vars kunskapsinnehåll beskriver vilka 
egenskaper en pedagogisk miljö ska ha, men inte hur man konkret ska skapa en sådan 
miljö. Två av de mest tongivande personerna inom området, Julie och Ernest Vargas, 
sammanfattar i en artikel forskningen och presenterar det de ser som de viktigaste 
rekvisiten på en effektiv inlärningsmiljö. De är 1) Beteendemål 2) Förstärkning 3) 
Aktivitetsnivå: Hög och Relevant 4) Successiv Approximation och 5) Bemästrande före 
Fortskridande (författarnas översättning) (Vargas & Vargas, 1991). 
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Beteendemål  

Personer som kommer till en lärandemiljö har alla olika beteenderepertoarer. Därför 
måste alla som använder en lärandemiljö få olika behandling om man vill ge dem 
optimala förutsättningar att lära. Med detta som utgångspunkt måste två mål sättas för 
lärandemiljön. Det ena är ett bemästrandeminimum, det som det krävs att alla som 
genomgår miljön ska kunna efter att ha gjort det. Det andra målet är att tillåta och 
förstärka en diversifiering av beteenderepertoarerna hos eleverna (Vargas & Vargas, 
1991). 

Förstärkning  

Uppgiften att designa en förstärkare på förhand blir alltid mer eller mindre välgrundade 
prediktioner. Huruvida något är förstärkande eller inte kan bara avgöras empiriskt. För 
att minska antalet iterationer kan man ändå försöka basera sina prediktioner på något. 
Om frågan är: Vad är förstärkande? blir den naturliga följdfrågan: Vilka beteenden är 
högfrekventa? B.F. Skinner säger "It is characteristic of the human species that 
successful action is automatically reinforced" (Skinner B. F., 1984, s. 952). Som bevis 
framför han dataspel, där man löser tidsödande komplexa uppgifter helt utan yttre 
belöningar, och till och med är beredd att betala för det. Förstärkningen är den mycket 
precisa respons datorn ger då man uppvisar ett korrekt beteende (Vargas & Vargas, 
1991). 

Aktivitetsnivå: Hög och Relevant  

För att kunna lära in ett beteende hos en individ måste denne vara aktiv, uppvisa 
beteenden. Finns det inga beteenden så finns det heller inget korrekt beteende att 
förstärka. Vidare är det så att ju högre aktivitetsnivå individen uppvisar, desto mer 
inlärning kan ske per tidsenhet. Inlärning är här definierat som en selektiv process där 
konsekvenser gradvis styr individen i den önskvärda riktningen (Vargas & Vargas, 
1991). Individen måste ha möjlighet att operera på miljön, det måste finnas mer än en 
knapp att trycka på och varje knapptryckning måste resultera i att miljön förändras. Ett 
annat rekvisit för att vara en bra lärandemiljö är att aktiviteten är relevant. Med relevant 
menas här att man vill att studenten ska uppvisa korrekt beteende av rätt orsaker. Ett 
exempel: I ett frågeformulär med flervalsalternativ så kan man svara rätt genom att 
gissa, man har då utfört rätt beteende, men av fel orsaker (Vargas & Vargas, 1991). 

Successiv Approximation  

Utifrån antagandet att det är förstärkande att agera korrekt i en utmaning så måste 
utmaningarna i ett program utformas så att studenten hela tiden klara av dem. Den som 
genomgår programmet kan inte förväntas tillägna sig den nya färdigheten i ett svep, 
istället ska små steg i rätt riktning belönas. Ett viktigt verktyg för att uppnå successiv 
approximation är att skapa förgreningar, s.k. branches. En förgrening är en del av en 
instruktion som tillåter personer med olika ingångsvärden gällande kunskap om det 
aktuella ämnet att få rätt svårighetsgrad. Ett exempel: ett program som ska lära ut 
segling kan ha olika branches beroende på hur mycket personerna kan om t.ex. 
meteorologi, navigering och aerodynamik. Den som kan tillräckligt om navigering 
behöver inte gå förgreningen som avhandlar grunderna för det, den som har läst 
meteorologi styrs förbi avsnittet om det, och så vidare (Vargas & Vargas, 1991). 
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Bemästrande före fortskridande  

En grundsten i Programmerad inlärning är att inlärningen ska ske i en takt som gör att 
alla som genomgår ett program ska lyckas, om inte med allt, så i väldigt hög grad. För 
att detta ska kunna ske krävs att graden av fortskridande, hur komplexa uppgifter eleven 
får, följer dennes utveckling i den aktuella färdigheten. Man bör bemästra en nivå innan 
man tas vidare till nästa, annars blir det för svårt och man misslyckas (Vargas & Vargas, 
1991). 

Syf t e  

Syftet med detta arbete är att skapa ett tillvägagångssätt, en metod, för 
interaktionsdesign som utgår ifrån tillämpad beteendeanalys och Programmerad 
inlärning. Utöver att hämta begrepp och teori från dessa fält ska metoden sträva efter att 
inkorporera metodologiskt objektiva tillvägagångssätt. Den ska också vara så beskaffad 
att den är så lätt att tillämpa som möjligt. Därför ska den i möjligaste mån beskriva 
vilken information som ska insamlas och i vilken ordning frågeställningar i en 
designprocess ska besvaras. För att bidra till en vidareutveckling av den designmetod 
som föreslås ställs även följande frågeställningar upp:  
 
• Vilka delar av metoden är mest användbara under tillämpningen?  
• Vilka teoretiska frågor eller praktiska problem kan denna metod ej adressera?  
 
Studien avgränsas genom att den ej beforskar enskilda samband i interaktionen 
människa-dator. Fokus ligger på att ta fram ett tillvägagångssätt för interaktionsdesign.   
 
David Sjöberg och Katarina Wästerfors (2008) använder begreppet byggstensstudie för 
kvalitativa fallstudier som är inriktade på att exponera delar av ett sammansatt teoretiskt 
mönster. Det kan passa denna studie eftersom det till dags dato inte finns något tydligt 
beskrivet strukturerat tillvägagångssätt som uttryckligen bygger på de teorier som ska 
användas här. Att ta fram en första struktur kan ses som en byggsten i det större 
projektet att skapa en mer fullständig sådan designmetod. Det skulle kunna få en stor 
mängd tillämpningar i dagens teknikberoende samhälle. Exempel kan vara då man ska 
designa interaktiva redskap för skola och högskola, internetbaserad psykoterapeutisk 
behandling och sjukvårdsrådgivning.  

Metod  

För att skapa en metod för interaktionsdesign, som bygger på Programmerad inlärning 
och tillämpad beteendeanalys, togs fyra steg. Huvudtanken var att växla mellan 
litteraturstudier, teoretiska resonemang och praktik. Detta tänktes ge en mer praktisk 
användbar metod i motsats till en rent teoretisk sammanslagning av tillämpad 
beteendeanalys, Programmerad inlärning och existerande metoder för 
interaktionsdesign. Följande steg vidtogs för att besvara frågeställningarna:  
   
• Litteraturstudium  
• Ta fram en en metod för interaktionsdesign som bygger på Programmerad 
inlärning, tillämpad beteendanalys och existerande metoder för interaktionsdesign.  
• Tillämpa metoden på ett fall - göra analys och föreslå förändringar av 
internetspelet Dice Arena med hjälp av metoden.  
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• Föra forskningsdagbok kring frågor som dyker upp under framtagningen och 
tillämpningen av metoden samt att sedan analysera dessa och övriga frågor som 
uppkommit.  

Litteratursökning och läsning  

För att sammanställa en övergripande bild av forskningsområdet interaktionsdesign 
söktes databasen PsycInfo igenom efter forskning inom interaktionsdesign och 
inlärningspsykologi, beteendeanalys och programmerad inlärning. För detta användes 
relevanta sökord i olika kombinationer. Totalt genomsöktes ca 1000 artiklar. Dessa 
artiklar sorterades sedan utifrån intresse, där titeln lästes först, sedan abstraktet och 
avslutningsvis hela artikeln. För att betraktas som intressant skulle artikeln innehålla 
något som berörde designmetodik.   
   
Även övrig litteratur lästes och valdes ut utifrån samtal med utvecklare på Jadestone (se 
nedan för beskrivning av Jadestone). Portalverk föredrogs då både tillämpad 
beteendeanalys och interaktionsdesign är forskningsområden som rymmer mycket 
litteratur. Följande verk lästes: About Face 3: The Essentials of Interaction Design 
(Cooper, Reimann, & Cronin, 2007), Interaction design: foundations, experiments 
(Hallnäs & Redström, 2006) samt How do you design? A compendium of models 
(Dubberly, 2002). Den huvudsakliga källan när det gäller Programmerad inlärning var, 
utöver en mängd experimentella studier, en sammanfattande artikel av Julie och Ernest 
Vargas, Programmed Instruction: What It Is and How to Do It (Vargas & Vargas, 
1991).  

Framtagande av en metod för interaktionsdesign  

Som utgångspunkt för designmetoden togs den arketypiska designprocess som beskrivs 
i stycket ovan om interaktionsdesign. Därefter fördes resonemang om hur denna 
abstrakta beskrivning skulle kunna inkorporera en användning av beteendeanalys och 
programmerad inlärning. Olika idéer prövades teoretisk med det existerande fallets 
ingångsvärden för att hitta en metod som var internt koherent. Relevanta frågor och 
resonemang fördes in i forskningsdagboken för vidare analys och litteratursökning. 

Göra analys och föreslå förändringar av det specifika fallet Dice Arena med hjälp av 
den framtagna metoden.  

Den framtagna metoden tillämpades på fallet Dice Arena. Det vill säga metoden 
användes som utgångspunkt för att analysera och föreslå förändringar i Dice Arena. 
Syftet var att samla data för att kunna besvara studiens två frågeställningar. Processen 
att analysera och föreslå förändringar registrerades kontinuerligt i en forskningsdagbok.   

Föra och analysera forskningsdagbok  

Föra forskningsdagbok innebar att kontinuerligt skriva ner de skeenden under studien, 
som författarna ansåg vara viktiga. Syftet var att skapa ett underlag till analys av de 
frågeställningar som uppkom under skapandet och tillämpningen av metoden. 
Informationen användes både som underlag för att bygga designmetoden och för att 
beskriva tillämpningen av den. I dagboken registrerades löpande relevanta citat från 
litteraturen, författarnas tankar och teoretiska överväganden samt praktiska 
förehavanden. Anteckningarna i dagboken ordnades efter vilken del av studiens syfte de 
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ansågs relevanta för. Under arbetets gång användes det som registrerats i dagboken 
kontinuerligt som stöd i analysen av aktuella frågor.   

Fallstudie: Dice Arena.  

Utifrån syftet att ta fram en praktisk metod ville författarna under studiens gång 
använda den framtagna metoden på ett verkligt fall av design. Via organisationen 
Dataspelsbranschen, som är ett kommunikationsorgan för svenska spelutvecklare, kom 
författarna i kontakt med företaget Jadestone. Företaget grundades 2002 och är nu ett 
företag med ca 70 anställda i fyra länder, vars huvudsakliga verksamhet är att utveckla 
spel för internet (som spelas från en vanlig internetbrowser, t.ex Internet Explorer) och 
mobiltelefoner. Deras affärsidé är att erbjuda en plattform och tillhörande spel för 
företag som redan har en etablerad onlinepublik. Jadestones spel är ofta en del av 
företagens utbud av spel. Bland deras nuvarande kunder och partners kan nämnas Paf, 
Nordic Bet och Bwin. Författarna hade ett första möte med Jadestone den 18 December 
2009, och blev då erbjudna att göra en analys/utvärdering av deras produkt Dice Arena. 
Arbetet utfördes utan ersättning från företaget. Fallet kan sägas vara ett 
bekvämlighetsurval, det vill säga att företaget Jadestone och fallet Dice Arena valdes 
utifrån att det var det enda tillgängliga snarare än utifrån andra parametrar.  

Dice Arena  

Dice Arena hade nyligen lanserats av Jadestone när designprojektet vi deltog i tog sin 
början. Det är en internetbaserad miljö för tärningsspel mot andra spelare om pengar. 
Miljön inkluderade under studien två olika spel, Dice Hold'em (DH) och Shoot the 
Moons (StM). Båda spelen spelas alltid på bord med totalt mellan två och sex spelare. 
Detta gör spelen till så kallade multiplayerspel.  
 
Det första spelaren möter när denne går in på Dice Arena är Lobbyn, den plattform som 
spelaren  bestämmer förutsättningarna för att spela utifrån. Hit kommer spelaren tillbaka 
efter varje gång denne har spelat. I Lobbyn kan spelaren välja spel, hur mycket 
insatserna ska vara samt vilken spelform som denne vill spela just nu. I Lobbyn väljs 
även huruvida spelet ska vara om riktiga pengar eller om det ska vara ett övningsspel 
om låtsaspengar, så kallade Play Money (PM). Både DH och StM kan spelas i tre olika 
former: cash games, turneringar och sit & go. Dessa spelformer förklaras närmare 
nedan.  
 
När spel och spelform valts kommer spelaren till ett virtuellt spelbord där varje spelare 
representeras av en avatar. En avatar är en grafisk karaktär som spelarna själva får välja. 
Spelborden och avatarerna ser likadana ut i båda spelen.  

Dice hold'em  

Dice Hold'em liknar det klassiska kortspelet Texas Hold'em Poker, men korten har bytts 
ut mot tärningar. Det spelas en hand i taget och så fort en hand är klar påbörjas nästa 
hand, givet att det finns spelare kvar på bordet. Spelet börjar med att alla spelare rullar 
två tärningar som är dolda för de övriga spelarna. Därefter tar en runda med satsningar 
vid. I nästa steg rullas tre tärningar som är öppna och gemensamma för alla spelare. 
Därefter satsning, ytterligare en tärning, satsning, tärning och till sista den avgörande 
satsningen. Totalt finns nu fem tärningar på bordet och två dolda för vare spelare. 
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Handen vinns av den spelar som, med sina dolda tärningar och de öppna på bordet, har 
den bästa kombinationen. Endast fem av de sju tärningarna får användas i 
kombinationen som rankas från ett enkelt par som sämst, till fem tärningar av samma 
valör som bäst.  

Shoot the Moons  

Spelet Shoot the Moons är enklare till sin natur. Spelarna sitter på ett likadant virtuellt 
bord och representeras av sina avatarer, precis som i DH. Spelet går ut på att, på tre kast 
med två tärningar, få högst antal prickar på tärningarna. Mellan varje kast satsas pengar. 
Resultatet av det senaste kastet visas efter att satsningarna är genomförda. Slutligen 
vinner den spelare som har flest prickar totalt på de sex tärningarna.  

Cash games, Turneringar och Sit & Go  

Spelen kan spelas i olika former där så kallade cash games är det vanligaste. I denna 
spelform använder spelaren hela tiden sina egna pengar, i motsats till marker som 
används i övriga spelformer. Man kan när som helst avsluta spelet genom att lämna 
bordet.  
 
I turneringar betalar spelarna en given summa för att få vara med. Denna summa ger 
spelarna en annan summa marker. Exempelvis kan en turnering kosta 1€ att få vara med 
i. Detta kan då ge spelaren 2000 marker att spela för. Turneringar börjar alltid på en 
utsatt tid och upp till 500 spelare kan vara med i en turnering samtidigt. Alla spelare 
startar med det angivna antalet marker. Spelarna spelar fortfarande på bord om 
maximalt 6 spelare. När spelarens marker är slut är denne ute ur turneringen. Spelare 
vinner pengar genom att vara kvar till slutet i turneringen. Vinnaren av turneringen 
vinner även mest pengar ur potten, som utgörs av alla spelares insatser. Därefter vinner 
ett antal spelare utifrån vilken placering de fick.  
 
En speciellt populär form av turnering är så kallade freerolls. De är identiska med 
vanliga turneringar men är gratis att anmäla sig till. Spelarna kan dock fortfarande vinna 
pengar men vanligen endast en mindre summa.  
 
Sit & Go är en form av turnering som vanligen består av färre spelare, ofta mellan två 
och sex spelare. Den startar så fort angivet antal spelare har anmält sig, till skillnad från 
vanliga turneringar. I övrigt liknar den vanliga turningar med avseende på inköp av 
marker och prisstruktur vid vinst. Spelen finns tillgängliga på följande hemsidor 
www.paf.com, www.bwin.com och www.nordicbet.com.      

Resul t at  

Resultatet nedan redovisas i tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver metoden som togs 
fram och sedan tillämpades. Det andra avsnittet beskriver hur tillämpningen gick till och 
resultatet av den. Det tredje och sista avsnittet beskriver resultatet av analysen av 
forskningsdagboken. Det sista avsnittet delas upp i relevanta teman som avser att svara 
på frågeställningarna i syftet. 
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Metod för interaktionsdesign  

Metoden har fem steg, som beskriver den iterativa process som föreslås. Med iterativ 
menas att de fem stegen upprepas tills önskat resultat föreligger. Logiskt följer stegen en 
given ordning där det senare steget bygger på att information inhämtats från det förra:  
 

1. Samla användardata  
2. Definiera beteendemål  
3. Sekvensdesign  
4. Implementera  
5. Testa  

 
I det första steget försöker man skapa sig en bild av användaren genom att samla 
information. Den används för att göra en bedömning av vad användaren kan ha för 
önskemål. Detta tankearbete ska ligga till grund för en definition av vilken psykologisk 
funktion man vill att designprodukten ska ha och en tydlig specifikation av vilka 
beteenden som kan fylla denna funktion. Sekvensdesignen är rent teoretiskt nära knuten 
till föregående steg, i det att beteendemålen i någon mån beskriver en sekvens av 
beteenden. Skillnaden ligger i att om beteendemålen fokuserar på beteendenas funktion 
så handlar sekvensdesignen i högre grad om deras form. Sekvensdesignen konkretiserar 
beteendemålen. Det fjärde steget är av praktisk karaktär. Implementera betyder att sätta 
i verket. Här byggs miljön. Slutligen testas miljön, information samlas inom hur 
användaren beter sig i interaktion med produkten. Informationen kan användas som 
ledning för arbetet i nästa iteration. 
 
Nedan beskrivs varje steg i processen mer i detalj med avseende på vilka teoretiska 
resonemang som anses relevanta. På grund av den iterativa processen är det första och 
sista steget nära förknippade med varandra och varje steg kan se lite annorlunda ut i 
praktiken beroende på var i designprocessen man befinner sig. Därför har det varit en 
strävan att beskriva stegen på principiell nivå, även om vissa mer praktiska inslag finns. 
Viktigt att notera är också att man vid metodens tillämpning bör vara relativt bekant 
med åtminstone de grundläggande begreppen och teorierna i tillämpad beteendeanalys.   

1. Samla användardata  

Insamlingen av användardata bör i möjligaste mån styras av principen om metodologisk 
objektivitet. I fallet med användardata blir konsekvensen att man bör unvika 
resonemang om användarens inre egenskaper, såsom personlighet, känslor, attityder, 
osv. och istället fokusera på observerbara fenomen, som beteenden eller sådant som har 
en känd korrelation med beteenden.  
   
Uttryckt med inlärningspsykologiska begrepp ska användardata användas för att säga i 
vilken kontext en potentiell användare utför ett visst beteende. Detta används sedan för 
att göra en prediktion av hur en användare kommer att bete sig i den miljö man 
designar. Vilken antecedent kommer att öka sannolikheten för ett visst beteende? Vilka 
konsekvenser på beteenden kan antas vara förstärkande?  
 
Ett sätt att omvandla observationer till prediktioner kan vara att, lite förenklat, tänka sig 
att om en individ har utfört ett beteende en gång i en viss kontext så är det mer sannolikt 
att han gör det igen i en tänkt identisk kontext, men också att han utför beteendet i en 
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kontext som liknar den tidigare i något avseende som kan anses relevant. Ett annat sätt 
kan vara att observera att en individ utför ett beteende i en viss kontext men inte i en 
annan. Utifrån den observationen kan sedan hypoteser formuleras angående vad som 
borde förändras i den kontext där beteendet inte uppstår, för att det ska göra det.  

2. Definiera beteendemål  

Som benämningen antyder är beteendemålen de beteenden vi vill att användaren ska 
uppvisa i interaktionen med programmet. Att definiera ett beteendemål är att uttrycka 
sin designidé i det eller de beteenden man vill att produkten ska ge upphov till.  
 
Det första steget i att definiera beteendemål är att resonera kring vad den digitala 
miljöns funktion ska vara för användaren. Ordet funktion har här en annan betydelse än 
vad det har i vardagsspråk. Här definieras funktion som de huvudsakliga förstärkare 
som programmet kan tänkas erbjuda användaren, en psykologisk funktion. Vilka tror 
man ska vara de huvudsakliga förstärkarna? Här bör det finnas en överensstämmelse 
med de användardata som insamlats.   

3. Sekvensdesign  

Det här är det steg då man ska konkretisera i en design hur beteendemålen ska uppnås 
och vilka beteenden som kan vara markörer på att beteendemålet uppfyllts. Detta sker 
genom en växelverkan mellan analys och syntes. För analysen används i grunden 
samma tillvägagångssätt som vid en sekvensanalys. Begreppet sekvensanalys kommer 
från beteendeanalysen. Det kallas också ABC-analys (Ramnerö & Törneke, 2006). I 
beteendeanalysen används det för att kartlägga och förstå beteenden. Tillämpningen här 
är annorlunda eftersom det handlar om beteenden som inte existerar ännu, men 
principerna för att beskriva beteenden i en kontext är densamma.  
 
När man gör en sekvensdesign så slår man samman informationen som har genererats 
tidigare i designprocessen. Från steg 1 vet man någonting om användarens tidigare 
beteenden. I steg 2 har man definierat vilken funktion man vill att programmet ska ha 
för användaren och formulerat ett övergripande beteendemål. Sekvensdesignen innebär 
att, genom en växelverkan mellan analys och syntes, konkretisera hur detta kan 
manifesteras i en konkret digital miljö som användaren kan interagera med.  
 
I de första iterationerna i en designprocess blir sekvensdesignen av nödvändighet 
skissartad. Det kan vara svårt att ha en fullständig bild av den miljö man arbetar med 
ner på beteendenivå. Viktigare än att specificera varje beteendes antecedenter och 
konsekvenser kan vara att beskriva sekvensen på en mer abstrakt nivå, för att kunna 
jobba vidare med konceptet. Den styrande principen är att sekvensdesignen ska närma 
sig den konkreta bilden av hur interaktionen ska komma att se ut. Från denna 
översiktliga bild kommer man genom iterationerna att närma sig den högsta detaljnivån, 
som är att arbeta med varje enskild beståndsdel av den digitala miljön.  
 
Den digitala miljöns språk i kommunikationen med användaren och sekvensdesignens 
minsta enhet, kallas en frame. Varje förändring i programmets visuella presentationer 
kan kallas en ny frame. Varje frame är en ny antecedent, men också en konsekvens av 
det beteende som ledde till att den presenteras. Det handlar om att analysera och skapa 
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en kedja av växelverkan mellan beteenden som användaren uppvisar och de visuella 
representationer den digitala miljön svarar med.  
 
För varje frame specificeras ett eller flera beteendemål. (Dessa kan betraktas som 
beståndsdelar av det mer övergripliga beteendemål som definieras i steg 2.) Analysens 
uppgift är sedan att granska hur framen är som antecedent för detta beteendemål, vilka 
aspekter av framen ökar sannolikheten för den önskade responsen? Likaledes granskas 
framen som konsekvens. Om beteendemålet i föregående frame var ett beteende som 
ska upprepas i något sammanhang så är frågan hur väl framen förstärker det beteendet. 
  
En analys av det här slaget kan sannolikt aldrig kartlägga alla tänkbara beteenden i 
miljön. Det behövs inte särskilt många funktioner i en applikation för att skapa i det 
närmaste oändliga kombinationsmöjligheter. När en sekvensdesign görs kan man bli 
tvungen att prioritera bort vissa analyser. Fokus kan då ligga på de beteenden som man 
bedömer krävs för att uppfylla den psykologiska funktionen.  
   
För att skapa struktur till en sekvensdesign kan följande formulär användas:  
   
Nr Frame Beteendemål 

(BM) 
Antecedent + Antecedent - Konsekvens på 

föreg. frame 
Interventions 
förslag 

Varje frame 
numreras för 
att lättare 
kunna 
refereras till. 

Varje frame 
namnges 
även för att 
senare 
kunna 
refereras till. 

Varje rad 
representerar 
ett 
beteendemål 
som 
specificeras 
här 

Under denna rubrik  
noteras aspekter av 
antecedenten som 
bedöms öka 
sannolikheten att 
beteendemålet uppfylls 

Under denna rubrik - 
noteras aspekter av 
antecedenten som 
bedöms minska 
sannolikheten att 
beteendemålet 
uppfylls. 

Under denna 
rubrik noteras 
vilka 
konsekvenser 
denna frame ger 
på uppfyllt 
beteendemål i 
föregående 
frame, då detta 
befinns relevant. 

Under 
interventionsförslag 
noteras de förslag som 
uppkommer under 
analysen, kopplat till 
aktuell frame 

 
I sekvensdesignen specificeras, under beteendemål, de beteenden som användaren ska 
utföra för att leda denne närmre de centrala förstärkare som definierats i punkt 2. 
Definiera Beteendemål.  

4. Implementera  

I den här fasen sker den fysiska konstruktionen av produkten. Detta innebär främst 
programmering och andra arbeten av tekniska karaktär. Hur detta lämpligen utförs 
ligger utom ramen för denna studie.  

5. Testa  

För utvärderingen så går man tillbaks till sekvensdesignen och beteendemålen och 
mäter i vilken grad dessa uppfylls då användaren kommer i kontakt med produkten. Det 
är inte nödvändigtvis så att man ska mäta alla beteenden man har planerat för, utan kan 
t.ex. välja en del av beteendemålen som man anser vara mest intressant, eller säger mest 
om huruvida ens design har haft önskvärd effekt. Här kan man använda de rekvisit som 
beskrivs av Vargas & Vargas (1981): beteendemål, förstärkning, aktivitetsnivå, 
successiv approximation och bemästrande före fortskridande.  
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Tillämpning av metoden  

Författarnas arbete med Dice Arena inleddes i mitten av januari 2009 och avslutades i 
mitten av april 2009. Arbetets som gjorts kan beskrivas som två iterationer av den 
process som beskrivs under rubriken metod för interaktionsdesign. Viktigt att notera är 
att tillämpningen som den beskrivs inte är att betrakta som en idealisk tillämpning utan 
endast ett exempel på hur en tillämpning kan se ut.  

Iteration 1  

1. Samla användardata  

Eftersom Dice Arena redan var lanserad på marknaden och en aktiv produkt så fanns det 
hopp om att få tillgång till statistiska data från verkliga beteenden.  Företaget hade 
också ett databassystem för lagring av data, men inte tillgång till sådana om 
användarnas beteende i Dice Arena. De data som fanns tillgängliga var mer anpassade 
för att se den generella utvecklingen och kunna läsa av ekonomiskt relevanta data.  
 
I den förstudie Jadestone gjorde för utvecklingen av Dice Arena så använde man sig 
huvudsakligen av en större undersökning av användare på spelwebsidan www.paf.com. 
Undersökningen definierade marknadssegment och målgrupper utifrån vad spelares 
underliggande motivation för att spela är.  
 
Data i undersökningen baserades på telefonintervjuer. Man frågade registrerade spelare 
på websidan varför de spelade. Efter att ha ordnat dessa i grupper efter hur de svarade 
undersöktes de sedan statistiskt med avseende på vilka variabler som samvarierade med 
den rapporterade motivationen. Det var till exempel vilken typ av spel de spelar, hur 
länge de spelar och hur stora summor de omsätter.  
 
Det var svårt att tolka resultaten av den undersökningen, dels fanns inte själva 
undersökningen med rådata och metod tillgänglig. Det bedömdes också som ett problem 
med den svarsbias man kan förvänta sig i en sådan undersökning (Hartman, 1998). Man 
kan tänka sig att det finns en tendens att påverkas av vad som är socialt önskvärt när 
man svarar på frågor om spelande.   
   
Således var tillgången på renodlade beteendedata begränsad. Det enda som egentligen 
kändes till var att samtliga som kommer in på Dice Arena är registrerade på en 
spelwebsida, eftersom man måste gå via en sådan för att spela där. Det betyder att vi vet 
att användarna har gått igenom en relativt tidsödande registreringsprocess för att få 
spela. De uppgifter, utifrån undersökningen av Pafs användare, som kom att 
användas för att göra antaganden om användarna var att ca 25% av de som spelar har 
erfarenhet av internetpoker samt att dessa spelare till stor del är män (73,8%). Vidare 
var det känt att publiken på spelwebsidor är i åldern 18-55 år. Dessa data ansågs 
korrelera med vissa beteenden. Dels visste vi att sannolikheten att användarna spelat 
internetpoker var stor, dels antogs att män i vår kultur i hög grad är förstärkta i 
tävlingsbeteende. När det gäller åldern så vet man att personer i ett visst åldersspann i 
högre grad uppvisar vissa beteenden, specifikt vilka kom i det fallet inte att 
specificeras.    
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Utifrån bristen på användardata valdes deltagande obeservation som ett sätt att samla in 
data om användarna. Syftet med denna deltagande observation var att undersöka hur 
användarna upplevde spelet i dess dåvarande form. Väl medvetna om de problem med 
reliabilitet metoden innebär så antogs att författarna själva var tillräckligt representativa 
för att man skulle kunna dra slutsatser om användarna på detta sätt. Jadestone försåg 
författarna med spelkonton på websidan samt en summa på 30€ att spela för. Under den 
första månaden på projektet spelade de totalt 30 h vardera.  Nedan presenteras relevanta 
fynd från deltagande observationen. 
 
 Tur och skicklighet. Spelet upplevdes som i hög grad påverkbart genom 
skicklighet. Under de första timmarna av spelande hamnade man generellt i mitten av 
fältet i en turnering. Efter cirka halva perioden erhölls placeringar i turneringar som 
tydligt upplevdes som så framskjutna och med sådan regelbundenhet att skicklighet 
måste ha påverkat utfallet.  
 
Efterhand kunde även förluster vara, om inte förstärkande, så åtminstone mindre 
aversiva än innan man lärt sig spelet ordentligt. Det var förstärkande att ha gjort ett 
korrekt beslut, även om slumpen sedan gjorde så att man förlorade. Ett vanligt 
förekommande exempel är då man satsat en summa på att man hade det bästa 
utgångsläget i en hand och motståndaren accepterar vadet trots att han i realiteten ligger 
under. Om man sedan förlorar på grund av otur med tärningarna så kan en sådan förlust 
kännas mindre aversiv än om man förlorar på grund av en missbedömning av sin egen 
styrka.  
 
 Play money och real money. Det var en mycket stor skillnad i upplevelse mellan 
Play Money och Freerolls. Eftersom båda spelformerna är gratis kunde man ha förväntat 
sig att upplevelserna skulle ha varit mer lika. Dock finns det möjlighet att vinna pengar i 
en freeroll, vilket gör att de flesta spelare ger markerna ett värde. Spelet liknar därför 
spelet med riktiga pengar. I spel med Play Money saknas en viktig dimension. 
Insatserna har ingen tydlig relation med händernas styrka. Många spelare tenderar till 
exempel att syna bara för att få se vad motståndaren har för tärningar, trots att man vet 
att man kommer att förlora handen. Det är även vanligt att man satsar överdrivet mycket 
Play Money om man är aktiv i cash game och därför inte behöver dem längre. Detta gör 
att det är mycket svårt att lära sig spelet, framför allt hur mycket man bör satsa, med 
Play Money.  
 
 Pokerbeteenden i dice hold'em. Ett annat intressant fynd var att den ena av 
författarna, som hade erfarenhet av onlinepoker, till en början blev bestraffad för sitt 
beteende i miljön. På grund av att han hade spelat poker var han betingad att spela på ett 
sätt som inte fungerar i tärningsspelen. Miljön i Dice Hold'em liknar poker i mycket hög 
grad och det är sannolikt att det var därför denna generalisering ägde rum.  

2. Definiera beteendemål  

Här var strävan att försöka definiera vilken funktion Dice Arena fyller i sin nuvarande 
form, för att kunna definiera beteendemålet som en renodling av det.   
   
En huvudsaklig förstärkare i spelen ansågs vara att vinna. Det är så i Play Money men i 
ännu högre grad i spelen om riktiga pengar. Genom kedjning så blir det även förstärkt 
att få bra tärningskast. Förstärkningen i att vinna kan sägas ha tre huvudsakliga 
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ingredienser. Den ena är att man kan tänka sig att det är förstärkt att besegra en annan 
människa. Den andra är att det är förstärkt att vinna pengar. Den tredje är att det är 
förstärkt att agera korrekt.  
 
Vilka tärningskast man får påverkar i hög grad om man vinner eller inte. Därför finns ett 
element av intermittent förstärkning med i spelet. Man kan tänka sig att den spelar olika 
stor roll för olika spelare. Ju mer erfarenhet man får, desto mindre beroende blir man av 
att få bra tärningskast. En duktig spelare behöver fortfarande ha en viss tur, men tack 
vare att man kan vinna genom bluffar och genom att förleda andra spelare så kan denne 
kompensera för dåliga tärningar. En förstärkare som blir tillgänglig med viss erfarenhet 
är känslan av att ha gjort rätt. Om man har tagit ett bra beslut men förlorar på grund av 
ett osannolikt utfall av tärningskasten, så kan detta ändå vara förstärkande genom 
känslan av att ha gjort rätt och samma beteende uppstår igen senare. Givet ovanstående 
resonemang så definierades beteendemålet som att spela turneringsspel eller cash 
games. Det är de spelformer där samtliga ovanstående förstärkare finns tillgängliga. 

3. Sekvensdesign  

I den första iterationen utfördes endast enöversiktlig sekvensdesign. Det som noterades i 
den var att nya användare får mycket begränsad vägledning när de kommer till 
websidan för första gången. Det skedde i princip ingen styrning av dem mot någon 
specifik funktion i websidan. Därför bedömdes det finnas behov av något form av 
mellansteg för att användaren skulle lyckas ta sig in i spel i högre grad, för att styra 
användaren mot beteendemålet.   
   
 Welcome dialogue. I den första iterationen kom vi att ge förslag på en intervention 
som innebar att förtydliga för användaren hur han slår över lobbyn i Play Money-mode. 
Denna intervention kom att genomföras i formen av en bildruta som aktiveras 
automatiskt, en sk pop-up, när man kommer till lobbyn för första gången.  

4. Implementera  

Den dialogruta som föreslagits kom inte att implementeras i Dice Arenas live-miljö 
förrän något senare i projektet. Dock skapades en prototyp av miljön där denna fanns 
med.  

5. Testa  

För att testa Dice Arena (prototypen) rekryterades tio personer för en observation. Nio 
av dessa genomfördes. Det skedde i Jadestones testlabb, ett mindre kontorsutrymme 
med en dator. För observationerna skrevs en guide som specificerade vissa uppgifter 
som respondenterna skulle utföra. Detta för att styra dem till funktioner i Dice Arena 
som bedömdes särskilt viktiga att utvärdera. De valdes ut med bakgrund av den 
ostrukturerade sekvensdesign som gjorts. Exempel på sådana funktioner var: att välja 
mellan Play Money och Real Money, att hitta ett aktivt bord, att förstå vad olika 
spelformer kosta och att bedöma styrkan på en hand.  
   
Urvalet var ett bekvämlighetsurval, det gick inte att säkerställa respondenternas 
representativitet i någon större utsträckning (Hartman, 1998). Det som gjordes var att 
sträva efter att de inte hade allt för mycket erfarenhet av att spela på internet samt att de 
matchade åldersspannet och könsfördelningen hos målpopulationen.  
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Observationen hade två fokus. Det första var att undersöka beteenden som ansågs 
relevanta för att komma i kontakt med förstärkarna i spelet. Detta gjordes genom 
observation av beteendet. Det andra fokuset var frågor som syftade till att fånga upp vad 
respondenterna kunde utföra i miljön och spelen. En viktig aspekt bedömdes vara 
bemästrande före fortskridande.  
 
Samtliga observationer spelades in på video. Därigenom kunde viss reliabilitet uppnås 
genom att bedöma respondenterna två gånger. Observationerna identifierade att 
respondenterna hade följande interaktionsproblem:  
 
• De hittar inte till Play Money.  
• De har svårt att hitta lämpligt bord, går in på fullt eller inaktivt bord.   
• De har problem med Buy-In-systemet, klickar på Köp in Marker flera gånger.  
• De förstår inte att de måste klicka på Ante för sätta sig.  
• De klickar på Regler för att förstå hur de ska lösa sina interaktionsproblem.  
• De förstår inte vad en turnering kostar, oftast missas raken.  
• De förstår inte vad en Freeroll är, trots viss erfarenhet av poker på internet.  

Iteration 2  

Den första iterationen genomfördes på kort tid och ansågs inte ha identifierat alla 
problem eller möjligheter med Dice Arena varför ytterligare en iteration genomfördes.  

1. Samla användardata  

För att få en mer detaljerad bild av hur användarna kunde tänkas nå beteendemålen i 
högre grad gjordes en uppdelning av målgruppen i tre delar, baserat på vilka beteenden 
de, hypotetiskt, tidigare uppvisat i Dice Arena. För att bli förstärkt i att spela krävs att 
man uppvisar vissa beteenden som definierats i beteendemålen och sekvensdesignen. 
Grupperna av potentiella anvädare definierades enligt följande: 
 

1. Denna grupp har ingen tidigare erfarenhet av Dice Arena eller internetpoker.  
2. Denna grupp har viss erfarenhet av Dice Arenas gränssnitt, eller gränssnittet på en 

pokerwebsida som liknar Dice Arena.  
3. Denna grupp har spelat på Dice Arena, Play Money.  

2. Definiering av beteendemål   

Den definition av beteendemål som gjordes i den första iterationen behölls. Inga data 
hade tillkommit som föranledde en revision av dessa. De huvudsakliga förstärkarna 
ansågs av författarna fortfarande finnas i turneringsspel och cash games, alltså förblev 
beteendemålet att spela cash-games eller turneringsspel.   

3. Sekvensdesign  

För att utföra sekvensdesignen gjordes en analys av hur varje frame bidrar till att 
beteendemålen uppfylls för grupp 1 och 2. En analys av Grupp 3 utlämnades av tidsskäl, 
samt bedömningen att dessa löpte minst risk att bli utsläckta i miljön. Eftersom grupp 1 
och 2 är de med minst erfarenhet så bedömdes sannolikheten att dessa blir utsläckta 
innan de kommer i kontakt med centrala förstärkare i spelen vara störst. Ett viktigt mål 
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med analysen var därför att identifiera problem som kunde ge upphov till lösningar för 
att komma närmre en sekvens som tillåter att en helt oerfaren spelare att hitta rätt i den 
digitala miljön i så hög grad som möjligt.  
 
För sekvensdesignen fanns vissa förutsättningar givna. Det skulle inte vara möjligt att 
göra några större strukturella förändringar i miljön. Därför var stora delar av de tänkta 
optimala sekvenserna förutbestämda innan designen gjordes. Därför var inte endast 
önskat användarbeteende som styrde hur den kom att se ut. Det handlade i hög grad om 
att välja en optimal väg genom existerande frames.  
 
De analyser och designförslag som gjordes registrerades i det framtagna formuläret. 
Nedan presenteras ett representativt utdrag ur formuläret:  
 
Nr Frame Beteendemål 

(BM) 
Antecedent + Antecedent - Konsekvens på 

föreg. frame 
Interventions 
förslag 

4 Lobby före 
interaktion 

Notera (och 
förstå) att man 
har Play Money 
 

PM redovisas  i ID-
inforutan. 

Litet typsnitt. -  

5 Lobby före 
interaktion  
 

Klicka Play 
Money 

Likadan som 
Welcomedialogue 

Horistonella flikar 
(Ej Standard GUI) 

-  

6 Lobby PM Notera 
seatingtabellen 

Standard GUI  U.a. K: Highlighta PM i ID-
inforutan 

7 Lobby PM Notera 
kolumnerna 
players och seats 

Kontrasterad rad 
(den vita) 

Litet typsnitt. 
Inget visar att dessa 
kolumner är viktiga. 
 

- A: Highlighta det bord 
som är aktivt men har 
platser. 

8 Lobby PM 1. Dubbelklicka  
2. Klicka på Play 
i table info. 

1. Standard GUI 
2. Färgad som 
seatingtabellen 

1. Det finns ingen 
ikon. 
2. Skilld grafiskt från 
sin funktion. 

- Tydligare koppling 
mellan playknapp och 
bord. Ev playknapp per 
bord. 

9 PM table Föra pekaren 
över ett säte. 

Animerade pilar. 
Text under Welcome. 
Röken. 

Pilarna kommer 
endast en gång. Finns 
inget seat som 
refereras till. 

Bra med en 
animation. 
Snyggt. 

Pilarna kommer fler 
gånger. Skriva "choose a 
seat by clicking on 
smoke" eller liknande.  

 
I analysen specificerades, under beteendemål, de beteenden som användaren ska utföra 
för att leda denne närmre de centrala förstärkare som definierats, att spela cash game 
eller turneringsspel. Som nämnts var en betydande del av denna sekvens given. I de fall 
där beslut togs grundades de på rekvisiten bemästrande före fortskridande, successiv 
approximation, förstärkning och aktivitetsnivå. Eftersom det arbetades med grupp 1 och 
2 så var de två förstnämnda rekvisiten de som användes mest. Fokus var på att höja 
sannolikheten att den oerfarne användaren kommer igång att spela.  
   
När sekvensen fram till själva spelbordet var analyserad och analysen skulle gå vidare 
in interaktionen med dessa blev analysen problematisk. I själva spelen är alternativen, 
kombinationerna, så många att det inte längre handlar om ett par möjliga vägar. Därför 
fick författarna nu överge den detaljerade analysen och titta mer schematiskt på de olika 
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visuella signaler som spelet ger utan att ta hänsyn till exakt vilken sekvens som föregår 
varje enskilt stimuli.  
   
Nedan beskrivs de interventioner som sekvensdesignen kom att ge upphov till. Studiens 
metod definierade dessa interventioners tänkta funktion för användaren. Detta 
kommunicerades till de ansvariga för utvecklingen av Dice Arena, som 
rekommendationer. De bidrog då med hjälp i syntesarbetet. Den färdiga lösning på 
denna funktionalitet, inklusive grafisk form, utfördes av teamet som ursprungligen 
skapat Dice Arena. Detta glapp mellan analys och syntes var varierande stort, i något 
fall gav specifikationen designen helt (t.ex. att repetera seating-pilarna). I andra fall var 
själva designandet för att lösa funktionen något mer omfattande (som lösningen på att 
tydliggöra ett lämpligt bord för användaren). Nedan presenteras de interventioner som 
sekvensdesignen gav upphov till:  
 
 Ante- och Declineknapparna. I analysen noterades att beteendemålet Ante inte 
hade någon tydlig antecedent. De två knappar man ska välja mellan där är likadana. Vi 
rekommenderade därför att förtydliga att Ante är den knapp som för spelaren vidare. 
Interventionen som genomfördes var att lägga till texten "To join" på Ante och "To 
sitout" på Decline-knappen.  
 
 Animering av pilar. Första framen när man kommer till ett bord följs av 
animerade pilar som markerar lediga platser på bordet. Denna animation spelas bara en 
gång. För en spelare som av någon anledning missar denna blir denna information inte 
tillgänglig. Därför rekommenderade vi att animationen upprepas.  
 
 Aktiva bord. Ett identifierat problem var otydligheter i antecedenterna vars syfte 
var att öka sannolikheten att användaren hittar ett bord som är aktivt men inte fullt och 
går in på det bordet. För att ändra på detta genomfördes två interventioner. Den ena 
innebar att minska antalet inaktiva bord genom att ändra på konfigurationen för när ett 
nytt bord ska skapas. Nya bord skapades per automatik det fanns minst 1 spelare på 
existerande bord, så att det alltid fanns ett helt tomt bord. Det ändrades till att ett nytt 
bord skapades när 3 spelare satt sig. Därmed minskades antalet bord och de aktiva 
borden fick proportionellt fler spelare per bord. Den andra interventionen var att låta ett 
aktivt bord vara utgångsläget i seatingtabellen samt att låta den raden vara större än de 
andra samt ha en knapp för seating.  
 
 Slut på pengar. När man spelat slut på samtliga sina Play Money definierades 
beteendemålet som att fylla på dessa, eller pröva på ett spel med Real Money. 
Antecedenten för detta beteende var ett felmeddelande. Det föreslogs att ändra det 
felmeddelandet till ett där spelaren uppmanas att utföra beteendemålet.  

4. Implementera  

Interventionerna implementerades i Dice Arena 2 juni.  

5. Testa  

För att utvärdera designen valdes att studera påverkan på Conversion Rate. Detta 
betyder hur stor andel av aktiva spelare som spelar för riktiga pengar. Ett bättre mått 
hade varit att titta på de specifika funktioner som ändrades och se påverkan där, men 
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sådana data fanns det inte tillgång till. Att se hur stor andel av spelarna som spelar för 
riktiga pengar speglar till del de beteendemål som definierats, att spela turneringsspel 
eller cash-games. Det måttet inte fångar är hur många som spelar gratisturneringar, s.k. 
Freerolls. Fördelen med Conversion rate är att det dels är ett objektivt beteendemått, 
dels inte direkt påverkas av hur många personer som tar sig in på websidan för att pröva 
den. På så sätt blir det inte känsligt för bakomliggande variabler, t.ex. marknadsföring 
hos Jadestones partners, som om man skulle mäta omsättning eller total speltid i miljön. 
Naturligtvis finns det en mängd variabler som kan påverka resultatet även för 
Conversion Rate, det största hotet är marknadsföringsaktiviteter från Jadestones 
partners. Om det t.ex. går ut ett mail från en partner till kunderna, där de får någon form 
av erbjudande om cashspel så kommer det att höja conversion rate, eftersom de då 
kommer att logga in specifikt för att konvertera. Dock var dessa aktiviteter kända och 
skulle kunna kontrolleras för när data kommer.  
   
De efterfrågade data är i skrivande stund ännu inte tillgängliga, varför något mått på de 
genomförda interventionernas måluppfyllelse inte kan presenteras.   

Vilka aspekter av metoden var användbara under tillämpningen?  

Sekvensdesign   

Sekvensdesignen upplevdes som ett mycket praktiskt verktyg. Den gjorde det enkelt att 
i detalj granska hur interaktionen med programmet skulle kunna se ut. Den utgjorde en 
karta över programmets olika delar, vilket tydligt visade vilka stimuli som användaren 
utsattes för i olika skeden. Genom att ha en sådan karta i ett och samma dokument 
kunde man enkelt resonera kring mycket temporalt korta sekvenser utan att tappa 
greppet om helheten. Den tydliga strukturen gjorde också risken liten att man skulle 
missa något interaktionsproblem. Man hade användarens väg tydligt utstakad och om 
det fanns några hinder på vägen skulle man inte missa dem. Ett sådant exempel är att 
det i ett visst skede var önskvärt att användarna i Dice Arena klickade på knappen Play 
Money. Men analysen visade att de inte hade fått någon information om att detta 
förväntades av dem. Med andra ord förväntades de göra något utan att tidigare ha lärt 
sig detta och hade små möjligheter att lista ut det utifrån den information som 
presenterades på skärmen. Utan att ha gjort en detaljerad analys hade detta hypotetiska 
hinder lätt kunnat förbises.  
 
En annan användbar aspekt av sekvensdesignen var att den kunde hjälpa till att förklara 
interaktionsproblem på ett metodiskt sätt. En del av de problem som fanns i Dice Arena 
upptäckte författarna vid sidan av analysen, bara vid en första ostrukturerad kontakt 
med produkten. Med sekvensdesignens metodiska struktur kunde de enkelt 
kommuniceras till andra medarbetare på Jadestone och tydliggöra det som författarna 
tänkt. 
 
Under sekvensdesignen i iteration 1 blev det tydligt för författarna att det slutgiltiga 
beteendemålet, att spela cash-game eller turneringsspel, var tvunget att uppfyllas under 
vissa förutsättningar. De huvudsakliga förstärkarna identifierades som att vinna pengar, 
besegra en annan människa och att känna sig skicklig. Dessa potentiella förstärkare 
ansågs  konkurrera med bestraffare som att förlora pengar, känna sig dum, känna stor 
osäkerhet med flera. Slutsatsen drogs då att användaren borde uppfylla de delar av 
beteendemålet som innebär att spela om pengar först när denne hade tillräcklig kunskap 
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om spelets regler, dynamik och vanliga förlopp. Detta för att förstärkarna i spelet skulle 
ha större sannolikhet att påverka spelbeteendet i konkurrens med de potentiella 
bestraffarna.  

Testning  

Vid utvärdering gav designmetodens fokus på beteenden, närmare bestämt beteendemål, 
vägledning i vad vi skulle fokusera på under observationerna samt vilken typ av statistik 
vi efterfrågade efter att vi hade utfört den iterationens implementeringar. 

Vilka teoretiska frågor eller praktiska problem kan denna designmetod ej adressera?  

Sekvensdesign  

En sekvensdesign kommer i de flesta dataprogram att ha strukturen av ett träd. 
Användare börjar sin resa genom ett program på samma punkt, sedan skapar deras val 
ett antal olika vägar, det som kallas branches inom Programmerad inlärning. Beroende 
på ett programs komplexitet kan en detaljerad sekvensdesign därför bli en helt 
oöverstiglig uppgift. Med fler handlingsmöjligheter ökar sekvensdesignens antal grenar 
exponentiellt. Detta skedde också under analysen av Dice Arena. När analysen kom 
fram till själva tärningsspelen fick sekvensdesignen ändra karaktär. Det skulle nu vara 
helt omöjligt att analysera alla tänkbara sekvenser. Därför blev lösningen att mer 
schematiskt hantera programmets visuella signaler utan att ta hänsyn till exakt den 
sekvens de uppträder i.  
   
Sekvensdesign innebär att växla mellan analys och syntes. De problem med 
interaktionen som analysen kunde identifiera kunde inte ge konkreta förslag på vad som 
skulle designas. Dock var de problem som analysen beskrev så tydligt formulerade att 
den underlättade detta. Som exempel kan nämnas att vissa viktiga stimuli i Dice Arena 
som bestod av text, t.ex. kolumnerna Players och Seats, var skrivna i väldigt liten grad 
(antal punkters storlek). Lösningen, att använda större grad, är då nästan given av själva 
problemformuleringen. Men, den konkreta lösningen på detta kan ändå anta ett oändligt 
antal skepnader, varför detta "nästan" inte är oproblematiskt.   

Testning  

Under iteration 1, under punkten testning, observerades 9 personer med syftet att 
registrera beteenden som kunde indikera hur mycket personerna behärskade i miljön 
samt vilka beteenden de utförde i enlighet med de specificerade beteendemålen. Tanken 
var även att registrera när testpersonerna inte betedde sig i enlighet med beteendemålen. 
För detta tillämpades ett sekvensanalytiskt arbetssätt, vilket upplevdes som praktiskt. 
Redan i ett tidigt skede uppstod dock behovet att vidare undersöka orsakerna bakom 
beteenden i miljön. Som exempel fick testpersonerna i uppdrag att navigera sig fram till 
ett bord där de kan spela om Play Money. En person klickade då runt en del på olika 
ställen i den digitala miljön innan denne navigerade till det rätta bordet. På frågan hur 
personen tänkte svarade denne att han ville undersöka miljön lite först innan han 
navigerade till Play Money-bordet. En direkt observation av beteendet indikerade alltså 
att han inte fått tillräcklig information från den digitala miljön hur han skulle bete sig 
för att komma till det rätta bordet men när man frågade sade han sig hela tiden vetat vart 
han skulle. 
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Ett annat exempel var att fler personer klickade på en knapp för att kunna läsa regler för 
spelet. Detta beteende kunde förstås som att personen inte förstod något. På direkt fråga 
om varför personen klickade just där varierade dock svaren från att handla om att 
säkerställa att personen inte missat något i spelidén till att personen inte förstod vart 
denne skulle navigera och sökte stöd i reglerna. Liknande situationer uppstod varför 
beteendeobservationerna kompletterades med en slags semistrukturerad intervju. 
Intervjun ansågs, av författarna, inte heller förvanska observationerna nämnvärt.  

Användardata  

Det är inte helt självklart vilka data som ska samlas in för att kunna definiera 
beteendemålen. Metoden klargör vilka data som kan betraktas som reliabla, det vill säga 
vilken typ av data som inte ska samlas in (inre beteenden). Det gör det inte 
nödvändigtvis klart exakt vilka data som ska samlas in.  

Di skuss ion  

Diskussionen inleds med en kort genomgång av studiens syfte och resultat, varefter dess 
metodik diskuteras. Sedan följer ett resonemang om hur resultatet kan ses mot bakgrund 
av tidigare forskning och den teoretiska bakgrund som valts. Slutligen diskuteras hur 
detta ämne kan beforskas i framtiden.  

Syftet och resultat  

Syftet med arbetet var primärt att ta fram ett tillvägagångssätt för interaktionsdesign 
som bygger på Programmerad inlärning och tillämpad beteendeanalys. Genom 
litteraturstudium och teoretiska resonemang som registrerades i en forskningsdagbok, 
skapades en metod som var av iterativ karaktär med 5 steg enligt följande:  
 

1. Samla användardata  
2. Definiera beteendemål  
3. Sekvensdesign  
4. Implementera  
5. Testa    

 
En tillämpning av metoden skulle vidare ge ledning i besvarandet av följande 
frågeställningar:  
• Vilka delar av metoden är mest användbara under tillämpningen?  
• Vilka teoretiska frågor eller praktiska problem kan denna designmetod ej adress  

 
I korthet besvarades frågorna så att metodens mest användbara verktyg var 
sekvensdesign och mer specifikt det detaljerade sekvensdesignformuläret, men att denna 
metodik var begränsad till mindre komplexa delar av en applikation. Den detaljerade 
analysen var endast möjlig så länge användarens handlingsmöjligheter var relativt få. 
När det gäller användardata så var det bidrag som kan anses komma från metoden litet. 
Inget av det som metoden förespråkar löser de svårigheter det innebär att samla data för 
att kunna predicera mänskligt beteende. I testningsfasen så var sekvensanalys ett 
användbart sätt att precisera vad som skulle observeras, även om svårigheter uppstod 
med att korrekt hypotetisera kring regelstyrt beteende. I sin nuvarande form är metoden 
ofullständig, även om vissa delmetoder kan vara användbara. 
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Studiens svagheter 

Denna studie har dubbel metodik. Dels användes en kvalitativ teorigenererande ansats, 
dels har den formen av en fallstudie då designmetoden tillämpades.  I den 
teorigenererande delen av studien användes en forskningsdagbok som huvudsaklig 
datakälla. Författarna övervägde att närmre redovisa dessa data men avstod. 
Anledningen var att det inte betraktades som relevant huruvida de data som metoden 
bygger på är empiriskt belagda, eftersom metoden strävar efter logisk koherens. Trots 
att datainsamlingen inte är beskriven ned i minsta detalj anses därför resultatet, 
designmetoden, vara ett tillräckligt mått på datainsamlingens trovärdighet.  
   
Att använda sig av fallstudien var ett val som gjordes för att förankra metodens 
teoretiska ramverk i en praktisk verklighet, för att höja studien externa validitet. 
Tillämpningen gav data om hur ett konkret designproblem kan se ut. Detta motiv är 
vanligt då fallstudien används i kliniska sammanhang (Yin, 1989) (Kazdin A. E., 1992). 
Det största problemet med denna metodik är den interna validiteten. Författarnas 
förförståelse, med bakgrund som psykologstuderande och med relativt begränsade 
kunskaper inom interaktionsdesign har sannolikt påverkat resultatet. Det kan inte säga 
något om hur en tillämpning skulle ha sett ut om någon som endast har grundläggande 
kunskaper i beteendeanalys utförde den.  
   
En metodologisk svaghet i denna studie hänger ihop med valet av Dice Arena för 
tillämpningen. Frågan är i vilken utsträckning utvecklingsarbetet med Dice Arena 
representerar fenomenet interaktionsdesign. Det är tänkbart att resultatet skulle blivit 
annorlunda om designprojektet hade handlat om att designa en produkt som innebär att 
användaren uppvisar mera komplexa beteenden än den relativt enkla vandring från 
inloggning till själva spelet, som tillämpningen innebar här. Man kunde också ha fått ett 
annat resultat om man grep sig an ett designprojekt som endast kommit till idéstadiet 
istället för att som nu finnas som prototyp. Designmetodens anspråk på att vara 
användbar även då man designar något från grunden kan fallstudien inte ge någon 
information om. Rent teoretiskt sker dock samma process vid designande av en del av 
en redan existerande produkt som vid designande av en helt ny produkt. Skillnaden 
ligger främst i antalet redan givna faktorer så som definition av användare, givna 
beteendemål och hypotetiska förstärkare.    
 
Att fallet inte är representativt behöver i sig inte utgöra ett problem, men är viktigt att 
notera inför en eventuell replikation av denna studie med ett annat fall. Robert Yin 
(2007, refererad i Sjöberg & Wästerfors, 2008) menar att man i en fallstudie kan ha en 
replikationslogik som går ut på att ta fasta på teoretiskt relevanta utfall i den studie man 
vill replikera och att man kan välja nästa fall så att det kan förväntas ge ett förutsägbart 
skiljaktigt resultat. För föreliggande studie vore det t.ex. intressant att välja att tillämpa 
designmetoden på en applikation som ger användaren fler handlingsmöjligheter i varje 
ögonblick, t.ex. en flyg-, båt- eller bilsimulator. I en sådan kan användarens beteende ta 
ett oöverskådligt antal olika skepnader. Det blir då vanskligt att använda sig av 
begreppet frames. En sådan studie skulle av nödvändighet utveckla sekvensdesignen. En 
annan intressant sak att utforska vore att skapa en miljö från grunden, vilket skulle ställa 
andra krav på utförandet av insamlingen av användardata och definitionen av 
beteendemål. 
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I sekvensdesignen används det treledade analysschema, ABC-analys eller 
sekvensanalys (Ramnerö & Törneke, 2006) som är ett centralt verktyg i en tillämpad 
beteendeanalys. För formuläret lånades begreppen antecedent, beteende och 
konsekvens. Dessa används här något annorlunda än i tillämpad beteendenanalys. En 
avgörande skillnad är att man i en beteendeanalys studerar ett existerande beteende, 
medan det här handlar om att analysera hypotetiska sådana. Det är problematiskt att tala 
om antecedenter och konsekvenser utan att ha observerat ett beteende, det man talar om 
är hypotetiska antecedenter och konsekvenser. Men detta arbetssätt är dock analogt med 
en terapiprocess, där en klient tillsammans med en terapeut hypotetiserar om vilka 
beteenden hos klienten som skulle kunna leda till önskvärda resultat i terapin. Förvisso 
finns det ofta forskning som stödjer dessa resonemang, en beforskad terapimanual, men 
det finns inte några teoretiska hinder för skapandet av liknande kunskap inom 
interaktiondesignfältet. Detta till trots kan det diskuteras om metoden i framtiden bör 
förses med andra, för metoden specifika, begrepp. 

Resultatet och tidigare kunskap 

Det finns en stor mängd forskning som handlar om människors beteende i interaktion 
med datorer, i huvudsak med kognitionspsykologisk bakgrund, men författarna har inte 
funnit någon interaktionsdesignmetod med den teoretiska grund som syftet var att 
använda här. Forskningen som bedrivs inom fältet programmerad inlärning ligger 
närmst, men inte heller där har författarna kunnat hitta någon instruerande metod av det 
slag som syftet är att skapa här. Nedan diskuteras hur studiens resultat förhåller sig till 
den kunskap som använts i processen att skapa designmetoden. 

Interaktionsdesign 

Designprocessen innebär att växla mellan analys och syntes. I övergången från analys 
till syntes finns ett glapp, Hallström & Rednäs (2006) kallar det ett hermeneutiskt glapp. 
En specifik variant av detta kunde observeras under tillämpningen av metoden. I den 
andra iterationens första steg, användardata, var uppgiften att återigen titta på 
användaren och samla data om dennes behov. Det som då fanns tillgängligt var dels de 
data av demografisk art som beskrivs under Iteration 1, dels data från 
användarobservationerna. Det kändes då logiskt att definiera användaren utifrån dennes 
tidigare erfarenheter i Dice Arena. För att kunna göra detta på ett detaljerat sätt så 
skapades en lista av beteenden. 
 
Sedan skapades tre tänkta grupper av användare utifrån hur långt på listan de kunde 
tänkas ha kommit. Det upplevdes då som att man hade ett konkret material att arbeta 
med. Om vi vet att en användare har utfört vissa beteenden kan vi föreställa oss att 
denne också har vissa färdigheter och anpassa designen efter det. 
 
Denna process kändes helt logisk. Men det som egentligen skedde var ett designande. 
När listan av beteenden skapades gjordes en design. Det fanns i egentlig mening 
ingenting i användardata som av logiken gav den lista av beteenden som användes. I 
övergången från den första till den andra iterationen hade användaren som person, eller 
grupp, försvunnit i något som kan liknas vid en logisk dimma. För under rubriken samla 
användardata blivit en lista av beteenden som var identisk med beteendemålen. Lars 
Hallnäs och Johan Redström beskriver detta fenomen så här:   
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”In interaction design theory it is natural to focus the design circle on the notion 
of a ‘user’. At a certain stage in the design process the ‘user’ disappears as an 
empirical collective of people and reappears as a defined concept. The notion of 
basic acts that define a thing in use is of central importance in the definitions of 
what to design in interaction design. Here the ‘user’ is most present, but in order 
to resolve the circle we have to see that there is as yet nothing to use and thus the 
‘user’ is a concept we have to define and not an empirical population we may 
study” (Hallnäs & Redström, 2006, s. 64). 

 
Det som skedde i andra iterationens inledning var att designcirkeln bröts upp genom att 
frångå metodens föreskrift att användardata ska bestå av observerade beteenden. Istället 
definierades en användare, utifrån de beteenden dessa hypotetiskt har utfört. För att 
designen ska lyckas måste man då söka upp användare som matchar denna beskrivning.  

Programmerad inlärning 

 Bemästrande före fortskridande. Vargas & Vargas (1991) diskuterar vikten av att 
bemästra en färdighet innan man går vidare för att lära sig en annan färdighet som helt 
eller delvis bygger på den första färdigheten. Forskarna tar upp detta som ett av deras 
rekvisit att använda i konstruktionen av program för inlärning och benämner rekvisitet 
bemästrande före fortskridande. När rekvisitet är uppfyllt kommer användaren att lyckas 
med merparten av de utmaningar denne ställs inför. Användaren kommer att vara 
positivt förstärkt i sin resa genom miljön. Om en användare stöter på för många och för 
svåra utmaningar riskerar denne att upphöra med beteenden i miljön, på grund av den 
utsläckning eller bestraffning det antas innebära att misslyckas. Rekvisitet är då inte 
uppfyllt. Inom programmerad inlärning innebär rekvisitet att ett program ska utformas 
så att en användare inte ska kunna eller tillåtas gå vidare till att lära sig nästa färdighet i 
inlärningsprogrammet innan denne bemästrar den färdighet som lärs in just nu.  
 
Detta rekvisit var med som en tankefigur i den framtagna designmetoden i denna studie. 
Rekvisitet aktualiserades under arbetet med första iterationens sekvensdesign. Dice 
Arena, som det var utformad under studiens början, strävade efter att styra användaren 
till att så snart som möjligt satsa pengar i spel mot andra spelare. Detta sågs som 
problematiskt. De spelare som började spela om pengar, innan de bemästrade spelet till 
en den grad att de fick tillgång till de centrala förstärkarna för att fortsätta spela, 
riskerade att bli bestraffade genom konsekvenser som att förlora pengar, känna sig 
dumma med flera. Vargas & Vargas (1991) tar upp detta rekvisit i samband med 
inlärning. I detta sammanhang gör sig rekvisitet dock gällande i ett 
underhållningssammanhang och verkar likafullt användbart.   
 
 Successiv approximation. I sekvensdesignen ställdes alltid frågan i vilken ordning 
de olika beteendemålen borde uppfyllas, vart borde användaren styras först? Vad måste 
användaren ha gjort eller förstått innan denne kan uppfylla ett specifikt beteendemål? I 
analysen av Dice Arena i dess dåvarande form gjordes ofta fynden att miljön förväntade 
sig för mycket av användaren. I fasen sekvensdesign användes flertalet gånger Vargas 
och Vargas (1991) begrepp successiv approximation som vägledning att bryta ner 
beteendemålen till beståndsdelar som borde uppfyllas innan användarna kunde 
förväntas bete sig i enlighet med beteendemålen. Begreppet gav stöd i att prioritera i 
vilken ordning beteendemålen borde uppfyllas.   
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Tillämpad beteendeanalys 

I beteendeanalys använder man begreppet diskriminativt stimulus i de fall man har 
observerat att en sådan relation mellan ett stimulus och ett beteende har upprättats. Med 
den metod som tillämpas här så resoneras det om antecedenter innan något beteende har 
ägt rum. Detta liknar det sätt som resonemang förs i programmerad inlärning och inom 
pedagogik i allmänhet. I en inlärningssituation kan man säga att man använder 
antecenttekniker när man gör saker för att t.ex. få elevens uppmärksamhet, instruerar 
eller ger ledtrådar (Ghezzi P. D., 2007). Dessa antecedenttekniker, menar Ghezzi 
(2007), fyller två viktiga funktioner. Dels signalerar de för eleven att denne ska lyssna 
och följa en instruktion, dels visar de för eleven att ett rätt svar i denna situation 
kommer att få förstärkande konsekvenser. Detta sätt att resonera är teoretiskt likt det sätt 
man arbetar i designmetodens sekvensdesign. Man arbetar där med att på förhand ta 
reda på vilket beteende som kommer att följa på en given antecedent. Det är inte i sig 
problematiskt. Dock bör man för tydlighetens skull poängtera att det man gör är att 
generera hypoteser. För att undvika begreppsförvirring bör designmetoden möjligen ges 
egna begrepp.  

Framtida forskning 

Denna studie har utförts av två studerande på psykologlinjen och den framtagna studien 
kan sägas ha en viss tyngdpunkt på de psykologiska grundvalarna i motsats till klassiska 
interaktionsdesignteorier. Det är svårt att till fullo skilja ut på vilket sätt tillämpningen 
av designmetoden har påverkats av författarnas bakgrund. Det vore intressant att vidare 
studera hur en tillämpning av designmetoden skulle te sig när den utförs av personer 
med annan bakgrund, företrädelsevis programmerare, projektledare eller grafiska 
designers.    
   
Designmetoden skulle vidare vinna på en specifikation av vilka teoretiska färdigheter 
och förkunskaper som är lämpliga för att använda metoden. Det kan antas att en 
användare av metoden skulle ha nytta av viss förkunskap inom Tillämpad 
Beteendeanalys, kanske även Programmerad inlärning.  
   
Den del av designmetoden, som av författarna har upplevts som mest användbar, har 
varit sekvensdesignen. En potentiell utvecklingsmöjlighet skulle vara att renodla 
metoden till att enbart gälla sekvensdesignen. Det skulle troligen göra designarbetet 
mindre teoretiskt stringent men öppna för en ytterligare pragmatisk hållning där andra 
metoder skulle få användas för att täcka andra behov som att förstå användarna och 
mäta olika fenomen. Det framtida forskningsbehovet skulle då innebära att testa 
lämpliga metoder att kombinera med sekvensdesignen.  
 
Ytterligare en utveckling av sekvensdesignen skulle vara intressant. De problem som 
uppstod i samband med att användarens valmöjligheter blev för många skulle kunna 
studeras närmare. I andra sammanhang av komplicerade mänskliga interaktioner 
används metoder och modeller som beskrivs på en högre abstraktionsnivå som i 
exempelvis gruppsykologisk forskning. Det torde även vara i den riktningen en 
utveckling av sekvensdesign borde gå.   
   
I denna studies tillämpningsdel valdes en miljö som till stor del redan var designad. 
Detta medför att erfarenheterna från tillämpningen till viss del blir begränsade. Ett 
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naturligt nästa steg i utvecklandet av denna eller liknande designmetoder skulle då vara 
att tillämpa metoden på en digital miljö som är i ett mycket tidigare utvecklingsskede.  
   
Som tidigare nämnts kan man, åtminstone rent teoretiskt, tänka sig att forska på metod 
för design med liknande metodik som den som används inom psykoterapiforskning. Det 
skulle innebära skapa någon form av standardiserad designuppgift som löses av två 
olika grupper med olika rationaler för design. Sedan utvärderar man kvaliteten på deras 
arbete utifrån någon eller några praktiskt relevanta variabler. Det är dock tveksamt om 
en sådan studie skulle gå att genomföra på grund av de metodologiska svårigheter det 
innebär samt den höga kostnad det skulle innebära att lösa dessa.  

Etik  

Alla sätt att påverka människor löper risk kräver ett visst etiskt övervägande. Metoden 
för interaktionsdesign som framtagits i denna studie löper också en risk att användas på 
sätt som kan betraktas som oetiska. Till exempel genom att påverka användare att göra 
oövertänkta val vars konsekvenser kan vara delvis dolda för dem. Detta etiska dilemma 
är dock inte något unikt varken för interaktionsdesign eller denna studie. Paralleller kan 
dras till flertalet psykologiska studier som genererar kunskap som i sin tur kan användas 
utan etiska hänsynstaganden. Paralleller kan även dras till exempelvis studier i ämnet 
retorik vars hela syfte är att påverka människor. Det finns således risker med kunskap 
av denna typ men det oetiska ligger snarare i användningen än i själva kunskapen.  
 
I denna studie används den framtagna metoden för att påverka en digital miljö vars mål 
är erbjuda användarna möjlighet att spela flera olika spel om pengar. Detta kan betraktas 
som ett oetiskt val med barkgrund av kända problem som exempelvis spelberoende 
Studien kom att utföras i denna miljö utifrån att Jadestone var den enda intressent som 
svarade på förfrågan om att utföra studien i deras organisation. Författarna ansåg inte att 
ytterligare förfrågningar skulle rymmas under tiden för studien varför detta val kan 
betraktas som ett bekvämlighetsurval.   
 
Traditionellt ställs kunskapsbehovet emot den potentiella skada en studie kan göra. I 
detta fall ställdes kunskapsintresset emot framför allt hur stor påverkan studiens 
förändringar i miljön skulle ha på antalet användare som påverkades att spela på ett 
patologiskt sätt. Med en användarbas på några tusental användare och endast några 
tiotal användare samtidigt i miljön förutspåddes inte påverkan bli så stor varför 
kunskapsbehovet ansågs väga upp för de potentiella negativa konsekvenserna.  

Slutsatser 

Resultatet av studien är en iterativ designmetod i fem steg, som bygger på teori från 
tillämpad beteendeanalys och programmerad inlärning. Vid tillämpningen av densamma 
noterades delar av metoden var användbar medan andra kräver vidareutveckling. En 
svårighet var att förstå och bryta ner designprocessen i hanterbara steg. Detta fick till 
följd att svårigheter uppstod i inhämtandet av information om de tänkta användarna i 
fallstudien. Vidare ger studien inget svar på hur man ska hantera digitala miljöer som är 
komplexa och därför är sekvensdesignen som den beskrivs här otillräcklig. 
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Designmetoden tillämpades på ett fall där en långt utvecklad prototyp redan fanns 
tillgänglig. Därför är det fortfarande outforskat hur metoden skulle fungera i praktiken 
på ett fall som endast är i idéstadiet.  
 
Det författarna anser vara de viktigaste bidraget är det verktyg för analys och syntes 
som här kallas sekvensdesign. Det är ett metodiskt sätt att granska och resonera kring en 
digital miljö som har tydligt definierade begrepp och en logisk arbetsgång. Vid 
tillämpningen tydliggjordes användarens upplevelse i miljön och resonemang om olika 
designbesluts tänkbara konsekvenser.  
 
I sin nuvarande form får metoden anses som otillräcklig. Det är dock författarnas 
förhoppning att något i den metod som föreslås på sikt kan användas i den viktiga 
uppgiften att förenkla människans interaktion med digitala miljöer  



32 
 

 

Ref er enser  

Bagnall, J., & Koberg, D. (1990). Universal Traveler. Crisp Publications. 

Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). The psychology of human-computer interaction. New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc Publishers. 

Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2007). About Face 3: The Essentials of Interaction Design. 
Indianapolis: Wiley Publishing. 

Courage, C., & Baxter, K. (2005). Understanding Your Users: A practical guide to user requirements. San 
Francisco: Elsevier. 

Dubberly, H. (2002). How do you design? A compendium of models. San Francisco: Dubberly Design 
Office. 

Eikeseth, S., & Svartdal, F. (2007). Tillämpad beteendeanalys. Poland: Studentlitteratur. 

Ghezzi, P. D. (2007). Discrete trials teaching. Psychology in the schools. Special Issue: Autism disorders 
, 44(7), 667-679. 

Hallnäs, L., & Redström, J. (2006). Interaction design: foundations, experiments. Borås: The inteactive 
Institute. 

Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. 

Kazdin, A. E. (1992). Drawing valid inferences from case studies. Washington DC: American 
Psychological Association. 

Kazdin, A. E. (1978). History of behavior modification: Experimental Foundations of Contemporary 
Research. Baltimore: University Park Press. 

Kulik, C.-l. C., Schwalb, B. J., & Kulik, J. A. (1982). Programmerad inlärning in seondary education: A 
meta-analysis of evaluation findings. Journal of Educational Research , 75(3), 133-138. 

Kulik, J. A., Cohen, R. A., & Ebeling, B. J. (1980). Effectiveness of programmerad inlärning in higher 
education: A meta-analysis of findings. Educational Evaluation and Policy Analysis , 2, 51-64. 

Melin, L., & Mannfelt, B. (2007). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007. Stockholm: 
SCB, enheten för investeringar, FoU och IT. 

Passer, M. W., & Smith, R. E. (2004). Psychology: the science of mind and behavior. New YorK: 
McGraw-Hill. 

Ramnerö, J., & Törneke, N. (2006). Beteendets ABC: en introduktion till behavioristisk psykoterapi. 
Studentlitteratur. 

Saugstad, P. (2001). Psykologins historia. Stockholm: Natur och Kultur. 

Sjöberg, K., & Wästerfors, D. (2008). Uppdrag: Forskning - Konsten att genomföra kvalitativa studier. 
Malmö: Liber. 

Skinner, B. F. (1984). The Shame of American Education. American Psychologist , 39 (9), 947-954. 

Suchman, L. (1987). Plans and Situated Actions. Cambridge University Press. 



33 
 

Sulzer-Azaroff, B., & Mayer, R. (1991). Behavior analysis for lasting change. Fort Worth, TX: Holt, 
Reinhart & Winston, Inc. 

Teigen, K. H. (2006). En psykologihistoria. Stockholm: Liber AB. 

Vargas, J., & Vargas, E. (1991). Programmerad inlärning: What It Is and How to Do It. Journal of 
Behavioral Education , VoL 1, No. 2, pp. 235-251. 

Yin, R. K. (1989). Case study research. Newbury Park, CA: Sage Publication. 


