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Abstract 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Today's rapid technological development in relation with social networks create 

efficient information flows in everyday life. It creates conditions for so-called "hypes" 

that are described as an exponentially growing trend of testing a new product. What 

factors lies behind a hype and how does it affect people that choose to refrain from new 

technology? 

 

The purpose of this paper is to study the so called non-users, with a case study that 

concerns the Pokémon GO game and its hype in the summer of 2016. This case study 

has the intention to highlight the positive and negative aspects of non-users and other 

thoughts about hype. The study also intends to investigate what the non-users can 

contribute in technological development and if it's possible to distinguish between 

users and non-users in today's society. 

 

The case study has been carried out on the basis of two group interviews; a group that 

abstained from playing and a group that played Pokémon GO during the hype. A 

number of issues are discussed and linked against a theoretical framework which also 

has been used in the analysis in this paper. Based on the results of the case study it 

appears that nostalgia was a major factor in the hype, many had prior knowledge of the 

concept and was triggered by it. Nostalgia was also a factor that lead people to refrain 

from the hype. The game did not meet up to everyone’s expectations regarding the 

functionality which existed earlier in Pokémon but not now.  It also emerged that the 

social environment affects both users and non-users in several ways. The investigation 

of the case study showed that non-users often had to wait for players due to different 

reasons. This could be while on walks with the player or that users could completely 

block roads. To be able completely separating non-users and users is complex as the 

real world is used as the platform of the game. Both previous studies and this paper 

demonstrates how important it can be to understand non-users. They have the 

opportunity to present an overall perspective of a product that users might condone. In 

summary, the future will become more complex in the area, especially with new 

technologies that make the real world a game field. 

 
Keywords: “Non-use” “User” “Hype” “Nostalgia” “Addiction” “Technology” “Pokémon GO” 

“Augmented Reality”  

 

 

  



   
 

Sammanfattning 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Dagens snabba teknologiska utveckling i relation med sociala nätverk skapar effektiva 

informationsflöden i vardagen. Det skapar förutsättningar för så kallade “hypes” vilket 

kan beskrivas som en exponentiellt växande trend av att testa en ny produkt. Vilka 

faktorer ligger egentligen bakom en hype och hur påverkar det dem som väljer att avstå 

från ny teknologi? 

 

Syftet med denna studie är att studera så kallade icke-användare i och med en fallstudie 

vilken berör spelet Pokémon GO och dess hype under sommaren 2016. Denna fallstudie 

har som avsikt att belysa positiva och negativa aspekter kring icke-användare och vad 

dessa hade för tankar kring hypen. Studien ämnar även att undersöka vad icke-

användare kan tillföra inom teknologisk utveckling samt om det är möjligt att skilja på 

användare och icke-användare i dagens samhälle. 

 

Fallstudien har genomförts utifrån två gruppintervjuer; en grupp som avstod och en 

grupp som spelade Pokémon GO under hypen. Där diskuterats ett flertal frågor som 

kopplats gentemot ett teoretiskt ramverk vilket även har använts vid analys i denna 

uppsats. Utifrån resultatet från fallstudien framkommer det att nostalgi var en stor faktor 

vid en hype som Pokémon GO, många hade tidigare kännedom till konceptet och blev 

triggad av det. Nostalgi var även en faktor som ledde till att avstå från hypen. Spelet 

nådde inte upp till allas förväntningar om att de funktioner som fanns med tidigare även 

var med nu. Det framkommer också att ens sociala omgivning påverkar både användare 

och icke-användare på flera sätt. Undersökningen i fallstudien visade på att icke-

användare ofta fick vänta på spelare i olika former. Detta kunde ske både på promenader 

med spelare eller att vägar kunde bli helt blockerade av användare. Att helt skilja på icke-

användare och användare är komplext då den verkliga världen används som spelets 

plattform. Både tidigare studier och denna uppsats påvisar dock hur viktigt det kan vara 

att förstå sina icke-användare. De har möjlighet att framföra ett helhetsperspektiv kring 

en produkt som användarna kanske överser. Sammanfattat så kommer framtiden att bli 

mer komplex inom området, framförallt med ny teknik som gör den riktiga världen till 

ett spelfält. 

 

Nyckelord: “Non-use” “User” “Hype” “Nostalgia” “Addiction” “Technology” “Pokémon GO” 

“Augmented Reality”  

  



   
 

 

Förord 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Denna studie är resultatet av en C-uppsats som utförts på 10 veckor (15 HP) under 

höstterminen 2016 på Uppsala universitet. C-uppsatsen ingår som ett avslutande 

moment på kursen Informationssystem C vilket leder till en kandidatexamen i 

Systemvetenskap. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Franck Tétard som med sitt stora 

engagemang väglett och gett oss inspiration kring ämnet under arbetets utveckling. 

Vidare önskar vi även tacka de som ställt upp på intervjuer och bidragit med intressanta 

diskussioner och synpunkter till vår fallstudie. 

 

Uppsala den 6 januari 2016 

 

Carl Alnebo   

Christoffer Svensson 
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1. Inledning 
Inledande avsnitt med bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 20 åren har teknologin utvecklats fort. Vi har idag teknologi som man 

för 20 år sedan bara kunde drömma om. Hade någon då nämnt att vi idag skulle kunna 

använda en mobiltelefon till att kommunicera, ta bilder, filma, lyssna på musik, lagra data 

i “molnet” och surfa på internet hade många trott man skämtade.  

 

Teknologisk utveckling och sociala nätverk bidrar till effektiva informationsflöden vilket 

är en viktig förutsättning för en potentiell hype. En hype kan beskrivas med hjälp av en 

modell där första steget involverar ny teknik där förväntningar drivs upp till en topp - för 

att sedan gå ned av olika anledningar (Fig.1 s.11). Teknologiska hypes som kan nämnas 

är Mp3-spelaren vilken tog över efter en tidigare hype, freestylen. Smartphonen tog även 

hela världen med storm då Apple lanserade sin första iPhone vilket ledde till att efter 

detta så började alla företag inom branschen att tillverka smartphones.  (NY Times, 2007) 

 

Inom ämnet informationssystem talar man om användare av produkter och spel. Något 

som inte är lika vanligt att prata om är icke-användare, det är ett relativt nytt område att 

forska kring och mer komplext än man tror. Det kan vara svårt att se tydliga gränser 

mellan användare och icke-användare vid en hype. Hur påverkas de som inte använder 

den nya teknologin samt hur långt går det innan man blir en användare omedvetet. 

(Baumer et al, 2015) 

 

Dessa typer av en hype kan exempelvis vara ett spel, vilket leder oss in på spelet Pokémon 

GO som släpptes under sommaren 2016. Pokémon GO skapade en hype som nådde ut till 

alla, både användare och icke-användare. Enligt Fortune (2016) var spelet det mest 

nedladdade mobilspelet någonsin med god marginal. 

 

I denna studie kommer hypen kring Pokémon GO analyseras med en utgångspunkt från 

en icke-användares perspektiv. Spelet använde den verkliga världen som plattform vilket 

påverkade icke-användare globalt. Hur kommer detta påverka den framtida icke-

användaren? 
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1.2 Problemformulering 

I dagens samhälle berör teknologi ständigt människors vardag i olika grad, vare sig man 

vill eller inte. Definitionen av vem som egentligen är en användare visar sig vara ett 

abstrakt begrepp.  

 

Enligt Satchell och Dourish (2009) har så kallade icke-användare blivit mer påverkade 

av den teknologiska närvaron. Fenomenet med Pokémon GO ledde till att hela världen 

blev påverkad på bara några dagar, både användare av spelet och de individer som valde 

att avstå. Ray et. al. (2016) skriver om hur en pojke blev skjuten i samband med 

överträdelse och enligt en artikel i Expressen blev en äldre dam överkörd av en 

Pokémonspelare. Mats Bax (2016) skriver även i ett inlägg på cafe.se att spelet har 

använts för att hitta aktiva Pokémonspelare att råna. Ray et. al (2016) menar att dessa 

incidenter baseras på en av anledningarna till att spelet blev en hype, det skapade en 

känsla av närvaro. Augmented Reality har tillfört en länk mellan den verkliga och 

virtuella världen vilket har medfört att spelare orsakat problem för sin omgivning. Janet 

Fouts (2016) tar upp i en artikel på SocialMediaToday.com hur brilliant spelet var på 

grund av den sociala aspekten, det skapade en unik gemenskap bland spelarna. Hur 

påverkade detta som exempel tidigare vänner som valde att avstå spelet?  

 

Ovanstående händelser skapade en grund för denna uppsats. Vi kommer att undersöka 

olika typer av icke-användare, personer som aldrig spelat Pokémon GO och även de som 

spelat men nu valt att sluta.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa icke-användarens perspektiv och relevans genom 

en fallstudie.  

 

● Vad ligger bakom framgången med Pokémon GO? 

● Vad kan icke-användare tillföra teknologisk utveckling? 

● På vilket sätt kan man skilja på begreppen användare och icke-användare i dagens 

teknologiska samhälle? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att endast titta på den hypen kring Pokémon GO i vår fallstudie. Fallstudien är 

vald på grund av teknologin som flyttade spelarna till den verkligen världen, även fast 

man avstod att spela var det svårt att missa att folk spelade. Insamlingen av empiri 

kommer att baseras på två gruppintervjuer med personer som har liknande bakgrund 

och är i åldern 20-30 år. Vi gjorde ett antagande att de hade mer åsikter/tankar än att 
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fokusera på en äldre eller yngre generationer. Vi är medvetna om att studien saknar 

generationsperspektiv men på grund av tidspress valdes denna avgränsning.  

 

Grupperna är indelade i två kategorier; de som spelat men slutat och de som aldrig 

spelade Pokémon GO. Anledningen till denna indelning är att få båda sidors perspektiv 

och även en diskussion inom grupperna. Vi har valt att överse gruppen som fortfarande 

spelar eftersom vi har fokus på icke-användare i denna studie.  

 

För att avgränsa oss inom området icke-användning har vi valt att fokusera på de 

definitioner vi anser är mest relevanta efter att ha analyserat resultatet från intervjuerna. 

Dessa områden är “Active Resistance”, “Lagging Adoption”, “Negotiated Use” samt 

“Individen och gruppen”. 

 

Studien har sitt fokus på spelandet av Pokémon GO i Sverige. Den största faktorn som blir 

påverkad av det är vädret, det är inte lika aktuellt att vara ute längre perioder under hela 

året vilket kan beröra spelandet. På grund av tidsbrist så hade vi ingen möjlighet att 

utföra intervjuer i grupp i andra länder. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Denna studie kommer ge en inblick i vad det kan innebära att vara en icke-användare och 

hur viss teknologi kan påverkade dem. Det kan vara intressant för nedanstående parter: 

 

● Forskare/studenter - grund för framtida forskning inom icke-användare 

● Utvecklare - belyser nya perspektiv om icke-användare 

● Användare av Pokémon GO – framtida tankar kring sitt agerande 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex huvudkapitel: inledning, metod, teori, empiri, diskussion och 

analys samt slutsats. Inledningen ger en övergripande bakgrund vilket mynnar ner i syfte 

och frågeställningar. Metoden förklarar de tillvägagångssätt vi har valt för att göra denna 

undersökning, även varför de är valda. Teoridelen innehåller information från 

vetenskapliga artiklar som berör det aktuella ämnet, vi skapar även ett teoretiskt 

ramverk för insamling av empiri. Avsnittet empiri berör de intervjuer som är utförda 

inom fallstudien och sammanfattar resultatet. Diskussion och analys berör 

frågeställningarna med kopplingar mellan empiri och teori medan slutsatsen levererar 

de viktigaste upptäckterna i detta arbete.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver valda metoder i samband med denna studie. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna studie baseras på kvalitativ metodik för datainsamling. Vid användning av denna 

forskningsstrategi genomför forskaren en empirisk datainsamling vanligtvis från 

intervjuer eller observationer och är på något sätt själv deltagande i studien. Kvalitativ 

forskning är induktiv och brukar kunna bestå av djupgående analyser av fristående 

fallstudier. (Oates, 2013) 

 

Denna undersökning kommer enligt Oates (2013) kategoriseras som en fallstudie. Detta 

eftersom vi genomför en studie där vi kommer att se över ett specifikt scenario om hur 

en hype påverkar eller inte påverkar icke-användare. Den hype vi valt att undersöka är 

Pokémon GO. För att få den grundläggande information som krävs för att kunna 

genomföra en fallstudie kommer gruppintervjuer genomföras. Motivering för val av 

gruppintervjuer finns i avsnitt 2.3.1. 

2.2 Insamling av litteratur 

För att kunna genomföra fallstudien genomfördes en litteraturinsamling i syfte om att få 

en bra teoretisk bas till forskningen. Enligt Oates (2013) delas en litteraturinsamling in i 

två delar, första delen är att försöka skapa en grundläggande kunskapsbas inom ämnet 

för att sedan hitta ett potentiellt forskningsproblem och den andra är att samla in 

relevant material för att bearbeta det. I den andra fasen handlar det även om att styrka 

nya upptäckter inom aktuellt området. Nedan är exempel på sökord som använts i denna 

litteraturinsamling: 

 

“Non-use” “User” “Hype” “Nostalgia” “Addiction” “Technology” “Pokémon” “Pokémon GO” 

“Usability” “Augmented Reality” “User experience” “ISO”  

 

Mycket av den tidigare forskning som finns kring icke-användning är byggt kring 

“Refusing, Limiting and Departing | A Workshop considering why we should study 

technology non-use”, vilken hölls 2014. Denna workshop bestod av ett flera 

välrenommerade forskare vilka hade publicerade artiklar inom ämnet enligt Brubaker 

(2014). 
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2.2.1 Urvalskriterier litteraturinsamling 

För val av vetenskaplig litteratur har vi följt nedanstående kriterier: 

 

● Vi har sökt i databaser som exempel Google Scholar, Uppsala 

Universitetsbibliotek, DiVa m.m. För att belysa problem har vi även använt 

elektroniska källor. 

● Vetenskaplig litteratur som har använts i denna studie är publicerad av pålitliga 

källor, kontroller av författarnas tidigare verk har genomförts.  

● Inom huvudämnet “icke-användare” har vi fokuserat på ny forskning inom 

området, publicerat tidigast 2010.  Vid definitioner, bakgrund och övriga områden 

av uppsatsen har vi valt att titta på litteratur som publicerats tidigast runt år 2000 

och framåt.  

2.3 Intervjuer 

En intervju är en planerad diskussion med en person man vill utvinna information från. 

Området som en intervju berör är planerat i förväg och personen som utför intervjun styr 

processen. Intervjuer är ett bra val när man vill undersöka detaljerad information med 

öppna komplicerade frågor. Det är även en fördel när man vill utforska känslor bakom 

deltagarens svar. Intervjuer är en bra metod vid kvalitativ forskning.  

 

Problem som kan uppstå vid intervjustudier är att det kan vara svårt att rekonstruera 

studien och få samma eller ett liknande utfall. Det kan även vara svårt att generalisera 

eftersom en eller två gruppintervjuer inte kan representera hela populationen. (Oates 

2013) 

2.3.1 Val av intervjutyp 

En gruppintervju består normalt av 3-6 personer. Syftet med en gruppintervju är inte att 

fokusera på en person åt gången utan att skapa interaktion mellan dem, vilket kan skapa 

nya insikter hos deltagarna. Fördelar kan vara att skapa en gemensam bild, generera mer 

svar och möjligheten att brainstorma mellan deltagarna. Nackdelar kan dock vara att 

någon deltagare tar över så att vissa deltagare inte känner sig säkra med att uttala sig. 

Det kan även vara svårt att veta vad som är acceptabelt att säga i gruppen. Därav är det 

bra att bjuda in deltagare från liknande bakgrund så att ingen känner sig underlägsen. 

(Oates 2013) 

 

Vi har till vår fallstudie valt att genomföra gruppintervjuer då vi finner de fördelar som 

existerar kommer att överväga nackdelarna i förhållande till vanlig intervju och en 

gruppintervju. Vi antog att en diskussion och brainstorm mellan deltagare kunde skapa 
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nya insikter om ämnet. Deltagarna kommer alla vara mellan 20-30 år och studera på 

Uppsala universitet. De kommer även ha en delad bakgrund av att spelat Pokémon GO 

och slutat, eller att inte ha spelat alls. Enligt ovanstående stycke så bör det skapa en högre 

säkerhet hos deltagarna vilket leder till öppna svar. Frågorna kommer vara 

semistrukturerade för att utvecklas under vardera intervju, vi vill lämna utrymme för 

följdfrågor eftersom att vi själva inte är experter inom området.  Vi har valt att hålla 

respondenterna anonyma i utförda gruppintervjuer då vi anser att det inte tillför vår 

studie att namnge dem. 

2.3.2 Planering av intervjuer 

Intervjumallen för denna fallstudie skapades utifrån vetenskaplig litteratur 

sammanfattat i ett teoretiskt ramverk. Faktorerna i ramverket tar upp de områden som 

frågorna ska beröra, de specifika frågorna skapades i samband med en workshop om 

intervjuplanering.  Under planeringsstadiet av intervjun låg fokus på att formulera 

frågorna utifrån vad som är relevant för studien och vem eller vilka som ska intervjuas 

för att få fram bästa resultat. Se 3.6 för ramverket och 8.1 för intervjumallen.  

2.3.3 Förberedande av intervjuer 

Förberedelsen av intervjun bestod av att ta kontakt med önskade personer som kunde 

knytas till de specifika målgrupperna vi önskade undersöka, de som spelat Pokémon GO 

och slutat samt de som aldrig spelat. Då vi informerade respondenterna om vad intervjun 

skulle innehålla valde vi endast att informera dem om att det handlar om Pokémon GO. 

Anledningen till det beslutet var att vi inte ville skapa någon förutfattad bild om vad 

själva huvudsyftet med studien var. I detta stadie bestämdes även om hur själva intervjun 

skulle hållas, att en författare ställer frågorna och styr diskussionen medan den andra 

sitter och antecknar och försöker kortfattat sammanfatta viktiga teman samt nyckelord 

under intervjun. 

2.3.4 Genomförandet av intervjuer 

Vid genomförandet av intervjun presenterades intervjuns upplägg och struktur 

kortfattat för respondenterna, efter detta ställdes frågor framtagna utifrån ramverket 

vilket var uppbyggt utifrån fyra olika analysverktyg. Under intervjun ställdes även 

följdfrågor för att skapa vidare diskussion kring de olika ämnena. 

2.3.5 Sammanfattning av intervjuer 

Då intervjuerna genomförts diskuterades kortfattat de teman som vi ansåg vara viktigast 

för att sedan sammanfatta detta. Dagen efter intervjuerna hölls transkriberades dessa 

utifrån inspelningarna, eftersom det kändes viktigt att arbeta med materialet direkt. 
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2.4 Dataanalys 

Denna studie är baserad på kvalitativ forskningsmetodik vilket inkluderar all data som 

inte är numerisk. Enligt Oates (2013) är analys av kvalitativ data komplext. Det finns 

ingen exakt vetenskap på hur man ska utföra det, bara vägledningar. Det handlar om att 

se mönster genom exempel nyckelord för att kunna dra eventuella slutsatser. 

2.4.1 Teoretiskt ramverk för empiri och analys 

Intervjufrågorna skapades enligt Oates (2013) med deduktiv arbetsmetodik då vi först 

skapade ett teoretiskt ramverk med analysverktyg. Detta ramverk samt analysverktygen 

skapades utifrån att ha studerat tidigare forskning genom vår litteraturinsamling. I 

tillägg till den deduktiva metoden har vi arbetat induktivt i och med att analysverktyget 

har omarbetats vid behov efter en genomförd pilotintervju. Vi var även öppna att hitta 

oväntade teman i samband med våra frågor för att kunna bilda sig mer kunskap om 

området. 

 

Redovisning av empiri delas upp i avsnitt som berör flera delar av ramverket, svar från 

båda grupperna berörs under varje avsnitt för att ge läsaren en bild av olikheter och 

likheter mellan dem. Detta för att i kapitlet med diskussion och analys återanvända det 

teoretiska ramverket som bas för att reflektera kring respondenternas svar. 

Analysprocessen gick ut på att jämföra grupperna tematiskt mot de fyra olika delarna av 

ramverket. Med tematisk redovisning menar Oates (2013) att man delar upp sin analys 

enligt återkommande nyckelord från empiri-insamlingen. I vårt fall med en inledande 

deduktiv arbetsmetodik var det tillräckligt med en induktiv uppdatering av det redan 

existerande ramverket. Vi berör nu de svaren som är relevanta i relation till syftet. 

2.4.2 Övergripande arbetsprocess 

Figuren nedan beskriver vår övergripande arbetsprocess för hela studien: 
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3. Teori 

Samling av vetenskaplig teori från alla områden som är relevanta för denna studie. Det 

avslutas sedan i ett teoretiskt ramverk som används vid insamling av empiri. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Icke-användare 

Människa-Data Interaktion (MDI) har sitt ursprung från 1980-talet, vilket var då 

användandet av datorer övergick från enbart kunniga till ett allmänt behov hos 

verksamheter. Man började undersöka hur “människans processor” arbetade, 

utmaningen som ständigt pågår är att optimera denna förståelse mellan maskin och 

människa. (Myers 1996) 

 

MDI är ett område som förknippas med användbarhet. Hur ska man ge sina användare 

en optimal upplevelse av tillhörande teknologi? Icke-användning är ett relativt nytt 

område som analyserar kring perspektivet att inte använda teknologi, vad kan en sådan 

analys innebära och tillföra inom området MDI? (Satchell och Dourish, 2009) 

 

Konceptet att inte använda teknologi är delvis intressant för att det motsäger 

användbarhet, vilket är centralt inom MDI. Icke-användning belyser därmed frågor 

angående teknologi i relation till hur nödvändig den egentligen är för aspekter av dagens 

samhälle när individer väljer att att avstå. För att skapa en bild av detta koncept är det 

dock viktigt att inte se användare/icke-användare som olika sidor av ett mynt. 

(Chirumamilla 2014) 

 

Loder (2015) delar synen att användare och icke-användare är relativt abstrakta 

begrepp. Det finns ingen tydlig linje mellan dem vilket skapar övergångar som är 

relevanta att studera. Loder (2015) kallar dessa övergångar “Negotiated Use” vilket 

översätts till förhandlad användning. Som exempel använder hon sig av Facebook-

användare, vilket många definierar sig själva mellan användare och icke-användare. 

Vissa använder teknologin för att enbart ta del av information ibland medan andra 

dagligen sprider information genom funktionalitet på webbsidan.  

 

Satchell och Dourish (2009) väljer att dela upp icke-användning i en del olika kategorier 

för sin undersökning, detta för att kunna analysera olika aspekter inom icke-användning. 

Exempel på olika typer kan vara “Active Resistance”, “Lagging adoption” och “Negotiated 

Use”.  
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3.1.1 Active Resistance 

Rogers (2003) definierar den grupp som konkret tar aktivt avstånd från en viss typ av 

teknologi. Denna grupp icke-användare gör en ansträngning för att undvika och motstå 

teknologin. Anledningen till detta kan handla om alltifrån miljö, tro, hot mot den 

personliga integriteten och av hälsomässiga skäl. 

 

Att göra motstånd gentemot teknologi är inget nytt fenomen, utan det har alltid funnits 

motstånd mot nymodigheter och förändring. En av de vanligaste termerna att beskriva 

någon som motsätter sig teknologi är “Luddite”, vilket härstammar från en textilarbetare 

i England under 1800-talet som hade sönder maskinerna för att visa sitt missnöje. 

(Satchell och Dourish, 2009)  

 

Thompson (1963) förklarade dock att Luddismen inte var emot just den teknologiska 

förändringen, utan mer gentemot den sociala förändringen i och med massproduktionen 

och den fria marknaden samt tillgång och efterfrågan som prissättare. Luddism används 

fortfarande för att kunna förklara förhållanden mellan teknologi samt sociala trender och 

används fortfarande inom forskning kring ämnet (Satchell och Dourish, 2009). 

3.1.2 Lagging adoption 

Satchell och Dourish (2009) beskriver denna typ av icke-användning som en av de 

vanligaste, lagging adoption handlar om en användare som ännu inte har börjat använda 

sig av teknologin. Vid ny teknologi eller en hype kan man definiera olika typer av steg av 

hur snabbt individer tar till sig teknologin. Rogers (2003) beskriver de som först tar åt 

sig ny teknologi som “innovators” och “early adopters”, sedan kommer “early majority” 

och “late majority”. “Laggards” kommer efter tidigare nämnda faser, de väntar till sist 

men har över tid blivit intresserade att testa teknologin.  
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3.1.3 Negotiated Use 

Negotiated Use speglar relationen och övergången mellan “användning” och “icke-

användning”. Begreppen är abstrakta vilket gör det svårt att dra en tydlig linje mellan 

dem, trots detta så behandlar stora delar av alla undersökningar inom ämnet antingen 

det ena eller det andra. Om man tittar på varför användandet av teknologier minskar 

finns det anledningar som är noterbara (Loder 2015): 

 

● Dålig kvalité eller erfarenheter av teknologi 

● Politiska åsikter 

● Problem med användbarhet 

● Kostnader 

● Trender 

● Vill skydda sitt privatliv och säkerhetsfrågor 

 

Även fast ovanstående anledningar minskar användandet så behöver de inte påverka 

tillräckligt för att en användare ska avstå helt. Det finns argument som ofta kan få 

användare att stanna i en inaktiv skala. Det kan vara personliga känslor som att man inte 

vill bli lämnad efter alla andra. Det kan även vara på grund av reaktioner från kollegor 

och närstående som inte delar synen på aktuell teknologi, det kan resultera i att man blir 

tillbakadragen av gruppen. Ett annat vanligt fall är att det finns ett behov av denna 

teknologi som inte går att komma ifrån. Kopplingen mellan faktorer som minskar 

användning och faktorer som håller användare kvar är därmed viktiga aspekter i 

samband med studier om icke-användning/användning. (Loder 2015) 

3.1.4 Individen och gruppen 

Baumer et al. (2015) förklarar att det finns mycket mer än bara användare och icke-

användare. De beskriver att användare och icke-användare inte alltid räcker för att 

definiera det mänskliga beteendet, utan att det är något större bakomliggande. De 

förklarar att om man ska kunna visa hur det mänskliga beteendet fungerar utifrån 

användandet av teknologi så behöver man se på hela sociala miljön på just den platsen 

som undersökningen genomförs. Man bör forska om det bakomliggande som skapar 

individens tankar om teknologin. (Baumer et al., 2015) 

 

I en undersökning om hur tonåringar använder sig av teknologi skriver Magee et al. 

(2014) att intensiva användare av sociala medier har en förmåga att snabbare applicera 

nya teknologier. De nämner även att tonåringar som inte använder sig av “populär” 

teknologi kan hamna utanför, det anses kritiskt att delta för den sociala aspekten.  

Magee et al. (2014) tar upp att ett vanligt svar kring Facebook var att man som tonåring 

förväntades ha det. 
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Baumer et al. (2015) menar att det är den sociala sfären som utgör vilka som kan räknas 

till användare eller icke-användare. Detta appliceras på umgängeskretsen och man kan 

se att grupptryck har en inverkan på vilka som är användare. Grupptryck i samband med 

att en ny teknologi uppstår går att härleda till teknologiska hype där “alla” vill skaffa den 

nya teknologin. Detta är inte möjligt för alla då det kan finnas olika typer av 

begränsningar vilket gör att de inte kan skaffa den senaste teknologin, vilket leder till att 

vissa blir ofrivilliga icke-användare av teknologin.  

3.2 Beteendemodeller och nostalgifaktor 

I relation till ovanstående stycke om individen och gruppen så finns det två modeller som 

berör detta ämne, Hype- och Hook-modellen. Hur påverkas vi av en hype och vilka 

faktorer kan skapa teknologiskt beroende? Vi kommer även beröra nostalgi som en 

avslutande faktor vilket kan visa betydelse i valet av att använda/inte använda i vår 

fallstudie. 

3.2.1 Hype-modell 

Förväntningar på ny teknologi har en stor effekt inom både forskning och på hur mycket 

resurser man ska tillföra den. Rätt marknadsföring av en produkt kan skapa en snabb 

spridning vid lansering. Det är dock viktigt att se den potentiella negativa sidan av 

förväntningar, är de för höga så riskerar produkten att falla genom vilket skadar både 

rykten och kredibilitet. (Van Lente et. al. 2012)  

 

Gartner (2010) har skapat en generell modell för hype-fenomen, den påvisar synlighet 

under fem faser i en mognadsprocess av en hype. Se modell nedan: 

 
Fig.1 - Gartner's hype-model  (Gartner 2010) 
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Van Lente et. al. (2012) kommenterar denna modell i sin undersökning, de menar att en 

hype består av för höga förväntningar som för många går över till en känsla av besvikelse. 

Efter fasen av besvikelse så finns det en långsam återhämtning som stabiliseras. Hur lång 

tid en hype varar kan ses som en viktig variabel för framtida undersökningar inom 

området. 

 

En hype kan betraktas som en resurs eller ett potentiellt framtida bakslag. Det är viktig 

att notera att en hype varierar mellan olika områden av teknologi, det finns ingen modell 

som ger en exakt förklaring på den allmänna hypen. Det påvisades dock att Gartners 

modell fortfarande visar en bra bild av fenomenet. En hype kan både bli en resurs eller 

ett bakslag, det är upp till aktören. Om förväntningar blir för höga så lär aktörer snabbt 

anpassa sig för att bemöta den fallande trenden av besvikelse. (Van Lente et. al. 2012)  

3.2.2 Hook-modell 

Eyal (2014) har skapat en modell kallad för att påverka individens beroende “The Hook” 

(Fig. 2) vilket är indelad i en loop av fyra steg; Trigger, Action, Variable Reward, 

Investment. Meningen med modellen är att förklara: 

 

“How to create an experience designed to connect the user’s problem to a solution 

frequently enough to form a habit.” 

 

“Triggern” är uppdelad i två steg, intern och extern. Den externa är den del som får 

användaren att vilja testa mjukvaran. Den interna triggerns uppgift är att fånga in 

användaren i loopen och syftar på vad användaren vill ha. Eyal (2014) menar att man ska 

försöka hitta vad personer redan gör och underlätta den processen för dem, det skapar 

ett återkommande beroende som över tid kan leda till en vana. 

 
Fig - 2 Nir Eyal’s “Hook Model”  Eyal, N., 2014. Hooked: How to build habit-forming products. Penguin Canada. 

 

Eyal (2014) tar upp en mängd konkreta exempel på varför “vana” är viktigt att skapa hos 

sina användare. Uttrycket “Old habits die hard” är högst relevant på grund av sanningen 
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i det. Att frångå en vana som exempelvis att försöka minska sin vikt eller sluta dricka som 

alkoholist är ofta bara temporära effekter. En inarbetad vana återkommer ofta i 

slutändan.  

3.2.3 Nostalgifaktor 

Enligt Gammon (2001) så härstammar ordet nostalgi från de grekiska orden “nostos” och 

“algos” som betyder att “återvända hem” och “smärta”. Inledningsvis så användes ordet i 

negativa sammanhang inom vården men har på senare tid blivit förknippat med positiva 

aspekter. Goulding (1999) definierar nostalgi som ett minne vilket skapar en längtan till 

ett förflutet som inte längre existerar.  

 

I dagens värld då teknologin ständigt utvecklas uppkommer nostalgikänslor mer 

frekvent. Vi förlorar ständigt aspekter av vår vardag vilket skapar en känsla av saknad 

inom oss. Om man tittar på TV-branschen påvisas ett tydligt exempel av detta fenomen 

genom att ständigt återvisa gamla filmer/serier som uppfyller individens känslor av 

nostalgi. (Gammon 2001)  
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3.3 Teoretiskt ramverk 

Detta ramverk består av fyra analysverktyg, de är baserade på den litteraturinsamling 

som har genomförts. Ramverket ligger till grund för de intervjufrågorna i fallstudien.  

3.3.1 Icke-användare och deras omgivning 

“Active resistance” går att knyta gentemot icke-användare i vår fallstudie. Det är 

intressant att undersöka varför personer har valt att stanna som icke-användare under 

hypen. Rogers (2003) menar på att denna grupp användare gör någon form av 

ansträngning för att undvika och motstå teknologin. Under intervjuerna kan det komma 

att bli intressant om Rogers tankar kring aktivt motstånd går att applicera på någon av 

icke-användarna eller användarna. 

 

“Lagging adoption” är enligt Satchell och Dourish (2009) en av de vanligaste formerna av 

icke-användning. Det som kännetecknar denna grupp av icke-användare är att de väntar 

länge med att applicera ny teknologi, för dem är det viktigt att analysera situation först 

för att senare ta ett beslut om användning. Detta kan mycket väl vara fallet för några av 

våra respondenter. 

 

Loder (2015) tar upp begreppet negotiated use och menar på att detta speglar relationen 

mellan användning och icke-användning. Enligt henne så kan det vara svårt att dra en 

tydlig linje mellan dem vilket leder till intressanta övergångar. Baumer et al. (2015) 

beskriver även att det finns mer än det som påverkar än definitionen av användare. Det 

handlar om att se hela den sociala miljön och dess inverkan på individen och att 

undersöka de bakomliggande faktorerna som berör dem vid användning/icke-

användning. 

 

Negotiated use vilket kan översättas till förhandlad användning belyser områden som 

minskar användning. Loder (2015) menar dock att de inte behöver påverka tillräckligt 

mycket för att avsluta användandet helt. Exempel på detta kan vara personliga känslor 

av att inte vilja vara utanför eller att användandet förväntas av en grupp. Ännu ett 

exempel är som Magee et. al (2014) belyser att tonåringar förväntas ha facebook. De tar 

även upp att tonåringar kan hamna utanför den sociala kretsen om de väljer att avstå från 

ny teknologi. 
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3.3.2 Modell som visualiserar en allmän hype 

Förväntningar inom en ny teknologi eller ett nytt spel kan ofta vara stora, då Pokémon 

GO släpptes sommaren 2016 skapades en stor hype-faktor av själva spelet. Gartners 

modell (2010) kommer att nyttjas för att analysera hur en hype uppstår och försvinner. 

Med hjälp av denna modell så kommer det även att undersökas om bakomliggande 

faktorer som den sociala sfären och hur den påverkar icke-användare och användare vid 

en hype (Baumer et al., 2015).  

3.3.3 Faktorer för att skapa beroende och vana 

Eyals Hook-modell (2014), skapades för att förklara exempelvis hur ett spel ska skapa en 

upplevelse för att skapa en inarbetad vana av att spela själva spelet. Hook-modellen är 

uppbyggd av fyra steg; Trigger, Action, Variable Reward och Investment, med 

utgångspunkt utav dessa fyra punkter kommer analyser genomföras på användare som 

spelat men slutat och icke-användare. Vad har fått dem till att börja spelet, att fortsätta 

spela och även vad som fått dem att sluta. 

3.3.4 Den nostalgiska påverkan på individen 

Goulding (1999) definierade nostalgi som ett minne vilket skapar en längtan till ett 

förflutet som inte längre existerar. Vi finner det vara en intressant aspekt att ta hänsyn 

till i samband med vår fallstudie. Enligt Buckingham och Sefton-Green (2004) så drog 

Pokémon in över 5 miljarder dollar 1998 vilket var mer än hela spelbranschen i USA det 

året. Det resulterade i att spelidén berörde många människor globalt. Pokémon GO tog 

sedan tillbaka det förflutna och skapade en aspekt av verkligheten som aldrig tidigare 

har existerat för tidigare Pokémonspelare. Ray (2016) styrker även ovanstående som en 

viktig aspekt till varför spelet blev en hype. 
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4. Empiri 

Detta kapitel innehåller bakgrund och redovisning av resultat från fallstudien. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av Empiri 

Resultatet av denna studie är uppdelat utifrån de två grupper som intervjuades. 

Deltagarna var i åldern mellan 20-30 år och majoriteten av deltagarna var studenter vid 

Uppsala universitet. Intervjufrågorna är baserade på det teoretiska ramverk som är 

framställt i kapitel 3.3. Respondenterna fick endast information om att de skulle svara på 

frågor om Pokémon GO. Detta för att inte avslöja huvudsyftet av vår studie och undvika 

riktade svar. För att förtydliga resultatet i kapitel 4.3 kommer de olika grupperna från 

intervjuerna refereras enligt nedan: 

 

Grupp A: Tre personer som spelade Pokémon GO men slutade. (35 min, 2/12 -16) 

Grupp B: Fyra personer som aldrig spelat Pokémon GO. (45 min, 7/12 -16) 

 

Alla frågor redovisas inte, ett urval har gjorts på de mest relevanta. I kapitel 4.2 ges en 

bakgrund till fallstudien. 

4.2 Bakgrund till fallstudie - Pokémon GO 

Detta avsnitt avser att ge en bakgrund till vår fallstudie och innehåller information om 

Pokémon i allmänhet samt den teknologi som skapade den nya aspekten av spelet. 

4.2.1 Pokémon 

Pokémon går ut på att man som “Pokémontränare” ska fånga Pokémon och träna dem för 

att bli starkare för att kunna utmana motståndare. Första spelet släpptes 1996 och bara 

under dess första år så genererade Pokémonfranschisen 5 miljarder dollar, vilket var lika 

mycket som hela Amerikas spelindustri 1998. Pokémon är det mest sålda spelet till 

Gameboy och kortspelet påvisade samma popularitet. TV-serien var även det 

programmet med högst betyg på Warner Brothers nätverk. (Buckingham och Sefton-

Green, 2004) 
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4.2.2 Pokémon GO 

Pokémon GO är en app till smartphones som baseras på spelet Pokémon. I tidigare 

upplagor av Pokémon har man som Pokémontränare varit i en virtuell värld i spelet, 

Pokémon GO har tagit spelet ytterligare ett steg. Genom augmented reality-teknologi kan 

man nu som Pokémontränare fånga dessa fantasimonster i verkliga världen. Genom 

GPS:en på sin mobil kan man på en karta se var man är och om det finns några Pokémon 

i närheten. (Ray U, 2016) 

 

Azuma et al. (2001) beskriver Augmented Reality som ett system vilket förstärker 

användarens uppfattning och interaktion med den verkliga världen. Teknologin 

kompletterar verkliga objekt med virtuella 3D-objekt. I relation till vår fallstudie 

använder sig Pokémon GO av denna teknik för att visa sina figurer i den verkliga världen. 

 

Den aspekten av Augmented Reality som används idag är en relativt ny teknologi, den 

har dock sitt ursprung från Virtual Reality (VR). Det är dock mycket viktigt att skilja på 

dessa två enligt Van Krevelen och Poelman (2010). Skillnaden mellan dessa är att AR 

kombinerar riktiga och virtuella objekt i en verklig lokal omgivning medan VR inte har 

någon sådan relation. 

 

Ray U (2016) beskriver flertalet konsekvenser som uppstått genom användare som 

spelat Pokémon GO. En av de vanliga riskerna med spelet i början var att folk körde bil 

och spelade det. Detta ledde till att tillverkaren av spelet snabbt blev tvungna att släppa 

en uppdatering där de varnade om att man absolut inte skulle köra bil och spela 

Pokémon. I tillägg till denna varningstext står det även att man ska undvika att gå in på 

områden man inte känner till. Den varnar även att man inte får beträda privat egendom, 

vilket varit ett problem då folk har inkräktat på privat mark för att fånga Pokémon. (Ray 

U, 2016) 
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4.3 Resultat 

Relation till Pokemon i sin uppväxt 

Analysverktyg: Nostalgifaktor; svagt, medel eller stort intresse av Pokémon etableras. 

 

Grupp A var osäkra på sina svar men två av dem ansåg sig vara intresserade när Pokémon 

kom. Den tredje personen köpte aldrig spelen men verkar ha blivit påverkad av sin 

omgivning att skaffa korten. Baserat på två olika intervjufrågor kategoriserar vi denna 

grupp som intresserade på en medelnivå. 

 

Grupp B visade ett större intresse, två av respondenterna svarade direkt att de var väldigt 

intresserade av alla fronter (kort, spel, serie). De andra två personerna hade delade syner 

men var helt klart intresserade och berörda. Det generella intresset var större i denna 

grupp vilket indikerade på ett stort engagemang. 

 

Respondenterna från båda grupperna höll med om att de blev påverkade av hur alla 

spelade/pratade om Pokémon i yngre ålder. 

 

Gruppernas förklaring till varför de började/avstod att spela Pokémon GO 

Analysverktyg: Hype och Hook modellen - extern trigger. 

 

Två snabba svar från grupp A var:  

“Hype!” 
De menade att de läst om det överallt och insåg hypen samtidigt som de fick en 

nostalgikänsla. De anser att de blev påverkade av omgivningen och framför allt av 

internet, men de tyckte själva att Pokémon GO var en bra spelidé. 

 

Den första kommentaren från grupp B var dock: 

“Det verkade poänglöst.” 
Respondenten menade att de hade tagit bort många viktiga aspekter av spelet. Det fanns 

till exempel ingen möjlighet att utmana varandra i dueller. Det enda spelet gick ut på var 

att samla så många av dem som möjligt. En annan respondent i grupp B höll med om det. 

Förr var det viktigare att ha 8-10 starka Pokémon, inte alla. Personerna som höll med 

varandra om denna poäng var de som visade stort intresse för Pokémon vid yngre ålder. 

Övriga anledningar var att en person hade svårt för att börja med nya saker, att alla 

spelade i hans omgivning gjorde ingen skillnad. Den sista punkten som grupp B tog upp 

var att det kan vara osocialt att titta ner i telefon mycket och det fanns ingen glädje av att 

göra det oftare i samband med spelet. 
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Grupp A - Anledning till att dagligen spela Pokémon GO 

Analysverktyg: Hype och Hook modellen - belöning/investering och intern trigger för att 

fortsätta. 

 

Alla i grupp A påpekade att de hade interna tävlingar med sina vänner, de ville helt enkelt 

bli bäst i sitt umgänge. Det fanns en uppskattning i att hitta och fånga nya pokemon. Det 

var även motiverande att komma ut och gå sina sträckor för komma längre i spelet. De 

första speldagarna hade enligt flera i gruppen varit extrema med heldagar gåendes, detta 

hade sedan lugnat sig. En av deltagarna nämner att han var “nördig” och undersökte de 

effektivaste sätten att gå upp i level, det visar sig att en annan i grupp A hade gjort 

detsamma. Sammanfattat menar de att tävlingen och prestigen i umgänget höll dem kvar. 

 

Grupp A hade svårt att avgöra hur mycket de spelade, jämförde de sig själva mot yngre 

personer så låg de långt efter i speltid. Om de relaterade till sina vänner så var det 

spridning på responsen. En av respondenterna jobbade mycket vilket gjorde det svårt att 

hinna med att spela. En annan påpekade att batteriet var för dåligt för att spela mycket, 

då kommenterade den tredje respondenten:  

“Jag köpte till och med en powerbank!” 
Sammanfattat ansåg de sig spela mycket men mindre än många ungdomar. 

 

Tankar kring varför Pokemon GO påverkade hela världen 

Analysverktyg: Nostalgifaktor, Hype och Hook modellen - extern trigger, icke-användare - 

perspektiv. 
 

Hype och nostalgi var två faktorer som ledde personerna i grupp A till att börja spela, 

båda grupperna tror att dessa hade en stor påverkan även på resten av världen.  

En annan anledning från grupp A: 

“För att det var Pokémon, folk känner igen  konceptet” 
Pokémon är ett koncept som är relativt känt och om inte annat lätt att lära sig, det är även 

fortfarande aktuellt i vanlig form (kort/spel) bland barn. Grupp B observerade att det 

snabbt blev accepterat för alla åldrar att gå runt och spela, det var även lättillgängligt för 

alla med en smartphone. Både grupp A och B anser dock att möjligheten att fånga 

Pokemon i den verkliga världen var något nytt och spännande. Grupp B hade tidigare 

invändningar på att Pokemon GO inte levererade hela spelupplevelsen, det verkade dock 

inte vara en viktig inledande faktor för de som valde att spela. Grupperna tar även upp 

hur sommaren och ledigheten var passande för denna typ av spel. 
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Då grupp A  fick frågan om de försökte påverka sin omgivning att börja spela svarade de 

snabbt: 

“Ja, absolut!”  
De ansåg att spelet var roligt och att det var en bra anledning att försöka sprida det. 

 

Trots ovanstående faktorer valde grupp B att avstå under hela hypen. Två av 

respondenterna var dock nära på att börja, de kände sig påverkade av det tjat som grupp 

A bekräftar sig utföra. De ställde sig även frågan om spelet verkligen var så kul som folk 

fick det att verka? Grupp B hade dock en gemensam faktor, de var allmänt långsamma att 

applicera ny teknologi. Det var en process för dem att börja med nya saker vilket 

resulterade i att de höll kvar vid sitt beslut att avstå från Pokémon GO. 

 

Anledningar till varför användarna tappade intresset av Pokemon GO 

Analysverktyg: Hype och Hook modellen - minskad belöning? Varför försvann intern 

trigger? 

 

Grupp A visade sig ha flera anledningar till varför de stegvis minskade sitt spelande. De 

största faktorerna relaterade till bristande spelfunktioner. Att enbart fånga Pokémon var 

inte tillräckligt, det behövdes ett annat mål. Grupp A kommenterade att spelet var buggigt 

och att utvecklarna visade sig lova mer uppdateringar/funktionalitet än vad de kunde 

leverera. Övriga anledningar var att vänner slutade spela vilket tog bort den interna 

kampen, det gjorde även spelet svårare på grund av olika anledningar. Kylan är också en 

faktor som inte kan överses. 

 

Grupp B ansåg att spelarna började förstå att Pokémon GO saknade de viktiga aspekterna 

vilket gruppen tidigare tagit upp som även grupp A bekräftar med sina svar. Spelet var 

inte tillräckligt utvecklingsbart inom den tidsram som spelarna krävde. Grupp B tar även 

upp att vädret och mindre ledig tid påverkade.  

 

Grupp A påpekade att intresset fortfarande fanns för Pokemon, när vi frågade om det så 

fick vi ett snabbt svar: 

“Kids och hardcorefans” 
Även alternativt äldre personer som inte spelat lika mycket under hypen. Grupp A tror 

dock på en ny hype om de släpper en ny version med möjligheter att utmana varandra 

med sina Pokémon. 
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Positiva och negativa aspekter med Pokemon GO 

Analysverktyg: Hype-modellen, icke-användare - omgivning. Vi sökte personernas 

helhetssyn på Pokémon GO.  

 

Grupperna hade olika syner på positiva och negativa aspekter av spelet, grupp A 

kommenterade mer kring personliga påverkan medan grupp B tänkte mer övergripande. 

 

Exempel av positiva aspekter från grupp A kunde vara att man fick träning i vardagen 

och en annorlunda gemenskap med andra spelare. Konversationer mellan personer på 

12 och 25 år var naturliga. Gruppen kände även att det var ett bra tidsfördriv med sitt 

umgänge. Grupp B ansåg att vissa av deras vänner blev mer sociala, det skapade ett 

gemensamt intresse hos folk. Det var även bra för barnen att springa runt ute och spela. 

Övriga positiva aspekter som grupp A ej tog upp kunde vara att spelet innehöll 

information om sin omgivning. Det var även möjligt för ungdomar att sälja kakor vid 

populära Pokémonplatser och organisationer kunde göra reklam, billig marknadsföring.  

 

Gällande negativa effekter tog batteriet väldigt lätt slut enligt grupp A, det var speciellt 

jobbigt om man var den enda i gruppen som inte kunde spela. De var dock medvetna om 

att de tittade för mycket i telefonerna under denna period vilket de också nämner som 

en negativ effekt, vissa kvällar blev det för mycket spelande. För grupp B var den främsta 

negativa aspekten att personer körde bil då de spelade, det kändes helt orimligt enligt 

dem. Gruppen ansåg även att folk som spelade hade svårt att låta telefonen ligga i sociala 

sammanhang och att när man gick med en Pokémonspelare så kom man aldrig fram. Det 

var ständiga stopp på vägen för att spela vilket blev en irriterande faktor. En respondent 

i grupp B kommenterade även blockeringen av gator: 

“Det var en gång vid gamla torget här i Uppsala, där körde jag med bil 

och folk var på hela torget och på vägen där och jag försökte tuta men 

ingen reagerade. Jag kom inte fram, eller, jag kom ju fram tillslut, jag är 

ju här nu.” 
 

 

  



 
22 

Tankar kring hur Pokemon GO spelare påverkade sitt umgänge 

Analysverktyg: icke-användare - omgivning 

 

En av respondenterna i grupp A menar att det inte påverkade särskilt mycket, om man 

satt med någon som inte spelade så var man inte bunden att spela själv vilket en annan 

av deltagarna höll med om. Den tredje respondenten kände dock att det kan ha påverkat 

en del. Ibland kunde man se någon Pokémon som man ville fånga och då tänkte man inte 

så mycket på hur det uppfattades. 

“Man råkade klicka in sig på appen av ren vana.”  
Alla i gruppen höll dock inte med om det och såg det inte som något negativt i vilket fall.  

 

Grupp B hade en respondent som märkte av det på arbetsplatsen, det var konstant en 

snackis. Det hände även att personer använde truckar för att åka och fånga Pokémons på 

jobbet. Respondenten berättade även: 

“Och sen var det några som jag spelade data med, en av dem blev ju 

hooked, och ja nu spelar jag inte längre med honom.” 

Andra saker som togs upp var att det ofta tog längre tid att göra saker med 

Pokémonspelare. Grupp B uppfattade också att spelarna hade dålig koll på sin omgivning 

så att det var svårt att köra bil i närheten av Pokémonspelare. En respondent blev även 

irriterad över att bli förknippad med att spela Pokémon vid användande av telefonen. Det 

visade sig att flera deltagare kände samma sak, det var viktigt för dem att verkligen visa 

att de avstod.   

“Man har gjort ett statement att man inte skulle spela.” 
Enligt grupp B så var det många i deras umgänge som spelade. De tjatade ständigt på en 

av respondenterna att denne skulle börja. En annan höll med, det var alltid någon som 

skulle hålla på med spelet. Responsen skiljde sig dock, en deltagare kände att han knappt 

märkt av det utanför jobbet. Gruppen kom sedan fram till att det beror på var man bor i 

städer. Spelfunktioner och vilka Pokémon som finns är oftast placerade runt kända 

objekt. 
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Gruppernas tankar kring de olyckor som inträffat i relation till spelet 

Analysverktyg: icke-användare - omgivning 

 

En respondent i grupp A öppnade snabbt att kommentera att folk som är dumma i 

huvudet kommer alltid vara det. Man bör inse att man inte kan gå ut på ett tågspår för att 

fånga Pokémons. En annan person menar även att median försöker spegla det värre än 

det var för att skapa rubriker. Självklart hade det varit bra om Pokémons inte funnits 

nära tågspår eller andra farliga områden men det är fortfarande upp till individen att 

vara försiktig. Grupp A menar att folk får skylla sig själva.  

 

Grupp B ansåg inte att det var någon avskräckande faktor, det var inte anledning till 

varför de stod över. Gruppen tyckte att det var idiotiskt att titta ner i mobilen och gå över 

en gata som exempel. En av deltagarna kommenterade dock att denne skulle kunna vara 

en potentiell sådan som försvann i sina tankar. Som följdfråga frågade vi om de själva 

varit nära någon Pokémonolycka. En av deltagarna hade varit med om en person som 

korsat vägen lite snabbt och blev därmed tvungen att bromsa hårdare. De antog att risken 

för en olycka var låg i relation till antalet spelare. 

 

Som avslutande kommentarer i grupp B så tror de på AR-teknologin och känner att det 

var en positiv händelse för att förstärka den teknologin. De avslutade intervjun genom 

ett påpekande att de inte kommer glömma sommaren 2016 då de inte spelade Pokémon 

GO. 
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5. Diskussion och analys 

Detta avsnitt kommer att analysera empiri mot teori, vad har fallstudien påvisat i relation 

till tidigare forskning och vilka likheter samt olikheter finns det mellan de intervjuade 

grupperna? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

För att förtydliga texten i detta avsnitt kommer grupperna från empirin refereras som i 

tidigare avsnitt: 

 

Grupp A: Personer som spelade Pokémon GO men slutade. 

Grupp B: Personer som aldrig spelat Pokémon GO. 

5.1 Nostalgisk faktor 

Det visade sig att deltagare från båda grupperna hade varit i kontakt med Pokémon då 

de var yngre. Intresset varierade sig dock mellan deltagarna, i detta fall visar det sig att 

grupp B hade ett större intresse för Pokémon än grupp A när de var yngre. 

 

Grupp A anser att de började spela på grund av hypen vilket skapade en nostalgikänsla 

hos dem, det kändes självklart att testa på spelet. De tyckte även att Pokémon GO var en 

bra spelidé. Enligt Goulding (1999) så är nostalgi ett minne vilket skapar längtan till ett 

förflutet som inte längre existerar. Pokémon GO levererade ett minne som aldrig 

existerat i denna form, att gå ute och jaga Pokémon. Augmented reality i kombination 

med Pokémon skapade en unik nostalgisk känsla.  

 

Grupp B hade också en nostalgikänsla men hade olika anledningar till varför de valde att 

avstå. Den anledningen som berör nostalgi är dock intressant, vissa personer i grupp B 

som visade störst intresse för det tidigare Pokémon ansåg att Pokémon GO inte kunde 

leverera hela spelkänslan. Spelet saknade många viktiga funktioner vilket minskade den 

nostalgiska känslan för dem och gjorde det mindre intressant. 
 

Båda grupperna håller dock med om att nostalgi är en påverkande faktor för den snabba 

spridningen och hypen. Kombinationen av att få fånga Pokémons i den riktiga världen 

och att de flesta personer känner igen konceptet var en avgörande faktor. Gammon 

(2001) tar dock upp att i dagens samhälle uppkommer nostalgikänslor mer frekvent på 

grund av den snabba teknologiska utvecklingen, vilket kan vara något som ibland 

tillfredsställer individen. Precis som med gammal teknologi/film/serie så varar det oftast 

endast under en kort period, vilket även blev utfallet för Pokémon GO. 
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5.2 Pokémon GO - Relation till Hype och Hook modellen 

Hype var ett ord som förekom frekvent i båda grupperna, de ansåg att Pokémon GO var 

ett tydligt sådant fenomen. Vad är egentligen en hype och vilka relationer såg man 

gentemot Pokémon GO? Gartner (2010) har skapat en erkänd modell för detta område 

vilket går genom fem olika faser. Van Lente et. al. (2012) kommenterar och sammanfattar 

även denna modell som att ha för höga förväntningar vilket många gånger övergår till en 

känsla av besvikelse. Det viktiga arbetet börjar med att kunna bemöta känslan av 

besvikelse och gå vidare. Eyal (2014) tar i sin tur upp Hook-modellen, vilken består av 

fyra faser för att skapa en vana/beroende hos sina användare. Båda modellerna börjar 

med samma fas vilket är en extern trigger. Från den empiriska undersökningen gav 

denna fas intressant respons. Grupp A ansåg sig fångade av nostalgin, spelupplevelsen 

och den snabba spridningen av spelet medan grupp B ansåg att de faktorerna fallerade 

för dem. De externa triggers som upptäcktes var lika för båda grupper men omvända, 

anledningen till att grupp A började och att grupp B avstod. Grupp A hade enligt Van 

Lente et. al. (2012) och Gartners modell höga förväntningar på grund av den externa 

triggern medan grupp B såg svagheter med dem.  

 

Hur hanterade då Pokémon GO de höga förväntningarna från exempelvis grupp A? Till 

en början ansåg de sig tillfredsställda med spelet. De nämner punkter som att man fick 

träning, uppdrag att fånga alla, motivation från gruppen och en annorlunda gemenskap 

till okända personer. Den viktigaste faktorn som ständigt fick dem att återkomma var att 

vinna över sin omgivning. Pokémon GO fyllde behoven av hook-modellen under en 

period och blev världens mest nedladdade mobilspel, de fick dock problem med att skapa 

ett långsiktigt beroende.  

 

Grupp B ansåg sig själva som relativt långsamma när det kommer till att anskaffa sig ny 

teknologi. Enligt Satchell och Dourish (2009) så anses denna typ av icke-användare som 

den vanligaste även kallade “laggards”. De inväntar andra användares åsikter vid en hype 

för att sedan avgöra om de ska testa. Respondenterna i grupp B verkade inte känna något 

behov av att följa med mängden, att ens omgivning gör något påverkade inte deras beslut. 

I samband med detta fall av Pokémon GO visade de även tecken på “active resistance” 

vilket är en annan kategori av icke-användare. Enligt Rogers (2003) gör den gruppen av 

icke-användare en positiv ansträngning för att motstå teknologin. Efter att grupp B hade 

bestämt sig för att avstå så ville de absolut inte bli förknippade med spelet, de blev 

frustrerade om folk frågade ifall de spelade när de använde mobilen.  

 

Nedgången med hypen blev som grupp B hade tagit ställning till direkt, det räckte inte 

att enbart fånga Pokémon. Spelidén blev för svag och teknologin att vara ute i den 

verkliga världen var inte tillräckligt. Grupp A tar upp anledningar som; buggar, andra mål 



 
26 

än att bara fånga Pokémon, förhoppningar av uppdateringar som inte kom, umgänge 

slutade m.m.  Pokémon GO spelare tappade därmed den interna trigger som enligt Eyal 

(2014) får folk att återkomma till en produkt, det innebar att de började tappa sina 

användare enligt Gartners Hype-modell. I denna aspekt belyser denna studie en 

intressant syn på icke-användare, de levererade en klar syn kring hypen utan att vara en 

direkt del av den.  

5.3 Relationen mellan icke-användare och användare 

Chirumamilla (2014) tar upp en intressant syn på icke-användning av en produkt. Hon 

menar att om någon väljer att avstå användning så är det en direkt ifrågasättning av 

produktens användbarhet. Detta är i sin tur ett centralt begrepp inom MDI vilket skapar 

ett intresse att undersöka icke-användning. Därav vårt val av perspektiv i denna studie.  

 

Enligt ovanstående diskussioner har grupp B påvisat kunskap inom ett område som de 

är definierade icke-användare av. Gruppen har aldrig spelat Pokémon GO men påvisade 

synsätt som hade varit viktigt för en utvecklare av Pokémon GO att ta del av. Går det 

verkligen att dra ett streck mellan icke-användare och användare som två helt olika 

områden? Loder (2015) tar upp detta i sin artikel om negotiated use, vilket handlar om 

övergångar mellan användare och icke-användare. Hon menar att för många forskare 

undersöker antingen det ena extrema fallet eller det andra, vilket är en naiv syn på ämnet. 

Baumer et al. (2015) och Chirumamilla (2014) styrker även det med att skriva hur 

komplext begreppet användare egentligen är. Det är viktigt att inte se användare/icke-

användare som två olika sidor av ett mynt. 
 

Som exempel från vår studie så valde grupp A att följa hypen och börja spela, de började 

dock efter ett tag att röra sig mot icke-användare eftersom att deras motivation 

minskade. Lodar (2015) tar upp olika anledningar till mindre motivation vilket kan vara; 

problem med användbarhet, dålig kvalité av teknologi och trender. Vilket i sin tur 

stämmer in på de anledningar vi upptäckte i fallstudien. Grupp B valde dock helt att avstå 

men tar upp tillfällen där vissa i gruppen var nära att börja spela av olika anledningar. De 

påpekade att de ofta hade kontakt med spelet på grund av sin omgivning och att personer 

försökte övertala dem att börja spela. 

 

Vi lät båda grupperna komma fram till både positiva som negativa tankar om Pokémon 

GO. I relation till begreppet användare så var det en situation som stack ut. En person i 

grupp B berättade att det fanns ungdomar eller organisationer som använde viktiga 

platser i Pokémon GO för att sälja kakor eller marknadsföra sig som företag. På det sättet 

påverkade dem Pokémonspelare att besöka dem. Hur ska man kunna definiera dem som 
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användare eller icke-användare? Är det ett fall av negotiated use som Loder (2015) 

skriver om?  

 

Pokémon GO hade en stor påverkan på dagens samhälle, det var det första spelet som 

slagit igenom med den verkliga världen som spelfält. I denna studie har vi försökt belysa 

det med frågor om gruppernas omgivning under hypen. Vad innebar det att vara en icke-

användare? Om man tittar på grupp B och dess negativa tankar kring Pokémon GO var 

det bland annat; svårt att låta bli telefonen i sociala sammanhang, allting tog extra tid att 

göra när man umgicks med en Pokémonspelare, spelare blockerade allmänna platser och 

körde även bil med spelet igång. De nämnde även flera positiva aspekter för spelarna 

men det visade enbart en svag relation till personliga positiva effekter. Grupp A i sin tur 

nämnde ett antal negativa tankar men den enda gemensamma länken var att de ibland 

kände sig osociala med mobilen framme. I övrigt så ansåg de sig inte påverka sin 

omgivning i någon större grad.  

 

I en studie av Magee et. al. (2014) angående användning av Facebook bland ungdomar 

var ett vanligt svar att man förväntades använda det, annars fick man räkna med att 

missa saker. I relation till Pokémon GO så känns mentaliteten på en lugnare nivå men 

påvisar fortfarande kopplingar till studien, delta i Pokémonvärlden eller var utanför. I 

detta fall så visade sig grupp B vara ofrivilliga deltagare även fast de valde att vara 

utanför. Sammanfattat var synen på positiva och negativa aspekter skild mellan 

grupperna, vilket inte var oväntat. Grupp A tänkte mer på personliga effekter medan 

grupp B tänkte mer öppet kring hypen. 

 

Enligt Ray U, (2016) och nyhetskällor över världen så har det varit en del olyckor i 

samband med denna spelupplevelse. Han nämner olyckor som att personer har gått ner 

för stup, bilolyckor, spelare som har blivit skjuten på grund av intrång på tomt osv. När 

vi frågade våra grupper om vad de tänkte kring de rapporterade olyckorna erhölls stark 

respons. Enligt ett citat från grupp A: 

  “Folk som är dumma i huvudet kommer alltid vara det.” 
För att sedan jämföra med grupp B: 

“Det man läser och så, att man gick över vägen och kollade ned i 

mobilen, det är idiotiskt. Så det känns inte som någon avskräckande 

faktor.” 
Det var ingen faktor som påverkade deras beslut att spela eller att inte spela. De ansåg 

även att pressen försökte skapa rubriker. Personligen så hade ingen i någon av grupperna 

blivit påverkade av någon olycka. Det vi finner intressant med gruppernas respons kring 

detta område är att de förmedlar endast tankar på de personer som valt att spela. Svaren 

tyder på att de endast tänker på risken för själva spelarna och anser att den är minimal. 
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Enligt gruppernas svar får folk skylla sig själva vilket genast väcker en intressant fråga; 

Ska en person som valt att avstå Pokémon GO få skylla sig själv om man blir påkörd av en 

spelande användare? Icke-användare är också i riskzonen för dessa olyckor men det var 

ingen situation som grupperna reflekterade över. Vad innebär det egentligen för den 

teknologiska framtiden och valet att inte använda?  
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6. Slutsats 

Detta avsnitt redovisar övergripande svar på studiens frågeställningar och syfte. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna studie var att belysa icke-användarens perspektiv och relevans. För att 

samla information har en fallstudie genomförts om fenomenet kring Pokémon GO. Under 

denna process uppnåddes intressanta insikter i förhållande till studiens tre 

frågeställningar vilka presenteras nedan. 

 

Vad ligger bakom framgången med Pokémon GO? 

Fallstudien som utfördes hade två återkommande begrepp som har berörts, “hype” och 

“nostalgi”. Grupperna som intervjuades var eniga om att de två begreppen låg bakom 

explosionen av Pokémon GO, de hade dock inte samma personliga perspektiv kring dem. 

För den ena gruppen var det en trigger att börja spela medan den andra gruppen valde 

att avstå på grund av dem. Nostalgi är en stark och trevlig känsla inom oss som individer, 

dock under en kortare period. Att lansera ett spel med denna känsla som trigger har 

potential att bli en hype, vilket Pokémon GO blev. Spelet tillförde positiva aspekter som 

exempelvis gemenskap och uteaktivitet. Att spela ett spel var inte längre förknippat med 

att sitta hemma ensam, istället peppade vänner varandra i form av interna tävlingar. 

Gemenskapen som uppstod innebar även att det förekom socialt bemötande med 

spelande främlingar. 

 

Problemet var dock att kontinuerligt möta användarnas krav vilket är grundläggande för 

att skapa ett långsiktigt beroende enligt hook-modellen. Att basera ny teknologi på 

faktorer av nostalgi verkar kunna relateras till ett dubbeleggat svärd, ett bra tidigt 

resultat skapar i sin tur höga framtida förväntningar. Pokémon GO hade en stor kortsiktig 

framgång där en av de främsta faktorerna bestod av en nostalgisk anknytning gentemot 

Pokémon. Vidare skapades det en ny typ av spelgemenskap där man kunde spela spelet 

utomhus i den riktiga världen tillsammans samt tävla mot sina vänner. Detta låg i sin tur 

bakom den exponentiella ökningen av användare till att hypen kring spelet startade. 

 

Vad kan icke-användare tillföra teknologisk utveckling? 

Att avstå från användning är en direkt ifrågasättning av en produkts användbarhet, vilket 

är ett hinder för teknologisk utveckling. Att veta varför någon avstår från en viss 

teknologi kan därav vara viktigt för framtida produktutvecklare. Dels för att möjliggöra 

bemötandet av kraven som finns från marknaden samt att få utvecklad förståelse för de 

som väljer att avstå.  
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I denna undersökning menade icke-användarna på att de saknade flertalet funktioner, 

såsom exempelvis att utmana och byta Pokémon med varandra. Detta ledde då till att de 

avstod från spelet. Inom en kort framtid så visade det sig även vara ett problem för 

användarna, de saknade funktioner som icke-användarna redan reflekterat över. 

Intresset för spelet började därav minska och utvecklarna kunde inte bemöta detta 

missnöje i tid. Enligt vår studie så verkar icke-användare kunna tillföra ett utomstående 

synsätt vilket kan bidra till en bättre helhetsbild i samband med teknologisk utveckling.  

 

På vilket sätt kan man skilja på begreppen användare och icke-användare i dagens 

teknologiska samhälle? 

Studier kring att använda eller att inte använda bör ej ses som två sidor av ett mynt, det 

har blivit belyst flera gånger i denna uppsats både genom litteraturinsamling och vår 

fallstudie. Pokémon GO testade en unik plattform i spelsammanhang, den verkliga 

världen. Samtidigt som det skapade positiva upplevelser för spelare så påverkade det den 

allmänna omgivningen på olika sätt. Även fast icke-användare som grupp B valde att 

avstå så fick de ofta vänta på spelare, antingen på promenader eller på grund av att vägar 

var blockerade. Det inträffade även en del incidenter mellan användare och icke-

användare i form av bilolyckor och överträdelser på privat mark. 

 

Spelet blev även använt i en annan form, marknadsföring och försäljning. Företag och 

privatpersoner kunde utnyttja Pokémon GO för att visa upp sig på relevanta platser i 

spelet, en intervjuperson tar som exempel upp hur ungdomar sålde kakor på dessa 

platser. Kan de då kategorisera sig som användare eller icke-användare? Frågan speglar 

en komplexitet som finns inom området och belyser hur begreppen icke-användare och 

användare kan smälta ihop. Detta leder då till att det är svårt att hitta ett specifikt sätt att 

helt skilja på användare och icke-användare i den avancerade teknologi som finns idag. 

 

Augmented Reality har öppnat en ny dörr som med stor sannolikhet förblir öppen, 

Pokémon GO var förmodligen bara starten. Med världen som plattform uppkommer det 

både möjligheter och svårigheter, det ställer krav på att förstå helhetsbilden av vad man 

utvecklar. Trots framgången med Pokémon GO fanns problem med att hantera denna 

helhetsbild, både i relation till spelfunktioner och hur resten av världen blev påverkad. 

Vi valde därmed att belysa icke-användarnas relevans för framtida frågor inom området. 
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6.1 Vidare forskning 

Denna studie har berört icke-användare i en unik fallstudie, Pokémon GO. Vad händer 

egentligen när en spelplattform existerar i den verkliga världen? Vi anser att denna 

studie belyste begreppet icke-användare mer synligt och förståeligt samtidigt som det 

ledde till fler frågor inom icke-användning. Hur fångar man intresset av personer som 

visar aktivt motstånd och hur viktigt kan det vara att veta varför? Vilken typ av 

användare definieras man som då man utnyttjar attraktiva platser i spelet för att sälja 

kakor? Vilket ansvar har utgivare av teknologi då icke-användare kan komma till fysisk 

skada?  

 

Övriga områden som har blivit berörda i samband med denna studie är konceptet kring 

en hype samt vaneskapande genom beroende och nostalgiska faktorer. Om Pokémon 

GO fick en chans börja på nytt, skulle de agerat annorlunda? Hur använder man en 

nostalgisk känsla för att skapa något nytt och långsiktigt? Hur förutser man anledningar 

som får en hype att avta?  

 

Med ovanstående stycken som förslag så finns det självklart mer att studera. Målet med 

denna studie var att belysa diskussionen kring icke-användare, vilket vi nu lämnar 

vidare. 
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8. Bilagor 

_____________________________________________________________________________________________________ 

8.1 Intervjuplanering 

Grupp A - som spelade men har slutat: 
 

Kännedom kring Pokémon: 

Hur mycket spelade ni Pokémon som yngre, skala 1-10. (För att få en bild av deras 

kännedom av Pokémon) 

Vad fick er att börja då?  

 

Frågor om fenomenet Pokémon GO: 

Vad fick er att installera appen? (trigger - går att knyta gentemot lagging -grupptryck 

beroende på svaren.) 

Vad fick er att spela och vad motiverade er till att fortsätta? (reward/intern trigger) 

Hur mycket spelade ni under tiden ni spelade 1-10? (Få en bild av hur mkt personen 

spelade) 

Berätta om en “dag” i Pokémonvärlden när ni spelade som mest. (öppen fråga, vill få fram 

hur spelandet artade sig - går att knyta gentemot hype/grupp/samt kanske även icke-

användare kanske) 

Vad fick er att sluta spelet - var det något specifikt? (hypen över? Vänner som slutade 

spela?) 

Vad hade behövts för att ni skulle fortsätta spela?  

 

Social miljö kring Pokémon GO: 

Personliga positiva erfarenheter kring Pokémon GO? (Öppen fråga - men bör kunna få bra 

data från denna) 

Personliga negativa erfarenheter kring Pokémon GO? (Öppen fråga - men bör kunna få 

bra data från denna) 

Var det många som inte spelade i er umgängeskrets? De som inte skaffade, försökte ni få 

dem att börja? (Social miljö - grupp/hype/icke-användare) 

Hur tror ni att ert Pokémon GO spelande påverkade er sociala omgivning som inte spelar? 

(icke-användare) 

Varför tror ni att Pokémon GO påverkade hela världen på så kort tid? 
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Grupp B - Icke-användare som aldrig spelat: 
 

Kännedom kring Pokémon: 

Spelade ni Pokémon när ni var yngre, isf hur mycket 1-10? (För att få en bild av deras 

kännedom av Pokémon) 

Vad fick er att börja? 

 

Frågor om fenomenet Pokémon GO: 

Vad fick er att avstå appen? (Söker eventuellt flera anledningar)  

Varför tror ni att så många började spela?(Öppen fråga - intressant syn på hur icke-

användare ser på produkten) 

Berätta om en “dag” då Pokémonvärlden påverkade dig? (Bör kunna gå att analysera mot 

hype/grupp/icke-användare) 

Var det något som var nära att få er att börja? - Om ni var nära, var det något specifikt? 

(hype/hook/grupptryck) 

I sådana fall hur nära 1-10?  

Varför tror ni att så många slutade spela? (Hype) 

 

Social miljö kring Pokémon GO: 

Personliga positiva erfarenheter kring Pokémon GO? (Öppen fråga, kan få mycket 

intressant data från denna) 

Personliga negativa erfarenheter kring Pokémon GO? (Öppen fråga, kan få mycket 

intressant data från denna) 

Var det många som spelade i er sociala omkrets? Försökte de få er att börja på olika sätt?  

(grupp/hype/icke-användare) 

Hur kändes det? 

 

Hur tycker ni att Pokémon GO påverkade er sociala omgivning? (icke-användare, grupp) 

Varför tror ni att Pokémon GO påverkade hela världen på så kort tid? (intressant att höra 

vad icke-användarna tror gjorde att produkten slog igenom) 

Vad tänker ni kring de olyckor som inträffat med Pokémon GO, har ni blivit påverkade 

personligen av någon? (folk på tågspår, folk som brutit sig in på tomter m.m.) (icke-

användares syn på fenomenet) 

 

 

 

 


