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Spelifiering som motivationshöjande hjälpmedel för 
fysisk aktivitet 
 
 
Sammanfattning 
 
Idag finns många tekniska hjälpmedel och metoder för att öka en persons motivation för ett 
hälsosammare liv. Ett sådant hjälpmedel är en så kallad aktivitetsmätare som med hjälp av 
sensorer loggar användarens vardag och presenterar resultaten som automatisk feedback. En ny 
och framgångsrik metod för att motivera och engagera människor till att utföra uppgifter genom 
införande av spelelement och mekanismer kallas spelifiering.  
  
I denna studie instruerades fem deltagare att använda aktivitetsmätaren och stegräknaren Fitbit 
Flex dygnet runt under tre veckors tid. Efter halva studieperioden rankades deltagarna i en 
rankningslista för att frammana tävlande. Studien undersökte om deltagarnas motivation för 
fysisk aktivitet förändrades när spelelementet rankningslista introducerades. Med hjälp av 
enkäter och statistiska metoder tolkades deltagarnas upplevelser och resultat.  
 
Resultaten via enkäter visade att rankningslistan framkallade en tävling och att deltagarna kände 
tävlingsinriktning mot varandra genom rankning, vilken ökade deras upplevda motivation för 
fysisk aktivitet. Den ökade motivationen resulterade i fler steg för majoriteten deltagare, men 
ökningen var enligt utförd statistisk analys inte statistiskt säker. Slutsatsen från studien är således 
att spelifiering som komplement till automatisk feedback inverkar på den upplevda motivationen 
men inte helt säkert på den faktiska prestationen. Även relationen mellan tävlande har sannolikt 
en betydelse för påverkan på motivationen. Större och framförallt längre studier behövs för att 
kunna verifiera slutsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

  

 



Gamification as a motivational tool for physical 
activity 
  
 
Abstract 
 
In today’s world there are plenty of technological tools and methods available with the purpose to 
increase peoples motivation for a healthier lifestyle. One such tool is a so-called activity tracker 
which uses sensors to log the user's everyday life and present it as automatic feedback. 
Gamification is a new and successful method to motivate and engage people in fulfilling tasks by 
using game elements and mechanics.  
  
In this study, five participants were instructed to use the activity tracker and pedometer Fitbit 
Flex daily for three weeks. Halfway through the study the participants were ranked and listed 
against each other in a ranking list in order to evoke competition. The study investigated whether 
the participants' motivation for physical activity changed when the game element ranking list was 
introduced. The participants' experiences and results were analyzed with questionnaires and 
statistical methods.  
  
Questionnaire results show that the ranking list generated a competition between the participants. 
They were competitive against each other and thereby they experienced increased motivation for 
physical activity. The increased motivation resulted in more steps for the majority of participants, 
but the increase is not statistically significant according to the statistical test. The conclusions 
from the study is thus that gamification as a complement to automatic feedback affects the 
experienced motivation but not surely the actual performance. Also, the relationship between the 
competitors might possibly have a considerable effect on motivation. Larger and especially 
longer studies are needed to verify the conclusions.  
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1. Inledning 

  
 

1.1 Bakgrund 
 
Studentlivet innebär mycket stillasittande (Dijkstra & Syrén Sandström, 2014). Studenter åker 
kollektivtrafik till och från skolan, sitter på föreläsningar samt tillbringar ofta kvällar framför 
skrivbordet. Stillasittandet påverkar inte bara den fysiska konditionen utan även den mentala. Det 
finns mycket tidigare forskning som visar på att regelbunden motion inte bara bidrar till en bättre 
hälsa utan även till bättre kognitiv förmåga (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008).  
  
Motivation är en viktig förutsättning för att motion ska bli av. För att finna motivation för fysisk 
aktivitet kan man använda sig av motivationshöjande strategier, exempelvis en belöning som 
respons på genomförd prestation (Miller & Rollnick 1991). Ett annat sätt att öka motivationen för 
att utföra krävande uppgifter som fysisk aktivitet är att göra dem roligare genom spelifiering. 
Spelifiering är en relativt ny metod som innebär att man inför element och mekanismer från 
spelvärlden i vardagliga uppgifter (Deterding. et al, 2011). Exempel på spelelement är 
poängsättning, spelregler, och tävlande mot andra.  
  
Det finns olika tekniska hjälpmedel för att öka en persons motivation för att förändra sina 
hälsovanor. En variant är applikationer där man loggar aktiviteter för att hålla reda på hur mycket 
man tränar och sover - så kallade Self trackers (Kim, 2014). Nackdelen är att det kan vara 
tidskrävande och svårt att komma ihåg att aktivera applikationen innan man påbörjar aktiviteten 
som ska mätas. Om användaren manuellt måste skriva in resultat kommer indata dessutom att 
vara en subjektiv observation då den först tolkas av användaren själv. Ny teknik kallad 
aktivitetsmätare har utvecklats under de senaste åren. Verktyget bärs dygnet runt och hjälper 
användaren att registrera sin vardag med hjälp av en sensor som hämtar in objektiv mätdata och 
visar den för användaren på ett enkelt och lättöverskådligt sätt, så kallat automatisk feedback.  
  
Tillskotten av nya tekniska hjälpmedel tillsammans med nya motivationshöjande metoder gör det 
intressant att undersöka potentialen i hur dessa kan kombineras för att påverka människors 
motivation för fysisk aktivitet.  
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1.2 Syfte 
  
Syftet med studien är att undersöka om och hur automatisk feedback kombinerat med spelifiering  
kan påverka motivationen för fysisk aktivitet. Om resultaten visar på en förändring i motivation 
så undersöks vilka faktorer som inverkar på motivationen. Genom att svara på frågeställningen 
kan ett underlag göras för att utveckla tjänster och teknik i syfte att motivera människor att leva 
ett aktivare liv. 
  
  

1.3 Frågeställning 
  
Hur påverkar spelifiering som komplement till automatiskt feedback, motivationen för fysisk 
aktivitet hos universitetsstudenter?  
  
 För att besvara problemförmuleringen används följande arbetsfrågor:  
 

• Hur påverkar automatisk feedback motivationsnivån och är påverkan lång- eller  
kortsiktig?  

• Upplever deltagarna att rankning som spelelement framkallar tävlingsinriktning?  
• Har placering i rankning någon inverkan på tävlingsinriktningen?  
• Vilken inverkan har spelifiering på motivationen?  

 
  

1.4 Avgränsningar 
 
Den valda målgruppen till studien är universitetsstudenter i åldrarna 20-30 år. Målgruppen är 
intressant eftersom studenter kan disponera sin tid i friare utsträckning än heltidsarbetande 
personer. Unga personer är även generellt mer bekväma med användande av ny teknik, vilket 
behövs vid användande av aktivitetsmätarens tillhörande applikation och synkronisering av data. 
Kravet för att delta i studien var att vara regelbundet fysiskt aktiv och utöva någon form av 
stegbaserad aktivitet, som kan mätas av en aktivitetsmätare.  
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2. Teori, begrepp och verktyg 

  
 

2.1 Socialpsykologi  
 
Socialpsykologin är en gren inom psykologin som behandlar människors beteende- och 
reaktionsmönster i grupper och organisationer och även hur människor individuellt påverkar vad 
som händer inom dessa. Teorierna förklarar hur människors tankar, känslor och handlingar 
påverkas av den faktiska eller inbillade närvaron av andra (Nilsson, 1996:75).  
 
 
Teorin om självmedvetenhet 
   
Teorin om självmedvetenhet bygger på att när människor fokuserar på sig själva objektivt har de 
möjlighet att utvärdera sig själva och sitt beteende och jämföra dem med sin personliga standard. 
Denna standard sätts av de inre krav en person har på sina egna prestationer (Wicklund & Duval, 
1972). En person kan till exempel nöja sig med godkänt i ett skolämne, medan en annan endast 
accepterar högsta betyg. Genom självmedvetenhet kan personen värdera prestationen mot sininre  
standard och uppleva tillfredsställelse eller besvikelse över jaget och därigenom förändra sitt 
beteende och handlingar. Självmedvetenhet uppnås till exempel genom att få betygsättning på 
prestationer, att tala inför grupp eller att se sig själv på videoinspelning. Om prestationen eller 
beteendet inte ligger i nivå med personens inre standard kan denne bete sig på två olika sätt vilka 
benämns som shape up eller ship out. (Products, Sentyrz, & Bushman, 1998). Shape up innebär 
att personen försöker förbättra sitt beteende eller prestation för att matcha sin standard. Ship out 
innebär att personen väljer verklighetsflykt och kan ta till medel som överdrivet tv-tittande, 
datorspel och användande av sociala medier 
  
 
Teorin om social jämförelse  
  
Sociala jämförelseteorin förklarar hur människan som social varelse alltid positionerar sig i 
jämförelse med andra individer. Det kan handla om vissa färdigheter, prestationer, utseende, 
åsikter, misslyckanden och framgångar i studier och arbetsliv (Garcia, Tor, & Schiff, 2013).  
  
Enligt jämförelseteorin har människan en grundläggande drift att jämföra och testa sina förmågor 
mot andras och strävar alltid mot att minska skillnaderna. Genom jämförelse kan människor 
värdera hur bra de själva presterar. Genom att jämföra sig “uppåt”, dvs. mot andra som presterar 
bättre, kan människor få motivation att fortsätta utvecklas och bli bättre. Människor jämför sig 
även “nedåt” med personer som presterar strax under den egna nivån. De utgör en utmaning som 
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potentiella konkurrenter och personen får då motivation att försvara och upprätthålla sitt 
överläge. Tävlingsinriktning är alltså en av manifestationerna av den sociala jämförelse-
processen.  
  
Enligt socialpsykologin är det tre faktorer som avgör graden av jämförelse. Dels hur personligt 
relevant prestationen som jämförs är, det kan vara pengar, akademiska meriter, arbete eller 
atletiska prestationer. Den andra faktorn är hur lik personen är sin rival. Man tenderar att jämföra 
sig mer med personer av samma kön, ålder och samhällsklass. Relationen till rivalen utgör den 
sista faktorn och benägenheten till jämförelse blir större om man har en närmare relation, som till 
exempel syskonrivalitet. Studier har visat att nära relationer förstärker tävlingsinriktning mellan 
individer. I experiment har deltagare visat sig ge färre ledtrådar till närstående än till främlingar i 
frågeuppgifter, och de känner sig mer hotade av framgång hos närstående (Garcia, Tor, & Schiff, 
2013). 
 
 

2.2 Motivation 
  
Motivation definieras som ”de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 
mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2014). Motivation är dock svårt att observera. Enligt 
Vallerand (2004) kan man istället titta på om ett beteende är motiverat eller inte. Om exempelvis 
en elev stannar kvar efter en lektion och övar extra så visar det ett beteende som tyder på 
motivation att bli bättre. Nedan presenteras två indelningar ur Vallerands motivationsmodell 
vilka bygger på om motivationen kommer inifrån eller utifrån individen.  
  
Inre motivation innebär att individen känner motivation för att utföra ett arbete för att känna 
tillfredsställelse under och efter att ha utfört arbetet. Individen finner alltså motivation för och 
upplever välmående av själva deltagandet i aktiviteten. Det kan vara aktiviteter som är av 
personligt intresse eller som ger njutning under utförandet.  
  
Yttre motivation innebär att individen har motivation att utföra handlingen för att få en långsiktig 
belöning, som att bli vältränad eller frisk av att träna. Arbetet utförs antingen för att personen 
väntar sig en belöning för att ha utfört aktiviteten eller för att undvika en negativ effekt som kan 
uppstå ur att avstå från att utföra aktiviteten, som att få dålig kondition och hälsa av att inte träna.  
  
Latham (2003) pratar även om att ett “smart” mål behövs för att motivera en person till attutföra 
en uppgift. Ett smart mål är specifikt, mätbart, anträffbart, relevant och tidsbestämt. Experiment 
har visat att människor inte presterar sitt bästa utan ett smart mål. Om målet bara är att “göra sitt 
bästa” tenderar människor att tro att de presterar väl, utan att egentligen veta om de gör vad som 
krävs.   
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Det smarta målet hjälper personen att evaluera sina prestationer mot det satta smarta målet och 
göra anpassningar och ansträngningar för att möta det. Smarta mål är också effektiva 
motivationshöjare för att de gör det roligare att tävla mot sig själv och andra och ger en 
utmaning och en känsla av fullföljande när målet är nått (Latham, 2003). 
 
  

2.3 Foggs beteendemodell (FBM) 
  
Enligt Fogg är det de tre faktorerna; motivation, förmåga och trigger som avgör ifall ett 
målinriktat beteende utförs (Fogg, 2009). Dessa faktorer är beroende av varandra. För att ett 
målbeteende ska bli utfört behöver motivationen vara högre än förmågan. (Se figur 1) Fogg 
menar också att målbeteendet inte sker per automatik utan behöver utlösas med hjälp av en 
trigger (‘igångsättare’). Det finns även tre olika typer av triggers. Underlättande, gnista och 
signal som alla har ett specifikt användningsområde, funktion och syfte.  
  

 
  
Figur 1: Foggs beteendemodell 
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2.4 Fysisk aktivitet  
 
Fysisk aktivitet är per definition (Folkhälsomyndigheten, 2013) all typ av kroppsrörelse som 
bidrar till ökad energiomsättning med hjälp av muskelaktivitet. I denna studie menas all aktivitet  
som kan mätas i antal steg som promenader, löpning, gång i trappor mm. 
 
 

2.5 Aktivitetsmätare och automatisk feedback 
  
Aktivitetsmätaren är ett tekniskt hjälpmedel där användaren samlar in data om en aktivitet för att 
nå ökad insikt om sitt vardagsliv. Genom att ge objektiv information om prestationer kan 
metoden motivera individen för en positiv beteendeförändring genom ökad självmedvetenhet. 
Datainsamling sker via sensorer som användaren bär under tiden aktiviteten utförs. Data 
presenteras sedan med hjälp av grafiskt visualiserad statistik. Det är de objektiva resultaten som 
automatiskt loggas och presenteras som i denna studie benämns automatisk feedback. 
  
 

2.6 Spelifiering 
 
Spelifiering (engelska Gamification) är ett begrepp som dokumenterat började användas år 2010 
(Deterding & Dixon, 2011). Syftet är att genom införandet av mekanismer och element från 
spelvärlden utnyttja människors tävlingsinstinkt och målmedvetenhet för att öka motivationen 
och engagemanget till utförandet av en uppgift (Domínguez et al., 2013). Exempel på 
spelelement är poängsättning, spelregler, tävlande mot andra och utdelning av belöningar. En 
spelmekanism kan vara en progressionsmätare som tydligt visar en persons framsteg, till exempel 
i form av en termometerliknande mätare (Inneh, Lgr, & Gy, 2012). Under senare tid har 
spelifiering bland annat tillämpats tillsammans med self tracking för att uppmuntra människor till 
motion genom träningsapplikationer. Studier har gjorts för att undersöka effekterna av 
spelifiering och resultatet har visat att effekterna är positiva men beror helt på användaren och i 
vilken kontext spelifiering är implementerad (Domínguez et al., 2013). Exempelvis har 
spelifiering haft positiv effekt på prestation i mekaniska uppgifter, men oförändrad eller negativ 
effekt på prestation i kognitiva uppgifter. 
               
 

2.7 Pedometer 
  
En pedometer, även kallad stegräknare är ett aktivitetsmätande verktyg som används i 
hälsosammanhang. Den används för att beräkna volymen av fysisk aktivitet genom att räkna  
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antal steg användaren tar. En pedometer kan bidra till en motiverande effekt för användaren och  
tidigare studier visar att användare av pedometrar har ökat den fysiska aktiviteten med 27 % 
(DM, Smith-Spangler, Sundaram & al, 2007). Vuxna som strävar mot en aktiv och hälsosam 
livsstil rekommenderas av Världshälsoorganisationen att ta 10 000 steg/dag (Bauman Schoeppe 
& Lewicka, 2005). Detta kan jämföras med att en inaktiv person som håller sig inom hemmet går 
i genomsnitt 3000 steg/dag. Dessa extra 7000 steg motsvarar ungefär 30-60 minuters extra fysisk  
aktivitet per dag (Marshall et al., 2009). 
 
 

2.8  Fitbit Flex                           
  
Fitbit Flex är ett vattentätt aktivitetsmätande armband med inbyggd pedometer som användaren 
bär dygnet runt (se figur 4). Loggningen sker automatiskt via en sensor i armbandet och data 
synkroniseras trådlöst via en insticksmodul till den tillhörande applikationen Fitbit Dashboard där 
användaren ser en översikt med automatisk feedback över sina resultat och prestationer (se figur 
2). Dashboard finns tillgänglig på Fitbits hemsida samt som mobilapplikation för Android och 
iOS. 
  
  
Olika vyer kan visas i Dashboard. I fönstret “Steps” anges dygnets hittills registrerade steg. 
  

 
 
Figur 2:  Fitbits Dashboard med visualiseringar av dagens prestationer. 
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Användaren kan även välja att se en detaljerad statistik över en vald period med information om 
totalt antal steg, “Activity History” (se figur 3). 
 
  

 
 
Figur 3: Illustration av antal registrerade steg under olika veckodagar (“Activity History”). 
  
  
Användaren har möjlighet att sätta upp dagliga mål i antal steg. När som helst under dagen kan 
användaren dubbeltrycka på armbandet där fem lampor ger feedback om hur stor del av dagens 
mål (antal steg) som är uppnått. När målet för dagen är nått vibrerar armbandet automatiskt för att 
belöna användaren. Om inget mål skrivs in manuellt kommer ett förinställt dagligt mål på  
10 000 steg att användas. 
  
  
  

 
 
Figur 4: Fitbit Flex-armband. 
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I Dashboard kan andra Fitbit-användare läggas till (se figur 2). Användaren och alla kontakter 
rankas i en rankningslista efter deras totala steg under den aktuella sjudagarsperioden. 
Rankningen visas i fönstret “Friends”. 
  
 

2.9  Hawthorne- och Noveltyeffekten         
Hawthorneeffekten innebär att individers beteende påverkas av vetskapen om att man är 
observerad. Efter en tid återgår individen till ett normalt beteende (Leonard & Masatu, 2006). 
Noveltyeffekten innebär att individens beteende påverkas vid introduktion av ny teknik, 
prestationerna förbättras alltså inte av förvärvande av nya kunskaper eller färdigheter utan av 
intresset till den nya tekniken. När individen blir mer bekant med tekniken, tenderar 
prestationsökning kopplad till intresset att avta (Lodico et al. 2010, 256). 
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3. Metod 

  
I studien användes en kvantitativ metod för insamling av deltagarnas steg samt en kvalitativ 
undersökningsmetod i form av enkäter med öppna frågor. Fokus låg på att påverka deltagarna så 
lite som möjligt och observera deras resultat, upplevelser och reflektioner för att med en induktiv 
metod svara på frågeställningen (Bryman, 2006). 
 
 

3.1 Förklaringsmodeller över studien  
  
Nedanstående förklaringsmodeller (se figur 5) över studien baseras på de presenterade teorierna i 
avsnitt 2. Modellerna förklarar studiens teori om hur spelifiering som komplement till automatisk 
feedback leder till handling genom ökad självmedvetenhet ur social jämförelse.  
  
 

 
  
Figur 5: Förklaringsmodeller över studien   
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Fitbit Flex används som metod för att den ger användaren automatisk feedback med en objektiv 
återkoppling på den dagliga aktivitetsnivån via stegräkning. En av användningsmöjligheterna 
med Fitbit är att koppla samman deltagarnas konton och låta dem rankas i en rankningslista. 
Studien undersöker ifall rankning, som spelelement, kommer att utlösa en tävling mellan 
deltagarna och leda dem till en ökad självmedvetenhet genom social jämförelse. 
Självmedvetenhetsteorin säger att om den personliga standarden inte blir uppfylld, kommer 
personen att handla enligt “shape up” eller “ship out”. Shape up leder till motivation för och 
strävan mot förbättring av sina prestationer. Även förmåga och trigger har en betydelse ifall ett 
målbeteende ska bli utfört enligt FBM. 
  
  

3.2 Rekrytering 
  
Rekryteringen av deltagare i studien gjordes via sociala medier där intresserade ombads att skriva 
en anmälan med ålder och en uppskattning av sina träningsvanor. Av de 13 personer som 
bifogade kompletta uppgifter, valdes 5 personer ut för att delta i studien (endast 5 Fitbit-armband 
fanns tillgängliga). Fem testpersoner är tillräckligt för att göra en kvalitativ studie (Nielsen & 
Landauer, 1993). Alla deltagare var heltidsstudenter på olika högskolor i Stockholm och fysiskt 
aktiva 3-5 gånger i veckan. Studien strävade efter att samla en homogen grupp deltagare som alla 
löptränade eller promenerade. Det medförde att personer som mestadels styrketränar inte kunde 
tas med då denna aktivitet inte kan mätas av fitbit.  
 
Tabell 1: Studiens deltagare. 
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3.3 Utförande 
  
I studien användes fem Fitbit Flex-armband (se figur 4). Till varje armband skapades ett konto 
med en personlig profil tillhörande varje deltagare samt ett förbestämt lösenord, så att data till 
undersökningen kunde hämtas under studiens gång. Testdeltagarna fick i uppgift att använda 
Fitbit Flex dagligen under tre veckor förutom under de tre timmar som armbandet måste laddas 
var femte dag. Studielängden valdes så lång som möjligt i utgång från att undvika Hawthorne- 
och Noveltyeffekten. Deltagarna uppmanades att synkronisera armbandet och logga in på 
Dashboard (se figur 2) dagligen. De blev inte informerade om studiens syfte för att undvika 
påverkan på resultatet och alla funktioner fick användas fritt. 
  
Under första halvan av studien (nominellt 12 dagar) använde deltagarna applikationen 
självständigt och fick automatisk feedback om sin egen prestation. Denna period benämns Period 
1. Syftet var att samla referensdata till studien inför jämförelse med Period 2, också den 
nominellt 12 dagar. Deltagarna fick då tillgång till de andra deltagarnas profiler och resultat, samt 
placerades i en rankningslista. Syftet med Period 2 var att se om motivationen förändrades av att 
deltagarnas prestationer gjordes synliga i rankningslistan.  
  
Innan studien påbörjades tillfrågades alla deltagare om de samtyckte till att information om deras 
fysiska aktivitet lämnades ut till tredje part. Med hänsyn till deltagarnas anonymitet tilldelades 
alla ett slumpmässigt smeknamn. 
  
   

3.4 Enkäter  
 
I slutet på båda perioderna skickades enkäter ut till deltagarna (se bilagor i avsnitt 8). Enkätens 
utformning var öppna frågor för att ge möjlighet till utförliga svar och för att fånga deltagarnas 
upplevelse av automatisk feedback, rankning och användandet av Fitbit Flex. Även vilka fysiska 
aktiviteter som utfördes samt reflektioner kring hur motivationen för fysisk aktivitet hade varierat 
över perioden frågades. Syftet med enkäterna var att undersöka om deltagare upplevde en 
motivationsförändring av spelifiering i kombination med automatisk feedback under Period 2.  
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3.5 Empiri 
  
Tolkningen av definitionen för motivation i denna studie är att ett ökat antal steg är en 
målinriktad handling som uppstått ur en ökad motivation för fysisk aktivitet. Stegstatistiken 
användes för att med hypotesprövning genom ett t-test undersöka om skillnaden i medelvärden 
över perioderna var statistiskt säker. Följaktligen är det antal steg tillsammans med enkätsvar som 
utgjorde studiens empiriska resultat. 
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4. Resultat 

  
  

4.1 Stegstatistik 
  
Period 1 omfattade de första 12 dagarna. Längden på Period 2 varierade mellan 9-11 dagar på 
grund av att information om studiens längd missuppfattades av 2 av 5 deltagare som tog av sig 
armbandet några dagar för tidigt. 
  
Nedan presenteras deltagarnas stegstatistik för de två perioderna följt av svar på enkätfrågor  
(se bilagor i avsnitt 8) om upplevelsen av Period 1 och Period 2. Den blå linjen anger början på 
Period 2 då rankningen blev synlig. Rankningen visade hur många steg varje deltagare hade tagit 
sammanlagt under de senaste 7 dagarna och uppdaterades ständigt varefter deltagarna 
synkroniserade sina steg. Måndag till fredag (17-21 mars) under den första veckan sammanföll 
med tentamensperiod för samtliga deltagare. 
  
  
Stegstatistik och enkätsvar deltagare A 
 
  

 
 
Figur 6: Stegstatistik deltagare A 
  
Deltagare A uppgav att hon rörde på sig mindre än vanligt under den första veckan på grund av 
att hon hade mycket arbete i skolan. Under efterföljande veckor utövade hon löpning och 
styrketräning 3-4 gånger i veckan (se figur 6). 
  
Under Period 1 upplevde hon inte ökad motivation av att varje steg registrerades, men att ha 
uppnått det dagliga stegmålet var motiverande för att det kändes hälsosamt. På sikt trodde hon 
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inte att automatisk feedback och självloggning skulle vara motiverande om hon inte strävade mot 
ett bestämt mål. 
  
“Om man har ett specifikt mål med att logga data så tror jag det är bra, t.ex. om man vill gå ner 
i vikt så kan det nog fungera. Tycker även det var bra att göra som jag gjorde nu för att se hur 
mycket jag faktiskt rör på mig i vardagen. Men tror inte att jag skulle hålla på med det under en 
längre tid om jag inte hade ett specifikt mål.” 
  
Under Period 2 upplevde hon att rankningslistan framkallade en tävling, att se andras resultat 
motiverade henne mer till fysisk aktivitet än att bara röra på sig för att må bra. Hon fick hög 
tävlingsinriktning för att hon ville ligga på topp med bäst resultat. Hon trodde även att 
motivationen berodde på hur lika man presterar och att hon skulle tappa motivationen i en 
situation då hon tävlade mot någon som var mycket bättre.  
  
“I början på Period 2 så låg jag på andra plats på rankinglistan, då blev jag mer motiverad. Sen 
låg jag på första plats rätt länge, då var jag ganska motiverad, men inte lika mycket.” 
  
“Kanske hade jag blivit ännu mer motiverad av att tävla mot personer jag känner, jag vet inte. 
Beror nog på hur långt ifrån/nära våra resultat var, om de var mycket bättre än mig så kanske 
jag skulle ge upp men om de var ungefär lika som mig så skulle jag nog bli motiverad.” 
  
Deltagare A var den person som hade högst stegsnitt av deltagarna med ett genomsnitt på 10 420 
steg/dag under Period 1 och 12 781 steg/dag under Period 2. Ökningen var 2361 steg/dag (ca 23 
%). 
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Stegstatistik och enkätsvar deltagare B 
 
 

 
 
Figur 7: Stegstatistik deltagare B 
  
Deltagare B utövade löpning, fotboll, golf och styrketräning. Under den första veckan hade han 
mycket att göra i skolan och var sedan bortrest (se figur 7). 
  
“Sedan jag började använda min flex har jag hela tiden varit medveten om hur många steg jag 
tagit under dagen och hur jag ligger till gentemot målet på 10 000 steg. Jag tycker att det är 
intressant att veta hur mycket jag rör på mig. Däremot känner jag inget behov av att jaga målet 
varje dag eftersom jag inte behöver gå ner i vikt. Innan jag hade gått 10 000 steg för första 
gången såg jag det som en utmaning, men nu når jag ofta 10 000 steg utan att göra någon 
särskild insats. Dessutom har jag haft dåligt med tid den senaste veckan och har varit tvungen att 
prioritera annat än att springa och samla steg.” 
  
Under Period 1 upplevde deltagare B att han blev motiverad av enbart automatisk feedback. I 
början var han nyfiken på hur många steg han tog under olika dagar med varierande 
aktivitetsnivå. Därefter ville han veta vad som krävdes för att nå stegmålet och hur många steg 
som han kunde hinna nå på en dag då han rörde på sig mycket. Effekten av automatisk feedback 
avtog mot slutet på Period 1 när han visste ungefär hur många steg som skulle uppnås beroende 
på vad för aktiviteter som utförs under dagen. 
  
Deltagare B upplevde en motivationsökning under Period 2. Han är en tävlingsmänniska och vill 
inte vara sämst, därför såg han till att prestera för att ligga i toppen av rankningen. Han trodde 
även att det hade varit roligare att ranskas mot personer som han känner.  
  
“Jag är en tävlingsmänniska och därför tycker jag att det är kul att kunna jämföra mig med 
andra. Det bidrog till att jag gick ut och sprang någon gång extra.”  
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“Det gör det hela ännu roligare om man tävlar mot några man känner och som man har kontakt 
med ofta. Då kan man påverka varandra ännu mer och dessutom öppnar det upp möjligheter för 
tävlingar.” 
 
Deltagare B hade ett genomsnitt på 9184 steg/dag under Period 1 och 8986 steg/dag under Period 
2. Alltså en minskning med 198 steg/dag (ca 2 %). 
  
  
Stegstatistik och enkätsvar deltagare C 
 
  

 
 
Figur 8: Stegstatistik deltagare C 
  
Deltagare C utövade styrketräning tre dagar i veckan och tog raska promenader två dagar i 
veckan (se figur 8). 
  
Hon upplevde att automatisk feedback bidrog till att hon ville röra på sig mer i vardagen i större 
utsträckning (undvika att åka bil eller buss) för att hon visste att varje steg räknas. 
  
“Första veckan, mycket snöoväder och jag blev förkyld några dagar. Den här veckan, andra 
veckan, haft tokmycket i skolan och suttit och pluggat mycket. Men på så sätt att jag valt att gå 
istället för att ta bilen vid ärenden eller till gymmet. Har varit roligare att gå när jag vet att jag 
kommer få massa steg på armbandet. Bilen har stått parkerad mycket mer än vanligt.” 
  
På lång sikt trodde hon att självloggning skulle vara motiverande om hon fick möjlighet att ta en 
paus då och då för att slappna av mentalt. Att ständigt logga sina prestationer trodde hon skulle 
vara stressande. 
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Under Period 2 då rankningen introducerades upplevde hon en motivationsökning och 
tävlingsinriktningen berodde på vilken placering hon hade i rankningslistan. Hon trodde inte att 
det hade varit lika roligt att tävla mot personer som hon känner då det hade känts mer 
prestationsinriktat.  
  
“Det föddes en tävlingsmänniska i mig jag inte var helt medveten om fanns, på ett roligt sätt. 
Ville komma ikapp de andra. Blev minst 15-30 min mer raska steg i uppvärmning på gymmet än 
vad det brukar, flera av gångerna jag var och tränade. Tog ibland extra promenader på 
kvällarna.” 
  
“Jag blev mer motiverad av rankningen. Även om det inte var tävling blev det lite så ändå. Mitt 
mål var att komma först till sista dagen, och det uppnådde jag. I början vi såg varandra låg jag 
ca 20000 steg bakom person 1 och 2, jag låg trea. Då kändes det tungt och lite “äh, dom är ju så 
långt före så det är skit samma… “ men allt efter dagarna gick så kom jag närmare och insåg att 
nu kommer jag ju faktiskt nära. Och sista dagen gick jag om. Så då blev det en kul grej i 
motivationen.” 
  
“Är inte säker på att det skulle vara lika kul. Nu var det med personer jag inte kunde sätta 
ansikte på eller känner. Hade säkert varit kul med vänner också, men kanske mer stress om 
exempelvis personen håller på att skriva meddelanden om sin framgång om jag ligger mycket 
efter. Kanske hade blivit mer prestationsriktat på ett sämre sätt. Nu var det inte lika 
prestationsladdat. Bara kul grej mellan några som inte vet vilka varandra är. “ 
 
Deltagare C hade ett genomsnitt på 8614 steg/dag under Period 1 och 9417 steg/dag under Period 
2. Ökning var 803 steg/dag (ca 9 %). 
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Stegstatistik och enkätsvar deltagare D 
 
  

 
 
Figur 9: Stegstatistik deltagare D 
 
Deltagare D var förkyld under den första veckan av studien och kunde inte röra på sig annat än 
att ta promenader (se figur 9).  
 
Under Period 1 upptäckte han att han gick färre steg/dag än vad han trodde och upplevde det som 
svårt att uppfylla stegmålet på 10 000 steg/dag. Ett mindre delmål hade gett honom mer 
motivation för fysisk aktivitet. Han uppgav även att det var svårt att få en uppfattning om hur 
mycket han hade gått av enbart automatisk feedback. 
 
“Responsen från armbandet har inte gett mig någon uppfattning om hur mycket jag gått. Mindre 
delmål hade nog gett mig mer motivation att må målet.” 
 
Under Period 2 när rankningslistan introducerades fick han en bättre uppfattning om hur bra han 
själv presterade. Han jämförde sig med den som låg precis över honom eller med den som ledde, 
och han tyckte att det kändes ”helt okej”. När han visste att varje steg registrerades till 
rankingslistan valde han att promenera istället för att åka buss och det ledde till att han mådde 
bättre och fick mer frisk luft. Tävlingsinriktningen berodde på vilken insats som krävdes för att 
gå om i rankning. Deltagare D trodde även att han hade känt en ännu starkare tävlingsinriktning 
om han hade rankats mot någon han kände. 
  
“Om jag ligger nära i steg så blir jag mer motiverad. Är det långt ifrån och den framför har 
många fler steg varje dag så det blir svårt att komma ikapp utan att lägga om mina vanor så 
känns det lite hopplöst och då struntar jag i listan.” 
  
“Jag brukar ha ganska stark motivation för att vara bäst när jag tävlar mot mina vänner.” 
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Deltagare D hade ett genomsnitt på 5550 steg/dag under Period 1 och 8951 steg/dag under Period 
2. Ökningen 3401 steg/dag (ca 38 %). 
 
  
 
Stegstatistik och enkätsvar deltagare E 
 
  

   
 
Figur 10: Stegstatistik deltagare E 
  
Deltagare E skadade sig den 23:e mars och var kryckbunden i en veckas tid (se figur 10). 
  
“Jag har haft tentaperiod, utöver det har jag slitit ut två ledband samt haft en spricka i fotleden 
så gick på kryckor i ca en vecka. Så det har blivit väldigt lite träning.” 
  
Han upplevde varken ökad motivation eller ökad stress av att se automatisk feedback över sina 
prestationer. Han nämnde under den första perioden att det vore roligare att få se och jämföra sin 
statistik med sin vän, deltagare B. Under Period 2 när han fick se rankningen kände han att han 
ville röra på sig mer trots att han inte kunde. 
  
“Jag kände ju en person så de vore mycket roligare att jämföra och tävla mot honom då såklart. 
Jag vill klå honom!” 
  
Deltagare E hade ett genomsnitt på 6724 steg/dag under Period 1 och 3699 steg/dag under Period 
2. Minskningen var 3025 steg/dag (ca 45 %). 
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4.2 Resultat av t-test 
 
Ett t-test utfördes med deltagare A-D:s stegstatistik för att beräkna sannolikheten att förkasta 
nollhypotesen att det inte föreligger någon skillnad i medelvärden mellan perioderna. Resultatet 
av t-testet gav ett p-värde=0,295. Det innebär att, givet att nollhypotesen är sann dvs. att de sanna 
medelvärdena inte skiljer sig åt, så är sannolikheten att det observerade resultatet beror på 
slumpen 29.5%. Nollhypotesen för att det inte föreligger någon skillnad i antal steg över 
perioderna kan därmed inte förkastas på 95 % signifikansnivå då (p=0,295) > (α=0,05). Alltså är 
skillnaden i medelvärden mellan Period 1 och Period 2 inte statistiskt signifikant.  
 
Resultaten för deltagare E togs inte med i beräkningen av t-testet då han hade en signifikant 
minskning i steg och hade inte förutsättningar att prestera på grund av skada. 
 
 

4.3 Sammanfattning av resultat 
  
Genomsnittligt antal steg/dag för Period 1 och Period 2 för samtliga deltagare visas i figur 11.  
Den blå stapeln visar stegsnittet för Perid 1, samt den röda för Period 2. En ökning i steg kan ses 
för deltagare, A, C, samt D. 
 

 
 
Figur 11: Jämförelse mellan antal steg under Period 1 och Period 2 för alla deltagare.  
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Alla utom en deltagare upplevde liten till stor motivationsökning av enbart automatisk feedback 
under period 1 (blå stapel i figur 11), antingen för att varje steg registrerades eller för att det 
kändes hälsosamt att ha uppnått stegmålet. Flera deltagare berättade att de ibland valde att gå 
istället för att åka bil/kollektivtrafik för att de visste att stegen skulle registreras. 
 
Alla utom en deltagare var eniga om att målet på 10 000 steg om dagen var lätt att uppnå. 
Deltagare D tyckte att stegmålet var för högt satt och trodde att han hade varit mer motiverad 
med ett lägre, lättare mål. Deltagare B och C tyckte att målet var lätt att uppnå och att det var 
roligt att få återkoppling på hur aktiva de egentligen var en vanlig dag. En bidragande faktor till 
uteblivna steg var sjukdom, skada eller hög belastning i skolan.  
  
Majoriteten tyckte att tävlingsinriktningen under Period 2 berodde på hur lika de presterade. Om 
det krävdes en för stor insats för att komma ikapp en konkurrent kunde det kännas hopplöst. De 
tävlade inte mot deltagare som låg långt före i rankning utom mot dem som presterade ungefär 
lika. 
 
Skillnaden i medelvärden över perioderna kunde enligt statistiskt t-test inte säkerhetsställas som 
statistiskt signifikant. 
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5. Diskussion 

 
Enkäterna visar resultat som tyder på att spelifiering som komplement till automatisk feedback 
kan påverka motivationen för en beteendeförändring. Deltagarna uppgav att de upplevde en ökad 
tävlingsinriktning genom rankningslistan vilken ändrade deras beteende och detta resulterade i ett 
högre stegsnitt för 3 av 5 deltagare. Resultaten från t-test visar dock att stegökningen för 
deltagarna inte är statistiskt säkerställd.  
 
 
Hur påverkar automatiskt feedback motivationsnivån och är påverkan lång- 
eller kortsiktig? 
  
I enkätundersökningarna uppgav deltagarna att automatisk feedback ökade deras motivation för 
fysisk aktivitet. Deltagare B, C och D fick inre motivation av att varje steg registrerades, och av 
att se hur de låg till i förhållande till stegmålet genom att dubbeltrycka på armbandet. Detta 
bidrog till att de promenerade mer i vardagen istället för att åka bil eller med kollektivtrafiken. 
Deltagare A blev inte mer motiverad av att varje steg registrerades, utan utav att få feedback om 
att ha uppnått det totala stegmålet eftersom det kändes hälsosamt, en möjlig yttre motivation. 
 
Deltagarna blev mer självmedvetna om hur mycket de rörde på sig genom automatisk feedback. 
Vissa insåg att de tar fler steg en vanlig dag än vad de trodde, även en stillasittande dag. I motsats 
insåg deltagare C (och även D) att hon gick mindre än vad hon trodde under en lång skoldag med 
praktik och mycket spring. Deltagare B uppgav att han genom ökad självmedvetenhet började 
röra på sig mer. Tidigare kunde han spendera halva dagen framför tv utan att tänka på det. I 
studien saknas dock data på hur deltagarna presterar utan påverkan av automatisk feedback, 
därför kan inga slutsatser dras om deltagarna faktiskt rörde på sig mer av enbart automatisk 
feedback.  
 
Majoriteten kände en kortsiktigt motiverande effekt av enbart automatisk feedback. Deltagarna 
trodde dock inte att de skulle vilja fortsätta att självlogga efter studiens avslut, eftersom de redan 
hade uppnått en självmedvetenhet om hur de rör på sig i vardagen och hur stegmängden kan 
skilja sig under dagar med olika aktiviteter. Deltagare B uppgav att han en dag testade hur många 
steg han kunde hinna nå, genom att prestera sitt bästa, men detta beteende blev en 
engångsföreteelse. Enligt Latham (2003) behöver människor ett smart mål för att prestera “sitt 
bästa” under en längre tid. Vi tror att avsaknaden av smarta mål för deltagarna gjorde att de inte 
presterade sitt bästa varje dag och att en yttre motivation via ett smart mål som att gå ner i vikt, 
bli mer vältränad, eller att förbättra sin sömn skulle bidra till ett långsiktigt användande av 
automatisk feedback via självloggning.  
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Upplever deltagarna att ranking som spelelement framkallar tävlingsinriktning?  
  
Deltagarna blev aldrig informerade om att Period 2 var en tävling. Trots detta upplevde samtliga 
deltagare att rankningen framkallade en tävling som triggade dem till att positionera sig på en 
tillfredsställande plats i rankningslistan utifrån deras personliga standard. Enligt teorin om social 
jämförelse är det naturligt för människor att jämföra sig med andra (Garcia, Tor, & Schiff, 2013). 
Genom att värdera sina prestationer mot andras uppnår de även en självmedvetenhet om hur bra 
de själva presterar (Wicklund & Duvall, 1972). En av deltagarna upplevde att det “växte fram” en 
tävlingsmänniska inom henne som hon inte visste fanns. Detta tyder på en manifestation av 
tävlingsinriktning som en naturlig följd av den sociala jämförelseprocessen. 
 
 
Har placering i rankning någon inverkan på tävlingsinriktningen?  
  
Deltagare A, C och D uppgav att tävlingsinrikningen skiftade beroende på hur de var placerade i 
rankningslistan. Enligt teorin om social jämförelse jämför sig personer inte bara uppåt utan även 
nedåt för att försvara sin placering från potentiella konkurrenter. Deltagare A var placerad tvåa 
när listan introducerades och hon kände hög motivation för att gå om i rankning för att hon ville 
vara bäst enligt hennes personliga standard. Deltagare B som var rankad på första plats, ville 
ligga i toppen enligt sin personliga standard, och när deltagare A hade gått om honom nöjde han 
sig med en andraplacering och såg till att hålla den. Då deltagare A rankats etta en längre tid och 
uppmärksammat att deltagare B nöjde sig med att ligga tvåa, samt inte kände någon konkurrens, 
sjönk hennes motivation för att försvara sin förstaplats vilket gjorde att prestationen sjönk. 
Deltagare C uppgav att hon när listan introducerades låg 20 000 steg under de topplacerade 
deltagarna och att det kändes tungt och ouppnåeligt att nå toppen. Mot slutet av Period 2 kom hon 
närmare och ikapp de topplacerade deltagarna och upplevde ökad förmåga att komma till toppen 
vilket gav henne motivation. Deltagare D uppgav att hans tävlingsinriktning varierade beroende 
på hur nära i steg han låg. Ifall deltagaren framför honom hade många fler steg skulle det vara 
svårt att komma ikapp utan att lägga om sina vanor, vilket gjorde att han lät bli att tävla mot den 
deltagaren. 
  
Deltagarnas tävlingsinriktning kan även förklaras utifrån FBM: 

  
● Om en individ upplever att förmågan är låg, som att gå om en person som presterar 

mycket bättre, kommer triggern (rankningslistan) inte lyckas att ge målbeteendet 
(tävlingsinriktning) även om motivationsnivån är hög. 

● Om förmågan är hög och deltagaren inte känner motivation för att avancera i rankning, 
kommer triggern inte att utlösa målbeteendet. 

●   Om förmågan är hög, som att gå om en närliggande deltagare i placering, lyckas triggern 
att ge målbeteendet och deltagaren blir tävlingsinriktad förutsatt att motivationen är hög. 
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Vilken inverkan har spelifiering på motivationen?  
 
Alla deltagare uppgav i enkäterna att de upplevde ökad motivation genom att tävla mot de andra 
deltagarna. Rankningslistan var effektiv på så sätt att att de fick möjlighet att sätta kortsiktiga 
smarta mål (Latham, 2003), i form av tävlande mot varandra, istället för att bara prestera “sitt 
bästa” då de endast fick automatisk feedback.  
 
Trots att deltagarna enligt enkäterna upplevde ökad motivation genom spelifiering och uppgav att 
de exempelvis sprang extra länge på löpbandet eller promenerade istället för att åka buss, vilket 
resulterade i ett ökat stegsnitt för 3 av 5 deltagare, går det enligt det statistiska testet inte att 
säkerställa att förändringen i antal steg mellan perioderna (se figur 11) inte beror på slumpen. Att 
nollhypotesen inte kan förkastas kan bero på att en kort studieperiod ger en stor spridning i data 
eftersom det är många faktorer som inverkar på den dagliga stegsumman. Dagarna inom 
perioderna kan skilja sig åt mycket beroende på vilka aktiviteter som utförts och hur skoldagarna 
sett ut. Att nollhypotesen inte kan förkastas visar att deltagarna inte utövade tillräckligt mer 
fysisk aktivitet totalt sett i Period 2 jämfört med totalt i Period 1. 
 
Att deltagarna inte kände varandra kan också ha inverkat på att motivationen inte var tillräckligt 
hög, eller på bristfälliga resultat i stegökning. En viktig faktor inom social jämförelse är 
relationen till sin rival (Garcia, Tor, & Schiff, 2013). Jämförelsen blir större om man har en 
närmare relation till den man tävlar mot och tävlingsinriktningen förstärks. Deltagare D berättade 
att han gärna skulle vilja tävla mot sina vänner, då han känner högre konkurrens mellan sina 
vänner och brukar ha en stark motivation för att vara bäst när han tävlar mot dem. Deltagare E 
uppgav redan i Period 1 att han trodde att han skulle känna sig mer motiverad för fysisk aktivitet 
om han fick jämföra sig med sin vän, deltagare B. Under period 2 uppgav han att han ville “klå 
honom”. Deltagare C uppgav att det kändes befriande att tävla mot personer som hon inte kände. 
Hon skulle inte vilja tävla mot vänner på grund av att hon trodde att det hade blivit mer 
prestationsinriktat på ett negativt sätt ifall personen var mycket bättre än henne och delade med 
sig av sina framgångar. Detta kan knytas till teorin om att relationen till rivalen utgör en stor 
faktor vid jämförelse, människor konkurrerar mer med närstående personer och känner sig mer 
hotade av bekantas framgångar än främlingars. Utifrån detta är det troligt att om deltagarna i 
studien kände varandra hade det resulterat i större konkurrens, tävlingsinriktning och möjligt en 
större skillnad i stegsnitt.  
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5.2 Faktorer som kan ha påverkat resultatet  
 
Studiens första period genomfördes då samtliga deltagare hade sin tentamensperiod vilket enligt 
enkätundersökningen har påverkat resultatet. Deltagarna hade under denna period inte lika 
mycket tid för att röra på sig som de normalt är vana vid. Detta kan ha gett ett lägre antal steg i 
medel för Period 1 samt ett annat utslag än om deltagarna hade haft lika förutsättningar för fysisk 
aktivitet under båda perioderna.  
 
Längden på perioderna varierade mellan deltagarna vilket kan ha påverkat studien. Detta 
förbisågs för att ta tillvara på all registrerad data när stegstatistik beräknades. Det förekom även 
att deltagare upprepade gånger fick påminnas om att synkronisera sina steg till applikationen, 
vilket kan ha bidragit till ett mindre pålitligt resultat. 
 
 

5.3 Kritik till urval och utformning 
   
Eftersom studien är baserad på enbart fem deltagare och varade under tre veckor kan inga 
generella slutsatser dras utan endast observerade tendenser till beteendeförändringar. En längre 
studie med fler deltagare hade gett ett mer tillförlitligt resultat på hur spelifiering som 
komplement till automatiskt feedback påverkar människor även på lång sikt. 
  
Deltagarna var utvalda på kriteriet att de tränade regelbundet. På grund av detta kan resultat från 
studien inte generaliseras till personer som inte är regelbundet fysiskt aktiva eller helt saknar 
motivation för fysisk aktivitet. 
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6. Slutsats 

  
Problemförmuleringen besvarades genom analys av stegstatistiken och enkätsvaren för att svara 
på följande underfrågor; Hur påverkar automatisk feedback motivationsnivån och är påverkan 
lång- eller kortsiktig? Upplever deltagarna att rankning som spelelement framkallar 
tävlingsinriktning? Har placering i rankning någon inverkan på tävlingsinriktningen? Vilken 
inverkan har spelifiering på motivationen? 
 
Utifrån svaren på delfrågorna dras en slutsats om studiens frågeställning:  
Hur påverkar spelifiering som komplement till automatiskt feedback, motivationen för fysisk 
aktivitet hos universitetsstudenter?  
  
Studien har visat att enbart automatisk feedback bidrar till upplevd förändring i motivationsnivå 
för fysisk aktivitet hos deltagarna. Motivationen ökade till en början då deltagarnas 
självmedvetenhet ökade. Effekten avtog när de hade lärt sig hur mycket de rör på sig normalt i 
vardagen och hur stegmängden kan skilja beroende på fysiska aktiviteter under dagen. Deltagarna 
uppgav i enkäterna att de automatiskt upplevde rankningslistan som en tävling och tyckte att det 
var roligare och mer motiverande att tävla mot andra än sig själva. Tävlingsinriktningen gentemot 
andra deltagare var beroende av hur lika de presterade, hur stor förmåga deltagaren upplevde sig 
ha att för att prestera lika bra, vilken relation den hade till sin rival samt hur rankningen värderats 
mot den inre personliga standarden. 
  
Genom att kombinera automatisk feedback, som ger en objektiv återkoppling om deltagarnas 
prestationer, med spelifiering genom rankning där deltagarnas prestationer jämförs mot andras, 
kan deltagarna få en värdering om hur bra de själva presterar. Detta kan hjälpa personer för en 
ökad självmedvetenhet och därigenom en upplevelse av tillfredsställelse eller besvikelse över 
jaget, vilket är en förutsättning för en vilja och motivation för förbättring. Utifrån resultatet kan 
slutsatsen dras att spelifiering som komplement till automatisk feedback ökar den upplevda 
motivationen men inte helt säkert inverkar på den faktiska prestationer. Relationen mellan 
tävlande har sannolikt även en betydelse för inverkan på motivationen. 
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 6.2 Framtida forskning 
  
 
Trots att studien visat på att det är osäkert hur spelifiering inverkar på den faktiska prestationer 
skulle det behövas studier som undersöker effekterna på längre sikt för att framställa säkrare 
resultat. Även effekterna av spelifiering på personer som har nära relation till varandra bör 
undersökas då många deltagare trodde att de hade upplevt högre tävlingsinriktning mot vänner.  
 
Att göra långvariga studier med flera korta mål vore intressant för att se hur mål inverkar på den 
yttre motivationen och tävlingsinriktningen. Det vore även intressant att göra studier på hur 
spelifiering inverkar på motivationen hos individer som inte tränar regelbundet eller helt saknar 
motivation för att träna. Utvecklingar kring de inbyggda funktionerna i Fitbit och andra 
aktivitetsmätare kan göras för att utnyttja de motivationshöjande effekterna av spelifiering via 
bland annat tävlande mot vänner.  
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8. Bilagor  

  
 

8.1 Enkät 1  
  
1. Upplever du några buggar/störningar med användandet av Fitbit?  
  
2. Hur har din träningssituation varit under de senaste veckorna? Är det något som har bidragit  
till att du tränat mer/ mindre än vanligt? Exempelvis mycket i skolan, en resa, sjukdom/skada,  
extrajobb osv? Eller tex om du försöker komma i form.  
  
3. Vad och hur har du tränat sedan du började använda Fitbit?  
  
4. Är dina dagliga antal steg ungefär vad du förväntade dig av en aktiv respektive stillasittande  
dag?  
  
5. Fitbit Flex sätter upp ett dagligt mål på 10000 steg, har du försökt att uppnå detta mål? Isåfall  
varför eller varför inte? Och isåfall har det varit svårt att uppfylla målet?  
  
6. Hur känner du när du får se feedback på hur du tränat den senaste veckan genom att gå in på  
appen/hemsidan? Gör det dig stressad, motiverad eller spelar statistiken ingen roll för dig?  
  
 

8.2 Enkät 2  
  
1. Hur har din träningssituation varit under de senaste veckorna? Är det något som har bidragit  
till att du rört på dig mer/ mindre än vanligt? Exempelvis mycket i skolan, en resa,  
sjukdom/skada, extrajobb osv? Eller tex om du försöker komma i form.  
  
2. Hur känner du när du får se feedback på hur du rört på dig gentemot de andra  
studiedeltagarna?  
  
3. Blir du mindre/mer motiverad av att se hur andra presterat? Förklara hur och varför.  
  
4. Hade du känts annorlunda om du hade tävlat mot personer du känner? Motivera!  
Blir du motiverad att röra på dig mer, för din egen skull, när varje steg räknas och registreras?  
  
5. Kände du någon skillnad i motivation mellan perioderna då du fick använda Fitbit  
självständigt mot när du fick se hur de andra studiedeltagarna presterat? Förklara hur och varför. 
  
6. Hur känner du inför självloggning under en längre period, är det något som motiverar dig på  
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lång sikt som du kan tänka dig att fortsätta med eller känner du mer att det var en kul grej att  
prova på. Motivera ditt svar.  
  
7. Har du börjat röra på dig mer än vad du normalt brukar sedan du började använda Fitbit? Hur?  
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