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Mozilla Open Badges för motivering av lärande på miljöområdet 

Sammanfattning 
Idag är det inte bara genom traditionella utbildningar som värdefulla förmågor kan erhållas, utan 
detta kan även ske genom internet, samt på andra fysiska platser utanför skolan. Dessvärre finns 
det inte något allmänt accepterat sätt att redovisa denna informella kompetens. För att lösa detta 
problem har den amerikanska stiftelsen Mozilla Foundation, känd för att ha utvecklat 
webbläsaren “Mozilla Firefox”, skapat “Open Badges”. Open Badges är en typ av e-utmärkelse, 
dvs. ett digitalt certifikat, som till skillnad från andra innehåller metadata som gör det möjligt att 
verifiera vem som är utgivaren, vad som krävdes för att skaffa och vem badgen är utgiven till 
m.m. 
 
Genom denna uppsats ämnar vi ta reda på om och i sådana fall varför denna typ av belöning 
motiverar studenter att slutföra en onlinekurs om miljömedvetenhet. För att undersöka detta 
skapades en hemsida och en kurs med en uppdragsbaserad struktur. Två olika grupper med tio 
personer vardera erbjöds genomföra kursen. Den ena gruppen informerades om hur Open Badges 
fungerar och att de skulle belönas med en sådan om de slutförde kursen (“Open Badges-
gruppen”). Den andra gruppen fick inte denna information (“kontrollgruppen”). Efter 
kursomgångens slut kallades de medverkande till en fokusgrupp för att diskutera Open Badges. 
 
Vi fann att i den grupp som informerades om Open Badges slutförde två av tio kursen medan 
noll av tio i kontrollgruppen slutförde kursen. I fokusgruppen förklarade de två som slutförde 
kursen att det var specifikt deras önskan att få en Open Badge som motiverade dem att utföra de 
uppdrag de tyckte var jobbiga. Samtliga personer i fokusgruppen tyckte även att framtiden för 
Open Badges beror på arbetsgivares användning av dem.  
 
Eftersom det bara var personer i Open Badges-gruppen som slutförde hela kursen tyder detta på 
att Open Badges fungerar bra som motivationskälla. Detta styrks även av att studenterna i 
fokusgruppen slutförde vissa uppdrag eftersom de blev motiverade av Open Badgen, även om de 
tyckte dessa uppdrag var svåra eller jobbiga. 
 
De deltagare som genomförde kursen ansåg att Open Badges gav motivation för att det kändes 
som ett slutmål. De ansåg även att det var spännande och intressant och såg även en potential i 
Open Badges i allmänhet, inte endast för den badge vi utdelade, som merit på arbetsmarknaden.  
 
Alla deltagare såg användningsområden för Open Badges både online (utanför traditionella 
utbildningsinstitut) och offline (vid traditionella utbildningsinstitut). De tyckte att Open Badges 
kunde användas online för att visa på att man lärt sig något på egen hand, och offline för att 
belöna exemplariskt arbete, till exempel en Badge för bästa kursresultat i någon speciell kurs. 



 
 

 
 

Mozilla Open Badges for Motivation of Learning on the Environmental Field 

Abstract 
Today it is not only through traditional education that skills can be acquired. Skills can also be 
gained through the internet as well as at physical locations other than academic institutions. 
However there is currently no universally accepted way to display this informal knowledge. To 
solve this problem the American organization Mozilla Foundation, who created the web browser 
“Mozilla Firefox”, has created “Open Badges”. An Open Badge is a type of achievement that, in 
contrast to other achievements, contains metadata which enables verification of the issuer, the 
steps needed to receive the Badge and information about who received the badge etc. 
 
Through this essay we intend to find out if and why this kind of reward motivates students to 
complete an online course about environmental awareness. To investigate this we created a 
homepage containing an online course with a mission based structure. Two different groups with 
ten members each had the choice to complete the course. In one of the groups the participants 
were informed about Open Badges and how it works (the “Open Badges group”). The 
participants in the other group did not get this information (the “control group”). After the online 
course’s deadline was due we held a focus group meeting to discuss Open Badges. 
 
We found that in the Open Badges group two out of ten students completed the course. Zero out 
of ten students in the control group completed the course. At the focus group meeting the two 
students who completed the course explained that Open Badges explicitly motivated them to 
complete the missions in the online course which they thought were strenuous. All of the 
students in the focus group argued that for Open Badges to work, it needs to be adopted by the 
labor market.  
 
Since the students who completed the course were in the Open Badges-group, the results lean 
toward showing that Open Badges in fact work as a motivational source. This claim is also 
supported by the fact that the students in the focus group completed some missions just because 
they were motivated by the Open Badge, even though they considered these missions hard or 
strenuous. 
 
The participants who completed the course believed Open Badges gave them motivation because 
it felt like a final goal. They also thought it was exciting and interesting. Additionally, they saw 
potential in Open Badges in general, not only for the Badge they received, as a merit on the labor 
market. 
 
All participants saw ways of using Open Badges both online (outside of traditional educational 
institutions) and offline (at traditional educational institutions). They thought that Open Badges 
could be used online in order to show what you have learned on your own, and offline to reward 
exemplary work, for example a Badge for the best course result in a specific course. 
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1. Inledning 
I denna del presenterar vi undersökningens bakgrund och syfte, samt studiens 
problemformulering. Avsnittet tar även upp två egendefinierade begrepp, “vanlig e-utmärkelse” 
samt “vardaglig miljövänlighet”, som krävs för att formulera problemformuleringen. Dessutom 
nämns vilka avgränsningar som gjorts i studien. 

1.1 Bakgrund 
Det är allmänt vedertaget i vårt samhälle att det är bra att hjälpa miljön, och att den är i fara. 
Varje person kan bidra till att miljön mår bättre. Vad kan vi alla göra, vad är bäst att göra och hur 
visar man på att man faktiskt kan något om hur man i sitt vardagliga liv kan bidra till miljön?  
 
För tillfället finns det inget, för allmänheten, välkänt sätt att redovisa och bevisa kunskaper man 
införskaffat utanför sin utbildning. Onlinekurser kan innehålla information av samma kvalitet 
som en kurs från ett traditionellt utbildningsinstitut, men onlinekurserna har ej samma 
kredibilitet som de traditionella utbildningsinstituten. Trots att vissa onlinekurser har någon typ 
av inloggnings- eller kontokopplat belöningssystem, så är dessa digitala prestationsbevis ej 
kopplade till en persons identitet. Detta leder till att vem som helst kan utge sig för att inneha 
kunskap utan att ha ett egentligt bevis på det. På grund av detta är det intressant att kunna 
certifiera kunskap som man fått utanför traditionella utbildningsinstitut. 
 
Ett exempel på en plats där ocertifierad kunskap kan erhållas via internet är Khan Academy, en 
hemsida som lär ut bland annat matematik, historia och ekonomi. De har achievements - det vill 
säga mål man kan uppnå genom att genomgå deras korta kurser. De achievements man kan få på 
Khan Academy inkluderar bland annat: “Titta på 30 minuter film inom ett visst område”, ”Svara 
för det mesta rätt på fler än 30 frågor i en färdighet innan du har blivit kunnig” Answer more 
than 30 problems mostly correctly in a skill before becoming proficient” och “Bli en mästare på 
50 unika färdigheter” (Khan Academy, 2013).  
 
Dessa achievements syns sedan på ditt konto, men har egentligen inte någon användning annat 
än att du själv lärt dig något - de har ingen kraft på arbetsmarknaden. På grund av detta räcker 
inte de certifikat eller achievements som finns. 
 
Utöver Khan Academy finns det självfallet en myriad av digitala medaljer och certifikat - men 
gemensamt för dem är att de har svårt att visa upp någon typ av kredibilitet utöver den 
information som ges av den egna hemsidan. De saknar alltså kredibiliteten som ges av en allmänt 
erkänd instutition som till exempel ett universitet. Dessa är alltså ocertifierade. 
 
Den amerikanska stiftelsen Mozilla Foundation, känd för utvecklingen av webbläsaren “Mozilla 
Firefox”, har skapat Mozilla Open Badges i avsikt att lösa detta problem; det är en ny standard 
för certifierad kunskap. En så kallad Open Badge är en typ av certifikat, eller märke. Alla har 
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möjligheten att skapa en Open Badge - det är alltså upp till användaren och arbetsgivaren att 
avgöra vilka badges som är pålitliga och representerar relevant kunskap. Mozilla har inget ansvar 
över kvaliteten på de olika badgesen, det blir alltså ett decentraliserat utbildningssätt. (Mozilla, 
2014a) 
 
Skillnaden mellan en vanlig e-utmärkelse och en Open Badge är att en Open Badge innehåller 
information om vem som utfärdat badgen. Detta gör att seriösa institut, företag, webbsidor och så 
vidare kan skapa badges som ska kunna ha möjligheten att vara så pass seriösa att de som tagit 
kursen kan ha den på sitt CV.  
 
Den metadata Open Badges innehåller pekar på utgivare, kriterier för att förtjäna badgen och 
ytterligare information (se bild 1.1). Detta försäkrar om dess autencitet (Mozilla, 2014a). 
 

 
Bild 1.1: Ett exempel på en Open Badge, med all data om var den kommer ifrån etc. 

 
Tanken är även att arbetsgivare får en mer detaljerad bild av de sökandes kunskaper då Open 
Badges kan åskådliggöra det med sina specifika badges till skillnad från examen som inom vissa 
utbildningar kan vara mycket bred (Mozilla, 2014b). Open Badges ger alltså en unik 
kombination av specialiseringar, och varje badge representerar någon speciell kunskap, medan 
en examen representerar att man slutfört en helhet. 

1.2 Egendefinierade begrepp 
Vanlig e-utmärkelse, som i bakgrunden (punkt 1.1) har i bakgrunden benämnts som 
“achievement”, en utmärkelse som inte innehåller metadata, som det tidigare exemplet från Khan 
Academy. Begreppet inkluderar även övriga typer av digitala tillkännagivanden av kunskap, 
såsom bildfiler som kan användas på personers egna hemsidor vid avslutad utbildning eller kurs. 



 
 

3 
 

Ett exempel på en sådan bild kan vara en “Microsoft Certified Engineer”-logga som egentligen 
bara är en bildfil som vem som helst skulle kunna presentera på sin hemsida. 
 
Vardaglig miljövänlighet, alltså de åtgärder varje individ kan göra på daglig eller åtminstone 
vecko eller månadsvis basis. Detta exkluderar med andra ord deltagande i stora miljöprojekt samt 
företagsåtgärder vid arbete eller skola. Det inkluderar dock exempelvis sådant som varuinköp 
(matvaror, kläder etc.) till hemmet, vanor vid duschning, avstängning av elektricitetsförbukande 
produkter och miljösortering. Denna definition av vardaglig miljövänlighet används på grund av 
att det är detta varje person kan göra på vardaglig basis utan att engagera sig i något utomstående 
arbete. 

1.3 Syfte 
Eftersom Mozilla Open Badges är relativt nytt, Mozilla släppte Open Badges den 15e september 
2011 (The Mozilla Blog, 2014), så har det inte varit i bruk länge. Därför är det intressant, främst 
för utbildningsinstitut så som universitet, att se om de kan motivera studerande att ta till sig 
kunskap i en större grad än i nuläget. 
 
Fortsättningsvis så är vardaglig miljömedvetenhet viktigt som utlärningsämne. Detta på grund av 
att om varje person har som mål att vara så miljövänlig i sitt vardagsliv som möjligt så kommer 
miljöförstöringen minska. 
 
Efter avslutad studie vill vi kunna dra slutsatsen om Mozilla Open Badges fungerar som 
ytterligare motivation för studerande eller inte, samt vilka faktorer som leder fram till detta. 
Resultatet skulle kunna visa på huruvida det är en bra eller dålig idé att använda Open Badges i 
både onlinekurser och offlinekurser. För att kunna avgöra detta kommer det finnas två grupper 
som får möjligheten att genomföra en kurs. Den ena gruppen visste att ett gott deltagande i 
studien resulterar i en badge, och den andra gruppen fick ej få någon sådan information. 

1.4 Problemformulering 
Den problemformulering som ska besvaras i denna uppsats är: 
 

Blir studenter i åldern 18-30 år mer motiverade att slutföra en onlinekurs om vardaglig 
miljövänlighet med Mozilla Open Badges kontra vanliga e-utmärkelser och i sådana fall 
varför? 
 

Till hjälp använder vi oss av dessa arbetsfrågor: 
 

● I vilken utsträckning fungerar Open Badges för att motivera studerande att bli mer 
miljömedvetna i det vardagliga livet? 

● Vilka förutsättningar krävs för att Mozilla Open Badges ska kunna fungera i dagens 
samhälle, främst som merit på arbetsmarknaden? 
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● Hur kan Kungliga Tekniska Högskolan eller andra traditionella utbildningsinstitut 
använda Open Badges för att motivera studenter? 

● Tycker studenterna att det är en bra idé att använda Open Badges i onlinekurser och i 
sådana fall varför? 

1.5 Avgränsningar 
Målgruppen vi har undersökt är studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i åldern 18-
30 som flyttat hemifrån och ej är vegetarianer. Vi anser att studenter är en intressant målgrupp att 
undersöka eftersom de befinner sig i en period i livet där utveckling av sitt CV samt andra 
meriter är relevanta för en framtida karriär. Därför är det troligt att vår kurs känns mer relevant 
för dem. Avgränsningen i ålder gjorde vi eftersom unga vuxna i åldern 18-30 utgör majoriteten 
av studenterna. Därför blir det en naturlig avgränsning som undviker att vi skapar en grupp 
studenter som ej representerar den vanliga åldern på studenter. 
 
Studenterna ska även ha flyttat hemifrån eftersom många av uppdragen i vår kurs är av en sådan 
karaktär att det är nödvändigt. Till exempel är det irrelevant om studenten bor hemma och 
föräldrarna tar med sig egna kassar när de handlar. De blir då föräldrarna som förändrar sitt 
beteende, och inte studenten. 
 
Studenter vid KTH valdes för att ingenjörsstudenter är teknikvana och rädsla eller ovilja för att 
testa en ny teknisk lösning minimeras.  
 
En av anledningarna att människor blir vegetarianer är för att de vet att det är bra för miljön att 
avstå från att äta kött. Denna kunskap är en del av vår kurs och av den anledningen väljer vi då 
bort dem då deras deltagande kan medföra en statistisk felaktighet. 
 
Vår kurs har temat miljö i det vardagliga livet: 
 

● Miljö är ett relevant ämne i dagens samhälle på grund av de negativa miljöförändringar 
som sker i världen. 

● Anledningen till att vi riktat in oss på det vardagliga livet är för att små förändringar från 
många personer kan leda till en stor förändring i det hela. Kunskapen som fås genom 
kursen är allmännyttig och kan användas i vardagen, men även för att berätta för andra 
vad som är viktigt att tänka på. 

● Det är ovanligt att någon är negativt inställd till miljöförbättring, vilket också visades 
genom att samtliga deltagare i vår studie var positivt inställda till att bli mer 
miljömedvetna. Detta gör att miljö är ett bra ämne för att testa Open Badges, då ämnet i 
sig kommer inverka mindre på resultatet än ett ämne där deltagarna har 
meningsskiljaktigheter. 
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2 Teori 
I denna del kommer vi att gå genom de teorier som är relevanta för undersökningen. Den inleds 
med att förklara de relevanta begrepp som finns inom lärande på internet. Därefter kommer vi 
att skriva om flera teorier inom psykologi och spelifiering, vilka är relevanta både för att kunna 
motivera utvecklingen av vår onlinekurs och för att senare kunna diskutera resultatet. 

2.1 Centrala Begrepp 

2.1.1 Open Badges 
En Open Badge är en typ av e-utmärkelse, en bildfil som representerar en förmåga eller 
prestation. Tillsammans kan de illustrera för arbetsgivare, studenter och sociala grupper vilka 
förmågor eller vilken kunskap man har lärt sig. Skillnaden mellan Open Badges och andra e-
utmärkelser är att den innehåller metadata om utgivaren, kriterier för hur den skaffas m.m. vilket 
gör det möjligt att verifiera dess autenticitet (Mozilla, 2014b).  
 
Verifiering sker genom att kontrollera att kontrollera badgens “assertion”. En “assertion” är en 
representation av en tilldelad badge som kan antingen vara “hosted” eller “signed” (Github, 
2014).  
 
En “hosted assertion” är en JSON-fil som finns på utdelarens server. Då någon försöker validera 
en badge kontrolleras att informationen i denna fil stämmer överens med den badge som ska 
kontrolleras (Github, 2014). På så vis kan man ej förfalska badgen. Den badge som används i vår 
undersökning är av denna typ.  

2.1.2 Open Badge Infrastructure (OBI) 
OBI är en öppen och kostnadsfri plattform för utgivning av Open Badges med möjligheten att 
validera Open Badges med hjälp av metadata (Randall, Harrison & West, 2013). Syftet är att 
man ska kunna skaffa en Open Badge för kunskap eller färdigheter från formella 
utbildningsinstitut och från platser bortom formella utbildningsinstitut (Moore, 2013). 
 
Infrastrukturen är ett decentraliserat utbildningssätt vilket innebär att Mozilla inte har något 
ansvar för utbildningskvaliteten till skillnad från formella utbildningsinstitut som måste bli 
granskade. Detta innebär även att utgivarna inte nödvändigtvis behöver vara tillförlitliga vilket 
leder till att Open Badges kan variera mycket i kvalitet (Mozilla, 2014b). 

2.2 Centrala Teorier 

2.2.1 Autonom motivation 
Autonom motivation (eng. “intrinsic motivation”) är en av de två typer av motivation som 
definieras inom självbestämmandeteori (eng. Self-Determination Theory). Autonom motivation 
uppstår då man är intresserad av eller njuter av den handling man utför. Den karaktäriseras av 
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interna belöningar (Deci & Ryan, 2000). När man exempelvis ritar för sin egen underhållning 
upplever man autonom motivation. 

2.2.2 Kontrollerad motivation 
Kontrollerad motivation (eng. “extrinsic motivation”) är den andra typen av motivation som 
definieras av självbestämmandeteori (Deci & Ryan, 2000). Kontrollerad motivation uppstår då 
handlingen leder till externa belöningar så som utbildning/betyg, officiella certifikat, lön, etc. 
(Deci & Ryan, 2000). Enligt självbestämmandeteori finns det olika kategorier av kontrollerad 
motivation. Dessa är: 
 

● Extern reglering (eng. external regulation) 
● Introjicerad reglering (eng. introjected regulation) 
● Identifiering (eng. identification) 
● Integrering (eng. integration) 

 
Extern reglering är den typ av motivation som anses vara som mest kontrollerad. Den uppstår då 
det är någon annan som vill att du ska utföra en handling eller/och om det finns en möjlighet att 
få en belöning. 
 
Introjicerad reglering är den typ av motivation som associeras med självaktning. Den uppstår 
exempelvis då man vill undvika ångest eller bibehålla sin sociala status.  
 
Identifiering är den motivation som uppstår när man själv tycker att en handling är viktig och 
man förstår värdet av handlingen. 
 
Integrering är den typ av kontrollerad motivation som är som mest autonom och uppstår när 
handlingen sammanfaller med personens andra värderingar och mål. 
 
Både vanliga e-utmärkelser och Open Badges är alltså exempel på kontrollerad motivation men 
skillnaden i motivationsstyrka från dem kan variera på grund av Open Badges legitimitet. 

2.2.3 Behaviorism 
Behaviorism är en grundläggande teori när det kommer till beteendepsykologi. Man brukar säga 
att man ser hjärnan, mänsklig eller animalisk, som en svart låda där man inte bryr sig om det 
biologiska som sker inuti, utan bara observerar vad reaktionen på en typ av stimuli blir. Man 
talar om att stimuli är kopplat till beteende via konsekvenser (Werbach, 2014a). 
 
Det har skett många experiment på denna teori. Ett exempel är där möss fick en knapp att trycka 
på i sin bur. Vissa möss fick en elchock (konsekvens) när de tryckte på knappen (stimuli), och 
vissa fick mat (konsekvens) när de tryckte på knappen (stimuli). Mössen som fick elchocken 
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slutade efter ett tag trycka på den (beteende), medan mössen som fick mat tryckte på knappen så 
fort de var hungriga (beteende) (Werbach, 2014a). 
 
Denna teori är föråldrad i vetenskapliga sammanhang, den uppstod i början av 1900-talet 
(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014), då den ej stämmer generellt i alla lägen. Teorin är 
dock användbar när det kommer till förståelsen av en spelifierad onlinekurs. Detta på grund av 
att det övergripande handlar om att vi kan förvänta oss en reaktion, positiv eller negativ, när vi 
ger något till en deltagare (Werbach, 2014a).  

2.2.4 Ombordtagning 
Ombordtagning (eng. “Onboarding”) är handlingen att på ett systematiskt sätt få en nybörjare in i 
ett system (Cunningham & Zichermann, 2011). Målen är att: 
 

● avslöja komplexiteten av systemet gradvis 
● göra användaren positiv till systemet 
● ta bort chanser att misslyckas 
● få information om användaren 

 
På hemsidor och spel gör man detta genom att exempelvis låta användaren utforska hemsidan 
innan hen registrerar sig, förklarar saker med hjälp av tutorials där användaren lär sig genom att 
göra fördefinierade handlingar.(Cunningham & Zichermann, 2011). 
 
Detta har vi haft i åtanke när vi utvecklade den hemsida som användes i undersökningen 
eftersom det minskar risken för att en stor del av användarna faller bort med anledningen att de 
inte är positiva till själva systemet. 

2.2.5 Effekten av nyhetens behag  
Effekten av nyhetens behag (eng. “The Novelty Effect”) uppstår då något nytt introduceras och 
effekten av denna förstärks på grund av det faktum att det är något som är nytt. Ju mer tiden går 
försvinner känslan av nyhet, likaså den positiva effekten (Lodico, Spaulding & Voegtle, 2010). 

2.2.6 Spelifiering 
Spelifiering (eng. “Gamification”) är idén om att göra deltagare mer motiverade, bl.a. studenter 
inom utbildning, genom att använda element från spelvärlden. Miljontals människor spelar spel 
för att det är roligt och motiverande: de innehåller roliga, spännande och belönande element. I 
praktiken innebär det att om något är roligare eller mer givande än något annat, så tenderar 
personer att välja detta val istället för ett tråkigare (Kapp, 2012). Ett exempel på Spelifiering är 
KTH:s “avklarade högskolepoäng” som är en konstant motiverande påminnelse om att man tar 
sig framåt i utbildningen (bild 2.1) 
 

 
Bild 2.1: spelifieringsexempel från KTH 



 
 

8 
 

2.2.7 Belöningsaspekter inom Spelifiering 

2.2.7.1 Förväntan 
Förväntan beskriver huruvida en belöning är förväntad eller ej. All belöning som är förväntad är 
sådant som man vet att man kommer få efter att man gjort något. Detta kan vara till exempel att 
man vet att man kommer få högskolepoäng om man genomför en kurs. Det finns även exempel 
på belöningar som är oförväntade. Detta kan vara när man gör något under en viss period och sen 
får en belöning för det fast man inte har bett om något eller gjort det man gjort för att nå ett mål; 
till exempel om du gjort ett bra jobb på ditt arbete och får en befordran. (Werbach, 2014b) 

2.2.7.2 Betingning 
Betingning är hur olika typer av belöningar kan vara betingade med vilken typ av ansträngning 
som krävs för att en belöning ska ges ut. 
 
Det finns fyra typer av betingning när det kommer till hur man kan få en belöning (Werbach, 
2014b): 
 

● icke-betingad, en belöning ges oavsett vad man gör 
● engagemangs-betingad, en belöning ges när man påbörjar något 
● avslutnings-betingad, en belöning ges när man avslutat något 
● prestations-betingad, en belöning ges när man gjort något bra 

 
Detta är av relevans vid utvecklingen av en kurs då man måste anpassa belöningen utifrån vad 
som krävs för att göra den. Om ett uppdrag i en kurs är prestandabetingat så bör belöningen vara 
högre eftersom det (oftast) kräver mer ansträngning. 
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3. Metod 
Avsnittet avser att vara en brygga mellan problemformuleringen och resultatet. Metoddelen tar 
därför upp samtliga delar där de som deltog i studien gjorde något. Avsnittet behandlar endast 
kort den onlinekurs vi utformat för studien, då denna beskrivs närmare i punkt 4. Delen inleds 
med en kort kronologisk förklaring av undersökningen för att ej förvirra läsaren i senare 
stycken. 

3.1 Kronologi samt tillvägagångssätt 
Studien påbörjades med ett utskick av en inledande enkät till deltagarna från 
Programintegrerande kurs, förkortat “proint" (se punkt 3.3 för information om proint). 
Deltagarna delades upp i två grupper, där de båda grupperna fick samma enkät. Avsikten med 
enkäten var att säkerställa att det inte fanns en stor skillnad mellan dessa två grupper i deras 
initiala miljömedvetenhet. Därefter kallades grupperna till ett möte, ett per grupp, där de 
deltagande fick information om hur hemsidan fungerar, samt hur de skulle få prointpoäng (se 
punkt 3.4). Efter detta möte hade de åtta dagar på sig att slutföra kursen på hemsidan. Efter 
kursen avslutats kallades sex personer, tre från vardera grupp, till en fokusgrupp om studien. 
 
Undersökningen följde följande kronologiska schema: 
 

● Enkätundersökning, se 3.2 
● Möten med testpersoner, se 3.5 
● Onlinekurs, se 3.3 
● Fokusgrupp, se 3.6 

3.2 Enkätundersökning 
Vi använde enkätundersökningar i den förberedande delen av studien eftersom det är enkelt att 
analysera den data som samlas in (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). 

3.2.1 Test av enkät 
Innan enkäten gavs ut till deltagarna i undersökningen så genomfördes ett test av enkäten på sex 
stycken utomstående personer. Utifrån den feedback som genererades från dessa tester 
korrigerades enkäten. 

3.2.2 Inledande enkät 
För att skapa en inledande uppfattning om till vilken grad och på vilket sätt deltagarna i 
undersökningen är miljömedvetna, skickades en inledande enkät ut en vecka före kursstart. 
Enkäten riktade sig in på de frågor som behandlas i onlinekursen. 
 
Syftet med denna enkät var att fastställa en nivå för de två olika grupperna gentemot varandra. 
Tanken var att genom att kontrollera gruppernas initiala kunskapsnivå när det kommer till 
miljömedvetenhet så kunde detta hjälpa oss att analysera data i ett senare skede. Till exempel 
kunde, om en stor del av en av grupperna redan var väldigt miljömedveten, uppdragen vara 
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otroligt banala för dessa personer. Detta skulle i sin tur antingen kunna leda till att fler personer i 
den gruppen genomförde många uppdrag på grund av att de redan gör sakerna som uppdragen 
kräver av dem, alternativt tvärt om - att uppdragen ej utgjorde en utmaning och därmed 
genomförde deltagarna dem inte. 

3.3 Onlinekurs i hemsidemiljö 
Vi använde oss av en hemsida som plattform till vår kurs på grund av att det är en mycket bra 
plattform för ändamålet. Detta på grund av att : 
 

● Hemsidor är bekanta för alla personer i vår målgrupp och användningen blir därmed inget 
problem.  

● Hemsidor som digital plattform gav oss möjligheten att utveckla hemsidan till att vara 
underhållande och inspirerande, utöver att bara vara informativ.  

● Hemsidans utformning blir tydlig på en större skärm. En mindre skärm, exempelvis en 
mobilskärm, hade kunnat tvinga oss att kompromissa på något sätt. 

 
Hemsidan använder sig även av befintliga onlinetjänster; närmare bestämt YouTube.com för att 
skapa bakgrundsvideor med syftet att underhålla användarna samt bilduppladningsstjänsten 
tinypic.com för uppladdning av användarnas bilder till uppdragen. 
 
Användarna hade åtta dagar på sig att slutföra onlinekursen. Hemsidan gav användarna uppdrag 
där de fick lära sig om miljö och vad de själva kan göra för att minska sin negativa påverkan på 
miljön. 
 
Kursen fokuserade inte på kunskap och vetenskap om växthuseffekten och liknande fenomen 
eftersom detta undervisas i grundskolan, utan snarare kunskap om vilken påverkan olika 
handlingar i det vardagliga livet har på miljön och dessa redan kända fenomen, och vad som är 
bra att ändra på i det vardagliga livet.  
 
Det är inte omöjligt att deltagarnas personliga åsikter när det kommer till vad man kan ändra på i 
sitt vardagsliv blir en värderingsfråga; exempelvis huruvida man anser att konventionell 
djurhållning är omoralisk eller ej, men kursmomenten var konstruerade efter värderingar där den 
allmänna uppfattningen är att förändring är något bra.  
 
Hemsidan var uppbyggd efter sju delmoment, som alla behövde slutföras innan deltagaren blir 
godkänd i kursen. Sex av delmomenten var tillgängliga från kursens start. Det sjunde momentet 
var en slutgiltig kunskapskontroll, ett slutprov. Detta moment var enbart åtkomligt när de sex 
första delmomenten var genomförda. Användarna måste klara samtliga delmoment, inklusive det 
sjunde och slutgiltiga, för att klara av kursen. 
 
Mer information om hemsidan finns under punkt 4. 
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3.4 Rekrytering av testpersoner med Programintegrerande Kurs 
Testpersonerna till undersökningen bestod uteslutande av studenter från kursen 
Programintegrerande Kurs i Medieteknik (förkortat “Proint”) vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Dessa har blivit tilldelade till oss av examinator för kursen som har valt studenterna 
enligt vår målgrupp. 
 
Studenterna får under tid poäng för de moment de slutför i prointkursen. Dessa poäng är till en 
viss nivå obligatoriska att samla in för att bli godkänd i kursen (Proint). Att delta i vår studie gav 
dem prointpoäng, och momentet är obligatoriskt. För att detta inte skulle ge dem ytterligare 
motivation att slutföra vår onlinekurs, var endast två (självvalda av användarna) delmoment i 
onlinekursen obligatoriska för att få prointpoäng. Vi ville på så sätt undvika situationer där alla 
slutför kursen eftersom prointpoängen endast fås efter att deltagarna genomför hela kursen, eller 
att ingen har påbörjat kursen eftersom de får prointpoängen innan de startat kursen. Vi utnyttjade 
alltså ombordtagning här: kursdeltagarna fick en chans att “känna på” kursen utan att vara 
tvungna att slutföra den, men de kunde inte heller undvika kursen fullständigt utan att ha testat 
kursen. 

3.5 Testgrupper och möten 

3.5.1 Testgrupper 
För att kunna fastställa huruvida Open Badges motiverar personer så behövdes två grupper som 
använde vår hemsida. Testgrupperna bestod av 10 personer vardera. Båda grupperna bestod till 
hälften av män och hälften av kvinnor. Detta för att kunna göra jämförelser mellan de båda 
grupperna och se om Open Badges motiverade dem mer än de vanliga e-utmärkelser som 
hemsidan erbjuder.  
 
Den första testgruppen fick information om hur Mozilla Open Badges fungerar. Denna grupp 
kommer hädanefter benämnas som “Open Badges-gruppen”. Om de fullbordade kursen, fick de 
en Open Badge utfärdad av Medieteknik KTH. Anledningen att badgen utfärdas av Medieteknik 
KTH är för att om de deltagande ska uppfatta denna Open Badge som något som har ett större 
värde än en vanlig e-utmärkelse så måste, enligt vår teori, badgen komma från en utfärdare som 
anses vara pålitlig av både innehavaren och eventuella arbetsgivare.  
 
Den andra testgruppen fick inte information om hur Mozilla Open Badges fungerar. Denna grupp 
kommer hädanefter benämnas som “Kontrollgruppen”. De fick annars precis samma 
information som Open Badges-gruppen. Kontrollgruppen fick enbart hemsidans inbyggda 
vanliga e-utmärkelser som motivation. 

3.5.2 Möten för testgrupperna 
För att informera testpersoner om kursen och dess värde till våra testgrupper hölls två möten. De 
möten som hölls, samt tanken med dem var följande: 
 



 
 

12 
 

● Ett möte där vi berättade allt om vårt projekt, för Open Badges-gruppen, utom att det 
finns en skillnad mellan de två deltagande grupperna. Här talade vi gott om och 
förklarade vad Open Badges är för något.  

● Ett möte som skedde på precis samma sätt som ovan, för Kontrollgruppen, förutom att de 
ej fick information om Open Badges. 

 
Under mötet ställdes även frågor till deltagarna. Dessa frågor kunde besvaras fritt av de som 
önskade. Den första frågan handlade om huruvida den inledande enkäten hade varit enkel eller 
svår att fylla i. Fortsättningsvis ställdes även frågor om deltagarna ser dem själv som 
miljömedvetna eller ej, om de vill bli mer miljömedvetna samt om de känner till vilka ekologiska 
varor som är viktigast att köpa i affären. Tanken med dessa frågor var ej att skapa en fullständig 
bild av deltagarnas vanor, utan snarare att få igång deras tankeprocess över deras vanor. Frågorna 
fick heller inte påverka deras deltagande i kursen för mycket, vilket också var en bidragande 
faktor till att frågorna som ställdes till grupperna i detta skede ej var omfattande.  

3.6 Fokusgrupp 
En fokusgrupp samlades efter att kursen avslutats för att kunna ta reda på vad deltagarna tyckte 
om hemsidan, kursinnehållet, vad som motiverade dem med mera. Vi valde att samla in data på 
detta sätt eftersom fokusgrupper är ett effektivt sätt att samla in kvalitativ data som är 
diskussionsvärd (Robson, 2002). Fokusgruppen var tänkt att bestå av tre personer från Open 
Badges-gruppen och tre personer från Kontrollgruppen. Detta val av antal personer gjordes 
främst på grund av brist på tänkbara deltagare i fokusgruppen: sex personer var det maximala 
antal som kunde deltaga vid någon av de tider vi specificerat som möjliga att hålla fokusgruppen. 
Den andra anledningen var att vi inför fokusgruppsmötet visste vi att två personer från Open 
Badges-gruppen hade genomfört alla uppdrag och därmed fått en Open Badge. Ingen person från 
Kontrollgruppen hade genomfört alla uppdrag. Därför valdes den dag som passade de två 
personer som klarat alla uppdrag till dagen för fokusgruppen. Detta på grund av att det var 
mycket relevant att se vad som motiverade dessa två personer att genomföra alla uppdrag.  
 
Endast fem personer kom till mötet. Den person som ej närvarade vid mötet tillhörde Open 
Badges-gruppen och hade genomfört två uppdrag. Därför kunde frågor ej ställas om varför Open 
Badgen inte hade motiverat honom tillräckligt för att genomföra kursen. Denna person 
rapporterade sedan att han hade missat fokusgruppsmötet på grund av att han hade försovit sig. 
Bland de fem personer som närvarade på fokusgruppsmötet var tre personer kvinnor och två 
män. Den icke-närvarande personen, som var man, hade alltså kompletterat detta till tre kvinnor 
och tre män. 
 
På grund av att de deltagare i Open Badges-gruppen som inte genomförde alla uppdrag ej blev 
representerade i fokusgruppen kontaktade vi tre personer som tillhörde detta urval. Vi föreslog 
Skype-samtal och/eller chattkontakt, alternativt någon lösning som deltagarna själva fick välja 
för att kunna ställa frågor till dem dels om deras syn på Open Badges samt om varför de inte 
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slutförde kursen. Vi fick dock inget svar från dessa personer, därmed är deras åsikter ej 
presenterade. 

3.7 Utgivning av Open Badge 
I ett tidigare skede kontaktades KTH Sustainability genom hjälp av Daniel Pargman, examinator 
och kursansvarig för Medieteknikprogrammets Hållbarhetskurs. Tanken var att KTH 
Sustainability skulle vara utgivare av Open Badgen, eftersom de håller på med just 
miljömedvetenhet och miljöarbete. Denna process var tyvärr för långsam. Därför valdes 
Medieteknik KTH som utgivare istället, för att det var den högsta instans vi kunde utfärda 
badgen ifrån utifrån dåvarande läge.  



 
 

14 
 

4. Hemsida 
I avsnittet behandlas hemsidan som användarna genomför uppdragen på. Syftet med avsnittet är 
att för läsaren motivera, förklara och beskriva de element som använts i kursen. Hemsidans 
förstasida kan hittas på:  
http://xml.csc.kth.se/~edahls/KEX_old/firstProjectPage.html 
Hemsidans uppdragssida kan hittas på: 
http://xml.csc.kth.se/~edahls/KEX_old/secondProjectPage.php , eller genom att gå via 
förstasidan. 

4.1 Hemsidans kursinnehåll 
Kursen på hemsidan bestod av 6 stycken uppdrag och ett avslutande test. Dessa hade blivit 
godkända av Daniel Pargman. För att slutföra uppdragen måste användaren läsa ett eller flera 
stycken text, utföra en handling och sedan skicka in en bild eller text för att bevisa att man utfört 
uppdraget. 
 
Kursinnehållet är information tagen från Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen (främst deras 
app “Grön Guide”) samt energirådgivningen (http://www.energiradgivningen.se/). Den 
information som användarna får från kursen ligger under begreppet vardaglig miljövänlighet. Det 
finns dock extremt mycket information om vad varje individ kan göra i sitt vardagliga liv för att 
bli mer miljömedveten, så alltså har vi gjort några urval inom ämnet. Kursinnehållet har blivit 
genomtittat och godkänt av Daniel Pargman, examinator för hållbarhetskursen på Medieteknik 
KTH. 
 
Nedan följer en lista på de uppdrag som användarna kunnat genomgå på hemsidan. 
 
Uppdrag 1 (Ekologiska bananer) 
Användaren får läsa om varför det är bra att köpa ekologiskt, vilka varor som är viktigast att 
köpa ekologiskt samt vilka varor som innehåller flest bekämpningsmedel. Användaren har även 
möjligheten att välja att se på Naturskyddsföreningens videoklipp “Byt till eko” och 
“Cocktaileffekten”, som hemsidan länkar till i detta uppdrag. För att slutföra uppdraget måste 
användaren skicka in en bild på sig själv med en ekologisk banan (eller något annat ekologiskt 
om användaren inte äter bananer). 
 
Uppdrag 2 (Minimera duschtid) 
Information ges om hur mycket energi det är som används för att värma duschvatten och får en 
frivillig länk till Energirådgivningen för mer information om hur man sparar energi i duschen. 
Användaren har även möjlighet att titta på en YouTube-video som illustrerar hur mycket energi 
det används när man duschar, som kommer från programmet “Bang Goes the Theory”. För att 
slutföra uppdraget ska användaren ta tid när hen duschar för att sedan skicka in tiden, vilken 
måste vara under 5 minuter. 

http://xml.csc.kth.se/~edahls/KEX_old/firstProjectPage.html
http://xml.csc.kth.se/~edahls/KEX_old/secondProjectPage.php
http://www.energiradgivningen.se/
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Uppdrag 3 (Vegetarisk måltid) 
Användaren får information om hur köttindustrin är negativ för miljön. En av de negativa 
konsekvenserna är uppkomsten av “superbakterier” vilket användaren kan läsa mer om hen vill. 
Användaren får även läsa om de stora mängder koldioxidutsläpp som uppkommer på grund av 
köttindustrin. Uppdraget slutförs genom att användaren lagar en vegetarisk måltid och skickar in 
en bild av den. 
 
Uppdrag 4 (Märken) 
Användaren får läsa om vad det innebär att något är ekologiskt och att något är miljövänligt. 
Sedan får användaren läsa om märkena “Bra miljöval”, “Svanen”, “Eu Ecolabel”, “Krav”, 
“GOTS”, “MSC”, “Oekotex 100” och “TCO-märket”. Information till läsaren om vad dessa 
märken innebär finns i bilaga C. För att klara av uppdraget ska användaren få alla rätt på ett prov 
om alla ovanstående märken. Provet består av åtta flervalsfrågor där användaren endast kan välja 
ett alternativ. 
 
Uppdrag 5 (Ströminställningar) 
Information ges om olika sätt man kan minska sin strömförbrukning. Användaren länkas vidare 
till Energirådgivningen om hen vill läsa om mer. Uppdraget avklaras när användaren skickat in 
en text om de strömsparningsinställningar hen har ändrats eller skickat en skärmdump på de nya 
inställningarna. 
 
Uppdrag 6 (Återanvändning av påsar) 
Användaren får läsa om hur plast- och papperspåsar påverkar miljön negativt - både i 
nedskräpningsynpunkt men även ur skogsskövlingssynpunkt samt ur koldioxidutsläppssynpunkt. 
Uppdraget slutförs då användaren har skickat in en bild av hur användaren tagit med en egen 
kasse eller väska när denne handlat (livsmedel eller annat). 
 
Sluttest 
Det slutgiltiga testet består av 11 frågor där användaren testas på den kunskap som man fått från 
tidigare uppdrag. Sluttestet är uppbyggt på ett liknande sätt som miljömärkesfrågorna - 
flervalsalternativ där användaren endast får välja ett alternativ. 

4.1.1 Kontroll av användarnas uppdrag 
I de uppdrag där det är lätt att “fuska” skedde det kontroll med hjälp av fotografier. När 
deltagarna genomförde till exempel ett engångsuppdrag fick de ta en bild på sig själv när de 
gjorde uppdraget, vilken de sedan laddar upp i samband med att de fullföljde uppdraget på 
hemsidan. Eftersom antalet testpersoner var ett hanterbart antal personer så kunde denna kontroll 
skötas manuellt. 
 
Vissa uppdrag gick inte att kontrollera om användarna fuskade när de genomförde dem.  
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4.2 Design och funktionalitet 
Hemsidan är uppbyggd av html, JavaScript och php, samt css för designändamål. 
Informationslagring av användarnas slutförda uppdrag sker med hjälp av en mySQL-databas. 
Websidan är till stor del responsiv i den bemärkelse att den fungerar på flera olika 
skärmstorlekar. Detta på grund av att vi ej kan förutsäga exakt vilka datorskärmar användarna 
kommer använda sig av.  

4.2.1 Design av hemsida 
Hemsidan består av tre sidor; en inloggningssida en uppdragssida samt en sida för insättning i 
databas av avklarade uppdrag. Vid design av hemsidan har hänsyn tagits till “Nielsens 
Heuristics” (Nielsen,  2014), som inom Människa-Data-Interaktion är tio tumregler om 
användbarhet vilket ska resultera i bättre användarupplevelser när man utvecklar en hemsida, 
mjukvara, app eller liknande. 

4.2.1.1 Inloggningssida 
Den första sidan på hemsidan består av inloggning med hjälp av facebook, samt en 
bakgrundsvideo som är skapad med hjälp av Youtubes APIer (bild 4.1). Tanken med 
bakgrundsvideon är att den ska ge en estetiskt tilltalande känsla. Sådana element, inom Nielsens 
Heuristics kallade för “aesthetic design” (estetisk design) är relevanta för användarupplevelsen 
vid användning av en tjänst (Nielsen, 2014).  
 

 
Bild 4.1:  Inloggningssida med en YouTube-video i bakgrunden 

 
Facebooks login har använts för att hantera inloggningen av användarna. Detta på grund av 
följande element: 
 

● Samtliga användare på facebook har ett unikt ID, vilket gör att det går att särskilja 
användarna vid lagring om information om dem. 
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● Det går direkt att hämta ut namnet på personen som loggat in, vilket också sedan går att 
lagra. 

● Det är ett redan existerande system med lösenordshantering vilket gör att användarna inte 
behöver lita på ett nytt lösenordssystem som vi har skapat. 

● Det är enkelt för användarna att använda facebook för inloggning då de redan har konton 
där. 

 
När användarna trycker på knappen Log in i den vita rutan till höger på inloggningssidan och 
loggar in (bild 4.2) ändras den vita rutan till höger så att en Enter Site-knapp syns (bild 4.3). Den 
knappen för användarna vidare till uppdragssidan (punkt 4.2.1.2), där de får information om 
uppdragen de ska genomföra. 
 

 
     Bild 4.2:  Facebook-inloggning    Bild 4.3:  Efter facebook-inloggning 
 

4.2.1.2 Uppdragssida 
Hemsidans andra sida (bild 4.4) är den sida där användarna får information om vilka uppdrag de 
ska genomföra, samt information om varför uppdragen är relevanta. Användarna kan välja 
mellan sju knappar: sex uppdrag (till höger och vänster om knappen i mitten) och ett slutprov 
(knappen i mitten på sidan). Användarna kan ej trycka på slutprovsknappen (och därmed ej göra 
slutprovet) förrän de sex uppdragen är genomförda. De sex uppdragen kan genomföras i valfri 
ordning.  
 

 
Bild 4.4:  Uppdragssida 
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Knapparna för uppdragen är i gråskala till en början. När användaren klarar av ett uppdrag så får 
knappen färg (bild 4.5, bild 4.6) - detta för att förtydliga för användaren att ett uppdrag blivit 
avklarat. Här utnyttjas det faktum att användare blir motiverade av att visuellt kunna se vilka 
framsteg man har gjort. Detta är vår hemsidas vanliga e-utmärkelser, som alltså är tänkta att 
motivera användarna till att vilja genomföra fler uppdrag.  

 

    
             Bild 4.5: Ej avklarat uppdrag               Bild 4.6: Avklarat uppdrag 

 
Den vänstra vita rutan på uppdragssidan innehåller information om uppdragets relevans (bild 
4.7). Den högra rutan innehåller information om själva uppdraget som ska genomföras (bild 4.8). 
Uppdragens form är uppbyggda på väldigt olika sätt: radioknappar för flervalsfrågor vid 
kunskapstest, fritexter om det är ett fritt uppdrag, direkta uppdrag såsom att köpa en ekologisk 
banan etc. (se punkt 4.3). 
 

 
   Bild 4.7:  Information om ämnet.   Bild 4.8: Information om uppdrag. 
 

4.2.1.3 Uppdragssidans bakgrundsvideor 
När användaren trycker på en av uppdragsknapparna så startas det, utöver att uppdraget blir 
synligt alltså, även en bakgrundsvideo. Dessa är hämtade med YouTubes video-embed-API. 
Dessa videoklipp var valda utifrån ett humoristiskt perspektiv. Tanken med detta var att de skulle 
ge en rolig upplevelse för användarna, samt ge ett snyggt intryck. Exempelvis spelades 
musikvideon till bandet Electric Banana Bands hitlåt Banankontakt under “köp en ekologisk 
banan”-uppdraget. Detta kan kopplas till att det är viktigt med en tilltalande design enligt 
Nielsens Heuristics. 
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Risken med bakgrundsvideorna var att de skulle bli ett distraktionsmoment för användarna. 
Därför skapade vi två stora knappar: en “tyst”-knapp (bild 4.9) och en “paus”-knapp (bild 4.10). 
Användarna kunde då använda dessa knappar för att bli av med antingen ljudet eller hela videon 
från bakgrundsvideon. Faktumet att knapparna är stora och otvetydiga kommer från att det är 
viktigt att användarna inte kan misstolka hur en funktion används. Vad funktioner, knappar och 
dylikt gör ska vara självklart för användaren i alla lägen (Nielsen, 2014). 
 

     
Bild 4.9:  “Tyst”-knapp   Bild 4.10: “Paus”-knapp 

 

4.2.1.4 Insättning i databas 
När användarna slutförde uppdrag så sattes denna information in i en databas som vi hade full 
kontroll över. Där var det möjligt att undersöka vilka uppdrag som hade genomförts. Ur 
databasen hämtades även information om användaren när denne klarat av ett uppdrag, vilket var 
hur uppdragssidan kunde avgöra om ett uppdrag var avklarat eller inte, och därmed färgsätta 
knapparna korrekt.  

4.3 Svagheter 
På grund av brist på tid och kunskap är hemsidans design och funktion inte optimal. Detta kan 
eventuellt ha påverkat användarnas åsikter om studien samt deras utförande av uppdragen. 
Exempelvis är hemsidan inte anpassad för att visas på mobila enheter. Detta försvårar därför 
möjligheten att göra uppdragen när användaren inte är vid en dator. Hemsidan är inte heller 
optimerad för alla (men många) typer av skärmstorlekar på datorer. Detta kan leda till en sämre 
användarupplevelse vilket eventuellt kan ha lett till en mindre positiv ställning till 
kursinnehållet/hemsidan. 
 
Ett ytterligare problem är att hemsidan endast är testad i webbläsarna “Google Chrome” och 
“Mozilla Firefox”. Vi bad därför användarna att endast använda någon av dessa webbläsare då 
det kunde finnas buggar för andra webbläsare. Om en användare på grund av detta då varit 
tvungen att använda en webbläsare som denne inte är van vid så kan detta ha lett till ett mindre 
intresse för att använda hemsidan. Ingen användare hörde av sig om att de hade problem med 
hemsidan på grund av detta. 
 
Texterna på hemsidan formulerar sig annorlunda jämfört med kurser användarna vanligtvis 
brukar läsa på formella utbildningsinstutitioner. Valet att skriva texten med en mer vardaglig 
språkstil gjordes för att överensstämma med den i övrigt roliga och lekfulla designen av 
hemsidan. Exempel på den lekfulla designen är de tidigare nämnda loopade videoklippen som 
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ligger i bakgrunden på hemsidan, som vi ansåg var roliga; med syftet att få användaren att skratta 
eller få hen på bra humör. Anledningen till att vi vill att användaren ska vara på bra humör är för 
att de ska vara positiva till hemsidan, men man kan föreställa sig att sådana element kan ge en 
negativ effekt istället. 
 
Ett annat problem är att användarna kan ha haft svårigheter med att utföra uppdragen under den 
angivna tiden. Exempelvis kräver två av uppdragen att användaren handlar i en matbutik (Köpa 
en ekologisk banan samt Handla med en egen matkasse). Det är möjligt att användaren inte 
kunnat göra det under tidsperioden av olika anledningar vilket i sådana fall påverkar 
motivationen att göra fler uppdrag än de två som är nödvändiga för att få prointpoäng. 
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5 Resultat 
Detta avsnitt inleds redovisas resultat från enkäterna där vi belyser de skillnader i kunskap om 
miljömedvetenhet som fanns i grupperna innan studien började. Fortsättningsvis behandlas 
resultatet som framkom från det inledande mötet som hölls med samtliga deltagare. Avsnittet 
presenterar även kursresultatet från studenternas användning av hemsidan samt deras åsikter 
om Open Badges, vilka framkom under fokusgruppsmötet.  

5.1 Enkätsvar 

5.1.1 Inledande enkät 
Resultatet från den inledande enkäten visar på skillnaderna i miljömedvetenhet mellan de båda 
grupperna vad beträffar miljömedvetenhetsområdena som behandlas i frågorna i enkäten: 
ekologiska köp, vattenanvändning, kunskap om märken, antal vegetariska mål, elanvändning, 
återanvädning av påsar och val av produkter baserat på (miljö)märken.  
 
Datan från enkäten gjordes tolkningsbar genom att normera alla frågor i den inledande enkäten 
så de var värda 0 till 1 poäng. Fler poäng betyder mer miljömedvetenhet. Resultatet (dvs 
poängen 0 till 1) från varje delfråga i de respektive grupperna slogs sedan ihop och delades med 
antal frågor. Slutresultatet blev alltså en genomsnittlig poäng mellan 0 och 1 för hela gruppen 
(kontrollgrupp respektive Open Badges).  Ett exempel på uträkningen från en av frågorna kan 
hittas nedan, i bild 5.1 och bild 5.2 samt texten under dessa bilder. 
 

 
Bild 5.1:  Resultat från inledande enkät, ekologiska inköp, Open Badges. 
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Bild 5.2: Resultat från inledande enkät, ekologiska inköp, Kontrollgrupp. 

 
I bilderna 5.1 och 5.2 ovan värderas alltså “Aldrig” som 0; “Ibland” som 0,25; “Hälften av 
gångerna” som 0,5; “Ofta” som 0,75 och “Alltid” som 1. “Köper inte detta”-svaret innebär att 
deltagaren aldrig köper detta, varken ekologiskt eller oekologiskt. Därför ska detta värde 
representera det värde som är genomsnittet för den produktens poäng, utöver “köper inte detta”-
svaren. Tanken är att detta (“köper inte detta”) svar ej ska inverka på det genomsnittliga talet. 
Beräkningen blir alltså enligt följande för varje enskild fråga, då “nx” är antal av en typ av svar 
(exempelvis blir antal “ibland” ni) och “m” är antal “köper inte detta”: 
 

 
 
För bananer blir värdet alltså 0,313. Dessa tal, för varje produkt, slås sedan ihop och delas med 
antalet produkter - det vill säga 6 stycken (bananer, kaffe, mjölk, kött, vindruvor, potatis). 
Resultatet för denna fråga blev då 0,24 för Open Badges-gruppen och 0,242 för Kontrollgruppen.  
 
Liknande system användes sedan för varje fråga i enkäten. Alla frågor har inte 5 svarsnivåer, så 
ibland går frågorna, till exempel, från 0 till 0,5 till 1, men principen är densamma. Efter att ha 
fått ut ett värde från alla frågor delades värdena med antalet frågor.  
 
Ur detta kom den slutgiltiga poängen 0,44 för kontrollgruppen och 0,38 för Open Badges-
gruppen. Detta innebär alltså en absolut skillnad på 0,12 poäng i fördel för kontrollgruppen, 
vilket motsvarar en relativ skillnad på 15,7 procent till fördel för kontrollgruppen. Enkäten kan 
hittas i bilaga A. 
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5.2 Testgrupp 

5.2.1 Inledande möte med testgrupperna 
På mötena presenterades projektet för de 20 deltagande i studien. Det ställdes även frågor för att 
leda in deltagarna i tankar om deras miljömedvetenhet. Frågorna var öppna och deltagarna kunde 
svara om de så önskade. De 20 deltagarna var, som tidigare beskrivet, indelade i två grupper. När 
vi i texten nedan ej anger ett specifikt antal personer som gav ett visst svar (t.ex. om det står 
“vissa” eller “några”) är de för att det ej går att avgöra från inspelningen av mötet. 

5.2.1.1 Inledande möte, grupp 1 (Open Badges) 
Utöver att information om kursen gavs till deltagarna så fick gruppen information om Open 
Badges, samt att de skulle få en Open Badge för genomförandet av kursen. Till gruppen ställdes 
följande frågor: 
 
Upplever ni att ni är miljömedvetna? 
Ingen i gruppen ansåg sig vara miljömedveten. En deltagare upplevde sig som miljömedveten 
innan den inledande enkäten hade blivit ifylld av deltagaren, men ej efter. Några personer i 
gruppen upplevde att de är ganska miljömedvetna.  
 
Vill ni bli mer miljömedvetna? 
Samtliga deltagare svarade “ja” på frågan. Samtliga deltagare höll med om att den avgörande 
faktorn till varför de ej köper mycket ekologiskt är att det är dyrare. 
 
Vet ni vad som är viktigt/viktigast att köpa i butik, när det kommer till ekologiska alternativ? 
(t.ex. är det viktigast att köpa ekologiska citroner eller ekologiska bananer?) 
Alla personer i gruppen svarade på denna fråga med att de ej visste vad som var viktigast att 
göra. Det framkom även en kommentar från en person om att om hen visste att en sak var bättre 
än en annan att köpa ekologiskt (till exempel), och att det verkligen gjorde skillnad att köpa just 
den saken, så skulle det vara mycket lättare att motivera köpet. 

5.2.1.2 Inledande möte, grupp 2 (kontrollgrupp) 
Denna grupp fick ej information om Open Badges eller någon annan belöning efter kursens 
genomförande. De fick annars precis samma information som Open Badges-gruppen. Utöver 
detta så ställdes följande frågor till gruppen: 
 
Upplever ni att ni är miljömedvetna? 
Två personer svarade “ja” på detta. Resterande personer i gruppen svarade att de antingen är 
ganska miljömedvetna, “mitt emellan” (en person använde detta uttryck) eller inte alls. En 
person nämnde att hen anser att det finns väldigt lite/för dålig information om hur man kan vara 
miljömedveten. Till exempel tyckte personen att media informerar att det är bra att äta kött och 
mjölk när det egentligen inte, näringsmässigt sett, är nödvändigt. 
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Vill ni bli mer miljömedvetna? 
Samtliga deltagare svarade ja på denna fråga. Deltagarna nämnde att huvudanledningen till att de 
ej köper mer ekologiskt är att det är dyrare. Vissa ansåg även att det är bekvämlighet som 
bestämmer över köpen ibland. 
 
Vet ni vad som är viktigt/viktigast att köpa i butik, när det kommer till ekologiska alternativ? 
(t.ex. är det viktigast att köpa ekologiska citroner eller ekologiska bananer?) 
Samtliga personer i gruppen tyckte att det är svårt att veta vad som är viktigt/viktigast att köpa 
ekologiskt. 

5.2.2 Slutförda uppdrag via hemsidan 
Efter det inledande mötet så kunde deltagarna börja utföra uppdrag på hemsidan. Från den 8-
dagarsperiod som kursen pågick så konstaterade vi att samtliga deltagare genomförde åtminstone 
två uppdrag, vilket var minimikravet för proint-poäng (se punkt 3.3).  
 
Resultatet från användarnas utförande av onlinekursen skiljer sig på tre punkter. Det var en 
person färre som genomförde två uppdrag i Open Badges-gruppen än i kontrollgruppen. Det var 
en person färre som genomförde fyra uppdrag i Open Badges-gruppen än i kontrollgruppen. 
Dock var det två personer från Open Badges-gruppen som genomförde samtliga sju uppdrag. 
Detta åskådligörs i bild 5.3.  
 

 
Bild 5.3. Antal slutförda uppdrag. 

 
Av de sex uppdrag som var tillgängliga valde flest delagare att slutföra uppdragen; “Minimera 
duschtid” och “Märkestestet” då det var 16 st (80 procent) vardera som slutförde dem. Det 
uppdrag som slutfördes minst antal gånger var “Återanvända påsar” som endast slutfördes av 
två st (tio procent) av deltagarna, dvs. de som genomförde samtliga uppdrag. Totalt genomfördes 
41 uppdrag av Open Badges-gruppen och 29 uppdrag av kontrollgruppen (slutprovet inräknat). 
Bild 5.4 åskådliggör fördelningen av hur många personer som gjort vilka uppdrag.  
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Bild 5.4 - Antal som slutförde specifika uppdrag.  

Den röda delen representerar de deltagare som genomförde samtliga uppdrag. 

 

5.3 Sammanställning av resultat från fokusgrupp 
I tabell 5.5 nedan presenteras deltagarna i de två olika grupperna. Tabellen visar deltagarnas kön, 
hur många uppdrag de klarade av samt vilken av de båda grupperna de tillhörde. Deltagarnas 
numrering kommer användas genomgående i hela avsnitt 5.3 och 5.4. 
 

Deltagare Kön Avklarade uppdrag Grupp 

 
 

1 Man 7 Open Badges 

2 Kvinna 7  
 

3 Kvinna 2 Kontroll 

4 Kvinna 3  

5 Man 3  
 

Tabell 5.5: Fokusgruppsdeltagare 
 

5.3.1 Diskussioner i fokusgruppen om Hemsidan 
Några av de närvarande hade vissa problem med hemsidan då layouten inte visats som tänkt: 
“Förvirrande med pilar även när det inte fanns mer att läsa” - Deltagare 1, “Ibland hamnade 
text bakom pilarna” - Deltagare 2. När deltagarna blev tillfrågade om det hindrade dem från att 
göra uppdrag var det ingen som uttryckte att det var så. 
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5.3.2 Diskussioner i fokusgruppen om kursinnehållet 
När det kommer till om de fortsatt med de miljömedvetna handlingarna så svarade de överlag att 
de gjort enstaka saker: “Har provat att duscha snabbare efter kursen” - Deltagare 5, “Funderar 
mer på min miljömedvetenhet” - Deltagare 2, men att det mesta av handlingarna var inget de nu 
gjorde vardagligen. 
 
När svårighetsgraden av kursen togs upp sade Deltagare 1: “Verkligen inte för svårt”, medan 
Deltagare 2 tyckte att ett av uppdragen var väldigt jobbigt: “Duschgrejen var jobbig!! [...] 
Kommer inte göra om, inte värt det!” 
 
De deltagande ombads att berätta vad som motiverade dem att slutföra det antal uppdrag de 
gjorde. Deltagare 3 hade slutfört två stycken och motiverades helt av prointpoängen. Hon 
berättade att kursen var något hon prioriterat bort. Hon gjorde ett uppdrag ganska tidigt och 
gjorde sedan den sista efter att hon fått en påminnelse via mail om sista datum för komplettering 
av kursen. “Behövde inte tänka på kursen efter att proint var avklarat”. 
 
Deltagare 5 slutförde tre uppdrag eftersom han inte hade kraft nog att lägga mycket tid på kursen 
och uttryckte att han endast gjorde uppdrag för att få prointpoäng och gjorde ett till uppdrag 
eftersom han var osäker på hur många han hade gjort. Han sa även att “köpa en ekologisk 
banan”-uppdraget “kändes bara fjompigt”. 
 
Deltagare 4 genomförde tre uppdrag och uttryckte att hon hade som mål att utföra de flesta och 
skulle kunnat ha gjort fler, men tyckte att det blev för omständigt. 
 
Deltagare 1 hade utfört alla uppdrag och berättade att även fast han tyckte det var svårt att göra 
det uppdrag som kräver tillagning av vegetarisk mat så utförde han det eftersom han blev 
motiverad av att uppdragsikonerna färgades vis slutförd uppdrag. Han ansåg även att Open 
Badges fungerade som ett slutmål för honom. Han berättade även att han tyckte att själva 
uppdragsstrukturen var motiverande. 
 
Deltagare 2 hade slutfört alla uppdrag och motiverades av själva Open Badges eftersom hon 
tyckte att det var ett spännande koncept. Hon beskrev det som “[...] den sista moroten som 
behövdes för att slutföra alla uppdrag”. Uppdraget som krävde en duschtid på under 5 minuter 
var något hon tyckte var väldigt jobbigt, men gjorde det ändå: “Jag hade nog inte gjort dusch-
uppdraget om jag inte skulle få en Open Badge i slutet.”  

5.3.3 Open Badges i praktiken 
De närvarande tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att ha Open Badges på sitt CV. 
Deltagare 2 sade då att hon skulle kunna ha det och förklarade att hon tyckte det var positivt 
eftesom man skulle vara vågad. 
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När frågan ställdes om vad de deltagande skulle tycka om ett företag om de vid arbetssökning 
skulle fråga om deras Open Badges svarade Deltagare 2 att hon skulle gilla det medan Deltagare 
4 och deltagare 5 tyckte att det skulle vara konstigt. De ansåg dock allihop att det beror lite på 
företaget. De tyckte att om ett relativt nystartat företag (Spotify togs upp som exempel) hade 
uppmärksammat t.ex. programmerings-badges man intjänat så hade det gett företaget en modern 
och häftig känsla. 
 
Det diskuterades även om vad som behövde ändras för att Open badges skulle fungera. Deltagare 
2 tycker att det främsta problemet är hur Open Badges ses av arbetsgivare. “Det måste finnas 
trovärdiga utgivare och arbetsgivare måste lita på Open Badges.” Deltagare 1 tyckte även att 
det måste kännas som att man kan något efter att man fått badgen. 
 
När det diskuterades om hur deltagarna skulle vilja att Open Badges skulle kunna användas på 
KTH så svarade de att de tror att det skulle vara en bra idé att ge ut badges i KTH-kurser till de 
som utmärker sig extra mycket, som exempelvis en “bästa kexjobb”-badge. Detta skulle vara 
mer motiverande än flera små badges för moment i en kurs eller en badge för slutförande av 
kurs. Det senare ansågs vara dåligt eftersom det skulle då ha ett liknande syfte som betyg. 
 
Deltagare 2 anser att om Open Badges skulle integreras med kurser på traditionella institut så 
skulle det inte resultera i mer stress. Hon motiverade detta med att det är betygen som leder till 
stress medan Open Badges är frivilligt att skaffa och är ett bonus man kan få om man gjort bra 
ifrån sig. Deltagare 5 tillade att det bara skulle fungera om antalet Open Badges som ges ut var 
väldigt få så att det var en sorts prestige. Deltagare 4 tyckte dock att det skulle bero från person 
till person. 

5.4 Kompletterande e-postkontakt med fokusgruppsdeltagarna 
Efter fokusgruppsmötet bestämde vi oss för att vi saknade en del information om deltagarnas 
åsikter vad gäller Open Badges och hur de kan användas just för onlinekurser. Vi skickade då e-
post till deltagarna med avsikt att ta reda på deras åsikter om hur Open Badges kan användas i 
onlinekurser eller av onlineuniversitet. Samtliga fokusgruppsdeltagare svarade på e-posten. 
 
Deltagare 1 såg “stora möjligheter i användningen av Open Badges i onlinerkurser”. Han trodde 
även att om fler onlinekurser och/eller onlineuniversitet börjar använda sig av Open Badges 
kommer arbetsmarknaden att anpassa sig efter detta och se dess värde.  
 
Deltagare 2 tyckte att onlinekurser var ett “perfekt användningsområde för Open Badges” och 
att det ger “extra tyngd åt saker som man har lärt sig på egen hand”. Hon trodde även att 
användningen av Open Badges skulle vara uppskattat från en hel del arbetsgivare redan nu, 
särskilt inom IT-världen. Hon uteslöt dessutom ej några andra branscher än IT, men gissade att 
det skulle kunna ta lite längre tid innan det blir etablerat på vissa områden. Hon trodde även att 
Open Badges skulle kunna vara ett bra komplement till traditionella studier i framtiden: “Det 
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gynnar både studenten som får lön för mödan och arbetsgivaren som får ett intyg på studentens 
kunskap”. 
 
Deltagare 3 tyckte att det var viktigt att en Open Badge skulle ha “någon slags betydelse”. Hon 
skriver: “Typ att arbetsgivare efterfrågar det eller att det på något annat sätt har betydelse när 
man söker jobb”. Hon såg även en möjlighet i att man skulle kunna använda Open Badges som 
officiella certifikat på att man lärt sig något särskilt, och kunna tillgodoräkna sig den kunskapen 
vid ett traditionellt utbildningsinstitut genom att visa upp badgen. “Det blir som ett kvitto på att 
man läst onlinekursen och då kanske inte behöver läsa en liknande kurs…”. Hon nämnde även 
vikten i att man faktiskt har lärt sig det som krävs för att få en specifik Open Badge: “annars har 
den ju inte riktigt någon betydelse”. 
 
Deltagare 4 uttryckte att hon tycker att det är viktigt att man “inte bara lär sig småfakta” och 
att “Open Badges faktiskt ska styrka på att man har lärt sig kursens innehåll”. Detta tror hon 
skulle leda till att arbetsgivare tar Open Badges på allvar och av den anledningen är hon 
positiv till onlinekursers användning av Open Badges, men hon tyckte även att det skulle vara 
dåligt om Khan Academy började använda Open Badges eftersom hon då skulle ha svårt att ta 
Open Badges seriöst. 

Deltagare 5 tyckte att ett “intyg [på] att man klarat kursen räcker”, men tyckte dock att Open 
Badges hade viss användning; “om man gör något extra, superbra eller så så förtjänar man sig 
en badge”. Han hade dock inga åsikter om hur ett sådant intyg i sådana fall skulle se ut, eller 
argument för sin åsikt. 
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6 Teori- och metodkritik 
Open Badges är en relativt ny typ av utmärkelse: det fanns därför inte mycket forskning 
tillgänglig för oss att basera vår studie på. Detta har lett till att vi har varit tvungna att pröva oss 
fram.  
 
De två studenterna från Open Badges-gruppen som deltog i fokusgruppen var också de två som 
hade klarat av alla uppdrag. Detta innebär att det saknas åsikter från de som var med i Open 
Badges-gruppen, men som inte slutförde alla uppdrag. Detta kan eventuellt ha lett till en 
överdrivet positiv bild av Open Badges som motivation eftersom de som deltog i studien 
antingen hade slutfört alla uppdrag på grund av Open Badges eller hade utfört uppdrag utan 
vetskap om Open Badges. Dessutom vet vi inte varför Open Badges inte fungerat som 
motivation för dem. 
 
Antalet deltagare i studien är relativt lågt och det har därför inte varit möjligt att dra slutsatser 
enbart utifrån den kvantitativa data som kommit från de tio som deltog i Open Badges-gruppen 
samt de tio som deltog i Kontrollgruppen eftersom antalet är för lågt för att kunna göra en 
statistisk slutsats. 
 
Varken vår hemsida eller onlinekurs är utformad på samma sätt som de mest framgångsrika 
hemsidorna och kurserna för e-learning är. Detta kan eventuellt betyda att det är felaktigt att dra 
en slutsats som omfattar andra hemsidor och kurser än vår egen. 
 
Vi har inte sökt efter några källor som är kritiska mot spelifiering eller Open Badges. Detta kan 
ha lett till en mer positiv bild av dessa ämnen ur vårt perspektiv. 
 
Vi måste ta i beaktning att vi känner flera av personerna i de båda grupperna, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Detta på grund av att den personliga relationen till oss kan få deltagarna att 
vilja göra fler uppdrag i onlinekursen. 

6.1 Kritik, brister och begränsningar med undersökningen 
I den inledande enkäten upptäckte vi att det fanns en skillnad mellan grupperna när det kommer 
till deras intiala miljömedvetenhet: alltså hur miljömedvetna de var innan de genomgick vår 
onlinekurs. Detta mättes i poäng, där kontrollgruppen fick 0,44 poäng och Open Badges-gruppen 
fick 0,38 poäng där mer poäng betyder mer miljömedvetenhet. Vi bedömer att denna skillnad, 
både absolut (0,12 poäng) och relativt (15,7%), är liten. Även om man vill argumentera för att 
denna skillnad är stor eller relevant, så är den i fördel till kontrollgruppen som uppmättes vara 
mer miljömedvetna. Detta skulle alltså innebära att uppdragen i onlinekursen blir lättare för 
kontrollgruppen att genomföra då de redan gjorde fler av sakerna som ingår i vår onlinekurs 
innan de genomgick den. Vi kan alltså säga att denna information ej negativt påverkat resultatet 
som pekar på att Open Badges-gruppen i detta fall faktiskt blivit mer motiverade.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den data som presenterades i punkt 5. Vi diskuterar i vilken 
utsträckning Open Badges fungerar som motivation. Detta görs både med hjälp av våra 
kvantitativa mått, dvs. hur många som genomförde kursen samt antal uppdrag som genomfördes 
i de båda grupperna, och  med våra kvalitativa mått, dvs. det resultat som kommit från 
fokusgruppen. 

7.1 Studenters inställningar till Open Badges 

7.1.1 Studenternas inställning - Kvantitativa aspekter 
Som tidigare presenterat så genomförde två av tio personer i Open Badges-gruppen samtliga 
uppdrag. Noll av tio personer i kontrollgruppen genomförde samtliga uppdrag. Även om det inte 
går att dra några säkra slutsatser från dessa siffror antyder de att Open Badges motiverat vissa 
studenter att anstränga sig mer än vad de hade gjort utan en Open Badges som belöning. 
 
Vi måste ta hänsyn till faktumet att det endast var två av tio personer, motsvarande 20%, i Open 
Badges-gruppen som genomförde alla uppdrag. Vi behöver därför diskutera hur detta antal ska 
värderas. Det finns ett antal aspekter i detta. För det första så var det ej obligatoriskt att 
genomföra hela kursen. Deltagarna var tvungna att delta i kursen utan att egentligen vara 
förberedda på vad de skulle göra. För det andra så hade de dessutom inte valt ämnet själva 
utifrån deras intressen, vilket man i vanliga fall gör när det kommer till högre utbildning.  
 
I och med detta värderar vi faktumet att dessa två personer över huvud taget genomförde 
samtliga uppdrag som högre än om deltagarna hade valt kursen själv och fått gå den när de ville, 
vilket hade varit fallet i en vanlig kurs vid en onlineskola eller ett universitet eller liknande.  
 
Fortsättningsvis så blir det därmed relevant att diskutera varför de två personer som genomförde 
alla uppdrag gjorde just detta. Var det på grund av att just dessa två personer var extra 
intresserade av ämnet, var det på grund av Open Badges, eller var det på grund av något annat?  

7.1.2 Studenternas inställning - kvalitativa aspekter 
När det kommer till den inställning studenterna i fokusgruppen hade till Open Badges så var det 
nästan uteslutande positiva tankar, idéer och kommentarer om det. Studenterna ansåg att Open 
Badges skulle kunna användas av till exempel KTH för att belöna exemplariskt arbete. Det 
skulle då kunna bli en extra motivation för studenter att göra bra arbeten, projekt och liknande i 
de kurser de läser. 
 
Studenternas positiva inställning innehöll dock begränsningar. Till exempel ansåg studenterna att 
det i vissa fall skulle kännas konstigt att få en Open Badge för något man genomfört. Exemplet 
som togs upp vid fokusgruppmötet var huruvida att assistera i en kurs vid KTH skulle, utöver att 
belönas med arvode i form av lön, ge en Open Badge. En person ansåg här att det fanns en risk 
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att det skulle kännas oseriöst: att ha varit kursassistent är något man redan skulle sätta på sitt CV. 
Hon ifrågasatte om det då verkligen behövs en badge.  
 
Den allmäna uppfattningen från fokusgruppen var, som tidigare nämnt, att Open Badges med 
fördel skulle kunna användas för att belöna exemplariskt arbete. Detta för tankarna till 
Spelifiering. Open Badges skulle alltså inom skolan kunna användas som en prestations-
betingad belöning. Detta för att det handlar om att studenterna behöver genomföra något bra, och 
inte bara klara av en godkäntgräns eller liknande. 
 
Huruvida badgen skulle vara förväntad eller oförväntad går inte riktigt att svara på. Det skulle 
nämligen vara olika beroende på hur badgen används. Om det är så att det finns konkreta 
riktlinjer för vad som krävs för att få en badge, så är den förväntad. Ett exempel på denna typ av 
badge skulle kunna vara en “Samtliga svar rätt på envariabelstentamen”. Om det är så att det är 
belöning för t.ex. “bästa projekt” så är den oförväntad eftersom man inte vet hur alla projekt 
kommer att värderas gentemot varandra och kan då inte förvänta sig en vinst. Ett exempel på 
denna typ av badge skulle kunna vara en “bästa kandidatexamensarbete år 2014”-badge. 
 
Vi kommer alltså fram till att det är viktigt att en Open Badge är unik och faktiskt innebär att 
man gjort något särskilt bra. Open Badges borde inte användas för att belöna saker som 
vardagligt engagemang eller för saker personer hade gjort “ändå”, utan de borde vara kopplade 
till särskilt anmärkningsvärt bra genomföranden. Svåra uppdrag, svåra programmeringsprojekt, 
väl genomförda projekt och så vidare.  
 
Ur spelifieringssynpunkt skulle alltså badges som hamnar under kategorin icke-betingad samt 
engagemangs-betingad inte fungera. Badges kan dock vara både förväntade och oförväntade: det 
beror på sammanhanget. 

7.1.2.1 Fokusgruppsdeltagarnas ämnesoberoende inställning till Open Badges för 
onlinekurser 
Det var övervägande positiva kommentarer vad beträffar användningen av Open Badges för att 
belöna onlinekursdeltagande. Samtliga fokusgruppsdeltagare tyckte att Open Badges kan 
användas på något sätt för att motivera studenter att genomföra onlinekurser. 
 
Deltagare 1 och deltagare 2 var något mer optimistiska än de resterande då deltagare 1 såg “stora 
möjligheter i användningen av Open Badges i onlinerkurser” och deltagare 2 tyckte att 
onlinekurser var ett “perfekt användningsområde för Open Badges” samt att det ger “extra 
tyngd åt saker som man har lärt sig på egen hand”. De hade även något fler åsikter om hur och 
när Open Badges kan användas i onlinekurssammanhang. Det är en intressant koppling att dessa 
två personer även är de som slutförde samtliga uppdrag i vår kurs. Det är tänkbart att de slutförde 
alla uppdrag eftersom de aktar Open Badges högre än de andra deltagarna. 
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Deltagare 1 och deltagare 4 uttryckte att om Open Badges började användas av onlinekurser och 
onlineuniversitet skulle det kunna leda till att arbetsgivare ser Open Badges som en värdefull 
merit. Deltagare 4 var mer kritisk och poängterade att Open Badges måste kunna “styrka på att 
[arbetssökande]har lärt sig kursens innehåll” innan detta sker. 
 
Deltagare 3 hade en idé om att Open Badges skulle kunna användas av onlineuniversitet som 
bevis på att man gått en kurs. Här menas de onlinekurser som ges ut av t.ex. Khan Academy eller 
något annat otraditionellt utbildningsinstitut. Hennes mening var att detta i sin tur skulle kunna 
användas för att tillgodoräkna sig kursen så man ej behöver läsa en liknande kurs på ett 
universitet (eller högskola) vid ett senare tillfälle. Vår mening är att Open Badges troligen inte 
kommer användas på detta sätt. Detta på grund av att om ett institut ska godkänna att en student 
tillgodoräknar sig en kurs, så kommer de förmodligen vilja att kunskapen kommer från ett annat 
kvalitetskontrollerad institut, vilken i sådana fall skulle kunna ge ut betyg och högskolepoäng 
istället. Open Badges syfte är inte detta; syftet är att ge certifikat på inofficiellt lärande utanför 
traditionella utbildningsinstitut.  

7.1.3 Sammanställning av studenternas åsikter: kvantitativt och kvalitativt 
Kombinationen av detta kvantitativa resultat och det kvalitativa resultatet från fokusgruppen ger 
en tydligare bild om vad Open Badges kan utvecklas till. I och med att deltagarna som 
genomförde samtliga uppdrag i fokusgruppsdiskussionerna stärkte det den kvanitativa 
undersökningen antytt, att Open Badges motiverar dem, genom till exempel citat som: “Jag 
tyckte det var väldigt spännande med den här badgen.” så vågar vi dra en tydligare slutsats om 
att Open Badges kan användas med fördel för att motivera studerande. 

7.2 Anledningar till att deltagarna genomförde kursen 
Resultatet tyder på att Open Badges hade en roll i att motivera de två studenter som klarade av 
alla uppdrag. Båda dessa personer förklarade att de genomförde inte bara de uppdrag som de 
själva tyckte var lätta eller roliga att genomföra, utan även de uppdrag som de upplevde som 
jobbiga specifikt för att de ville få en Open Badge.  
 
Vi vet dock inte hur mycket längre motivationen de fick från badgen hade kunnat driva dem. 
Den motivation de fick från badgen räckte för att dessa två personer skulle genomföra uppdrag 
som de ansåg vara jobbiga, men det kan vara så att den hade kunnat räcka till mer. Vi kan alltså 
enbart prata om en nedre gräns för hur motiverade de blev: det vill säga att dessa två personer 
genomförde uppdrag (dusch-uppdraget respektive vegetarisk mat-uppdraget) som de inte ville 
göra men gjorde ändå på grund av motivationen från badgen. 
 
Den personliga relationen till oss, när det kommer till dessa två personer, är inte nämnvärt stark. 
Vi känner till personerna, och de känner till oss, men det är inte nära vänskaper. Det finns två 
personer med definitivt närmare relation till oss än de två som genomförde alla uppdrag vilka 
endast genomförde två till tre uppdrag. Det finns även åtta personer utspritt i grupperna med 
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liknande relation till oss som de två som genomförde alla uppdrag vilka genomförde någonstans 
mellan två till fyra uppdrag. Detta tyder på att vänskapsrelationen till oss ej haft någon särskild 
inverkan på resultatet. 
 
Sättet de talade om den om den motivation som uppstod på grund av Open Badges antyder att de 
upplevde extern reglering, alltså den reglering som uppstår när du fått i uppgift av någon att du 
ska genomföra något och/eller när det finns en belöning att hämta. Den externa belöningen för 
denna typ av motivation är då den Open Badge de får för att ha klarat av alla uppdrag.  

7.3 Anledningar till att deltagarna inte genomförde kursen 
En möjlig anledning till varför åtta av tio av studenterna i Open Badges-gruppen inte slutförde 
hela kursen är att de inte tyckte att Open Badges har ett större värde än vanliga e-utmärkelser 
utanför dess hemsidemiljö på grund av deras osäkerhet gentemot Open Badges som merit på 
arbetsmarknaden. 
 
Det kan även vara så att de som inte slutförde kursen faktiskt tyckte att Open Badges hade ett 
större värde än vanliga e-utmärkelser, men att belöningen inte vägde upp den ansträngning som 
krävdes för att få den. Detta är en möjligt förklaring, trots bristen på fokusgruppsdeltagande från 
personer i Open Badges-gruppen som ej genomförde alla uppdrag, till att deltagarna var väldigt 
positiva till Open Badges på fokusgruppsmötet fast så många ej genomförde alla uppdrag i Open 
Badges-gruppen. 
 
Det är också möjligt att vissa deltagare var mindre intresserade av ämnet än de specificerade vid 
det inledande mötet. Till exempel sa en person att ett av uppdragen (köpa banan) “kändes 
fjompigt”, vilket är ett tecken på detta.  

7.4 Open Badges som motivation på miljöområdet 
Det går inte att definitivt bestämma att Open Badges fungerar specifikt bra för just lärande på 
miljöområdet. När personerna i fokusgruppen pratade om vad som motiverade dem gentemot 
just miljömedvetenhet så nämnde de att hemsidans kursstruktur (och alltså inte Open Badges), 
dvs. dess uppdragsformat, var motiverande för att lära sig bli just mer miljömedveten. Detta på 
grund av att det i vanliga fall finns en överväldigande mängd information om miljömedvetenhet, 
vilket leder till, enligt dem, att de inte gör något. Denna kursstruktur är med andra ord snarare ett 
tecken på att hemsidans spelifiering, i form av uppdragsstrukturen samt färgsättningen av de 
avklarade uppdragen (de vanliga e-utmärkelserna), motiverade dem till att lära sig om ämnet. 
 
Man kan inte heller argumentera för att säga att Open Badges lämpar sig dåligt för lärande på 
just miljöområdet. Deltagarna i fokusgruppen uttryckte sig inte negativt gentemot Open Badges 
som motivation på miljöområdet, och resultatet från den kvantitativa delen pekar inte på något 
särskilt här: vi vet helt enkelt inte om fler personer hade genomfört alla uppdrag om ämnet hade 
varit ett annat, säg, programmering till exempel. 
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Vi kan alltså inte säga något särskilt om vilka ämnen som lämpar sig bäst för användning av 
Open Badges. Eftersom deltagarna diskuterat fördelar med att använda Open Badges för 
nämnvärda prestationer inom till exempel skolan, som en “bästa kexjobb”-badge eller liknande, 
så ser vi att Open Badges har en större bredd än endast vårt ämne (miljömedvetenhet). Trots 
detta kan vi inte göra något antagande om på vilka ämnesområden inom skolan som Open 
Badges kan fungera, eller om det finns en ännu större bredd av platser (skola, arbete, idrott etc.) 
som det kan fungera på. Detta på grund av att denna frågeställning ej varit en del av vår 
undersökning och vi har därmed ingen information om detta.  
 
Vi kan dock säga att samtliga deltagare i fokusgruppen var tydliga med att det är viktigt att man 
verkligen lärt sig något och/eller har gjort något väldigt väl när man får en Open Badge, vilket 
tyder på att det finns en möjlighet att använda Open Badges för att belöna de flesta typer av 
exemplariskt arbete inom åtminstone skolans värld. 

7.5 Open Badges - en fluga? 
Något vi anser man bör ha i åtanke är att Open Badges var ett nytt koncept för de deltagande. 
Därför är det stor chans att studenternas åsikt påverkats av effekten av nyhetens behag. 
 
Det tidigare nämnda citatet om att Open Badges känns “väldigt spännande” skulle kunna tolkas 
som ett exempel på när nyhetens behag träder i kraft. Eftersom det är nytt, spännande och fräscht 
så kan det resultera i en temporärt positiv inställning som kan försvinna med tiden. 
 
Vi anser att detta inte är fallet. Deltagarna i fokusgruppen argumenterade och diskuterade Open 
Badges ur många synvinklar samt kom med egna idéer om hur det skulle fungera och var 
dessutom kritiska mot Open Badges att det märktes att de tänkte över hur Open Badges faktiskt 
kan användas i praktiken. Denna diskussion deltog samtliga personer i fokusgruppen flitigt i, 
vilket indikerar att även de som inte var med i Open Badges-gruppen såg Open Badges som 
något potentiellt bra. 
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8 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi kan dra om Open Badges utifrån diskussionen i 
föregående avsnitt. Vi besvarar först våra arbetsfrågor. Sist i avsnittet presenteras slutsatsen till 
vår huvudsakliga problemformulering. 

8.1 Svar på våra arbetsfrågor 

8.1.1 I vilken utsträckning fungerar Open Badges för att motivera studerande att 
bli mer miljömedvetna i det vardagliga livet? 
Open Badges fungerar för att motivera studerande att bli mer miljömedvetna i det vardagliga 
livet. Detta säger nödvändigtvis inte något särskilt om just detta ämnet, dock. Att Open Badges 
fungerar på miljöområdet innebär inte direkt att det är så att Open Badges fungerar enbart på 
miljöområdet.  
 
Studenternas inställning var positv gentemot Open Badges som belöning på flera områden (t.ex. 
för att belöna programmeringsprojekt och bästa kandidatexamensarbete). På grund av detta drar 
vi slutsatsen att: Ja, Open Badges fungerar som motivation på miljöområdet, men Nej, Open 
Badges fungerar inte nödvändigtvis bättre som motivation på just miljöområdet jämfört med 
andra områden. 
 
Open Badges kunde motivera de två studenter som slutförde alla uppdrag till en sådan 
utsträckning att de genomförde uppdrag de tyckte var jobbiga. Vi kan dock inte dra några 
slutsatser om vad den övre gränsen för denna motivation är. 

8.1.2 Vilka förutsättningar krävs för att Mozilla Open Badges ska kunna fungera i 
dagens samhälle och som merit på arbetsmarknaden? 
Deltagarna anser att det som krävs för att Open Badges ska fungera som merit är att de etableras 
på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att arbetsgivare lägger värde i kunskap som är 
certifierad av Open Badges. Många av deltagarna tycker att Open Badges helt enkelt inte bär 
tillräckligt mycket kraft i arbetslivet, så vitt de vet, i nuläget. Om Open Badges skulle etableras 
på arbetsmarknaden skulle det vara möjligt att studenter inte bara är positivt inställa till Open 
Badges på ett teoretiskt plan, utan även vara villiga att göra bättre ifrån sig för att ta Open 
Badges. 
 
Vi kan inte ge ett konkret svar på exakt vad som behöver ske på arbetsmarknaden för att 
studenter ska vilja ta Open Badges annat än att arbetsgivare tycker att Open Badges kan 
användas som merit.  
Vi tror att det kan vara något som växer fram i och med att fler börjar använda det, men det kan 
också vara arbetsmarknaden (företagen) som tar initiativet genom att öppet säga att Open Badges 
kan användas som merit vid arbetssökande. 
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8.1.3 Hur kan Kungliga Tekniska Högskolan eller andra traditionella 
utbildningsinstitut använda Open Badges för att motivera studenter? 
När det kommer till att använda Open Badges offline i utbildningssytemet, det vill säga på 
exempelvis KTH, så skulle Open Badges kunna användas som en ytterligare belöning, utöver 
betyg, för nämnvärda prestationer. Open Badgen kan då agera som en extra motivation för 
studenter att lära sig mer och göra bättre ifrån sig. Detta kan enkelt integreras i projektkurser 
genom att anordna en tävling där det vinnande bidraget belönas med en Open Badge. Ur 
resultatet från fokusgruppen kan vi dra slutsatsen att om denna Open Badge ska vara 
motiverande är det viktigt att den är unik och svårförtjänt - det ska alltså inte ges ut flera stycken 
till några bra projekt, utan endast till det bästa. 
 
I kurser som examineras genom tentamen kan ett exempel på en sådan unik Open Badge var en 
som delas ut till den person som fått högsta resultat för den kursomgången. 

8.1.4 Tycker studenterna att det är en bra idé att använda Open Badges i 
onlinekurser och i sådana fall varför? 
Samtliga fokusgruppsdeltagare var positiva till användningen av Open Badges i onlinekurser. De 
ansåg att onlinekurser var en bra plattform för att ge ut Open Badges. De tyckte alltså inte att 
Open Badges borde begränsa sig till enbart traditionella utbildningsinstitut.  
 
De hade tre huvudpoänger: 

 
● Onlinekurser är en plattform som gör det lätt att använda Open Badges för att certifiera 

kunskap utanför traditionella utbildningsinstitut. 
● Open Badges i onlinekurser är ett bra sätt att ge extra tyngd åt saker man lärt sig på egen 

hand. 
● Dessa Open Badges skulle kunna vara ett bra komplement till betyg från traditionella 

utbildningsinstitut. 

8.2 Blir studenter i åldern 18-30 år mer motiverade att slutföra en 
onlinekurs om vardaglig miljövänlighet med Mozilla Open Badges kontra 
vanliga e-utmärkelser och i sådana fall varför? 
Det finns flera faktorer som kan påverka varför eller studenterna blir motiverade av Open 
Badges. Till att börja med finns det inte en generell anledning som gäller för samtliga deltagare. 
Detta är naturligt då alla personer inte blir motiverade av samma saker. 
 
Det vi har sett är en antydan till är att Open Badges fungerar bättre än vanliga e-utmärkelser. Vi 
kan dra denna slutsats utifrån huvudsakligen två anledningar: 
 

● Två personer i Open Badges-gruppen genomförde samtliga uppdrag, samtidigt som noll 
personer i kontrollgruppen genomförde samtliga uppdrag. 
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● Samtliga personer i fokusgruppen hade positiva åsikter om Open Badges och hade idéer 
om hur det kan användas. 

 
De deltagare som genomförde kursen ansåg att Open Badges gav motivation för att det kändes 
som ett slutmål. De ansåg även att det var spännande och intressant. De såg även en potential i 
Open Badges som merit på arbetsmarknaden. 
 
Den huvudsakliga negativa kommentaren från de som inte genomförde kursen om Open Badges 
var att Open Badges inte är tillräckligt etablerat på arbetsmarknaden för att det kändes värt att ta 
badgen. 
 
I kontrollgruppen så var motivationen alltså inte tillräcklig för att få någon att genomföra hela 
kursen. De vanliga e-utmärkelserna som hemsidan erbjöd var ej tillräckliga för att få dem att 
slutföra kursen.  
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9 Förslag på ytterligare forskning 
Under mötet med fokusgruppen uttryckte flera att det som är avgörande för Open Badges är vad 
arbetsgivare tycker om dem som merit. Det skulle därför vara intressant att utföra en studie om 
vad de (arbetsgivarna) tycker om användningen av Open Badges. Resultatet från denna studie 
skulle eventuellt kunna ge ytterligare tecken på vilken roll Open Badges kan ha i framtiden.  
 
Resultatet har även öppnat för en mer kvanitativ studie där Open Badges används av en kurs på 
KTH eller annat universitet med en Open Badge-belöning för bästa projekt, eller liknande. Det 
finns många kurser som lämpar sig för detta ändamål. Man skulle då kunna undersöka huruvida 
motivationen från den möjliga Open Badgen förändrar betygen för de kursdeltagande, till 
exempel. 
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Bilaga A - Enkätundersökning 
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Bilaga B - Open Badges-flöde 
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Bilaga C - Beskrivning av märken 
GOTS: En miljömärkning som hittas på naturfiber som består av minst 70% organiska fiber,  
innehåller inga farliga ämnen för användaren och har en produktionskedja som tar stor hänsyn 
till miljön och har bra arbetsvillkor. 
 
OEKOTEX: En hälsomärkning som hittas på textila produkter som inte innehåller skadliga 
ämnen för användaren. 
 
MSC: Ett märke som innebär att fisken som har MSC-märkningen kommer från hållbart fiske. 
 
Svanen: Ett miljömärke som hittas på de varor och tjänster de nordiska regeringarna anser är 
minst skadliga för naturen som även håller hög kvalitet. 
 
EU Ecolabel: Ett miljömärke som är den europeiska unionens motsvarighet till Svanen. 
 
TCO: Ett hållbarhetsmärke som hittas på datorer, bildskärmar, projektorer och headsets som 
TCO anser är minst skadliga som även  
 
Bra Miljöval: Ett miljömärke som hittas på de och varor och tjänster Naturskyddsföreningen 
anser är minst skadlig för naturen. 
 
Krav: Ett råvarumärke som hittas på mat som är ekologiskt producerad, innehåller bara 
naturliga tillsatser och framtaget av bönder med bra arbetsvillkor. 
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