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Sammanfattning
Spelifiering börjar bli ett vedertaget begrepp, speciellt inom forskningsområden såsom MDI
(Människadatorinteraktion). I den här uppsatsen diskuteras och jämförs tre olika spelmekanismer
genom det dagliga stegantalet. Spelmekanismerna är ledartavlor, serier och certifikat. Studien
tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka hur de ovannämnda spelmekanismerna
påverkar det dagliga stegantalet hos studenter som studerar på en högskolenivå.
Av studien framgår att spelifiering är att föredra när det gäller medvetenhet och nöje, men att
spelifiering ej får störa de grundläggande funktionerna hos den ursprungliga produkten. Tvärtom bör
spelmekanismer användas för att stödja produktens befintliga funktioner, och inte enbart för att göra
produkten mer underhållande och motiverande. Den generella konklusionen av all insamlad
kvantitativ data är att spelifiering inte influerar det dagliga stegantalet.
Slutligen diskuterar artikeln vilka faktorer som bör implementeras för att spelifiering ska verka i
motiverande syfte. Artikeln diskuterar även hur spelutvecklare kan nyttja speldesign för att skapa
intressanta och engagerande applikationer.

Abstract
Gamification is becoming a recognized concept, especially in research areas such as HCI (Human
Computer Interaction). This paper discusses and compares three different game mechanics through the
daily step count. The game mechanisms included are leaderboards, streaks and badges. The study
applies quantitative and qualitative methods to investigate how the above named game mechanisms
affect the daily step count of students studying at a university level.
The study shows that gamification is preferable in terms of awareness and pleasure, but that
gamification must not interfere with the basic functions of the original product. On the contrary,
gaming mechanisms should be used to support the products existing features, not just to make the
product more entertaining and motivating. The general conclusion of the collected quantitative data is
that gamification does not influence the daily step count.
Finally, the article discusses what factors should be implemented to make gamification work in a
motivating way. The article also discusses how game developers can use game design to create
interesting and engaging applications.
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1. Inledning
I den här uppsatsen diskuteras och jämförs tre olika spelmekanismer med hjälp av att undersöka det
dagliga stegantalet. Uppsatsen inleds med en beskrivning av fysisk inaktivitet och dess faror, hur
promenader är en enkel och god form av motion liksom hur det går att tillämpa spelifiering för att
inspirera fysisk aktivitet. Sedan utreder uppsatsen hur tre olika spelmekanismer influerar det dagliga
stegantalet och hur resultaten förhåller sig till varandra.
I rapporten kommer termen spelifiering användas. Spelifiering kommer ifrån engelskans
“gamification” och diskuteras i teorikapitlet. Spelifieringens olika digitala komponenter kommer
kallas spelegenskaper, spelelement eller spelmekanismer. Det är viktigt att notera att termerna (i den
här uppsatsen) bär samma innebörd och är utbytliga.

1.1 Bakgrund
Enligt Folkhälsomyndigheten är fysisk inaktivitet den fjärde största orsaken till förtida död.
Stillasittande står för 2,1 procent av sjukdomsbördan i världen och 5,5 procent av sjukdomsbördan i
Europa. Fysisk aktivitet är alltså en av de absolut viktigaste faktorerna att påverka för att förhindra
sjukdom och död (Folkhälsomyndigheten [datum saknas]). Stillasittande är dessvärre ett vanligt
förekommande problem hos studenter i och med att de i undervisnings och studiesituationer oftast
sitter (Hedin et al., 2014). Studenter sållas alltså till den skara som rör sig alltför lite.
Den fysiska inaktiviteten är enkel att påverka. Promenader är exempelvis en enkel form av motion
som förbättrar konditionen och balansförmågan samtidigt som det förstärker benstommen och benens
muskulatur. En översyn av 32 olika studier som publicerades mellan åren 1980 och 2000 skildrar hur
det normala dagliga stegantalet för unga friska vuxna (2050 år) ligger mellan 7 000 och 13 000 steg
per dag. 10 000 steg per dag är därför ett rimligt dagligt stegmål för friska vuxna (TudorLocke et al.,
2011).
Spelifiering har på senare år blivit en allt vanligare utvidgning av mobila applikationer (Kallio et al.,
2011). Empiriska undersökningar visar att effekterna av spelifiering beror på användaren och i vilket
sammanhang fenomenet implementeras (Hamari et al., 2014). Därför är det av intresse att undersöka
spelifiering inom olika områden. Många artiklar förklarar vad spelifiering är, men få artiklar förklarar
vilken spelegenskap utvecklare bör implementera för att influera det dagliga stegantalet. Om
utvecklare skapar funktioner som inte har någon faktisk effekt är det onödigt resurs och tidskrävande.
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1.3 Syfte
Studien ämnar undersöka spelmekanismerna ledartavlor, serier och certifikat för att avgöra vilken av
dessa som genererar den största skillnaden i antalet steg per dag för att påvisa vilken mekanism
utvecklare kan nyttja för att effektivt öka det dagliga stegantalet.

1.4 Problemformulering
Hur påverkar spelmekanismerna ledartavlor, serier och certifikat det dagliga stegantalet hos studenter
som studerar på en högskolenivå?
För att besvara problemformuleringen använder studien följande arbetsfrågor:
1.

Hur påverkar spelifiering motivationsnivån?

2.

Ökar spelifiering det dagliga stegantalet?

1.5 Hypotes
Hypotesen är att studiens deltagare kommer att föredra de applikationer som implementerat
spelifiering framför de applikationer som inte har gjort det. Därav kommer de deltagande gå fler antal
steg när de använder de spelifierade applikationerna.

1.6 Avgränsningar
Studiens målgrupp är avgränsad till studenter som studerar medieteknik på Kungliga tekniska
högskolan. Den avgränsade målgruppen antas vara familjär med den teknik som studien tillämpar,
någonting som är nödvändigt för att slippa bortfall på grund av ovana och tekniska problem. Kravet
för deltagande i studien är att dagligen utöva någon form av stegbaserad aktivitet.
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2. Teori
Avsnittet ämnar förklara termerna som genomsyrar uppsatsen samt de teorier som är relevanta för
studien.

2.1 Spelifiering
Spelifiering (från engelskans “gamification”) innebär att speltypiska mekanismer implementeras i
sammanhang som vanligen inte förenas med spel. Fenomenet går att definiera som användandet av
speldesignelement i ickespelsammanhang. Spelifiering syftar göra vardagliga aktiviteter mer
engagerande och roliga (Deterding et al. 2011) och har på senare år blivit en allt vanligare utvidgning
av mobila applikationer (Kallio et al., 2011).

2.1.1 Spelifieringsloopen
Spelifiering syftar ej skapa fullskaliga spel utan ämnar urskilja vilka spelmekanismer som är
gynnsamma inom olika områden (Hulsebosch, 2013). Spelifiering går att implementera enligt en
spelifieringsloop (se figur 1). Loopen skildrar komponenter som tillsammans fogar spelifiering (Liu et
al., 2011). Iterationen börjar med ett tydligt mål och specifika villkor för seger. Spelaren belönas
allteftersom målen infrias, exempelvis enligt ett arrangerat poängsystem som representeras av en eller
flera spelmekanismer. Systemet syftar motivera fortsatt progression.
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Figur 1. Spelifieringsloopen (Liu et al., 2011). Översättning i medurs ordning: utmaning, segrande
villkor, belöningar, ledartavla, certifikat och sociala nätverk och status. I mitten: poängsystem.

2.2 Spelmekanismer
Ett system som implementerar spelifiering består av mekanismer som ämnar generera meningsfulla
gensvar hos spelarna (Cunningham & Zichermann, 2011). Spelmekanismer är element som nyttjas för
att initiera och främja spel (Zichermann & Linder, 2010). Till kategorin hör ledartavlor, serier och
certifikat.

2.2.1 Ledartavlor
Ledartavlor inomfattar listor med poängräkning eller gradering över hur väl spelare presterar i
förhållande till varandra. Den spelare som tilldelas högsta poäng redovisas vanligtvis högst upp i
listan. Syftet med listorna är att skapa tävlingsliknande situationer där utmaningen är att notera sitt
namn högst upp i listan.
Ledartavlor går att fördela i två subkategorier: globala ledartavlor och lokala ledartavlor. Globala
ledartavlor rymmer den extrema resultattoppen, medan lokala ledartavlor pryds med vänner och
bekanta (Zichermann & Linder, 2010). Tavlorna syftar jämföra spelare med jämbördiga opponenter
för att skildra resultatutveckling och potential. Studien använder sig uteslutande av lokala ledartavlor.
Det beror på att studiens deltagare inte är elitatleter och av den anledningen kommer de antagligen inte
platsa på en global ledartavla. Se avsnitt 3.1 för att läsa mer om studiens rekryteringsprocess.

2.2.2 Serier
Serier, eller “streaks”, är en regelbunden sekvens av exempelvis dagligen avklarade mål. Om det går
en dag då en spelare inte uppnår sitt mål förlorar spelaren sin serie eller “streak”. Syftet är alltså att
skapa ett incitament hos spelaren så att målen alltid uppnås. Om målen inte uppnås går serien förlorad
och spelaren måste börja om på nytt.

2.2.3 Certifikat
Certifikat eller “badges” är belöningar, exempelvis i form av virtuella brickor eller pokaler, som
erhålls som bevis på att en spelare har uppfyllt ett specifikt mål. Belöningen ska vara visuell, antingen
i digitalformat eller som en fysisk utmärkelse (Zichermann & Linder, 2010).
Certifikat ämnar motivera spelare till att utföra vissa handlingar. För att knyta spelare till ett spel och
påvisa engagemang är det viktigt att belöningar delas ut i ett tidigt skede. Spelifieringens inledande
uppgifter bör därför vara av det enklare slaget (Zichermann & Linder, 2010).
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2.3 Spelifiering av mobila applikationer
Spelifiering av mobila applikationer har blivit en populär strategi för att reformera olika beteenden
(Deterding et al., 2011). Antalet hälso och fitnessapplikationer som applicerar fenomenet är många.
Nedan följer en beskrivning av applikationerna Health Mate och Runtastic Me som båda tillämpar
spelifiering.

2.3.1 Health Mate
Withings applikation Health Mate lämpar sig för de som önskar förlora några kilon i vikt, motionera
mera, dokumentera sitt blodtryck eller sova bättre (Withings, 2016). Applikationen samlar in personlig
data såsom vikt, längd och dagligt stegantal för att hjälpa användaren tyda dessa data och förbättra
hälsan med tiden. Majoriteten av data går att logga manuellt, men applikationen kan även samla in
data automatiskt genom kompatibla spårsändare och program för automatisk datainsamling.
Health Mate tillämpar spelmekanismerna certifikat och ledartavlor. Ledartavlorna är lokala och går att
anordna vänner och bekanta sinsemellan.

2.3.2 Runtastic Me
Runtastics applikation Runtastic Me lämpar sig för de som önskar röra sig mera (Runtastic, 2016).
Applikationen ämnar hjälpa användaren förstå sina dagliga rörelsemönster, sina personliga vanor.
Runtastic Me spårar användarens steg, antalet förbrända kalorier, aktiva minuter och avverkad distans.
Liksom applikationen Health Mate tillämpar Runtastic Me spelmekanismen ledartavlor. Utöver det
kan användaren även tillgå mekanismen serier.

2.4 Att implementera spelifiering och speldesign
Nedan följer en förklaring av hur spelifiering och speldesign går att implementera.

2.4.1 Spelifiering
J. Ferrara menar att om man plundrar spel på deras egenskaper och implementerar dem utan något
sammanhang så begränsar man egenskapernas möjligheter (Ferrara, 2013). Därför ska spelegenskaper
implementeras under utvecklingens allra första början. Om dem gör det alstras mer engagemang och
nöje och fler styrkor går att utnyttja. Styrkor och komponenter som ofta utgör naturliga delar av
datorspel illustreras genom figur 2.
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Figur 2. Fem plan av spelarupplevelsen (Ferrara, 2013).
En studie av A. Lieberoth undersöker de psykologiska effekterna av spelifiering genom att maskera en
uppgift som om det vore ett spel från början till slut. Citatet som följer stödjer Ferraras teori: “The
experiment presented here supports the notion that framing accounts for a significant part of the
psychological impact games have on fun, engagement, and other participation dynamics.” (Lieberoth,
2015). Följaktligen går det att tyda en skillnad mellan att gör ett spel av en uppgift och att hänga på
löskopplade spelelement hos en applikation utan att sätta dem i ett sammanhang.

2.4.2 Speldesign
Artikeln “A Formal Approach to Game Design and Game Research” betonar åtta punkter som är
viktiga vid skapandet av en underhållande produkt (Hunicke et al. 2004).

Figur 3. De åtta designkomponenterna som är viktiga i spelproduktion (Hunicke et al., 2004).
Punkterna beskriver vanliga metoder som gör spel roliga att spela. Artikeln beskriver hur olika spel
använder sig av olika metoder för att lyckas med sitt syfte. Vissa spel kan exempelvis förlita sig på
discovery (sv. upptäckt) för att skänka nöje åt spelare. Punkterna är alla identifierade som centrala
koncept inom speldesign.
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Boken “Game Design: Theory & Practice” diskuterar många olika aspekter som handlar om vad
spelare vill ha och vad dem motiveras av (Rouse III, 2010). Kapitel 6.2 diskuterar särskilt att spelare
vill ha rätten att skryta över sina bedrifter när dem klarar av en utmaning eller uppfyller ett visst mål.
Det ska vara särskilt viktigt i en spelmiljö som inkluderar många spelare.
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3. Metod
Avsnittet behandlar studiens tillvägagångssätt och syftar formatera en detaljrik bild av dess struktur.
Studien har tillämpat två olika metoder: en kvantitativ metod för insamling av stegdata och en
kvalitativ metod för att samla data genom öppna frågor. Metoderna valdes i syfte att samla subjektiva
data för objektiva observationer och reflektioner. Den subjektiva datan är viktig för att utreda vad
personer tycker om användarvänlighet och för att hitta bakomliggande faktorer till varför vi får det
resultat som vi får. Studiens syfte och problemformulering spelade en central roll i valet av metod.

3.1 Rekrytering
Till studien rekryterades 16 studenter. Av dessa 16 fullföljde 13 stycken studien. 3 av de 13 som
fullföljde studien var kvinnor och 10 av dessa var män. Åldersspannet var 19  30 år. Studenterna
tillhandahölls av Kungliga tekniska högskolan och kursen DM1578 Programintegrerande kurs i
medieteknik

där

deltagande

i

kandidatexamensarbeten

är

obligatoriska

kursmoment.

Teknologstudenter ansågs vara att föredra då de i de flesta fall är teknikvana. Alltså skulle studien ej
påverkas av bristfälliga teknologiska kunskaper. Vidare förmodades studien utspela sig på ett
smidigare sätt om de deltagande var familjära med fenomenet spelifiering. De båda faktorerna
betraktades vara tröskelvärden som potentiellt skulle kunna skapa överdrivet negativa upplevelser om
deltagarna ej var teknologer.

3.2 Studiestruktur
Studien fördelades i två block. Blocken namngavs referensperiod och testperiod och inkluderade en
kvantitativ insamling av stegdata liksom en kvalitativ enkätundersökning om perioden.
Referensperioden agerar lämpligen referens i den här studien; dess data i form av stegantal och
enkätundersökning jämförs med den spelifierade testperioden som samlade samma typ av data genom
spelifiering.

3.2.1 Referensperiod
Referensperioden varade i två dagar och samlade stegdata och åsikter om användarupplevelsen med
hjälp av de mobila applikationerna Steps Pedometer & Step Counter Activity Tracker och WalkLogger
pedometer. Applikationerna valdes enbart av ett syfte och det var att de skulle mäta antalet dagligen

förverkade steg. Anledningen till att två applikationer valdes ut med samma syfte var att applikationen
Steps Pedometer endast är kompatibel med iOS medan WalkLogger enbart är kompatibel med
Android. Vidare lämpade deras minimalistiska utseende och begränsade funktionalitet sig även för
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studiens syfte. Meningen var att så få faktorer som möjligt skulle påverka stegantalets utfall. De
deltagande skulle enbart notera antalet steg de tog.
Enkätundersökningen som skulle fyllas i under den här perioden handlade om referensperioden och de
deltagandes användarupplevelse kring applikationen. Deltagarna fick mata in data i form av dagligt
stegantal liksom besvara frågor om hur de förhöll sig till den använda applikationen och spelifiering
(se bilaga 9.1). Frågorna löd i stil med “berätta vad du tycker om applikationens funktionalitet”. För
att inspirera utförliga svar tecknades dessutom ledord inom parentes vid slutet av frågorna. Ledorden
kunde exempelvis vara “intuitiv/frustrerande”. Syftet var att deltagarna skulle förstå vilken typ av svar
frågorna eftersökte samt att de skulle inspireras och teckna längre resonemang. Lika många positiva
som negativa ledord användes alltid för att undvika negativa eller positiva influenser. Detta för att
svaren skulle förbli deltagarnas egna.

3.2.2 Testperiod
Testperioden varade i fyra dagar och insamlade data i form av stegantal och enkätsvar under influenser
av spelifiering. De deltagande delades slumpmässigt in i tre olika grupper som testade en utav de tre
undersökta spelmekanismerna vardera.
●
●
●

Grupp 1 (6 deltagare) testade mekanismen ledartavlor genom applikationen Health Mate.
Grupp 2 (5 deltagare) testade mekanismen serier genom applikationen Runtastic Me.

Grupp 3 (5 deltagare) testade mekanismen certifikat genom applikationen Health Mate.

Både applikationen Health Mate och Runtastic Me är kompatibla med samtliga smarttelefoner.
De deltagande instruerades genom ett mejlutskick (se bilaga 9.9) som beskrev hur varje grupp skulle
nyttja spelelementet och dess funktionalitet. Deltagarna var alltså medvetna om applikationernas
spelegenskaper.
Applikationen Health Mate nyttjades på grund av dess implementation av spelifiering i kombination
med stegräkning. Dess ledartavlor och certifikat verkar i motiverande syfte och passade studiens
ändamål väl. Vidare betraktades applikationens utseende vara förhållandevis stilrent och
informationen presenterades på ett klart och tydligt sätt. En nackdel med applikationen var dock att
knappen för att visa certifikaten lätt gick att förbise. Det är taget i beaktning.
Runtastic Me användes av ungefärligen samma skäl som applikationen Health Mate. Dess
kombination av spelifiering och stegräkning passade studien väl. Applikationen implementerade
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mekanismen serier vilket är den sista spelegenskapen som undersöktes och dess utseende var enkelt
och stilrent. Applikationen implementerade även ledartavlor, men dem användes inte av praktiska
skäl. Det var enklare att strukturera ledartavlor deltagare sinsemellan genom applikationen Health
Mate.
Studien avslutades med en enkätundersökning vilken innehöll frågor beträffande de deltagandes
aktivitetsnivå under testperioden. Frågorna handlade till stor del om deras motivationsnivå,
prestationsnivå och om deras upplevda aktivitetsnivå. Vidare inkluderade enkäterna öppna frågor som
undersökte deltagarnas åsikter kring applikationerna de använde (se bilaga 9.2, 9.3, 9.4). Enkäterna
jämfördes slutligen med den kvantitativa data som samlades in och användes för att utvärdera
spelegenskapernas funktionalitet. All insamlad data användes även för att utvärdera om
spelmekanismerna skulle kunna implementeras på ett annorlunda sätt för att öka det dagliga
stegantalet.

3.3 Applikationval
Vi valde att nyttja två applikationer under referensperioden då de applikationer vi hittade begränsades
av operativsystemen. Applikationerna vi hittade var helt enkelt inte kompatibla med både Android och
iOS, någonting som, om vi inte använde två olika applikationer, hade begränsat vårt deltagarantal.
Anledningen till att vi valde två applikationer till testperioden berodde på att det inte fanns en enskild
applikation som innehöll alla de egenskaper vi ämnade utforska. Detta tvingade oss till att inkludera
en extra. Fördelen med att inkludera fler än en applikation är att risken för missvisande resultat
minskar. Att enbart förlita sig på att en applikation implementerar spelifiering som den ska ökar risken
för att resultatet påveras av yttre faktorer som är svåra att förutse. Den ena applikationen kan
exempelvis präglas av en dålig implementation av det spelelement som ska undersökas och kan
generera en dålig respons. Två applikationer förminskar den här risken.
Nackdelen med valet av applikationer är att de inkluderar övrig data i form av statistik som kan
influera de deltagandes åsikter och stegantal. Det var svårt att finna applikationer som enbart
implementerade de spelmekanismer som skulle undersökas, så valet föll trots allt på Health Mate och
Runtasic Me.
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4. Resultat
Nedan redovisas de resultat som uppdagats av aktuell studie genom diverse diagram och en
summarisk sammanfattning. Detta för att arrangera en begriplig redogörelse av studiens utfall på ett
överskådligt vis.

4.1 Kvantitativ data
Avsnittet presenterar diagram som sammanfattar de deltagandes genomsnittliga stegstatistik utifrån
studiens referens och testperiod. I studien deltog 13 av de 16 rekryterade. Av de 13 som deltog
genomförde 12 stycken studien enligt instruktion, varav 2 stycken var kvinnor.

Diagram 1. Varje deltagandes genomsnittliga stegantal under studiens referens och testperiod.
Ur diagram 1 framgår att fyra deltagare genomsnittligen gick fler antal steg under undersökningens
testperiod. Nio deltagare gick genomsnittligen fler antal steg under undersökningens referensperiod.
Ur diagram 1 framgår även att 9 utav de 12 deltagande gick färre steg under undersökningens
testperiod. Den största differensen finnes hos deltagare 9 som gick omkring 9 000 steg färre under
undersökningens testperiod i förhållande till dess referensperiod. Ur diagrammet går även att utläsa att
två deltagare gick omkring 3 000 steg fler under undersökningens testperiod.
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4.2 Kvalitativ data
Nedan presenteras studiens kvalitativa data. Majoriteten av de som rekryterades för deltagande i
certifikatgruppen deltog ej. Därför medräknas ej mekanismen och kategoriseras således som bortfall.

4.2.1 Ledartavlor
Nedan presenteras resultaten som genererats utifrån spelmekanismen ledartavlor. Deltagarnas åsikter
och upplevelser är formulerade som påståenden. Syftet är att formatera en överskådlig bild av deras
gemensamma resonemang. Självklart påträffades ytterligare kommentarer, men de exkluderades då de
inte reflekterar konsensus. Vi reserverar oss för missförstånd och eventuella tolkningsfel.
Tabell 1  Ledartavlor. Nedan presenteras de deltagandes resonemang kring undersökningen efter
avslutad referensperiod.
Påstående

Stämmer

Stämmer till Stämmer ej

Saknar åsikt

viss del
Referensapplikationen präglas

4 st

1 st

1 st

1 st

3 st

1 st

1 st

1 st

2 st

av en intuitiv funktionalitet.
Referensapplikationen bär en

1 st

tilltalande design.
Spelmekanismer förbättrar
motivationsnivån.
Spelmekanismer ökar

3 st

medvetenheten om den fysiska
aktivitetsnivån.

Ur tabell 1 går att läsa att majoriteten av de deltagande ansåg att referensapplikationen präglades av en
intuitiv funktionalitet och en tilltalande design. Vidare går det även att tyda att de deltagande delar
åsikter beträffande spelmekanismers förmåga att förbättra motivationen, men hälften tror att
mekanismerna ökar medvetenheten om den fysiska aktivitetsnivån.

12

Tabell 2  Ledartavlor. Nedan presenteras de deltagandes resonemang kring undersökningen efter
avslutad referens och testperiod.
Påstående

Stämmer

Stämmer till Stämmer ej

Saknar åsikt

viss del
Applikationen präglas av en intuitiv 3 st

3 st

funktionalitet.
Applikationen bär en tilltalande

3 st

2 st

1 st

design.
Motivationsnivån var högre under

3 st

1 st

undersökningens testperiod.
Medvetenheten om den fysiska

2 st

aktivitetsnivån var högre under
undersökningens testperiod.
Tävlingsmomentet förbättrar

4 st

1 st

1 st

3 st

1 st

1 st

motivationsnivån.
Applikationen Health Mate är att
föredra över referensapplikationen.

Ur tabell 2 läses att applikationen ansågs vara tilltalande och funktionell. Det går även att tyda att
motivationsnivån och medvetenheten kring den fysiska aktivitetsnivån har förbättrats under
testperioden. Mekanismen ledartavlor verkar generellt sett ha blivit mottagen på ett positivt sätt.

4.2.2 Serier
Nedan presenteras resultaten som genererats utifrån spelmekanismen serier. Deltagarnas åsikter och
upplevelser är formulerade som påståenden. Syftet är att formatera en överskådlig bild av deras
gemensamma resonemang. Självklart påträffades ytterligare kommentarer, men de exkluderades då de
inte reflekterar konsensus. Vi reserverar oss för missförstånd och eventuella tolkningsfel.
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Tabell 3  Serier. Nedan presenteras de deltagandes resonemang kring undersökningen efter avslutad
referensperiod.
Påstående

Stämmer

Stämmer till Stämmer ej

Saknar åsikt

viss del
Referensapplikationen präglas av

4 st

1 st

en intuitiv funktionalitet.
Referensapplikationen bär en

2 st

1 st

1 st

1 st

tilltalande design.

Ur tabell 3 går att läsa att majoriteten av deltagarna ansåg att referensapplikationen präglas av en
intuitiv funktionalitet samt att en tilltalande design.
Tabell 4  Serier. Nedan presenteras de deltagandes resonemang kring undersökningen efter avslutad
referens och testperiod.
Påstående

Stämmer

Stämmer till Stämmer ej

Saknar åsikt

viss del
Applikationen präglas av en intuitiv 3 st

1 st

1 st

funktionalitet.
Applikationen bär en tilltalande

4 st

1 st

design.
Motivationsnivån var högre under

1 st

3 st

1 st

1 st

3 st

1 st

1 st

3 st

1 st

undersökningens testperiod.
Medvetenheten om den fysiska
aktivitetsnivån var högre under
undersökningens testperiod.
Tävlingsmomentet förbättrar
motivationsnivån.
Applikationen Health Mate är att

4 st

1 st

föredra över referensapplikationen.
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Ur tabell 4 framkommer att en majoritet ansåg att applikationen präglades av en intuitiv funktionalitet
samt en tilltalande design. Likväl menar majoriteten att motivationsnivån förblev densamma vid
influenser av spelifiering liksom att medvetenheten inte påverkades av konceptet. Konsensus var att
tävlingsmomentet inte förbättrade motivationsnivån, men att applikationen ändock var att föredra.
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5. Analys
Nedan analyseras studiens kvalitativa data.

5.1 Innan spelifiering
Analysen som följer här nedan inkluderar enbart studiens referensperiod.

5.1.1 Referensapplikationernas funktionalitet
Fem utav studiens tolv deltagare nyttjade den mobila applikationen WalkLogger, medan de andra sju
deltagarna använde applikationen Steps Pedometer. Den allmänna uppfattningen är att applikationerna
är lätta att använda. Det finns ingenting som pekar på att uppfattningarna skiljer sig mellan de två
grupperna. Tio utav tolv menar att applikationerna är simpla, intuitiva och lätta att navigera. Några
deltagare hade problem med att förändra applikationens inställningar och uttryckte sitt missnöje av att
inte finna data från de tidigare dagarna, men överlag verkar det som om applikationernas
användarvänlighet inte har hindrat eller påverkat deltagarnas upplevelse negativt.

5.1.2 Referensapplikationernas utseende
Fem av fem tycker att Walklogger (kompatibel med Android) är simpel och minimalistisk.
Applikationen genererade inte några starka åsikter från dess användare. Den mest negativa
kommentaren var att den såg tråkig ut. Steps å andra sidan (kompatibel med iOS) erhöll delade åsikter.
De flesta åsikterna rörde dess bakgrundsfärg som går i en lila gradient. Tre av sju menade att
bakgrunden var frånstötande, medan tre uppskattade att applikationen var färgglad och tyckte att
färgen var väl vald. Åsikterna skiljer sig även vad gällande dess typsnitt. Kommentarerna var här både
positiva och negativa. Det finns alltså en viss risk för att applikationen Steps Pedometer kan ha haft en
negativ inverkan på deltagarnas användarupplevelse.

5.1.3 Åsikter om stegräknarapplikationer
Åsikterna kring stegräknarapplikationer innan tillämpad spelifiering var många. En vanlig åsikt (6 av
12) var exempelvis att det är intressant att kunna se sina steg och att applikationen skulle vara
användbar om deltagaren hade som mål att gå mer. Tre personer uttryckte även att de skulle känna sig
mer motiverade och uppskatta applikationen mera om de själva faktiskt hade som mål att förbättra sitt
dagliga stegantal. Det verkar som att applikationen inte påverkar de deltagande när de saknar eget
intresse och att applikationen då endast blir onödig. När det redan finns ett intresse som går att
förbättra kan applikationen vara ett välkommet tillägg. Två personer uttryckte att de uppskattade att
applikationen inte var speciellt påträngande, den skickade inte ut massor av notiser. Det är en
intressant faktor som kan göra en applikation irriterande istället för motiverande.
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5.2 Efter spelifiering med ledartavlor
Nedan följer an analys av de deltagare som nyttjade spelifiering genom mekanismen ledartavlor.

5.2.1 Funktionaliteten hos applikationen Health Mate
Fyra av sex deltagare tycker att applikationen är intuitiv. Den är lätt att förstå och det finns inga större
hinder som gör att de inte kan börja använda den på direkten. Två av sex uttryckte att den spelifierade
applikationen var mer komplicerad än den ickespelifierade applikationen som användes under
referensperioden. Deltagare klagade även på funktioner som de upplevde inte hade något uppenbart
användningsområde. Ett kriterium som gjorde att valet ursprungligen föll på applikationen Health
Mate var att uppsatsens författare betraktar den som intuitiv. Komplexiteten hos applikationen skulle
inte hindra upplevelsen för användarna. Det är någonting som delvis verkar vara lyckat då åtminstone
fyra deltagare håller med.

5.2.2 Applikationens “Health Mate”s utseende
Health Mate erhöll uteslutande positiva reaktioner vad gällande dess utseende. Utseendet hos
applikationen borde därför inte ha haft någon negativ inverkan på användarfrekvensen eller
användarupplevelsen av applikationen.

5.2.3 Upplevd skillnad mellan referens och testperiod
Två deltagare upplevde att de var mer motiverade under testperioden och två andra deltagare upplevde
att de var mer medvetna om sitt dagliga stegantal och deras aktivitetsnivå. Båda dessa visar på en
positiv mental förändring hos de deltagandes inställning till fysisk aktivitet som i det här fallet är
promenader. En deltagare upplevde att motivationshöjningen endast var kortvarig och trodde att den
antagligen skulle minska med tiden. Det är en felkälla som författarna förhåller sig till i diskussionen.
Risken är att nyhetens behag genererar en överdrivet positiv reaktion hos testdeltagarna i och med att
testperioden är så pass tidsmässigt begränsad.

5.2.4 Deltagarnas åsikter om ledartavlor
De deltagande har olika uppfattningar om mekanismen ledartavlor. Två av sex deltagare anser att
ledartavlan var motiverande och två tyckte att det skulle vara mer motiverande om ledartavlan
fungerade bättre. Två deltagare upplevde exempelvis att stegräkningen var orättvis vilket drog ned
motivationen. Det var endast en deltagare som tyckte att ledartavlan inte medförde någon skillnad alls.
Det går att tolka från svaren att mekanismen ledartavlor inte fungerar för alla. Somliga tycker dock om
mekanismen och motiveras av den. Slutsatsen är att så länge som ledartavlorna inte är i vägen, skadar
de inte upplevelsen. De borde däremot utgöra ett valbart alternativ.
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5.2.5 Health Mate vs referensapplikationen
Fyra av sex deltagare tycker att Health Mate är snyggare och föredrar dess funktionalitet. En deltagare
föredrog dock referensapplikationen av minimalistiska grunder. Det går att urskilja att de flesta
deltagarna hade en bättre upplevelse när de använde applikationen Health Mate. Det kan ha en positiv
inverkan på stegantalet.

5.3 Efter spelifiering med serier
Nedan följer an analys av de deltagare som nyttjade spelifiering genom mekanismen serier.

5.3.1 Funktionaliteten hos applikationen Runtastic Me
Majoriteten (3 av 5) tycker att applikationens funktionalitet är intuitiv. Det påträffade inte några hinder
då de skulle navigera sig runt dess användargränssnitt. De fann det vara lätt att överskåda all statistisk
data. Det var bara 1 av 4 som bar den motsatta åsikten och tyckte att det var svårt att hitta den
information som önskades. Funktionaliteten hos applikationen verkar inte ha utgjort något hinder för
användarna under testperioden.

5.3.2 Applikationen “Runtastic Me”s utseende
Majoriteten (4 av 5) tyckte att applikationen var tilltalande och att den bar en snygg design. En
deltagare uttryckte att applikationen var rörig. Eftersom att utseendet har fått mycket positiv respons
så har det antagligen inte varit en negativ faktor när man ser på användningsfrekvensen.

5.3.3 Upplevd skillnad mellan referens och testperioden
Tre av fem deltagare ställde sig likgiltiga till den här frågan. De föredrog inte någon av
applikationerna framför den andra och ansåg inte att applikationerna medförde någon
motivationsökning. En deltagare uttryckte att applikationen endast sågs som en stegräknare och därför
gjorde det ingen skillnad. Tanken med frågan var att deltagarna skulle diskutera sin egen prestation i
jämförelse med tidigare prestation. Många valde att diskutera skillnaden mellan applikationernas
påverkan. Exempelvis föredrog en deltagare den föregående applikationen för att enbart räkna steg.
Det verkar som att testpersonerna inte ser något extravärde i de funktioner som Runtastic Me
implementerar utöver stegräkning.

5.3.4 Deltagarnas åsikter om serier
Tre av fem deltagare ansåg inte att tävlingsmomentet gav någon effekt. Svaren löd i stil med “tänkte
inte på det” och “märkte inte ens av hotstreakfunktionen”. Det tyder på att funktionen var alltför
subtilt implementerad. De andra svaren tyder på att funktionen inte kändes viktig och att den därför
ignorerades.
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5.3.5 Runtastic Me vs referensapplikationen
En av fem deltagare föredrog referensapplikationen då de ansåg att minimalismen var att föredra. Fyra
av fem tyckte att Runtastic Me var bättre. De argument som användes var att applikationen var
snyggare och hade en bättre presentation av dess statistik.

5.4 Konklusion
Resultaten tyder på att spelifiering inte medför någon positiv effekt hos applikationer som önskar
spelifiera stegräkning. Studien skulle däremot behöva pågå under en längre tid får att kunna säkerställa
den här konklusionen. Med den begränsade tidsramen som präglade studien går det inte att utesluta att
felkällor såsom helgdagar med låg aktivitetnivå påverkade resultaten. Det var en vanligt
förekommande åsikt hos de deltagande i den kvalitativa delen av studien. Även om vi inte hade
inkluderat en fråga som explicit tog upp varför deltagarna gick mindre/mera svarade de flesta delvis på
detta genom andra frågor. Ett svar löd “lugnare då det blev helg” som ett bisvar till frågan “Upplever
du att applikationens stegberäkning överensstämmer med hur mycket du gått?”. Majoriteten av
testpersonerna ansåg däremot att applikationen som implementerade spelifiering var mer tilltalande
och hade bättre funktionalitet. Detta borde innebära att användarna hellre tar upp och använder sig av
den applikationen. Det förklarar därför inte det oväntade resultatet.
Från den kvalitativa delen kan vi också se att spelelementet serier antagligen utgjorde en alltför liten
del av applikationen “Runtastic Me”s användargränssnitt. Det var många som förbisåg den här
funktionen. Detta är en viktig punkt att utvärdera vid diskussion av hur spelifiering borde
implementeras, vilket görs i avsnitt 6.2. En annan viktig del som går att se är att ledartavlorna var
långt mer engagerande då de jämförs med med serier. Även om all feedback som applikationen
skickade inte var positiv skapade den ett större intresse och väckte flera åsikter.
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6. Diskussion
Studien genomsyras av en fallspecifik metod med avstamp i den teoretiska analysen. Spelifiering har
kombinerats med alldaglig motion och undersökts genom tre specifika mekanismer. Resultaten
genererar, på grund av dess ringa utsträckning, inte några pålitliga generella kunskaper. En alternativ
strategi skulle vara att systematiskt testa användingen av olika element, alternativt uteslutadet av dem,
genom att låta deltagare testa alla elementen. På så vis skulle information om huruvida de är
nödvändiga eller ej erhållas. Vidare utgår studien ifrån användaren och utvecklaren, men en alternativ
metod hade varit att undersöka spelifiering med marknadsföring som huvudsaklig infallspunkt. På så
vis skulle information om huruvida spelifiering av applikationer ämnade för stegräkning är av intresse
inhämtas. Hur som helst föll valet på spelifiering kontra fysisk aktivitet med anledning av författarnas
delade intresse för området.

6.1 Går de deltagande mer med spelifiering?
Den generella konklusionen av all insamlad kvantitativ data är att spelifiering inte influerar det dagliga
stegantalet. Diagram 1 påvisar inte någon generell ökning av antalet dagliga steg vilket motstrider
hypotesen. Tidigare studier indikerar att sociala faktorer såsom tävlingar, men även övrig interaktion
användare sinsemellan, ökar chansen att användare fortsätter att använda en tjänst. Sociala
komponenter ska vara en bidragande orsak till att människor villigt rekommenderar tjänster vidare
(Hamari & Koivisto 2013). Ur resultaten går att tyda att spelmekanismen ledartavlor skapar en större
grad engagemang än mekanismen serier. Serier, även “hotstreaks”, utgör ett tävlingsmoment där de
tävlande konkurrerar mot sig själva. Poängen är att inte “förlora” sin serie genom att kontinuerligt
uppfylla sina mål. Ledartavlor är ett tävlingsmoment där den spelande utmanar andra personer och
tävlar om tavlans förstaplats. Svaren som rör mekanismen ledartavlor tyder på att studiens deltagare
lade ned en större mängd energi på funktionen och att de bär starka åsikter angående
tävlingselementet. Det skiljer sig från åsikterna hos de deltagande som använde spelmekanismen
serier. Många utav dessa deltagare valde att inte använda (alternativt uppmärksammade inte)
funktionen. Svaren löd i stil med “tänkte inte på det”och “jag tyckte inte att det påverkade alls”. Det
trots att applikationen Runtastic Me presenterar mekanismen på dess förstasida. För att finna
mekanismen ledartavlor i applikationen Health Mate måste användaren gå via menyn vilket genererar
många knapptryck.
Anledningen till att de deltagande som använde mekanismen serier resonerade så kan vara att de inte
influerades av andra användare likt de deltagande som använde ledartavlor. Då andra individer
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uppmärksammar hur väl du presterar påverkar det antagligen hur väl du önskar prestera. Det leder till
att du engagerar dig mera i applikationen även om dess tävlingsmoment kanske inte faller dig i
smaken. Mekanismen certifikat har alltför stora bortfall för att föra några närmre resonemang kring
dess influenser. Det är dock sannolikt att även denna mekanism ägnas lite uppmärksamhet i
förhållande till ledartavlor i och med att den också utgör en tävling mot dig själv.

6.2 Hur bör spelifiering implementeras?
J. Ferrara menar att utvecklare bör designa applikationer som spel från utvecklingens första början
istället för att implementera spelifiering i efterhand (Ferrara, 2013), se kapitel 2.4.1. Ledartavlor, serier
och certifikat är alla mekanismer som tillkommit som extrafunktioner hos applikationerna Health
Mate och Runtastic Me. De är alltså försumbara i och med att applikationernas huvudsakliga syfte är
att agera pedometer. När spelelementen inte står i centrum tycks de alltså enbart generera en minimal
påverkan på dess användares upplevelse och prestation. Det finns ytterligare en undersökning som
stödjer denna teori. A. Lieberoth skriver “The study confirms that framing has a significant effect on
enjoyment, when a task is presented as a game.” (Lieberoth, 2015), se kapitel 2.4.1.
Användarupplevelsen går med andra ord att influera om hela aktiviteten presenteras som ett spel.
Varken applikationen Health Mate eller Runtastic Me uppfyller detta kriterium. De är applikationer
som användare betraktar vara stegräknare, inte spel. För att vidare utforska hur det bäst är att gå
tillväga för att skapa en upplevelse som är mer engagerande för användaren vänder vi oss till
existerande teorier kring speldesign. Artikeln “A Formal Approach to Game Design and Game
Research” betonar åtta punkter som viktiga vid skapandet av en underhållande produkt (Hunicke et al.
2004), se kapitel 2.4.2.

Figur 4. De åtta designkomponenterna som är viktiga i spelproduktion. Figuren är densamma som
figur 3 och återanvänds för enklare återkoppling (Hunicke et al. 2004).
Ledartavlor bygger mestadels på punkt 4, men även på punkt 5. Att tävla är en naturlig del av idrotten
och således även den fysiska aktiviteten. Det är något som barn kommer i kontakt med tidigt under
uppväxten, exempelvis i form av bollsporter. Därför är det passande att inkorporera dessa punkter i det
här sammanhanget. Som tidigare nämndes innehåller ledartavlor även en social komponent. Certifikat
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och serier präglas likaledes av punkt 4. De går uteslutande ut på att skapa utmaningar. Utmaningen
uppfattas dock inte som meningsfull när belöningen inte har något eget värde. I ett spel som belönar
spelare med guldmynt kan guldmynten ofta komma att användas för att accelerera i spelet, alternativt
för att uppgradera sin spelkaraktär. I tjänster som duolingo.com (som vi anser har en skicklig
implementation av spelelement) går det att bilda “hotstreaks”, spelaren samlar in poäng och klarar av
moment. Det duolingo.com har gjort är att när en spelare interagerar i forumet så kan andra användare
se vad spelaren har åstadkommit genom små symboler som visas under spelarens profilbild. Detta är
viktigt enligt R. Rouse som i sin bok “Game Design: Theory & Practice” skriver “players want
bragging rights” (Rouse III, 2010), se kapitel 2.4.2. Han går vidare med att säga att det är extra viktigt

när det är flera spelare som är involverade. Detta är helt klart något som applikationerna i vår studie
skulle kunna tillämpa. Det är en till aspekt som visar varför ledartavlan briljerar över de andra
spelelementen. Skrytvärdet kommer automatiskt med då alla som medverkar kan se vem som vinner.
En till punkt som duolingo.com gör bra är att de insamlade poängen kan användas till att låsa upp nytt
innehåll vilket skapar en sorts värde för poängen även om de är fiktiva.
För att återgå till figur 3 har vi bara diskuterat möjliga förbättringar inom kategorier som redan
används. För att skapa ytterligare intresse och engagemang kan det vara fördelaktigt att utforska de
andra kategorierna. Applikationerna som använts i studien tar den säkra vägen och använder bara
spelifieringselement som är beprövade och spelfunktionalitet som ligger nära träningssammanhang.
Kärnkoncept inom spelutveckling är nyskapande och kreativitet. Ett exempel på en applikation som
verkligen utnyttjar detta är “Zombies, Run!”. Denna applikation har zombieljud som spelas vid vissa
tillfällen när man är ute och springer. När detta inträffar så behöver man öka hastigheten om man vill
undvika faran. I hörlurarna spelas det även upp en historia kring spelet som spelaren får i uppdrag att
slutföra. Det här tillvägagångssättet att implementera spelmekanismer inkluderar nästan alla kategorier
i figur 3. Sensation (känsla) eftersom zombieljuden ger auditiv stimulans som skapar spänning och
möjligtvis rädsla. Fantasy (fantasi) för att applikationen bygger ett scenario som man inte kan uppleva
själv i verkligheten. Narrative (berättelse) skapas genom historien som berättas mellan
zombieattackerna. Challenge (utmaning) ligger i att utföra uppdrag och undvika zombies. Fellowship
(gemenskap) finns i och med att man kan dela sina bedrifter via sociala medier. Vi skulle dock säga att
denna kategori skulle kunna implementeras på ett mer kreativt sätt; man skulle till exempel kunna
springa tillsammans och samarbeta. Discovery (upptäckt) får man genom att upptäcka nya
storyelement och nya uppdrag. De sista två kategorierna verkar inte finnas med i applikationen. Detta
är dock endast baserat på webbeskrivningen; applikationen har ej testats av oss.

22

När man skapar någonting utöver den grundläggande funktionaliteten, det vill säga att man gör något
större än endast en stegräknare, finns det också möjlighet att engagera fler användare. Många personer
som deltog i vår undersökning hade inget eget intresse av att öka sitt stegantal eller att röra sig mer.
Det är svårt att engagera dessa människor med små medel. Man behöver ta till något som är
intresseväckande i sig självt.
Även om resultaten är fallspecifika går det avslutningsvis att tyda att spelifiering är att föredra när det
gäller medvetenhet och nöje, men resultaten belyser även en tydlig poäng. Spelifiering av en produkt
får ej störa de grundläggande funktionerna hos den ursprungliga produkten. Tvärtom bör
spelmekanismer användas för att stödja produktens befintliga funktioner, och inte enbart för att göra
produkten mer underhållande och motiverande.

6.3 Metodkritik
Reliabiliteten i denna studie är ej hög. Antalet medverkande studenter är för få för att framgångsrikt
kunna dra slutsatser och paralleller beträffande problemformuleringen. Enkätundersökningarna bör
dessutom fortskrida under en längre tid för att detta ska kunna representera de medverkande
studenternas sanna insatser och synpunkter. Likväl faller studien platt då somliga deltagare menar att
applikationens stegberäkning inte överensstämmer med deras dagliga stegantal. I och med detta går
effekterna av spelifiering då förlorade.
För att undgå några som helst influenser av referensperioden på testperioden hade vi kunnat låta en
grupp genomgå referensperioden först medan en annan grupp började med testperioden och sedan byta
de två. På så vis hade vi enklare kunnat urskilja anmärkningsbara skillnader mellan perioderna. Vi
valde att inte göra så då vi hade allt för få deltagare för att fördela samtliga grupper i två. Under
referensperioden använde vi oss av två olika applikationer för att vi inte ville exkludera några
deltagare på grund av deras operativsystem (iOS eller Android). Det är någonting som kan ha influerat
studiens stegdata. Applikationernas stegberäkning kanske skiljer sig åt.
När vi tecknade enkäternas öppna frågor inkluderade vi ledord för att stimulera utförliga svar. Det är
möjligt att ledorden har färgat resultaten. I avsnitt 4.2 försöker vi extrahera åsikter från enkäterna och
kvantifiera hur vanliga åsikterna var. Det innebär att vi möjligen skulle kunnat misstolka svaren samt
att urvalen av åsikter är subjektiva. Vi anser dock att det var nödvändigt för att presentera resultaten
överskådligt. För att undgå den här felkällan och för att tabellerna enbart skildrar en övergripande bild
av resultaten valde vi även att analysera all kvalitativ data i kapitel 5.
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Validiteten i studiens urval kan anses vara någorlunda hög. Detta då de medverkande just är
universitetsstudenter. De kan således anses vara ett representativt urval av målgruppen. Resultaten
skulle däremot kunna variera mellan olika skolor och städer.
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7. Slutsats
Studiens teoretiska analys resulterade i en fallspecifik infallsvinkel till spelifiering där infallsvinkeln
är träningssammanhang. Därav utformades undersökningen i syfte att besvara huruvida spelifiering är
att föredra när det gäller motivation och nöje, liksom när det gäller stegantal. Undersökningen visade
att applikationerna som inte använde någon form av spelifiering ansågs vara mindre underhållande än
de applikationer som nyttjade spelifiering. Däremot visade resultaten att de deltagande gick färre antal
steg med applikationerna som använde spelifiering. Därför kan det här området kräva mer långsiktig
forskning för att avgöra om applikationer som tillämpar spelifiering inom det här området är
fördelaktiga. Nödvändigt är dock att applikationer som nyttjar spelifiering ska utformas som spel
under utvecklingsstadiets allra första början. Om så inte är fallet går mycket potential hos
applikationen förlorad. När man hämtar element från spel är det fördelaktigt att vända sig till spelteori
och speldesign. För att spelmoment ska vara intressanta och engagerande behöver det vara roligt att
utföra mål och så vidare.
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9. Bilagor
Nedan följer studiens material i form av bilagor.
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