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Sammanfattning 
I denna studie undersöks effekten av spelifiering på människors träningsmotivation i 

förhållande till om de spelar dator-, tv- eller mobilspel regelbundet eller inte. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av två testgrupper baserade på testpersonernas 

spelvanor. Dessa två grupper fick under tio dagar testa en egenutvecklad 

träningsapplikationsprototyp med fokus på spelifieringselement. Prototypens utformning 

framställdes med hjälp av forskningsstrategin Design Science och var baserad på tidigare 

forskning och teorier inom området.  Målet med studien var att undersöka om det fanns 

någon skillnad i motivationsnivå mellan de två testgrupperna och om det fanns 

spelifieringselement som upplevdes som särskilt motiverande för testpersonerna. 

Undersökningens resultat visade att det fanns en viss skillnad mellan de två testgrupperna, 

där människor som spelade regelbundet upplevde prototypens spelifieringselement som 

mer motiverande än de som inte spelade regelbundet. Skillnaden var dock inte stor nog för 

att enligt oss dra några större slutsatser utifrån. De element som upplevdes som mest 

positiva skilde sig mellan testgrupperna. Det som ansågs motivera mest var nivåer för 

spelare och topplistan för icke-spelare. 

 

Nyckelord: Spelifiering, Gamification, Motivation, Design Science  
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1. Inledning 

I den här uppsatsen diskuteras huruvida spelifiering motiverar och påverkar människors 

förhållande till träning och motion. Uppsatsen inleds med en beskrivning av spelifiering 

och vilka av dess element som används i denna undersökning. Därefter redogörs hur 

utvecklingen av den testapplikation som använts gick till och hur dess design motiverades. 

Slutligen redogörs och diskuteras testerna och resultatet av dessa.  

1.1 Bakgrund 

En undersökning utförd av Internetstiftelsen i Sverige från 2015 visade att det då var 44% 

av Sveriges befolkning som spelade spel regelbundet varav 17% som gjorde det dagligen 

(Davidsson & Findahl, 2015). I en liknande undersökning från 2017 visade det sig att 59% 

av Sveriges befolkning spelar spel på internet regelbundet och 24% gör det dagligen 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Intresset för spelande har med andra ord på bara två år 

ökat kraftigt bland befolkningen i Sverige.  

 

Samtidigt visade en rapport från Statens Folkhälsoinstitut, idag Folkhälsomyndigheten, år 

2012 att vårt stillasittande då uppgick till 9,3 timmar per dag, en siffra som då beräknades 

öka (Statens Folkhälsoinstitut, 2012, s. 11). En undersökning utförd av TNS Sifo på 

uppdrag av Viktväktarna från 2017 visade att 64% av den svenska befolkningen uppgav att 

de är stillasittande mer än halva dagen (Viktväktarna, 2017). Att vi spenderar majoriteten 

av vår vakna tid stillasittande har idag bevisats vara direkt skadligt för vår hälsa. Genom 

att leva ett stillasittande liv utan att få tillräcklig motion ökar risken för bland annat högt 

blodtryck, diabetes och fetma (Folkhälsomyndigheten, u.å). Tidigare folkhälsominister 

Gabriel Wikström hävdade till och med i en intervju med Aftonbladet, en av Sveriges 

största dagstidningar, att “- sitta är bland det farligaste man kan göra” (Svensson, 2016, 7 

maj). 

 

Spel och element från spel är saker som kan påverka våra liv, bland annat våra 

träningsvanor och hur vi rör oss i vardagen. Genom att använda element som vanligtvis 

finns i spel i ett icke-spelrelaterat sammanhang kan motivation skapas att utföra sysslor 

och aktiviteter som annars känns mödosamma. Detta kallas för spelifiering och kommer 

från engelskans gamification, en term som blev allmänt känd under 2010 och härstammar 
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från den digitala medieindustrin. Spelifiering är något som år efter år växer i popularitet 

och idag används inom en mängd olika områden för att i huvudsak motivera människor till 

att engagera sig i en större utsträckning. En sökning i Google Scholar, en söktjänst för 

vetenskapliga publikationer och tidskrifter, visade att det år 2010 fanns 44 resultat där 

gamification eller spelifiering fanns med i titeln. År 2017 visade samma sökning 5130 

resultat. Exempel på användningsområden för spelifiering är inom finansbranschen, hälsa, 

arbete, utbildning och träning. Spelifiering fungerar som ett belöningssystem med de mest 

förekommande elementen hämtade från spel, bland annat poäng, medaljer, nivåer och 

topplistor (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011, s. 9). 

 

Tack vare den snabba utvecklingen inom mobiltelefonbranschen har många människor 

idag tillgång till mobiler med ständig tillgång till tjänster som gps, internet och annan 

teknik som öppnat upp potentiella möjligheter inom spelifiering. I Sverige idag beräknas 

85% av alla invånare ha en smarttelefon (Davidsson & Thoresson, 2017 s. 10). Tack vare 

möjligheten att spåra vår position via gps-sändare som finns i de flesta av dessa 

smarttelefoner använder många människor regelbundet tjänster som Runkeeper, Funbeat 

och liknande applikationer som bland annat hjälper till att spara ner och hålla koll på 

träningsaktiviteter med tillhörande resultat. Denna undersökning tar avstamp i sådana 

tjänster, och väljer att lägga stort fokus på själva spelifieringselementen för att sedan mäta 

hur motivationen hos användaren påverkas av dessa. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera ett antal designaspekters, som vi kallar 

spelifieringselement, inverkan på träningsmotivation bland spelare och icke-spelare genom 

en egenutvecklad träningsapplikationsprototyp, med fokus på att se om denna inverkan 

skiljer sig mellan de två grupperna. Detta genom att utifrån forskningsmetodiken Design 

Science ta fram ett designförslag i form av en fungerande prototyp på hur en 

träningsapplikation kan se ut, baserad på tidigare forskning inom områdena spelifiering 

och motivation. Avsikten med detta designförslag är att låta det utvärderas under en 10-

dagars testperiod med hjälp av två testgrupper baserade på deltagarnas spelande i 

vardagen, och på så sätt undersöka prototypen och dess elements effekt på motivation 

mellan de olika grupperna. 
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Genom att utveckla prototypen själva istället för att undersöka en befintlig 

träningsapplikation ger det oss möjligheten att själva designa och implementera varje 

element utifrån tidigare forskning om respektive element. Detta för att tydligare kunna 

undersöka elementen utifrån en teoretisk och forskningsbaserad bakgrund istället för att 

undersöka element som implementerats i exempelvis ett vinstdrivande syfte, som kan vara 

fallet i en befintlig applikation. De spelifieringselement som implementeras i prototypen är 

poäng, nivåer, medaljer, topplista samt möjligheten att utmana en annan användare. 

Genom att använda oss av en egenutvecklad prototyp ger det oss möjligheten att observera 

användandet av denna då vi enkelt kan undersöka den data som samlas in från användarna 

när aktiviteter utförs i prototypen. 

 

De element som implementeras och testas i prototypen är uppdelade i två kategorier som 

vi väljer att kalla enspelarelement och flerspelarelement. Det vi kallar enspelarelement är 

spelifieringselement där användaren står i fokus utan någon påverkan från andra 

användare. Flerspelarelement är element där användaren exempelvis kan interagera, tävla 

eller jämföra sig med andra användare. Dessa elementgrupper implementeras under två 

faser med några dagars mellanrum under prototypens testperiod.   

1.3 Forskningsfrågor 

För att undersöka syftet så har vi har vi valt att formulera följande frågeställningar som vi 
söker svar på genom testdeltagarnas användande av den framtagna prototypen: 
 
● Motiveras människor olika mycket av spelifieringselement i en träningsapplikation 

beroende på sitt övriga spelande i vardagen? 

● Finns det spelifieringselement som upplevs som särskilt motiverande i 

träningsapplikationen? 
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2. Teori 

I det här avsnittet behandlas de termer och teorier som används genomgående i uppsatsen. 

Inledningsvis beskrivs vad motivation är. Fortsättningsvis beskrivs termen spelifiering där 

exempel på några vanligt förekommande spelifieringselement tas upp. Avslutningsvis 

behandlas motivationsrelaterad forskning inom spelifiering. 

2.1 Motivation 

Motivation upplevs individuellt och går att beskriva på olika sätt. En vanlig beskrivning av 

termen är att motivation är psykologiska processer som är till för att initiera och leda till ett 

målinriktat beteende (Sailer et al., 2013, s. 4). Ahl (2004, s. 18-19) hävdar att motivation 

kan användas synonymt med ordet motiv som i sin tur betyder “skäl till att göra något”. 

Vidare menar Ahl att det finns flera olika teorier av hur motivationen kan definieras, men 

gemensamt för teorierna är att det handlar om att något utförs av ett målinriktat beteende. 

Ryan och Deci (2000) menar att man som motiverad drivs till att utföra något. En 

motiverad person kan därför beskrivas som någon som har drivkrafter och som siktar mot 

ett mål. En person som inte har någon drivkraft eller är inspirationslös definieras som 

omotiverad.  

 

Graden av motivation varierar från person till person och beror på vilka inriktningar som 

ligger som grund för att vidta åtgärder och försöka nå mål genom handlingar. Motivation 

är således något som upplevs olika för varje individ (Ahl, 2004, s. 47). Exempelvis kan en 

student vara motiverad till att göra en uppgift av sitt eget intresse eller sin egen nyfikenhet 

i ämnet. En annan motivationsfaktor för studenten kan vara att studenten vill bli godkänd 

på uppgiften där studenten är medveten om vikten av att lära sig nya saker och vill erhålla 

bra betyg. Det finns alltså olika sätt att bli motiverad på, av särskilda anledningar eller av 

mål man vill uppnå. Den generella grundskillnaden av motivation brukar delas upp mellan 

inre eller yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55).  

 

2.1.1 Inre motivation 

Inre motivation definieras av Ryan och Deci (2000) som en aktivitet som utförs för 

individens inneboende tillfredsställelse istället för påverkan av yttre faktorer. För en 

person som motiveras av inre faktorer är det för att aktiviteten upplevs som stimulerande, 

givande eller att aktiviteten är utmanande för personen själv istället för att påverkas av 
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externa påtryckningar från andra personer eller av olika belöningar. Ahl (2004, s. 46-47) 

beskriver den inre motivationen på liknande vis; att den inre motivationen baseras på den 

egna människans kompetens och självbestämmande samt att individen vill uppleva något 

då den känner att denne kan göra det själv. 

 

2.1.2 Yttre motivation 

Yttre motivation är något som sker när en aktivitet utförts med anledning av att man 

erhåller något utifrån (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Den yttre motivationen kommer således 

inte inifrån den enskilda människan, istället handlar det om att man blir försedd med saker 

utifrån. Det kan vara att man utför något för att man sedan skall erhålla en belöning. Ett 

exempel på detta kan vara att man arbetar enbart för att få sin lön, där lönen då blir den 

yttre motivationsfaktorn. Fler exempel på yttre motivation kan vara i form av bland annat 

belöningar, straff, tvång och sociala normer (Ahl, 2004, s. 47). 

2.2 Spelifiering 

Termen spelifiering är en översättning från engelskans gamification och innebär att 

klassiska element från spelvärlden används i icke-spelrelaterade sammanhang (Deterding 

et al., 2011, s. 10). Syftet är att utförandet av exempelvis arbetsuppgifter, dagliga 

vardagssysslor, inlärning eller träning ska bli mer stimulerande och engagerande för 

utövaren. Spelifieringselement som ofta används inom spelifierade system är bland annat 

nivåer, poäng, medaljer och topplistor. Dessa element kan användas inom en rad olika 

områden och är något som blir allt vanligare i många olika typer av system, exempelvis 

inom utbildning, handel och träning. Inom träning används det ofta för att motivera 

människor till att motionera i större utsträckning och försöka få användarna till att 

överträffa sig själva och slå personliga rekord och kunna jämföra sig med andra. 

Branschledande företag som Nike och Starbucks satsar på området genom att utveckla 

produktrelaterade applikationer med implementerade spelifieringselement för att motivera 

och engagera sina kunder (Fayad, 2016, 25 januari). 

 

2.2.1 Poäng 

Poäng är ett viktigt element inom spelifiering. Poäng är viktigt oavsett om det handlar om 

att jämföra sig med andra användare eller om en användare enbart tävlar mot sig själv. 

Zichermann och Cunningham (2011, s. 36) menar att poäng är ett krav för alla system som 
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använder spelifiering. Detta är inte bara viktigt för att få användare mer engagerade utan är 

en förutsättning för designers för att kartlägga användares interaktion med systemet och 

utifrån det förbättra systemet. Poängen som användare erhåller ska i regel inte kunna 

minska eller kunna lösas in mot annat. Vid användning av poäng är det viktigt att det inte 

finns en maxgräns på hur många poäng en användare kan få. Anledningen till detta är för 

att användaren alltid ska triggas till att fortsätta samla poäng (Zichermann & Cunningham, 

2011, s. 38). 

 

Zichermann och Cunningham (2011) beskriver flera olika typer av poäng. 

Erfarenhetspoäng bör ges ut till användare för det mesta en användare gör eller 

åstadkommer i systemet. En annan typ är inlösningspoäng som man ska kunna byta in mot 

annat, inom handel kan det vara att man löser in poängen och får en gåva i utbyte. 

Skicklighetspoäng får användare när en specifik aktivitet genomförts, detta fungerar ofta 

som en form av bonuspoäng. Karmapoäng är poäng som en användare erhåller genom 

andra användare när denne utfört något som användaren upplever som positivt. Denna typ 

av poäng finner man ofta på internetforum där man som läsare har möjlighet att 

exempelvis ge tummen upp till ett inlägg, och på så sätt visa att man tycker att författaren 

har bidragit till diskussionen och ge denne poäng för detta. Detta används främst för att 

användare ska kommunicera och hjälpa varandra. Ryktespoäng handlar om att skapa tillit 

till andra spelare i systemet genom viss interaktivitet, exempelvis genom att uppfylla mål 

och utföra uppdrag åt en annan spelare för att visa hängivenhet till denne. Nämnda 

poängtyper kan användas tillsammans eller var för sig. Oavsett vilka poängtyper som 

används, är poäng ett viktigt element som informerar användaren om vilka aktiviteter som 

är mest betydelsefulla för erhållandet av poäng (Zichermann & Cunningham, 2011, s. 40). 

 

2.2.2 Nivåer 

Nivåer är baserade på antalet poäng som användarna samlat genom att ha genomfört ett 

uppdrag eller liknande. Användare når en ny nivå genom att erhålla ett visst antal poäng. 

Antalet nivåer som finns varierar mellan system. Ofta krävs det mer poäng för att nå en ny 

nivå ju högre nivå användaren har (Prakash & Rao, 2015, s. 43). Framstegsmätare är något 

som är viktigt vid användandet av nivåer, då användare tydligt kan se vad som krävs för att 

nå nästa nivå (Sailer et al., 2013, s. 8). 
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2.2.3 Medaljer 

Medaljer är något som syftar till status. När något specifikt uppnåtts gör en användare sig 

förtjänt av en medalj. Tanken bakom en medalj är att den ska vara synlig både för 

användaren som erhållit medaljen men också för övriga användare av tjänsten för att få ett 

så stort värde som möjligt (Zichermann & Cunningham, 2011, s. 55). Medaljer ger bland 

annat motiv till användaren att fortsätta engagera sig, att användaren har tydliga mål och 

kan känna sig nöjd när denne låst upp en ny medalj (Sailer et al., 2013, s. 8).  

 

Zichermann och Cunningham (2011) menar att processen att samla medaljer ofta är en stor 

drivkraft hos användare. Det vanliga är att användaren är medveten om vad som krävs för 

att få medaljer, något som får användarna att sträva efter målet. Det kan dock ibland vara 

uppskattat som en överraskning när en medalj dyker upp helt utan förvarning. Medaljer är 

något som symboliserar något man uppnått men kan också vara uppskattade ur det 

estetiska perspektivet, som ett fint märke eller en gyllene medalj (Zichermann & 

Cunningham, 2011, s. 55). 

 

2.2.4 Topplistor 

Topplistor är ett spelelement som ökar engagemanget från många användare. Genom 

topplistor är det möjligt att påvisa att en viss användare har högre status eller har uppnått 

fler uppdrag än övriga användare (Zichermann & Cunningham, 2011, s. 11). Topplistor 

underlättar för användare att jämföra sig med andra och det är något som visualiseras 

tydligt i topplistor.  

 

Topplistor kan vara konstruerade på olika sätt. En klassisk topplista visar listan endast 

baserat på användarnas totala antal poäng, utan hänsyn till andra faktorer. Ett annat sätt är 

en infinite leaderboard, där användare kan jämföra sig med hjälp av olika val. Användaren 

kan välja att filtrera topplistan baserat på exempelvis stad, land eller välja att bara jämföra 

sig med sina vänner (Zichermann &  Cunningham, 2011, s. 50). Oavsett hur listan är 

uppbyggd är tanken med topplistan att engagera användarna genom att låta denne se sin 

plats i listan och som skapar motivation till att ta sig förbi övriga användare i listan 

(Prakash & Rao, 2015, s. 43).  

 

En nackdel med topplistor kan vara att det finns en risk att det alltid är samma användare 

som är placerade i toppen av listan. Detta kan leda till bristande motivation hos de övriga 
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användarna om de upplever att det inte finns någon möjlighet att klättra uppåt i listan 

(Sailer et al., 2013, s. 7). En lösning på detta kan vara att exempelvis låta användaren välja 

om denne vill filtrera topplistan på tid, exempelvis genom att filtrera efter den senaste 

månadens resultat. Detta gör att användare som tillkommer senare eller som inte varit 

engagerade tidigare får en möjlighet att nå högre placeringar på topplistan(Luo, Meinel & 

Yang, 2015, s.5).  

 

2.2.5 Slumpmässiga belöningar 

Flera av de ovanstående elementen är för många människor spännande och intressanta till 

en början, men många tappar sedan intresset för dessa om det inte tillkommer 

funktionalitet eller uppdateras regelbundet. Ett vanligt sätt att hålla intresset uppe för 

användare är därför att implementera ovanstående eller andra element med intermittent 

förstärkning, alltså på ett sätt där belöningar eller mål ges ut slumpmässigt eller på sätt 

som användaren inte direkt kan följa (Luo et al., 2015, s. 3). Ett exempel på hur det kan se 

ut är att en användare utför en uppgift för att tjäna poäng, men som då och då får en liten 

extra bonus eller en särskild medalj för att denne utför uppgiften. Dessa belöningar måste 

vara tillräckligt attraktiva för att användaren ska känna engagemang (Socialpedagogiska 

skolmyndigheten, u.å). 

 

Att inte veta när eller hur denna belöning erhålls kan skapa ett beroende hos användaren 

och på så sätt skapa en vilja att återkomma och upprepa aktiviteten. Det är denna drivkraft 

som exempelvis spel- och lotteribranschen utnyttjar och som gör att många av oss känner 

spänning i att spela på en spelautomat eller köpa en lott. Medan själva belöningen som 

tjänas eller låses upp bör komma plötsligt och oväntat måste dessa element ändå vara 

implementerade på ett sätt som användaren förstår mekanismen bakom, då det annars kan 

vara svårt att koppla hur denna funktionalitet fungerar och istället verka kontraproduktivt 

och minska intresset (Socialpedagogiska skolmyndigheten, u.å). 

2.3 Motivation och spelifiering 

Inom motivationsforskning finns det enligt Sailer et al. (2013) sex olika perspektiv som 

kan vara relevanta för spelifiering; egenskapsperspektivet, lärandeperspektivet, det 

kognitiva perspektivet, självbestämmandeperspektivet, intresseperspektivet och 

känsloperspektivet.  Perspektiven fokuserar på olika aspekter inom spelifiering och 
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motivation. De kan användas för att bestämma vilken typ av spelelement som bör 

övervägas att användas när man utformar motiverande spelifierade system (Sailer et al., 

2013, s 4). Perspektiven behöver inte ses som separata komponenter utan kan användas 

ihop för att skapa ett mer komplett system. Dessa perspektiv har Sailer et al. (2013) 

kopplat ihop med vissa spelelement, nedan beskrivs nämnda perspektiv och vilka 

spelelement dessa kan användas med.  

 

Egenskapsperspektivet 

Beskriver hur individens egna behov och drivkrafter kan framkalla motivation. Viktiga 

delar inom detta perspektiv är individens vilja av att nå framgång, individens maktbehov 

och känslan av någon form av tillhörighet i ett större sammanhang. Tre 

motivationsmekanismer som kan härledas från detta perspektiv är: 

- Användaren med starka prestationsmotiv blir motiverade av spelifieringselement 

som mäter prestationer, framgång och framsteg. 

- Användaren med ett starkt maktbehov blir motiverade av spelifieringselement som 

betonar status, kontroll och tävling. 

- Användaren som vill känna tillhörighet motiveras av spelifieringselement som 

erbjuder något slags medlemskap. 

Spelifieringselement som är relevanta för egenskapsperspektivet är prestationsbaserade 

element, exempelvis medaljer, topplistor och lagtillhörighet. 

 

Beteendelärandeperspektivet 

Beskriver motivation som något som kommer från tidigare erfarenhet tillsammans med 

någon form av uppmuntran eller avskräckning. Prestationsrelaterade återkopplingar är för 

individen motiverande inom spelifiering när:  

- Användaren får direkt återkoppling av spelifieringselement, detta innefattar både 

positiv och negativ återkoppling.  

- Användaren kan få olika former av belöningar.  

Spelifieringselement som är relevanta för beteendelärandeperspektvet är element som 

direkt uppmuntrar användaren till att fortsätta sträva framåt, exempelvis poäng och 

medaljer. 
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Kognitiva perspektivet 

Beskriver motivation som resultatet av means-endsanalyser hos individen. Means-

Endsanalys är en analysform där individen har en uppgift att utföra, med ett nuvarande 

tillstånd och ett uppsatt mål. Därefter väljer individen en lösning som beräknas göra att 

denne närmar sig målet, vilket skapar ett nytt tillstånd där individen behöver välja en 

ytterligare lösning för att ytterligare närma sig målet. Detta utförs sedan rekursivt tills det 

uppsatta målet är uppnått (Sweller & Levine, 1982, s. 463). Inom det kognitiva 

perspektivet är individens interna processer som förväntningar, uppskattning och 

bedömning viktiga för motivationen. Kognitiva motivationsmekanismer inom spelifiering 

riktar sig till mål, konsekvenser och förväntningar där användare kan bli motiverade om:  

- Användaren får tydliga och uppnåeliga mål  

- Användaren ser resultat av ett uppnått mål  

- Användaren upplever vikten av sina handlingar  

- Användaren vet tydligt vad belöningen är för ett uppnått mål  

Spelifieringselement som är relevanta för det kognitiva perspektivet är element som 

ständigt ger nya utmaningar och mål för användaren, exempelvis medaljer, 

framstegsmätare och olika typer av uppdrag. 

 

Självbestämmandeperspektivet 

Beskriver motivation som uppnås genom att individen uppnår och känner kompetens, 

självbestämmanderätt och social tillhörighet. Att uppfylla dessa behov är centralt för att 

öka individens inre motivation. Enligt detta perspektivet utför man en handling för sin 

egen skull, detta kan vara för att individen finner det intressant eller för att det uppfattas 

som utmanande eller spännande. Motivationsmekanismer som är motiverande för det 

självbestämmande behovet innefattar bland annat när:  

- Användaren upplever en känsla av kompetens. 

- Användaren upplever en känsla av självbestämmanderätt. 

- Användaren upplever en känsla av social tillhörighet. 

Spelifieringselement som är relevanta för självbestämmandeperspektivet är element som 

stärker den inre motivationen hos användaren, exempelvis genom olika element som låter 

denne utveckla sin avatar eller profil. 
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Intresseperspektivet 

Beskriver hur motivation är baserad på individens egna intressen och dennes 

känslomässiga relation till olika aktiviteter. I intresseperspektivet uppstår motivation när 

en person har ett intresse för ämnet, eller befinner sig i en kontext där ett intresse kan 

uppstå. Motivationsmekanismer som är motiverande inom spelifiering för 

intresseperspektivet är när:  

- Användaren upplever intresse eller när något väcker användarens intresse.  

- Användaren upplever en känsla av att aktiviteten är anpassad efter användarens 

färdigheter och kompetens. 

Spelifieringselement som är relevanta för intresseperspektivet är element där användaren 

blir känslomässigt engagerad, exempelvis framstegsmätare, uppdrag eller genom att 

utveckla sin karaktär eller profil. 

 

Känsloperspektivet 

Beskriver hur motivation baseras på individens känslor. Fokus ligger på utformningen av 

olika instruktioner och hur dessa ska motivera genom människors känslor. 

Motivationsmekanismer som är motiverande för användaren enligt känsloperspektivet är 

när:  

- Användaren upplever positiva känslor i en större utsträckning, positiva känslor 

såsom glädje, sympati och tacksamhet. 

- Användaren inte upplever några negativa känslor i en större utsträckning. Dessa 

känslor innefattar bland annat rädsla, avund och ilska. 

Spelifieringselement som är relevanta för känsloperspektivet är element där användaren 

finner en känslomässig mening, exempelvis genom engagerande och betydelsefulla 

uppdrag. 
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3. Metod 

Metoddelen behandlar undersökningens tillvägagångssätt. Denna del av uppsatsen ger en 

bild av undersökningens uppbyggnad, dess struktur och använda datainsamlingsmetoder. 

Forskningsstrategin som användes är Design Science. Datainsamlingen baserades på en 

testperiod med två testgrupper och datainsamlingsmetoderna bestod av observationer, 

enkäter och intervjuer. 

3.1 Design Science 

Design Science syftar till att utveckla IT-produkter, som ofta kallas för artefakter, vilka 

används som underlag för undersökningar och forskning. Hevner och Chatterjee (2010) 

beskriver forskningsparadigmet som följande: 

 

Design science research is a research paradigm in which a designer answers 

questions relevant to human problems via the creation of innovative artifacts, 

thereby contributing new knowledge to the body of scientific evidence. The designed 

artifacts are both useful and fundamental in understanding that problem. 

(Hevner & Chatterjee, 2010, s. 5) 

 

Olika typer av IT-artefakter definieras inom Design Science som följande (Oates, 2006, s. 

108): 

Constructs: Utveckling av grundläggande begrepp som används inom IT, 

exempelvis vad som menas med termer så som enheter, objekt eller dataflöden. 

Models: En kombination av constructs som representerar en situation där models 

fungerar som problemformulering och lösningsförslag för denna situation, 

exempelvis genom diagram, användarscenarion eller storyboards. 

Methods: Hur man bör gå tillväga för att skapa modeller som grund för IT-

lösningen, exempelvis genom manualer och metodologier. 

Instantiations: Ett fungerande system som demonstrerar hur constructs, models och 

methods kan implementeras i ett databaserat system och hur dessa artefakter 

fungerar rent praktiskt. 

 

Hevner och Chatterjee (2010, s. 5) beskriver forskning inom Design Science som ett 

problemlösande forskningsparadigm vars slutmål är att ta fram en IT-artefakt som sedan 
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utvärderas. En sådan IT-artefakt kan enligt Oates (2006, s. 109) bidra på olika sätt till en 

studie. Ett sätt kan vara IT-artefakten som en instansierad och färdig produkt där själva 

utvecklingsprocessen är av intresse och ligger som grund för själva studien. Ett annat sätt, 

som är relevant för denna uppsats, är att IT-artefakten som implementeras används som 

hjälpmedel för att studera något annat än just utvecklingen av applikationen (Oates, 2006, 

s. 109). Inom Design Science krävs förutom de tekniska kunskaperna för att skapa en IT-

artefakt även akademiska färdigheter för att sammanställa och analysera resultatet. Detta 

för att bidra till ny kunskap genom analyser, argumentation och motivering till varför IT-

artefakten är utformad som den är (Oates, 2006 s. 109). Bidraget till kunskapen i uppsatsen 

är baserad på litteratur och teorier där slutsatserna kan dras med hjälp av IT-artefakten och 

tester av applikationen.  

 

När metoden Design Science tillämpas bör designen av IT-artefakten enligt Oates (2006, s. 

111-112) vara baserad på nedan beskrivna principer inom systemutvecklingen. Principerna 

bör dock inte ha någon inbördes ordning och stegen utförs iterativt. 

 

Awareness: En beskrivning av problemet som IT-artefakten ska lösa där 

artikuleringen av problemet bör komma från tidigare studier och forskning. I denna 

undersökning tas detta upp i inledningsdelen. 

Suggestion: Innebär att man tar fram ett förslag på hur det artikulerade problemet 

preliminärt bör eller kan lösas. Detta tas upp i denna undersökningens teori- och 

metoddel. 

Development: Hur IT-artefakten implementeras, detta kan se olika ut beroende på 

vilken typ av IT-artefakt som skapas. Hur detta utförts finns i denna 

undersökningens prototypdel. 

Evaluation: Utvärdering av hur väl man lyckats med framtagandet eller 

implementeringen av IT-artefakten. Detta görs i denna undersöknings analys- och 

diskussionsdel. 

Conclusion: Resultatet från designprocessen utvärderas och sammanställs, och 

utifrån detta kan slutsatser om IT-artefakten dras. Detta blir själva 

kunskapsbidraget och tas upp i uppsatsens slutsats. 

 

Trots att Design Science inte är en ny forskningsstrategi har den på senare tid ökat i 

popularitet och nämns allt oftare frekvent i uppsatser, artiklar, projekt och som ett ämne på 
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konferenser, en trend som förväntas fortsätta (Hevner & Chatterjee, 2010, s. 261). En 

förklaring till dess ökning i popularitet är den snabba IT-utvecklingen i samhället (Oates, 

2006, s. 121). En nackdel kan vara att om den tekniska kunskapen som krävs saknas för att 

implementera det man planerat vilket kan leda till att IT-artefakten och kunskapsbidraget 

får en låg kvalitet. På grund av att utvecklaren av en IT-artefakt har en så pass omfattande 

betydelse för kunskapsbidraget kan IT-artefakten bli svårtolkad eller sluta fungera när 

personen bakom den försvinner från projektet (Oates, 2006 s. 122). 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Testgrupper 

Vi lät två olika testgrupper använda prototypen under tio dagar. Totalt deltog 16 personer i 

testerna där samtliga deltagare uppgav att de hade ett intresse av träning och motionerade 

på något sätt minst två gånger per vecka. Anledningen till att välja ut testpersoner med ett 

befintligt träningsintresse var att vi på så sätt kunde räkna med att få ett mer aktivt 

deltagande under testperioden. Man skulle kunna göra en liknande undersökning utan att 

ha med en sådan parameter, men med en risk för att en större del av undersökningens 

testdeltagare inte finner något intresse alls för en sådan applikation och 

undersökningsområde. Samtliga deltagare studerade på universitet eller högskola och var i 

åldrarna 21-28 år. Inför deltagandet i undersökningen blev personerna informerade om 

spelifiering, om undersökningen och hur den skulle genomföras. Samtliga deltagare var 

informerade om vilka uppgifter från testet som skulle användas och att deltagandet var 

konfidentiellt. Se bilaga 3 för det informationsdokument som deltagarna erhöll inför 

undersökningen. 

 

Deltagarna delades in i två grupper, där den ena gruppen om åtta personer bestod av 

personer som spelade dator-, mobil- eller tv-spel mer än sju timmar i veckan, denna grupp 

valde vi att kalla spelare. Den andra gruppen om åtta personer bestod av personer som 

spelade mindre än sju timmar i veckan, denna grupp valde vi att kalla för icke-spelare. Vi 

valde att undersöka just spelare och icke-spelare då vi kände att dessa grupper inte 

undersökts i särskilt stor utsträckning tidigare inom just träning och träningsmotivation, 

trots att spelande och spelifiering är starkt kopplade till varandra. För att dela in 

personerna i de olika testgrupperna ställdes frågor till testpersonerna om deras relation till 

spel överlag och hur många timmar de spelar i veckan. Gränsen på sju timmar valdes då 
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det innebär att deltagaren i genomsnitt spelade minst en timme varje dag, vilket enligt oss 

innebar en stor och regelbunden kontakt med spel och spelelement. Under testperiodens 

gång erhöll deltagarna kontinuerligt information om uppsatsens syfte och instruktioner för 

användandet av prototypen. 

 

3.2.2 Observationer 

Observationerna skedde genom att vi genom prototypen, kunde se hur användarna använde 

applikationen. Detta innefattade att vi i prototypens databas som hanterade användardatan 

kunde se i vilken utsträckning och hur användarna använde sig av prototypen. Detta 

inkluderade hur användarna tränade, samlade poäng, uppnådde nivåer, hur topplistan såg 

ut och i vilken omfattning användarna utmanade varandra.  

 

3.2.3 Enkäter 

Oates (2006) beskriver enkäter som en uppsättning av frågor i förutbestämd ordning där en 

respondent förväntas svara på frågorna. Svaren från respondenterna samlas sedan in för att 

sammanställas och analyseras. Forskarna analyserar svaren från enkäterna och söker efter 

mönster för att kunna generalisera och skapa en bild av en bredare population än endast de 

som svarat på enkätfrågorna. Oates menar att enkäter med fördel kan användas, när man 

som vi i denna undersökning, använder Design Science som forskningsstrategi (Oates 

2006, s. 219).  

 

En enkätundersökning kan utföras på olika sätt, exempelvis direkt mellan intervjuare och 

respondent på en bestämd plats, via telefon eller via ett enkätformulär. En fördel med att 

låta respondenten besvara frågorna utan en närvarande intervjuare är att respondenten inte 

känner sig manad att svara på vad han eller hon tror är ett korrekt eller ett önskat svar 

(Oates, 2006, s. 221). Enkäter är enligt Oates (2006, s. 220) ett fördelaktigt sätt att samla in 

information från många människor samtidigt. Enkäter kan även användas på ett lägre antal 

människor då Oates (2006) menar att enkäter är en lämplig datainsamlingsmetod när 

forskare vill samla in korta svar och okontroversiell information från respondenterna.  

 

Något som är av stor vikt vid utformningen och användningen av enkäter är hur frågorna 

ställs och presenteras för respondenten. Detta eftersom att en intervjuare inte kan gå 

tillbaka och redigera frågorna i efterhand eller ställa följdfrågor. Frågorna måste vara 

genomtänkta och välformulerade för att respondenterna ska förstå frågorna på ett enhetligt 
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vis. Frågorna ska även vara korrelerade till huvudfrågan för uppsatsen och forskaren bör 

vara medveten om hur svaren ska analyseras (Oates, 2006, s. 220). Ytterligare en nackdel 

med enkäter som datainsamlingsmetod är att respondenten kan skynda igenom frågorna då 

de endast behöver kryssa i ett alternativ (Oates, 2006, s. 223). 

 

I denna undersökning tilldelades respondenterna enkäter med tillhörande frågor ett 

Google-formulär där respondenten själv fick notera svaren på frågorna. Frågorna i 

enkäterna var i huvudsak stängda frågor, det vill säga att respondenten har ett antal 

förutbestämda svarsalternativ. Utöver dessa gavs respondenten en frivillig möjlighet att 

kort förklara varför respondenten svarat som den gjort. Vi ansåg att stängda frågor var 

passande under testperioden, särskilt då några av enkätsvaren sedan kunde följas upp med 

kortare intervjuer med två av respondenterna. 

 

För att minimera risken att respondenterna skulle skynda igenom frågorna utan eftertanke 

delades frågorna upp i fem delar, med tre till fyra frågor per del. Detta för att undvika att 

respondenten skulle uppleva enkäten som omfattande och se en stor mängd frågor på rad 

och kryssa ett alternativ utan större eftertanke. Frågorna var uppbyggda som påståenden 

där respondenten fick svara genom att välja ett alternativ i en skala 1-5, där alternativ 1 

representerade “instämmer inte alls” och alternativ 5 representerade “instämmer till fullo”. 

 

Under testperioden erhöll deltagarna två enkäter. Den första enkäten bestod av allmänna 

frågor om testpersonernas förhållande till träning och träningsapplikationer överlag. 

Övriga frågor delades in i sektioner utifrån spelifieringselementen poäng, nivåer och 

medaljer, som då var implementerade i prototypen (se bilaga 1). Den andra enkäten 

berörde dels delar av den tidigare enkäten utifrån prototypens uppdatering som släppts, 

samt uppdateringens tillhörande spelelementen topplista, utmaningar samt möjligheten att 

se andra användares profiler och deras framsteg (se bilaga 2). 

 

3.2.4 Intervjuer 

Intervjuer är en typ av konversation mellan två eller flera människor där en intervjuare har 

för avsikt att samla in önskad information från respondenten (Oates 2006, s. 186). 

Intervjuaren styr och kontrollerar intervjuns ämne och de frågor som ställs, således bör 

intervjun föregås av noggrann planering för att säkerställa insamling av relevant 

information. Oates (2006, s. 187) menar att intervjuer kan användas för samla sådan 
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information som vanligtvis inte går att samla genom användning av endast fördefinierade 

frågeformulär, exempelvis information om känslor och upplevelser.  

 

Oates (2006, s. 187-188) beskriver olika typer av intervjuer som finns att välja mellan; 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. I denna undersökning 

användes semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer bör intervjuaren 

ha bestämt ett förutbestämt tema och fördefinierade frågor. Vid semistrukturerade 

intervjuer är det tillåtet att under intervjuns gång ställa frågorna i en ospecificerad ordning 

och ställa följdfrågor med hänsyn till pågående intervju. Semistrukturerade intervjuer låter 

respondenten delge sig sina egna tankar och reflektioner och används för att upptäcka 

snarare än att säkerställa något. Semistrukturerade intervjuer används för att få en djupare 

förståelse och i synnerhet för personliga värderingar och känslor (Oates 2006, s. 188). 

Något som är kritiskt vid intervjuer är vikten av att noggrant transkribera, koda och 

analysera intervjun för att få ett pålitligt och relevant resultat. Man bör vara medveten om 

att detta kan ta lång tid, beroende på intervjuns omfattning (Oates, 2006, s. 194). 

 

I enlighet med ovanstående stycke användes i denna undersökning korta semistrukturerade 

intervjuer med två av testpersonerna, en från varje testgrupp, som ett komplement till 

enkäterna. Intervjurespondeterna valdes ut baserat på deras höga aktivitet under 

testperioden. Syftet med dessa intervjuer var att ge testdeltagarna en möjlighet att 

förhållandevis fritt beskriva sin upplevelse med prototypen och testperioden med denna. 

Av det skälet anser vi att semistrukturerade intervjuer som ett lämpligt komplement till 

enkäterna.  
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4. Prototypen 

Avsnittet beskriver hur designprocessen av prototypen har sett ut. Detta inkluderar hur 

implementation gällande spelifieringselement gjorts baserat på olika riktlinjer om hur 

dessa bör implementeras för att användare ska påverkas av dessa.  

4.1 Utvecklingsprocessen 

För utvecklingen av prototypen valde vi att utgå från de fem iterativa stegen inom Design 

Science; awareness, suggestion, development, evaluation och conclusion, som tidigare 

beskrivits i uppsatsens metoddel.  Awareness baserades på de riktlinjer och teorier som 

tagits upp i tidigare kapitel och tas därför inte upp i denna del. Detta gäller även 

conclusion-delen som behandlas i senare kapitel. De övriga faserna itererades ett antal 

gånger under utvecklingen. 

 

4.1.1 Suggestion 

Inför utvecklingen av prototypen sattes en skriftlig plan upp och formulerades som 

följande: 

 

För att möjliggöra en jämförelse av spelifieringselementens effekt väljer vi att 

implementera dessa element i två faser. De element och de funktioner vi implementerar är 

baserade på de element som tas upp i denna uppsats teoridel. Första fasen innehåller själva 

grunden av prototypen inklusive möjligheten att skapa ett konto, logga in på kontot och se 

sin profilsida där användaren även ges möjlighet att välja en profilbild.  

 

Utöver dessa delar implementeras även de element som vi väljer att kalla enspelarelement 

som innefattar element där användaren själv står i fokus. Denna fas innehåller möjligheten 

att starta och spara konditions- och gympass, möjlighet att låsa upp medaljer utifrån 

träningsprestationer samt nivåer som låses upp med hjälp av poäng som tjänas under 

träningspass. Denna fas har fokus på användaren i sitt eget sammanhang och användare 

ges ingen möjlighet att se eller påverkas av andra användares prestationer. 

 

Fas två inleds efter halva testperioden i form av en uppdatering till applikationen 

innehållande det vi väljer att kalla flerspelarelement, dessa är de element där användaren 

sätts i sammanhang mot andra användare. Denna fas och uppdatering inkluderar en 
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topplista baserad på användarens träningsprestationer, möjlighet att se andra användares 

träningsresultat samt en utmaningsmodul som ger användare möjlighet att utmana en 

annan användare under 24 timmar. Målet med faserna är att se om användaren påverkas 

mer av enspelarelement eller flerspelarelement. 

 

4.1.2 Development 

Utvecklingen pågick i cirka tre veckor och många delar av prototypen gjordes om och 

itererades över ett flertal gånger. Då vi båda har erfarenhet av webbutveckling och tidigare 

har utvecklat webbtjänster och hemsidor valde vi att utveckla vår prototyp som en 

webbapplikation, vilket är en tjänst eller ett program som nås genom en webbläsare 

(Sundström, u.å). Vi diskuterade huruvida vi skulle använda oss av befintliga 

utvecklingsplattformar eller ett Content Management System (CMS), men beslutade oss 

istället för att utveckla allt från grunden då vi upplevde det som mest lämpat för 

prototypen eftersom det gav full kontroll över prototypen. 

 

För innehåll och design av prototypen användes utvecklingsspråken HTML, CSS och 

JavaScript med tillhörande jQuery-bibliotek. För träningsresultat och övrig data som 

hanterades i applikationen beslutade vi oss för att använda PHP, SQL och en MySQL-

databas som hanterades via verktyget phpMyAdmin. För att samla in data från 

användarens gps använde vi oss av det JavaScript-baserade APIet Geolocation. Detta låste 

upp möjligheten att följa användaren via gps-sändare i dennes smarttelefoner och mäta 

distans för konditionsträning samt se om användaren befinner sig på ett gym för 

styrketräning. För att tillgängliggöra tjänsten för testpersonerna valde vi att använda oss av 

ett webbhotell då det tillåter prototypen att köras dygnet runt och även gör det enklare för 

oss att både utveckla och underhålla prototypen.  

 

Under utvecklingen märkte vi att delar av applikationen uppförde sig annorlunda på 

Androidbaserade smarttelefoner och smarttelefoner baserade på iOS, det operativsystem 

som används på iPhonetelefoner. Dessa skillnader yttrade sig främst i design och utseende 

och vi bestämde oss därför för att fortsätta utveckla som vi gjorde, för att sedan i slutfasen 

av utvecklingsperioden anpassa de delar av prototypen som skiljde sig. 

 

 

 



 

 
20 

Registrering och inloggning 

För att komma åt prototypen behövde användaren registrera ett användarkonto. 

Kontoregistrering nådde användaren genom en knapp på inloggningssidan. Vid 

registrering behövde användaren välja ett användarnamn, ett lösenord samt en e-

postadress, det sista för att användaren skulle ha möjlighet att återställa sitt konto om 

denne glömt bort sina inloggningsuppgifter.  

 

 
Figur 1 Kontoregistrering 

 

Alla uppgifter lagrades i en databas där lösenord krypterades genom saltning och 

hashning, vilket innebar att lösenordet användaren angav vid autentisering blandades med 

andra tecken för att sedan göras om till en sträng med alfabetiska och numeriska tecken, 

för att försvåra för obehöriga att komma över användarens känsliga uppgifter. 

Användarnamn var unika och kunde ej innehas av flera användare. När registreringen var 

klar kunde användaren sedan logga in med sitt användarnamn och lösenord för att få 

tillgång till tjänsten. 

 
Figur 2 Inloggning 
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Profilsida 

Alla användare hade en profilsida där denne kunde se sina uppgifter och 

träningsprestationer. Vi valde att försöka hålla layouten så enkel som möjligt och 

placerade därför element med användarens användarstatistik på en vertikal rad med 

möjlighet för användaren att hitta mer information om sitt konto och träningsprestationer 

genom att klicka på respektive element. Alla användare fick en standardbild till sin profil. 

Bilden kunde dock bytas ut genom att klicka på den, och därefter ta en bild direkt med sin 

enhets kamera eller välja en befintlig bild från användarens enhet. Efter prototypens 

uppdatering under testperiodens andra halva kunde användare besöka andra användares 

profilsidor och se deras medaljer och nivåer.  

 

 
Figur 3 Egen profilsida 

 

Menyrad 

Navigation inom prototypen skedde genom en statisk menyrad som följde med på alla 

sidor. Menyraden var ankrad i botten av alla sidor av prototypen, en lösning som återfinns 

i en stor mängd mobilapplikationer och som vi därför tänkte skulle underlätta för 

användaren att förstå hur navigationen fungerade. Genom menyraden nådde användaren 

sin egen profilsida, träningsmodulen, topplistan och utmaningsmodulen. Samtliga sidor 
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representerades med en ikon. För att tydliggöra vilken sida användaren befann sig på för 

tillfället var den tillhörande ikonen i menyraden markerad med ett orangefärgat streck (se 

figur 4). 

 

 
Figur 4 Menyrad 

 

Träningsmodul 

Träningsmodulen var den del av prototypen där användaren kunde utföra träningspass. Vi 

valde att dela upp de två träningstyperna konditions- och styrketräning i två olika delar av 

prototypen, där de olika typerna färgkodades enligt prototypens genomgående färgkoder; 

en blå färg för konditionsträning och en röd färg för styrketräning. 

 

  
Figur 5 Val av träningstyp 

 

All träning baserades på den moderna gps-teknik som återfanns i samtliga testpersoners 

egna smarttelefoner, som idag kan räknas som en standard bland dagens smarttelefoner. 

När användaren påbörjade ett träningspass visades en klocka som visade hur lång tid 

träningspasset varit igång, vid konditionsträning visades även den totala distansen som 

användaren förflyttat sig. Förutom detta fanns även en knapp där användaren kunde 

avsluta träningen och på så sätt spara ner sitt träningsresultat och få poäng för detta. Efter 

avslutat pass fick användaren träningsresultat i form av nedlagd tid på träningspasset, total 

distans vid konditionsträning samt erhållna poäng (se figur 6). 
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Figur 6 Resultat efter träning 

 

Vi valde att konditionsträningens utförande enbart skulle baseras på distans där varje 

position som enhetens gps registrerade jämfördes och adderades med föregående position. 

På detta sätt fick man ut den totala sträckan användaren konditionstränat. Styrketräning 

baserades enbart på tid, men prototypen använde gps för att kontrollera att användaren 

faktiskt befann sig på ett gym. Inför undersökningen tog vi reda på platsinformation av 

samtliga offentliga gym i Uppsala i form av gymmens longitud- och latitudkoordinater, 

som sedan lades in i en lista i prototypen.  

 

Detta möjliggjorde att användarens position kunde jämföras med koordinaterna och se om 

användaren var inom en radie av 150 meter av ett av de listade gymmen. Om användaren 

befann sig inom ett gyms område kunde denne starta ett träningspass (se figur 7). Om 

användaren försökte starta ett styrketräningspass utan att användaren befann sig på ett gym 

meddelades denne om detta och kunde heller inte starta ett styrkepass innan användaren 

tagit sig till ett gym. 
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Figur 7 Inför styrketräning vid Friskis&Svettis Ekeby 

 

Om användaren hade påbörjat ett styrketräningspass men lämnat sitt gym och befann sig 

utanför gymmets radie blev användaren först varnad om att passet efter 30 sekunder skulle 

avbrytas. Om användaren tog sig tillbaka till gymmets område innan tiden hunnit ticka ner 

försvann varningen och träningen fortsatte, annars avbröts träningen och räknades som 

avklarad. 

 

Poäng 

Poäng var en central del av applikationen och var grund för samtliga övriga 

implementerade spelifieringselement. Poäng tjänades genom att utföra ett träningspass. 

Vid konditionsträning tjänade användaren en poäng för varje 100 meter denne 

motionerade, vid styrketräning tjänade användaren en poäng för varje minut användaren 

befann sig på ett gym. Poäng var det element som styrde vilken nivå användaren hade. Ju 

fler poäng som tjänades desto högre nivå nådde användaren. Det fanns ingen gräns på hur 

mycket poäng en användare kunde tjäna och användaren kunde heller inte bli av med sina 

poäng. Antalet poäng som behövde tjänas för att användaren skulle låsa upp en ny nivå 

ökade successivt för varje ny nivå som nåddes, detta för att kontinuerligt öka utmaningen 

för användaren. 

 

I prototypen kunde användaren se sina aktuella poängframsteg i form av mätare på sin 

profilsida som fylldes upp vid intjänande av poäng (se figur 8). Styrkepoäng var 

färgkodade i en röd färg och konditionspoäng i en blå färg, i enighet med den övriga 

färgkodningen i prototypen. En del av poängen som diskuterades var huruvida dessa skulle 

finnas med i klartext eller inte, med hänsyn till att eventuellt behålla en slags mystik 
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genom att bara visa mätaren och användaren på så sätt inte skulle veta exakt när denne 

skulle nå nästa nivå. Vi beslutade dock att ha med poängen i klartext ändå då testperioden 

var så pass kort och att det annars eventuellt kunde skapa förvirring hos användarna. Vi 

diskuterade även huruvida vi skulle ha med slumpmässiga belöningar i form av extrapoäng 

som slumpmässigt gavs till användaren under tiden den tränade. Men även detta valde vi 

att inte implementera på grund av undersökningens korta tidsperiod. Användaren kunde 

bara se sina egna nivåpoäng och andra användares nivåpoäng var dold när man besökte en 

annans användarprofil. Detta var ett medvetet beslut för att behålla en del spänning mellan 

användare.  

 

  
Figur 8 Framstegsmätare på profilsida 

 

Poäng var även det utmaningar grundade sig på. Vid en pågående utmaning mot en annan 

användare kunde den totala mängden intjänade poäng till den aktuella utmaningen ses på 

utmaningssidan i en direkt jämförelse med motståndarens intjänade poäng. Användarens 

framstegsmätare fick en grön färg och motståndarens framstegsmätare färgades mörkare 

röd (se figur 13). 

 

Nivåer 

Nivåer nåddes genom intjänade poäng. Det fanns ingen nivågräns, även fast detta 

diskuterades då en fast nivågräns gör att användaren kan känna att det finns ett konkret 

mål att nå. Användaren hade tre olika nivåer; en konditionsnivå som baserades på 

konditionspoäng, en styrkenivå som baserades på styrkepoäng samt en totalnivå som 

baserades på konditions- och styrkenivån. Samtliga av dessa nivåer fanns att se på 

användarens profilsida och på topplistan och var färgkodade i enlighet med sidans övriga 

färgkodning. Utöver färgkodningen fick nivåtyperna en respektive ikon där styrka 

representerades med en knuten näve och kondition med ett hjärta (se figur 9). 
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Figur 9 Nivåer på profilsida 

 

Medaljer 

Medaljer i applikationen låstes upp när användaren uppnått ett mål. För att se vad som 

krävdes för en medalj klickade användaren på en av medaljerna (se figur 10). Medaljerna i 

grå ton symboliserade medaljer som ännu inte låsts upp medan de guldfärgade medaljerna 

symboliserade redan upplåsta medaljer (se figur 11). Medaljerna erhölls exempelvis 

genom att konditionsträna fem kilometer, styrketräna 45 minuter, toppa topplistan eller 

genom tre vinster i utmaningar. En användare kunde se sina medaljer men kunde även 

besöka andra användares profilsidor för att se vilka medaljer dessa erhållit. 

 

 
Figur 10 Konditionsmedalj 

 

 
Figur 11 Medaljer 
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Topplista 

Topplistan var ett av de element som implementerades i prototypens uppdatering. 

Topplistan möjliggjorde för användare att hitta andra användare och se deras prestationer. 

I topplistan syntes samtliga användare. Topplistan fick en enkel layout med tydliga 

placeringsrader. Vi valde efter ett antal itereringar och diskussioner att filtrera topplistan 

baserat på den genomsnittliga nivån hos användaren. Vi valde även att inte ha med några 

numrerade listplaceringar då vi ansåg att det eventuellt kunde leda till minskad motivation 

hos de med lägre listplaceringar. Genom att klicka på en användare i topplistan kom man 

till den användarens profilsida, där man kunde se spelarens träningsprestationer. 

 

 
Figur 12 Topplista (namn är fingerade) 

 

Utmaningar 

Utmaningar är ett element som ofta återfinns i spel, där flera användare enskilt eller i lag 

tävlar mot varandra. Många användare sporras av denna typ av element då man genom 

detta lägger stor vikt vid användarnas skicklighet och psykologiska förmåga för att vinna 

över motståndaren (Dahl, 1997, s. 4). Detta kändes enligt oss som en intressant funktion att 

implementera då det är ett tydligt tävlingsinriktat flerspelarelement. En utmaning startades 

genom att en användare utmanade en annan användare, som sedan accepterades eller 

avböjdes av den mottagande användaren efter att denne fått en notis om vem som skickat 

utmaningen. Valde användaren att anta utmaningen startades utmaningen där man under 
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24 timmar skulle tjäna så mycket poäng som möjligt för att vinna. Poängen tjänades som 

vanligt via träningspass och båda användarnas poäng visades i form av två kolliderade 

mätare som tillsammans med poängen i skrift visade vem som ledde utmaningen (se figur 

13). Den användare som vann fick en trofé på sin profilsida (se figur 3). Båda användarna 

kunde när som helst avbryta utmaningen och därigenom ge vinsten till motståndaren.  

 

 
Figur 13 Utmaning 

 

4.1.3 Evaluation 

Utvärderingen av prototypen gjordes med hjälp av testpersoner fördelade i två testgrupper. 

Totalt 16 testpersoner deltog i testerna och delades upp baserat på hur mycket personerna 

spelade spel på sin fritid, där gruppen “spelare” bestod av personer som spelade spel mer 

än sju timmar i veckan och gruppen “icke-spelare” mindre än sju timmar i veckan. Testet 

pågick under 10 dagar och var uppdelad i två faser.  

 

Den första fasen inleddes med att användarna fick en kort introduktion av prototypen samt 

ett instruktionsdokument som kort förklarade vissa delar av prototypen och hur datan vi 

samlade in hanterades och hur den senare skulle användas. Därefter fick deltagarna i testet 

möjlighet att skapa ett användarkonto och börja använda prototypen. Prototypen innehöll 

vid det här stadiet kontoregistrering och inloggning, möjlighet att utföra träningspass samt 
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en profilsida där testpersonen kunde se sina medaljer och nivå- och poängframsteg. Efter 

halva testperioden skickades en enkät ut där testpersonerna fick svara på en enkät med 

frågor som rörde deras förhållningssätt till träningsapplikationer överlag samt deras första 

dagar med prototypen (se bilaga 1). 

 

Därefter påbörjades testperiodens andra fas, där nya element låstes upp i prototypen. Dessa 

element inkluderade möjligheten att se andra testpersoners träningsprestationer, en 

topplista baserat på träningsprestationer och en funktion som gjorde att en testperson 

kunde utmana en annan på en 24 timmars utmaning där den som samlade flest poäng 

under denna tid belönades med en trofé. Mot slutet av denna fas fick deltagarna svara på 

ytterligare en enkät som berörde deras andra halva av testperioden och frågor om hur de 

nya elementen hade påverkat deltagarnas inställning till prototypen samt motivation kring 

träning. När testperioden var slut sammanställdes svaren från testpersonerna. 

 

Till en början var det tänkt att varje testperson därefter skulle erbjudas en kort intervju för 

en kortare utvärdering av prototypen, men då vi upplevde att vi fick tydliga svar via 

enkäterna valde vi istället att bara intervjua en person från varje testgrupp som fick 

möjlighet att utveckla och motivera sina svar från enkäterna. Anledningen till varför dessa 

två deltagare valdes ut för intervjuer var på grund av de tillhörde de mer aktiva deltagarna 

under testperioden. Syftet med intervjuerna var dels för att få en klarare bild av 

testpersonens åsikt om prototypen, men också för att försöka få en mer känslobaserad 

utvärdering av prototypen från testpersonen då detta kan vara svårt att få fram genom 

enbart enkäter (Oates, 2006). Resultatet av utvärderingen av prototypen finns att läsa om i 

nästa kapitel. 
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5. Resultat 

I resultatdelen presenterar vi resultaten från prototypens utvärderingsperiod. Enkäternas 

frågor och tillhörande svar återfinns i respektive stapeldiagram. Här presenteras även 

resultatet från de två intervjuer som genomfördes med en deltagare från varje testgrupp. 

Utöver detta presenteras resultatet från de observationer som gjordes under testperioden.  

5.1 Enkät 1 

Enkät 1 skickades ut efter att halva testperioden pågått. Den inledande delen av enkäten 

bestod av frågor som rörde testpersonernas tidigare erfarenhet av träningsapplikationer och 

motivation av att mäta sina träningsprestationer med sig själv och andra. Dessa valde vi att 

kalla allmänna frågor för att markera att de inte var direkt kopplade till prototypen. 

Därefter ställdes frågor som behandlade de implementerade enspelarelementen; poäng, 

nivåer och medaljer. Till sist ställdes frågor om hur testdeltagaren upplevt prototypen. 

Deltagarna fick på alla frågor svara på en skala 1-5, där 1 representerade “instämmer inte 

alls” och 5 “instämmer till fullo”. Undantag var den sista frågan i enkätens sista del där 

deltagaren gavs möjligheten att utveckla sitt svar på föregående frågor skriftligt. 

 

 
Figur 14 Allmänna frågor i enkät 1 
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Svaren på de allmänna frågorna i den första enkäten visade att testgruppen spelare var mer 

positivt inställda till träningsapplikationer överlag. Spelare visade sig använda 

träningsapplikationer i större utsträckning än icke-spelare. Spelare instämde i högre grad 

än icke-spelare i frågan om att träningsapplikationer användes för att mäta sina egna 

prestationer. Ingen av grupperna fann det särskilt intressant att mäta sina egna prestationer 

i jämförelse med andras, däremot svarade spelargruppen att de fann mer motivation i att 

visa upp sin träningsprestation för andra än vad icke-spelare svarade. Resultatet visade 

även att spelare blir mer motiverade av att se andra spelares prestationer jämfört med icke-

spelare. 

 

 
Figur 15 Medaljrelaterade frågor i enkät 1 

 

Svaren på de frågor som behandlade medaljelementet innan uppdateringen implementerats 

visade en jämnare svarsfördelning bland de två grupperna, med en viss ökad positiv 

uppfattning hos spelare-gruppen. Spelare upplevde i större utsträckning medaljer som en 

positiv del av prototypen, trots att båda testgruppernas svar lutade åt det mer positiva 

hållet. Ingen av grupperna upplevde medaljer som en tydlig motivationshöjare, även fast 

spelarnas svar visade på att de blev mer motiverade än icke-spelarna. Bland svaren på 

frågan som rörde deltagarnas inställning till att låsa upp samtliga medaljer när det finns 

medaljer att låsa upp visade det sig att spelare-gruppen var mer manade att göra detta än 

icke-spelare. Spelare hade även i högre utsträckning satsat på att låsa upp medaljer i 

prototypen än icke-spelare. 
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Figur 16 Nivårelaterade frågor i enkät 1 

 

Bland svaren på frågorna som rörde nivåer innan uppdateringen implementerats var svaren 

förhållandevis jämna, med den tydligaste skillnaden att spelare i större utsträckning 

upplevde nivåer som en positiv del av applikationen. Båda gruppernas svar var likartade 

och lutade i viss omfattning åt det positiva hållet i frågan om att prototypens nivåelement 

motiverade användaren till att träna mer. Båda grupperna var även jämna i sina svar om att 

det alltid bör finnas en ny nivå att uppnå. 

 

 
Figur 17 Poängrelaterade frågor i enkät 1 
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Svaren på frågorna som rörde poäng visade på större skillnader än tidigare element, även 

här med en mer positiv inställning hos spelare-gruppen. På frågan om poäng upplevdes 

som en positiv del av prototypen lutade båda gruppernas svar åt en positiv inställning, med 

en distinkt högre positiv uppfattning bland spelare-gruppen. På frågan om poängsamling i 

prototypen motiverade till att träna visade sig att spelare-gruppens svar lutade mot att de 

höll med om detta, medan icke-spelargruppens svar lutade mot att de inte höll med. 

Tydliga kontraster mellan grupperna fanns bland svaren i frågan om det var viktigt att 

kunna se sina nivåframsteg genom poäng, där spelare upplevde detta som avsevärt mycket 

viktigare än icke-spelare. 

 

 
Figur 18 Prototyprelaterade frågor i enkät 1 

 

Grupperna hade likartade svar på frågan om det var viktigt att försöka komma ihåg att 

starta applikationen vid träning. Spelare-gruppen svarade även i större utsträckning att 

prototypen och dess element ökade motivationen till att träna. Därefter gavs möjligheten 

att utveckla sitt svar på sista frågan genom en öppen fråga, denna var frivillig att svara på. 

Fyra deltagare från spelare-gruppen och tre från icke-spelargruppen valde att svara på 

denna fråga. 
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Spelare Icke-Spelare 

Motiverande att samla poäng och nå medaljer i 
applikationen 

När jag är ute och traskar i skogen eller dylikt blir 
jag pushad att gå lite längre. Jag är lite besatt av 
digitala medaljonger, både i dataspel och i verkliga 
livet 

Vet inte om detta är rätt ställe för detta eller om det 
är erat fel eller min tele men batteriet tar slut väldigt 
snabbt  

Det är motiverande att ha mål att försöka nå  

Jag använder/behöver inte träningsapplikationer för 
att bli motiverad 

Rolig och snyggt utformad app 

Det fungerar som en motivationshöjare helt enkelt  

Tabell 1 Öppna frågor i enkät 1 

5.2 Enkät 2 

Dessa frågor skickades ut till testdeltagarna i slutet av testperioden då alla spelelement var 

implementerade. Denna enkät innehöll frågor som rörde de nya elementen i uppdateringen, 

men även frågor som följde upp de element som frågades om i den första enkäten. Det här 

gjordes för att se om synen på dessa element hade förändrats när nya element hade 

implementerats och möjliggjort för användaren att följa andra användares framsteg och 

prestationer. Elementet poäng utelämnades dock från andra enkäten, detta då poäng 

fortfarande bara var synligt för en själv och inte förändrats på något sätt efter 

uppdateringen. 

 

 
Figur 19 Medaljrelaterade frågor i enkät 2 
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På frågor som rörde medaljer svarade spelare att de i betydligt större grad upplevde det 

som en positiv del av applikationen att kunna se andra spelares medaljer än icke-spelare. 

På frågan om användaren blev mer motiverade att träna av att se andra användares 

medaljer svarade även här spelargruppen i större utsträckning att de blev det. Däremot 

svarade båda grupperna mer enigt på frågan om att de blev mer motiverade att låsa upp 

sina egna medaljer när det gavs möjlighet att se andra användares medaljer. 

 
Figur 20 Nivårelaterade frågor i enkät 2 

 

Svaren bland frågorna som rörde nivåer var förhållandevis jämna mellan grupperna. På 

frågan om användarna upplevde det som något positivt att kunna se andra användares 

nivåer  var det ingen större skillnad mellan spelare- och icke-spelargruppen, men båda 

gruppernas svar lutade åt det mer positiva hållet. Icke-spelargruppen svarade i större 

utsträckning att de blev mer motiverade att träna än spelare-gruppen när de kunde se 

övriga användares nivåer. Detsamma gällde på frågan om de blev mer motiverade till att 

själv gå upp i nivå när det var möjligt att se andra spelares nivåer. 
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Figur 21 Topplisterelaterade frågor i enkät 2 

 

Bland svaren på frågor som rörde det nyimplementerade elementet topplistan fanns det en 

förhållandevis stor spridning mellan de två grupperna. Svaren på om topplistan upplevdes 

som en positiv del av prototypen visade att båda grupperna var positivt inställda, med en 

liten höjning i spelargruppen. Bland svaren på frågan om möjligheten att se sin egen 

placering på topplistan motiverade användaren att träna mer svarade icke-spelargruppen i 

högre utsträckning att de blev det, även fast svaren även här var jämförelsevis jämna. En 

större skillnad kunde man däremot se bland grupperna på frågan om användaren i regel 

försökte nå en så hög placering på topplistor som möjligt när det fanns topplistor 

implementerade, där icke-spelare i betydligt större grad höll med om detta än spelare. På 

frågan om användaren hade försökt att nå en så hög placering som möjligt i prototypen var 

svaren jämna, med en mindre lutning åt att detta inte hade eftersträvats bland någon av 

grupperna. 
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Figur 21 Utmaningsrelaterade frågor i enkät 2 

 

På frågan om utmaningar kändes som en positiv del av prototypen visade icke-

spelargruppen en mer positiv inställning än spelare-gruppen. Svaren på frågan om 

utmaningar ökade motivationen visade att icke-spelargruppen fann lite mer motivation av 

detta än spelare-gruppen. På frågan om möjligheten att kunna se vunna troféer på andra 

användares profilsidor svarade båda grupperna likvärdigt. Båda grupperna visade en 

mindre benägenhet att utmana andra användare i träningssituationer, med en liten större 

tendens bland icke-spelare. Båda grupperna visade dock en större villighet att acceptera en 

utmaning i ett träningssammanhang, även här med en viss höjning bland icke-spelare. På 

frågan om man gjort sitt bästa för att vinna en utmaning i prototypen svarade båda 

grupperna likvärdigt. 
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Figur 22 Prototyprelaterade frågor i enkät 2 

 

Bland svaren på frågor som rörde prototypen fanns en större divergens mellan de olika 

grupperna. På frågan om det var viktigt att försöka komma ihåg att starta prototypen vid 

träning svarade spelare-gruppen i högre utsträckning än icke-spelargruppen att detta 

eftersträvades. Spelare-gruppen upplevde de nya elementen som tillkom i uppdatering som 

betydligt mer positiva än icke-spelargruppen, även fast båda grupperna var positivt 

inställda. Denna tendens bland svaren syntes även på efterföljande fråga om synen på 

själva prototypen hade förändrats positivt efter uppdateringen där båda grupperna höll med 

om detta, med en viss höjning bland spelargruppen. På frågan om användaren upplevde 

prototypen och dess spelelement som motivationshöjande var svaren likvärdiga där båda 

gruppernas svar lutade åt ett mer positivt håll. Även här gavs möjlighet att utveckla sitt 

svar, denna gång svarade tre spelare och två icke-spelare. 
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Spelare Icke-spelare 

Tycker det bättre och mer tävlingsinriktad när man 
kunde jämföra sig med de övriga användarna. 
Topplistan var kanon, där man genom den kunde se 
de övriga användarnas framgångar 

Jag tränar inte utanför lagidrott. Tävlingsmomenten 
i appen gör att det finns en motivation som annars 
inte funnits när jag har tränat på egen hand 

Appen är bra! Appen gör att jag lättare hittar motivering att träna 
de dagar jag egentligen inte orkar, eftersom appen 
inger känslan av en tävling med topplistan, så vill 
man inte vill ”förlora” :)))) / tävlingsmänniska 

Bryr mig fortfarande inte om träningsappar  

Tabell 2 Öppna frågor i enkät 2 

5.3 Intervjuer 

Intervjuerna hölls efter testperiodens slut och efter att de båda enkäterna sammanställts. Vi 

valde att intervjua en person från varje testgrupp, det vill säga en spelare och en icke-

spelare. Intervjuerna hölls enskilt med de båda deltagarna. Syftet med intervjuerna var att 

samla in mer känslomässiga svar än vad endast enkäterna gav. Vi ville ta reda hur 

testpersonerna upplevde applikationen i stort, vad som vi hade kunnat göra annorlunda, 

vilka spelelement de upplevde som mest motiverande för att träna och så vidare. Båda 

intervjuerna spelades in med tillstånd från testpersonerna. 

 

Inledningsvis ställde vi frågan om hur de upplevt testperioden med prototypen, där både 

spelaren och icke-spelaren upplevde prototypen som rolig och välfungerande. Spelaren 

svarade utöver detta att prototypen var rolig att använda och att topplistan och möjligheten 

att jämföra sig med övriga var en positiv del av prototypen.  

 

På frågan om vi hade kunnat göra något annorlunda i prototypens utformning svarade 

spelaren att inget speciellt hade kunnat göras, förutom att spelaren hade problem med att 

komma ihåg att sätta igång träningen vid träningspass eller vi promenader och att det 

eventuellt hade gått att implementera någon typ av notis- eller påminnelsefunktion för att 

underlätta att komma ihåg att starta ett träningspass i prototypen. Icke-spelaren hade 

önskat möjligheten till fler träningsformer än konditions- och styrketräning. Båda 

deltagarna upplevde prototypen som lätt att förstå, rolig att använda och enkel att navigera 

i. 
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Vi ställde frågan om de upplevt att de blivit motiverade genom användning av prototypen, 

och i så fall på vilket sätt de upplevt det. Icke-spelaren svarade att denne upplevt lite högre 

motivation till träning genom prototypen, framförallt i form av att träna längre än vanligt 

och ta några extra minuter på gymmet för att tjäna extra tid och därmed poäng. Spelaren 

svarade att denne nog hade tränat ändå, men att tävlingsmomenten gjorde att man kanske 

tränat lite extra för att ta sig uppåt i topplistan. 

 

Vidare frågade vi om spelifieringselementen, där alla element hör ihop på ett eller annat 

sätt, men där vi efterlyste om de upplevde att något spelifieringselement ökade deras 

motivation mer än de övriga elementen. Spelaren svarade här att denne inte brydde sig så 

mycket om medaljer och framsteg utan det som betydde mest var att gå upp i nivåer för att 

på så vis hamna högre upp i topplistan. Icke-spelaren upplevde nivåerna som mest 

betydande och menade att framstegsmätaren bidrog till det. Detta genom att kunna se hur 

långt det var kvar för att nå nästa nivå. Känslan att se att det var nära till nästa nivå 

upplevde icke-spelaren som motiverande för att träna lite till för att nå nästa nivå.  

 

Nästa fråga handlade också om spelelement, men med fokus på om de upplevde någon 

skillnad på enspelarelementen och flerspelarelementen gällande motivationen till att träna. 

Icke-spelaren upplevde flerspelarelementet utmaningar som något som höjde motivationen 

genom rivaliteten att försöka vinna över en annan användare. Spelaren upplevde, som 

denne tidigare varit inne på, att det var flerspelarelement topplistan som påverkade 

motivation mest. Då man via topplistan kunde se hur det gick för övriga deltagare 

upplevde spelaren det som mer tävlingsinriktat än under testperiodens inledande del, där 

en användare bara kunde se sina egna framsteg och tävla mot sig själv.  

 

Sista frågan om spelelementen var om deltagaren upplevde något spelelement som mindre 

viktigt för motivationen. Spelaren upplevde utmaningselementet som mindre viktigt än 

övriga spelelement. Icke-spelaren hade ingen åsikt om att något spelelement var mindre 

viktigt än något annat. Vi frågade här om de saknade något spelelement som vi kunde 

använt i prototypen, men det var inget som någon av testpersonerna upplevde att de 

saknade, förutom icke-spelarens önskemål om mer specificerade träningsövningar än bara 

konditions- och styrketräning. 
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5.4 Observationer 

 Spelare Icke-Spelare 

Upplåsta medaljer 14 6 

Totala nivåer 36 32 

Totala poäng 458 367 

Vunna utmaningar 3 4 

Tabell 3 Sammanställd användardata 

 

Utöver enkäterna och intervjuerna kunde vi även följa deltagarnas användning av 

applikationen genom den data som hanterades i databasen. Resultatet visade att 

spelargruppen var mer engagerade i applikationen än icke-spelargruppen inom alla 

områden förutom utmaningarna. Bland medaljerna var det en tydlig skillnad mellan 

grupperna, där spelare-gruppen tjänade åtta fler medaljer än icke-spelargruppen. Även 

bland nivåer och poäng var spelarna mer aktiva och nådde tillsammans 4 högre nivåer och 

tjänade 91 mer poäng än icke-spelarna. Icke-spelarna vann dock en mer utmaning än 

spelarna. 
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6. Analys och diskussion 

I denna del sammanställs de resultat som kommit in från de enkät- och intervjusvar vi fått 

in från testdeltagarna, samt de observationer vi har kunnat göra utifrån användardatan i 

databasen. Dessa resultat analyseras och diskuteras utifrån de teorier vi tagit upp i 

tidigare kapitel. 

 

Den första enkäten visade tydliga skillnader mellan de olika grupperna. De allmänna 

frågorna om träningsapplikationer klargjorde tydligt att gruppen spelare visade ett 

betydligt större engagemang för träningsapplikationer överlag där samtliga svar visade på 

en positiv inställning för användandet av träningsapplikationer. Icke-spelargruppen visade 

istället på en mer negativ inställning till träningsapplikationer. Båda gruppernas svar 

visade tydligt att träningsapplikationer inte användes för att mäta sig med andras 

prestationer. Spelarna fann det däremot motiverande att både visa upp sina egna 

prestationer för andra och se andras prestationer.  

 

Dessa svar kan därför uppfattas som paradoxala. Detta skulle kunna bero på att frågan var 

dåligt formulerad och svår att förstå. En annan synvinkel skulle kunna vara att man inte 

använder träningsapplikationer i första hand för det syftet, men när jämförelsemöjligheter 

erbjuds så väcks ett intresse för det. Detta skulle kunna kopplas till inre och yttre 

motivation där användaren initialt upplever användandet av träningsapplikationer som 

stärkande av den inre motivationen, men när användaren har möjlighet att se andras 

prestationer ökar även den yttre motivationen på ett sätt man inte hade för avsikt till en 

början. Detta är en utveckling som ofta sker och som vi beskrivit i tidigare kapitel om yttre 

motivation. Detta gällde som nämnt framförallt spelarna, som i den här undersökningen 

visade på en större tävlingsinriktning och påverkan av yttre faktorer än icke-spelarna. 

 

Spelare hade även en mer positiv inställning till medaljer än icke-spelare, och samtliga 

svar visade på ett större intresse för medaljelementet hos spelare än icke-spelare. 

Genomgående i den första och andra enkäten är spelarnas positiva inställning till medaljer. 

Som Zichermann och Cunningham (2011) beskriver är tanken att en användares medaljer 

ska vara synliga för en själv, men även för andra användare. Utifrån detta var en 

anmärkningsvärd skillnad att icke-spelarnas svar överlag var positiva i den första enkäten 

när medaljer fortfarande var låsta för sig själv, men som i andra enkäten visade att 
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inställningen mot elementet lutade åt det negativa hållet och motivationen var lägre när det 

gavs möjlighet att se andras medaljprestationer. Däremot visade båda grupperna en ökning 

i motivation att låsa upp sina egna medaljer när man kunde se andra användares 

medaljprestationer. Det var alltså tydligt att spelare var avsevärt mer positivt inställda till 

elementet än icke-spelare, både när medaljerna bara var synliga för en själv och även när 

de blev synliga för samtliga användare. Detta återspeglades också i observationerna, där 

spelarna låste upp över dubbelt så många medaljer som icke-spelarna.  

 

Den första enkäten visade att spelarna var mer positivt inställda till nivåelementet i sig och 

på sättet det var implementerat i prototypen. Även icke-spelarna var positivt inställda men 

i mindre utsträckning, även om den intervjuade icke-spelaren upplevde nivåelementet som 

det mest motiverande elementet i prototypen. Båda grupperna visade dock i ungefär 

samma utsträckning att nivåelementet ökade motivationen och att det var viktigt att alltid 

ha en ny nivå att eftersträva. Efter uppdateringen visade det sig, till skillnad från 

medaljelementet, att icke-spelarna fann det mer motiverande att både träna mer och nå fler 

nivåer när det var möjligt att se andra användares prestationer. Detta är särskilt intressant 

eftersom det avviker från tidigare analys där spelarna uppfattades som mer intresserade av 

jämförelse än icke-spelarna. Denna ökning skulle möjligtvis gå att koppla till 

intresseperspektivet där icke-spelarna tidigare inte exponerats för nivåelementet i samma 

utsträckning som spelarna, men som upptäckt ett intresse för det när de hamnat i en 

kontext där elementet finns. 

 

Poängelementet frågades det bara om i den första enkäten. Detta då det inte förändrades 

eller exponerades på något nytt sätt efter uppdatering, förutom som en mätare i en 

utmaning mot en annan spelare vilket enligt oss var i en så pass lite utsträckning att det 

inte var intressant att fråga om i den andra enkäten. Resultatet i enkäten visade att båda 

grupperna var positivt inställda till poäng, men även här i större utsträckning bland 

spelarna. Detta visades också i de observationer som gjordes då spelarna tjänade fler poäng 

än icke-spelarna. Det var dock bara spelarna som lutade åt att poäng ökade motivationen 

till att träna. Den största skillnaden var det bland grupperna om vikten av att se sina 

nivåframsteg genom poängen. Båda grupperna lutade åt att det var viktigt, men spelarna 

fann det betydligt viktigare. Båda intervjuobjekten upplevde poäng som något positivt och 

något som var motiverande till att träna längre än vad de vanligtvis brukar och på så vis 
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tjäna mer poäng. Vikten av att låta användare tydligt se sina nivåframsteg är något som 

överensstämmer med det Sailer et al. (2013) tagit upp i tidigare kapitel om nivåer. 

 

Spelifieringselementet topplistan infördes i samband med uppdateringen av prototypen och 

behandlades således bara i den andra enkäten. Topplistan visade sig vara det 

spelifieringselement som upplevdes mest positivt av icke-spelarna och var även ett 

populärt element bland spelarna. Topplistor ska enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) öka engagemanget för användarna genom att ge dem möjlighet att jämföra sig med 

varandra, något som både spelarna och icke-spelarna upplevde som positivt överlag. 

Topplistans popularitet var  något som visades i den öppna frågan i enkäterna där 

topplistan nämndes flera gånger som en positiv del av prototypen. Topplistan var även 

något som den intervjuade spelaren tog upp som något positivt för prototypen och var det 

element som upplevdes som mest motiverande. En möjlig parameter till den positiva 

inställningen och motivationseffekten bland deltagarna var att det var så pass få deltagare 

under testperioden och att alla därför kände att det var möjligt att nå toppen av listan. Det 

är därför möjligt att ett test med fler deltagare hade gjort att topplistan inte hade setts som 

lika motiverande och positiv då det hade varit svårare att nå toppen. Det har i tidigare 

kapitel tagits upp hur man kan åtgärda detta i sådana fall genom olika 

filtreringsmöjligheter i topplistan.  

 

Några av individerna från de båda testgrupperna upplevde dock topplistan som ett negativt 

element för applikationen. Detta beror sannolikt på att vissa inte har samma behov av att 

tävla mot andra eller om det upplevt motsatt effekt av topplistan genom att inte de inte 

upplevde att det hade möjligheten till att ta sig till toppen av listan (Sailer et al., 2013 s. 7). 

Något som var märkligt var att både spelare och icke-spelare var positivt inställda till att 

nå en så hög placering som möjligt när det finns en topplista tillgänglig, men att 

testpersonerna överlag inte satsat på att nå en så hög placering som möjligt i prototypen. 

Detta skulle kunna bero på att frågan var konstigt formulerad och svår att förstå, att 

implementationen var dåligt utförd eller att testperioden var så pass kort och att 

användarna därför inte kände någon motivation att klättra på topplistan, med vetskapen att 

testperioden skulle ta slut om några dagar. De två sistnämnda alternativen var något som 

skulle kunna ha undersökts närmare eftersom intresset för topplistor överlag verkade vara 

stort bland deltagarna.  
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Utmaningar infördes liksom topplistan i samband med uppdatering och behandlades endast 

i enkät nummer två.  Både spelare och icke-spelare upplevde i enkäterna utmaningar som 

ett spelifieringselement som var positivt för testapplikationen. Den intervjuade icke-

spelaren upplevde utmaningarna positivt tack vare möjligheten att tävla mot en annan 

användare. Genom observationerna kunde vi se att det var jämnt mellan testpersonerna 

gällande vunna utmaningar, där icke-spelarna vunnit totalt fyra utmaningar medan 

spelarna vunnit tre. Sett till motivation och viljan att vinna utmaningar var det en jämn 

nivå, där ingen av grupperna stack ut åt varken det positiva eller negativa hållet. Jämfört 

med det andra flerspelarelement topplistor, var utmaningar ett element som inte 

engagerade testgrupperna lika mycket. 

 

Utifrån de resultat från enkäterna där testdeltagarna fick sammanfatta sina uppfattningar av 

prototypen så verkade de flesta överlag vara nöjda med prototypen och hur dess element 

var implementerade. Uppdateringen mottogs väl av båda grupperna och upplevdes som ett 

positivt tillägg till prototypen. Båda respondenterna i intervjuerna uttryckte även att 

prototypen var enkel att tydlig, enkel och lätt att navigera i. I intervjun med spelaren gavs 

ett förbättringsförslag där prototypen på något sätt kunde påminna användaren att starta 

prototypen vid träning. Detta eftersom det var lätt att glömma bort att starta prototypen vid 

ett pass. En sådan funktion diskuterades under utveckling av prototypen och som skulle 

kunna ha åtgärdats med någon typ av gps-baserad pushnotis, alltså ett meddelande som 

dyker upp på användarens mobilskärm utan att behöva ha applikationen uppe. Denna notis 

skulle kunna ha baserats på spelarens position, exempelvis genom att meddela användaren 

om denne kontinuerligt hade förflyttat sig under en viss period eller om den kände av att 

användaren fysiskt befann sig på ett av de gym som var inlagda i prototypen. 

 

Det mest anmärkningsvärda bland utvärderingen av prototypen var att spelarna upplevde 

prototypen som mindre motiverande efter uppdateringen, trots att de tydligt upplevde 

applikationens nya element och funktionalitet som en positiv del av prototypen. Det är 

svårt att dra några slutsatser av detta, men det skulle återigen kunna bero på en otydligt 

ställd fråga. Det skulle även kunna bero på att elementen i sig upplevs som positiva, men 

som inte implementerades på ett sätt som ökade motivationen hos användarna. Det skulle 

även kunna vara så att elementen upplevs som roliga och positiva, men som inte skapar 

någon motivation att träna hos användarna. Det sistnämnda stämmer även överens med 
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spelarnas svar på de specifika elementens frågor om hur man påverkats 

motivationsmässigt av dessa. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas den analys vi har kunnat göra utifrån de resultat vi kunnat se 

genom observationer i prototypen samt de svar vi fått in från testperiodens enkäter och 

intervjuer. Avslutningsvis tas idéer upp om fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1 Forskningsfrågor 

7.1.1 Motiveras människor olika mycket av spelifieringselement i en 

träningsapplikation beroende på sitt övriga spelande i vardagen? 
 

 
Figur 23 Total motivation bland testpersonerna 

 

För att visualisera skillnaderna mellan de olika grupperna sammanfattade vi samtliga svar 

på frågor i båda enkäter som direkt handlade om träningsmotivation. Resultatet visade att 

spelargruppen fann prototypen och dess element 11% mer motiverande än icke-

spelargruppen. Utifrån detta resultat tillsammans med den analys vi kunnat göra baserat på 

den input vi fick in från testerna kan vi i denna undersökning konstatera att spelare totalt 

fann spelifiering och dess element mer motiverande än icke-spelarna. Skillnaden mellan 

grupperna var dock inte övertygande nog för att enligt oss kunna dra några större slutsatser 

av. 
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Figur 24 Deltagarnas inställning till prototypen 

 

För att se om motivation och positiv inställning för prototypen och dess 

spelifieringselement skiljde sig åt sammanfattade vi även de frågor som berörde 

deltagarnas inställning till prototypen och dess element. Här visade sig resultatet även här 

skilja sig med 11% mellan testgrupperna. Det går alltså enligt oss att i denna undersökning 

dra slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan motivation och inställning till 

spelifieringselement. 

 

7.1.2 Finns det spelifieringselement som upplevs som särskilt motiverande i 
träningsapplikationen? 

 
Figur 25 Spelifieringselementens motivationspåverkan 
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Enligt svaren från båda enkäterna var det förhållandevis jämnt bland motivationen hos 

användarna. De element som av spelarna ansågs vara mest motiverande var nivåer innan 

dessa blev offentliga mellan användarna. Hos icke-spelarna var det istället topplistan som 

ansågs som mest motiverande. Både topplistan och utmaningar som är starkt 

flerspelarbaserade element motiverade icke-spelarna mer än spelarna. Man kan därför se 

en viss tendens i att icke-spelare blev mer motiverade av flerspelarelement medan spelare 

finner enspelarelementen mer motiverande. Återigen var skillnaderna inte särskilt stora, 

och några större slutsatser går därför enligt oss inte att dra utifrån resultatet. 

 

 
Figur 26 Deltagarnas inställning till prototypens spelifieringselement 

 

Återigen valde vi att se om det fanns någon koppling mellan inställning och 

motivationspåverkan bland elementen. Till skillnad från föregående fråga var här resultatet 

betydligt mer varierat jämfört med den upplevda motivationspåverkan bland de båda 

grupperna. Förutom utmaningselementet upplevde spelarna samtliga övriga element som 

mer positiva än icke-spelarna, inklusive topplistan som inte upplevdes lika motiverande 

som hos icke-spelarna. På grund av detta, tillsammans med den övriga variationen av 

inställning till spelifieringselementen bland båda grupperna, vågar vi påstå att det inte 

finns något tydligt samband mellan motivation och inställning till elementen i denna 

undersökning. 
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7.2 Framtida forskning 

Då skillnaderna inte var av betydande omfattning mellan de två grupperna skulle en 

intressant framtida forskning vara att undersöka vidare vilken betydelse personlighet och 

individuella behov har för koppling mellan spelifiering och motivation. Detta skulle kunna 

baseras på de perspektiv som tas upp i teoridelen och som i denna undersökning enbart 

användes för implementationen av prototypen. Det skulle även vara intressant att koppla 

detta till olika spelartyper, exempelvis genom Bartles taxonomi av spelartyper som delar 

upp spelare i de fyra kategorierna utforskare, socialiserare, presterare och mördare, 

baserat på hur man som spelare bemöter och sätter upp mål i spel (Bartle, 1996). En sådan 

undersökning skulle kunna vidareutveckla och till viss del förklara det resultat som 

kommits fram till i denna undersökning. 

 

Ett ytterligare framtida forskningsförslag skulle vara att vidare utforska relationen mellan 

en- och flerspelarelement och spelare och icke-spelare. Den tendens vi kunnat se i denna 

undersökning där icke-spelare fann större motivation av tydliga flerspelarelement skulle 

förslagsvis kunna studeras mer specifikt då denna undersökning innehöll ett för litet antal 

personer för att kunna dra några statistiskt säkra slutsatser av det. Även detta skulle kunna 

kopplas till teorier om olika spelartyper.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 1 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer till fullo 

    

       

Frågorna är formulerade som påståenden och besvaras på en skala 1-5 där 1 

representerar "Instämmer inte alls" och 5 representerar "Instämmer till fullo".  

        

Allmänna frågor 
Dessa frågor rör träning överlag, och inte nödvändigtvis testapplikationen. 

 
1. När jag tränar använder jag mig gärna av träningsapplikationer (Runkeeper, 

Funbeat, etc.) 

2. Jag använder träningsapplikationer för att mäta mina egna prestationer själv 

3. Jag använder träningsapplikationer för att mäta mina egna prestationer i 

jämförelse med andras 

4. Jag blir själv motiverad av att kunna visa upp mina träningsprestationer för andra 

5. Jag blir själv motiverad av att kunna se andras träningsprestationer 

 
Medaljer 
Medaljerna är de upplåsningsbara element ni kan låsa upp på er profilsida genom 

träningsprestationer. Medaljerna låses upp genom att uppfylla dess kriterier. 

 

1. Jag upplever upplåsningsbara medaljer som en positiv del av testapplikationen 

2. Medaljer som motivationshöjare i testapplikationen gör att jag vill träna mera 

3. När det finns medaljer att låsa upp satsar jag alltid på att låsa upp samtliga 

4. Jag har satsat på att försöka låsa upp en eller flera medaljer i testapplikationer 

 

Nivåer 
Nivåer (levels) är måttet på din träningsprestation. Dels som styrka- och konditionsnivå 

men även som en resultatnivå som är genomsnittet av din styrka- och konditionsnivå. 

Nivåerna baseras på poängen som du tjänar vid dina träningstillfällen. 
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1. Jag upplever nivåer som en positiv del av applikationen 

2. Nivåer som motivationshöjare i applikationen gör att jag vill träna mera 

3. För mig är det viktigt att det alltid finns en ny nivå att nå 

 

Poäng 
Poäng är det man tjänar vid genomförandet av träningspass. Poäng ligger till grund för 

nivåer och vissa medaljer. 

 
1. Jag upplever poäng som en positiv del av testapplikationen 

2. Att samla poäng i testapplikationen motiverar mig till att träna 

3. Det är viktigt för mig att i testapplikationen kunna se mina nivåframsteg genom 

poäng 

 
Applikation 
Dessa frågorna rör applikationen i sin helhet. 

 

1. För mig är det viktigt att försöka komma ihåg att sätta igång testapplikationen vid 

träningspass 

2. Jag upplever att testapplikationen och dess spelelement i sin helhet ökar min 

motivation att träna 

a. Utveckla gärna kort varför du svarar så. 
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Bilaga 2 - Enkät 2 
 

Den här enkäten rör den andra perioden med testapplikationen "Gladiator" och tar endast 

ett par minuter att svara på.  

 

Frågorna är formulerade som påståenden och besvaras på en skala 1-5 där 1 

representerar "Instämmer inte alls" och 5 representerar "Instämmer till fullo". 

 

Frågor som inte innehåller testapplikationen bör ses som allmänna frågor kring träning. 

 

Vi ser gärna att du svarar så fort du kan, senast 10/12.  

Tack för din medverkan! 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer till fullo 

 
Medaljer 
Medaljerna är de upplåsningsbara element ni kan låsa upp på er profilsida genom 

träningsprestationer. Medaljerna låses upp genom att uppfylla dess kriterier. Man kan 

även se andras medaljer genom att gå in på deras profilsidor.  

 

1. Jag upplever det som en positiv del av testapplikationen att kunna se andra 

användares medaljer. 

2. Jag blir motiverad av att träna när jag kan se andra användares medaljer. 

3. Jag blir mer motiverad att låsa upp mina egna medaljer när jag kan se andra 

användares medaljprestationer. 

 

Nivåer  
Nivåer (levels) är måttet på din träningsprestation. Dels som styrka- och konditionsnivå 

men även som en resultatnivå som är genomsnittet av din styrka- och konditionsnivå. 

Nivåerna baseras på poängen som du tjänar vid dina träningstillfällen. Andra användares 

nivåer kan ses via testapplikationens topplista eller genom att gå in på deras profiler via 

denna topplista. 

 

1. Jag upplever det som en positiv del av testapplikationen att kunna se andra 

användares nivåer. 
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2. Jag blir motiverad av att träna när jag kan se andra användares nivåer i 

testapplikationen. 

3. Jag blir mer motiverad att själv gå upp i nivå när jag kan se andra användares 

nivåer i testapplikationen. 

 
Topplista 
Topplistan är den del av testapplikationen där man kan se och jämföra sig med övriga 

användares prestationer i testapplikationen. Användarens totala nivå ligger som grund till 

användarens placering i topplistan.  

 

1. Jag upplever topplistan som en positiv del av testapplikationen.  

2. Att kunna se min egen placering i jämförelse mot andra användares placeringar i 

testapplikationens topplista gör att jag vill träna mer. 

3. När det finns en topplista satsar jag på att nå en så hög placering som möjligt. 

4. Jag har satsat på att försöka nå en så hög placering som möjligt i 

testapplikationen. 

 
Utmaningar 
Utmaningar är den del av testapplikationen där man utmana andra användare på 24-

timmars utmaningar. Poäng för att vinna utmaningen tjänar man genom att genomföra 

träningspass. Den som vinner utmaningen får en trofé som visas på användarens 

profilsida. 

 
1. Jag upplever utmaningar som en positiv del av testapplikationen. 

2. Att kunna utmana en annan användare i testapplikationen gör att jag vill träna 

mer. 

3. Att kunna se pokaler på användares profilsidor i testapplikationen gör att jag vill 

vinna fler utmaningar. 

4. När det finns möjlighet att utmana andra personer i ett träningssammanhang så 

gör jag det. 

5. När jag blivit utmanad av en annan person i ett träningssammanhang så antar jag 

utmaningen. 

6. Jag har gjort mitt bästa för att vinna en utmaning mot en annan spelare i 

testapplikationen. 
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Själva testapplikationen 
 

1. För mig är det viktigt att försöka komma ihåg att sätta igång testapplikationen vid 

ett träningspass 

2. Jag upplever de element som tillkom efter uppdateringen som en positiv del av 

testapplikationen 

3. Min uppfattning av testapplikationen har förändrats positivt efter testapplikationens 

uppdatering. 

4. Jag upplever att testapplikationen och dess spelelement i sin helhet ökar min 

motivation att träna 

a. Utveckla gärna kort varför du svarar så. 
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Bilaga 3 - Informationsdokument till testpersoner 

Instruktionsdokument  
  
Vi är otroligt tacksamma att ni ställer upp och hjälper oss i arbetet med vår C-uppsats. Bakgrunden 
till uppsatsen är att vi vill undersöka hur speliferingselement kan motivera människor till att träna 
genom den applikation ni kommer att få testa under 10 dagar. Med spelifiering (från engelskans 
gamification) menas det att man använder element hämtade från spel i icke spelrelaterade 
sammanhang. Spelelement kan exempelvis vara poäng, nivåer, topplistor, medaljer och 
utmaningar, vilka alla är spelelement ni kommer att stöta på i träningsapplikationen. 
  

● Poäng: Erhålls genom konditions- eller styrketräning. Efter avslutat träningspass ser ni hur 
många poäng ni tjänat. 

● Nivåer: När ni samlat tillräckligt med poäng når ni nästa nivå. Ni kommer, i en 
“framstegsmätare”,  kunna se hur långt kvar ni har till nästa nivå. Användarens nivå är 
snittet av konditionsnivå och styrkenivå. Når du exempelvis nivå 10 i kondition och är 
kvar på nivå 1 i styrka är din användares nivå, 5.  

● Medaljer: Medaljer erhålls när ni uppnått något mål. Exempel: motionerat 5 km  = en 
medalj. Klicka på en medalj för att se vad som krävs för att erhålla medaljen. 

  
Nedladdning av appen:  
 
För Android-användare (Chrome):  

1. Öppna Chrome i telefonen och skriv in: https://nyhlin.nu/gladiator 
2. Öppna webbläsarens meny genom att klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet av 

webbläsaren  
3. Klicka på “Lägg till på startskärmen” / “Add to homescreen”. 
4. Klicka på “Lägg till” i rutan som dyker upp. Tjänsten ska nu finnas tillgänglig via din 

telefon. 
5. Leta upp och klicka på Gladiator i din telefon, därefter kan du skapa ett konto och logga in. 
6. Se till att platstjänster för webbläsaren är aktiverade.  

 
Det är möjligt att testa detta via andra webbläsare än Chrome, men ha i åtanke att tjänsten är 
utvecklad och testad för Chrome i första hand. 
 
För iPhone-användare: 
Tjänsten är i första hand utvecklad för Android-användare, men fungerar nästan lika bra för iPhone 
också, dock utan möjlighet att spara ner tjänsten som en webbapplikation. Detta beror tyvärr på att 
delar av de funktioner som används i tjänsten inte har fullt stöd hos iPhone och Safari. Detta 
innebär att ni som använder iPhone får använda tjänsten direkt i telefonens webbläsare. 
 

1. Använd iPhonens webbläsare, Chrome eller Safari spelar ingen roll. 
2. Skriv in: https://nyhlin.nu/gladiator i webbläsaren, registrera er och logga in.  
3. Se till att platstjänster för webbläsaren är aktiverade.  
4. (Spara gärna tjänsten i webbläsarens bokmärken så att ni enkelt kan nå den i 

fortsättningen) 
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Kom igång! 
Efter nedladdning kan ni registrera er genom att fylla i mailadress, användarnamn och lösenord, för 
att sedan kunna logga in. Ni kommer att kunna välja en profilbild, från kameraalbum eller genom 
att ta en bild.  

Profil: Klicka på ikonen för att nå er profilsida. Här kan ni se poäng, nivå, medaljer och 
ändra profilbild. För att byta profilbild, klicka på bilden.  

Träna: Klicka på ikonen för att träna. Välj sen mellan konditions- eller 
styrketräningen. 
 

Konditionsträning: Klicka här för att träna kondition. Träningen mäts  med 
GPS, sätt igång när du ska ut och springa eller när du ska ta en promenad till skolan eller jobbet. 
Tjäna 10 poäng för varje kilometer ni motionerar.   

Styrketräning: Klicka här för att styrketräna. När ni befinner er på gymmet 
kan ni starta styrketräningen och samla poäng för varje minut ni är på gymmet!  
 
Bra att veta: 
 

● Deltagandet i denna undersökning är konfidentiellt och inga uppgifter om vilka som 
deltagit kommer att presenteras i undersökningsresultatet. 

● All kontoinformation är säkert lagrad och kommer endast användas i syfte för denna 
undersökningen. Lösenord är ej synligt för någon, oss inklusive. Använd dock gärna ett 
lösenord som du inte använder någon annanstans (men som du ändå kommer ihåg). Skulle 
du glömma bort dina inloggningsuppgifter kan du höra av dig till någon av oss för att 
återställa dessa. 

● För att kunna använda tjänsten måste platstjänster vara aktiverade på er telefon. Vi vill 
vara noga med att tydliggöra att ingen platsdata sparas eller övervakas på något sätt i 
tjänsten. Den data som sparas vid träning är följande: 

○ vilken användare som utfört träningen 
○ hur länge träningspasset hållit på 
○ distans (vid konditionsträning)  

I undersökningens resultat kommer vi eventuellt presentera distans och tid, och alltså inga 
uppgifter om dig som utövare. 

● Ibland får ni några gratismeter när ni börjar ett konditionsträningspass. Detta beror helt 
enkelt på att er telefon lokaliserar var ni är via GPS och kan därför “hoppa” lite grann. 
Detta kan även ske om ni går ur appen och sedan öppnar den igen. Ni får se det som en 
trevlig bonus! 
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● På grund av säkerhet så måste ni ha appen uppe under ert träningspass för att resultatet ska 
registreras. Det går bra att byta app och komma tillbaka, men er prestation under tiden 
appen varit ur fokus kan ha missats att registreras. 

● Ha i åtanke att appen är en prototyp med syfte att undersöka spelifiering, detta är alltså 
ingen färdig produkt och kommer ej att användas för fortsatt bruk efter att testperioden har 
tagit slut. 

 
Har ni frågor över hur något fungerar eller om ni märker att något inte fungerar som det ska, tveka 
inte på att höra av er! 
 
Enkäter 
Under tiden och efter testet av applikationen kommer ni att få svara på ett antal frågor i form av två 
kortare enkätundersökningar.  
  
Återigen, stort tack för att ni ställer upp! 
  
Samuel Stålberg & Jakob Nyhlin  
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Bilaga 4 - Utskick information angående uppdatering av applikation 

Uppdatering! 
  
Nu har vi släppt en ny uppdatering till applikationen med nya funktioner och spelelement samt nya 
medaljer! 
 

 
Topplista: Nu kan ni se topplistan, där ni kan jämföra er med övriga användare. I topplistan kan ni 
klicka på andra användare för besöka deras profil och eventuellt intjänade medaljer. 
 

 
Utmaning: Utmana en annan användare. Tävla under 24 timmar om vem som tränar mest. Vinn 
utmaningar och tjäna medaljer!  
 
Logga in på https://nyhlin.nu/gladiator och spana in uppdateringarna. Och glöm inte att använda 
appen när ni motionerar!  
 
Hör som vanligt av er om ni skulle stöta på något bekymmer! 
 
Samuel & Jakob 


