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Abstract

Är transportbeteende något att spela om?

Is transport behavior something to play with?

Nils Edfast

The aim of this study is to examine the possibilities to use gamification to reach the
political goals for the transportation system in the Stockholm region. The study has an
interdisciplinary approach and is based around two main building blocks: gamification
and the transportation system in the Stockholm region. The first part examines
gamification. This includes contemporary use, debate, academic definition and an
investigation of how gamified applications should be developed. One of the main
findings is a suggestion that gamification should be seen as a process rather that a set
of predefined game mechanics that can be applied to any activity. Also it is of most
importance that a thoughtful analysis of how the developers and the user’s goals can
be integrated in, at least, one common goal is performed.  The second part, which
examines the Stockholm region transportation system, reaches from investigating the
travelers and their goals and thoughts, in the system to the goals for the
transportation system on a national and regional level. This two parts are combined
to build a base for further development of gamified applications for the Stockholm
region transportation system, which is the main finding of the study. This includes
crucial factors for developing gamified applications for transportation, important
factors on how and when to target the travelers, and also an analysis of what political
goals are suited for gamified solutions. 
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Populärvetenskaplig beskrivning 
Arbetet för att nå de transportpolitiska mål som är satta idag går för långsamt för att målen ska 

nås i rimlig tid. Samtidigt utvecklas målen till att bli allt mer komplexa och innefatta fler 

områden än bara tillgänglighet och kostnader. För att nå dessa mål är det viktigt att kunna 

påverka hur människor väljer att resa. Det är inte bara målen som utvecklas med tiden utan 

också tekniken, och med detta också möjligheterna att påverka människors val i trafiken. 

Gamification, att applicera ett speldesigntänkande på icke-spel områden, är ett relativt nytt 

verktyg som har använts på ett flertal områden för att förändra beteenden, med varierande 

resultat.  

Mot bakgrund av detta görs denna studie med syftet att utreda hur gamification skulle kunna 

användas för att nå dessa transportpolitiska mål, samt vad som är viktigt när detta görs. För att 

kunna svara på detta har studien undersökt två områden: gamification samt 

Stockholmregionens transportsystem. Delen om gamification tar upp ämnen som spel, 

definitionen av gamification, samt användning och utveckling. Den andra delen, 

Stockholmregionens transportsystem, sträcker sig från resenärerna hela vägen till de 

nationella transportpolitiska målen.   

I studien framkommer att likasom målen för transportsystem är spel komplexa, och med detta 

också gamification. I realiteten betyder detta att förenklade och standardiserade lösningar har 

en större risk för att misslyckas då de inte tar hänsyn till användaren och sammanhanget som 

applikationen ska användas i. Detta är problematiskt då gamification ofta förenklas till relativt 

standardiserade spelmekaniker och speldesignelement, exempelvis topplistor, poäng, 

achivments – det vill säga tävlingsliknande moment. Istället bör applikationen utformas så att 

den feedback som ges baserar sig på de mål som användaren har och anser som viktiga. Dessa 

mål kan antigen vara interna eller externa, där användare med starka interna mål kan ges en 

annan feedback än användare som saknar sådana. Sammantaget leder detta till att det inte är 

tillräckligt att enbart kontrollera för de mål som finns på politisk nivå utan det är också 

nödvändigt att se till användaren, dennes mål med sitt resande och när resmönster lättast 

påverkas. 

Utifrån studiens två huvuddelar konstrueras ett underlag för utveckling av gamifierade 

applikationer för Stockholmregionens transportsystem. Studien indikerar att för att lyckas 

med att utveckla en gamifierad applikation för Stockholmregionens transportsystem bör bland 

annat: utvecklingen hållas användarcentrerad under hela processen, en analys utföras om hur 

de mål som finns i applikationen ska konstrueras för att sammanföra användarens mål och 

målen från utvecklaren/beställaren, en medvetenhet finnas om att desto större målgrupp 

applikationen vänder sig till desto svårare är det att hitta starka inre mål som gäller för alla 

tilltänka användare, applikationen rikta sig mot användare vars resor genomgår stora 

omstruktureringar alltså vid s.k. brytpunkter, applikationen designas så att den minimerar 

extramoment och undviker tekniska fel då användare är extra känsliga för denna typ av 

störningar i samband med resande.  I studien framkommer också att utvecklingen för ett 

flertal transportpolitiska mål går långsamt, bland annat: barns tillgänglighet till 

transportsystemet, transportsystemet bidrag till ett jämställt samhälle och förutsättningarna att 

välja kollektivtrafik/gång/cykel.  

För att visa på hur detta transformeras till verkliga fall konstruerades ett antal koncept, eller 

utkast, för gamifierade applikationer i Stockholmregionens transportsystem. Dessa har det 

tänkta målet att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, med fokus på de tidigare 

nämnda målen där utvecklingen är långsam eller obefintlig.   
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Förord  

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete, vilket är slutmomentet i mina studier på 

civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle på Uppsala universitet, och färdigställdes februari 

2014.  Studien är utförd med ITS-gruppen på Sweco i Stockholm som bas.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Pia Wijk på Sweco för klarsynthet och goda råd under arbetets gång. Ett 

stort tack riktas även till min ämnesgranskare på Uppsala universitet, Else Nygren, som alltid har haft tid för att 

diskutera problem och hjälpa till med att strukturera upp arbetet. Vidare vill jag tacka alla dem som ställt upp på 

intervjuer och delat med sig av sin kunskap, vilken studien i mycket bygger på. Slutligen vill jag tacka ITS-

gruppen på Sweco för ett varmt motagade och för att ha huserat mig under hösten.   

Nils Edfast 
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1. Inledning 
I Stockholm sker varje dag miljontals resor: stressade småbarnsföräldrar lämnar barnen på 

dagis innan de hastar vidare till sina jobb, skolungdomar tar bussen till skolan och 

föräldralediga åker och storhandlar en torsdagsmorgon. Att transportsystemet fungerar, det 

vill säga att dessa resor går att utföra, anses av regeringen som kritiskt för ett väl fungerande 

samhälle.1I den proposition angående mål för framtidens resor och transporter som antogs i 

maj 2009 definieras ett väl fungerande transportsystem som ett system som uppfyller två 

jämbördiga mål: funktion och hänsyn. Med funktion avses transportsystemets möjligheter att 

tillgodose invånarnas behov. Hänsyn ska tas till säkerhet, miljö och hälsa.2  

För att nå dessa mål kommer verktyg som kan förändra resenärers beteenden och öka 

transportsektorns effektivitet krävas. De traditionella styrmedel som finns på samhällsnivå 

såsom infrastruktursatsningar och skatter kommer med dagens utveckling inte vara tillräckliga 

för att nå dessa mål i rimlig tid.3 Det finns således ett behov av att uppnå förändring med 

andra verktyg. Ett sådant verktyg, som kan appliceras av en rad aktörer på olika nivåer inom 

transportsystemet, är gamification.  

Gamification är en metod eller ett verktyg där man använder spelmekanik och spelteorier för 

att påverka användare av en tjänst att exempelvis ändra beteenden, öka lärandet eller för att 

öka engagemanget för en tjänst. Denna studie kommer att behandla detta verktyg och hur det 

skulle kunna appliceras på transportsystemet i Stockholmregionen.  

Problematisering 

För att motivera syftet med denna studie kommer de frågor som är aktuella kring ämnet att 

förklaras och konkretiseras.  

Stockholms stad hade 2012 en befolkning på ca 900 000 invånare samtidigt som det bodde 

2,1 miljoner invånare i Stockholms län.4 Samma år tillryggalades 16 310 000 000 

sittplatskilometer i länets kollektivtrafik. Detta med 741 miljoner påstigningar.5 Staden växer 

så det knakar och har en prognostiserad tillväxt på 35 000 under 2013.6 Med en växande 

befolkning kommer också de problem(trängsel, buller, olyckor etc.) som finns kopplade till 

transporter, och då främst bilismen, att öka. Detta om en omstrukturering inte sker.7  

Många av dessa resor sker mellan klockan sex och nio på morgonen respektive tre till sex på 

eftermiddagen i vad som brukar kallas rusningstrafiken. År 2009 genomfördes 79 % av 

resorna in mot city med kollektivtrafik under maxtimmen.8 Storstockholms lokaltrafik 

(hädanefter benämnt som SL) definierar maxtimmen som: ’Den timme under förmiddagen en 

vinter-vardag då flest reser’. Denna infaller normalt mellan klockan 07.30 och 08.30.9 SL är 

de som har det övergripande ansvaret för Stockholm läns kollektivtrafik.10 

                                                 
1Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, Prop. 2008/09:93, 2008, s.2. 
2Trafikanalys, Uppföljning av de transportpolitiska målen, Rapport 2013:4, 2013, s.11. 
3Ibid, s.7-11. 
4 Stockholms stad, Statistik, fakta och kartor, www.stockholm.se. 
5 Stockholms stad, Kollektivtrafiken uppdelad på trafikslag 2012, http://statistikomstockholm.se. 
6 Länsstyrelsen, Fortsatt hög befolkningstillväxt, www.lansstyrelsen.se, 2013. 
7 Stockholms Stad, Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030, 2012. 
8 SL, Trafikplan 2020, 2010, s.19 
9Ibid, s.117.  
10 SL, lättläst om SL, www.sl.se 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Kollektivtrafikresor är inte homogent spridda över hela befolkningen utan det finns grupper 

som är mer frekventa resenärer. Till exempel är den åldersgrupp med högst andel 

kollektivresor ungdomar mellan 18 till 24 år, de reser nästan dubbelt så ofta med SL som 

genomsnittet. Statistiken visar också att kvinnor är en överrepresenterad grupp i 

kollektivtrafiken.11 I rapporten #jämställdhet- Temarapport om kvinnor och män i 

kollektivtrafiken publicerad av trafikförvaltningen 2013 konstateras att 55 % av kvinnorna och 

45 % av männen reser minst två gånger i veckan med kollektivtrafiken.12 Män väljer istället 

att i högre grad utföra sina resor med bil, och väljer då miljömässigt sämre bilar än 

kvinnorna.13 Ett mer jämställt transportsystem är därför inte enbart en genusfråga utan också 

en miljöfråga. Förutom att hur man reser skiljer sig mellan könen, skiljer sig också den 

upplevda tryggheten i samband med resan. De som reser mest, kvinnorna, är också de som 

känner sig minst trygga.  För ensamma resor nattetid känner sig 58 % av kvinnorna trygga och 

73 % av männen.14  

Stockholms klimat är varierande och innefattar alla årets fyra årstider. Under 2011 var den 

lägsta medeltemperaturen för en månad -4,2 C°(februari) och högsta medeltemperaturen för 

en månad +19,4 C°(juli).15 Variationer i klimatet kan leda till förseningar och avbrott i 

trafiken med missnöjda resenärer som följd. Förutsättningarna för att erbjuda en tillförlitlig 

kollektivtrafik över året försvåras vilket gör att behovet av att kunna informera och 

kommunicera med resenärerna ökar. Resandet är som störst under vintermånaderna, vilket 

inte förenklar problemet. Se figur 1. 

 

Figur 1 Månadsvis variation i det totala resandet med SL, Källa Fakta om SL och länet 2012 

Förutom de tidigare nämnda problemen är också transporter en stor bov i klimatdramat. I 

Sverige användes 97 TWH för inrikes transporter. Detta motsvarar ca 16 % av Sveriges totala 

energianvändning samma år, medräknat energiomvandlingssektorns förluster.16 Utan 

                                                 
11 Ibid  
12 Trafikförvaltningen, #jämställdhet – Temarapport om kvinnor och män i kollektivtrafiken, 2013, s.6  
13 Ibid, s.4 
14 Trafikförvaltningen, #jämställdhet, s.6. 
15 Statistiska centralbyrån, Väder, Statistisk årsbok för Sverige 2013, 2013, s.31. 
16 Energimyndigheten, Energiläget i siffror 2012, 2013, s.6. 
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energiomvandlingssektorns förluster förbrukar transporter 91 TWh varav 83 TWh kommer 

från oljeprodukter.17 Om utrikes transporter räknas med ökar denna siffra till 122,1 TWh.18 

Detta leder sammanfattningsvis till att transportsektorn förbrukade ca 73 % av den energi som 

kom från oljeprodukter i Sverige 2010 och en stor del av den totala fossila 

energiförbrukningen, exklusive förluster för icke-energiändamål, se figur 2.19 I Stockholms 

län står trafiken för ungefär hälften av alla koldioxidutsläpp.20 

 

Figur 2, total slutlig användning uppdelat på sektorer, källa: energimyndigheten(2012), 

energiläget 2012, s.58 

Transportsystemet har alltså ett stort antal utmaningar som måste övervinnas för att det ska bli 

effektivt, säkert och hållbart. Enligt Trafikanalys pekar utvecklingen, med de satsningar som 

har planerats i dagsläget, mot att flera av de transportpolitiska målen ej kommer att uppnås.21 

För att nå dessa mål kommer ytterligare arbete och satsningar att krävas. En del i detta 

kommer vara att förändra hur människor reser och få till en övergång till mer energi- och 

yteffektiva transportslag.22 Som en del av detta krävs till exempel att mängden biltrafik 

minskar.23  

Ett område som Trafikverket anser ha potential att bidra till ett bättre transportsystem är ITS. 

ITS står för intelligenta transportsystem och innebär att information- och 

kommunikationstekniker appliceras på transporter. Trafikverket ser IT-baserade tekniker som 

ett viktigt verktyg för att bättre utnyttja befintliga vägar och trafiksystem.24  Ett IT-baserat 

verktyg vars mål är att skapa en beteendeförändring är gamification.  

Gamification definieras ofta som att man applicerar spelmekanik och speldesign på aktiviteter 

som i sig själv inte är av spelkaraktär. Begreppet Gamification är relativt nytt, det började 

förekomma runt år 2010.25 Året därefter var året då gamification slog igenom brett och en 

hype skapades kring begreppet. Allt eftersom har en del kritik riktats mot begreppet och 

många har ansett att potentialen inte är så stor som många förespråkare först påstod eller att 

det enbart är ett enkelt sätt för konsulter och marknadsmänniskor att skapa en ökad vinst. 26 

Idag, kritiken till trots, har flera lyckade fall av gamification genomförts. Idag finns 

                                                 
17 Energimyndigheten, Energiläget 2012, 2013, s.58. 
18 Energimyndigheten, Energiläget i siffror 2012, s.13. 
19 Energimyndigheten, Energiläget 2012, s.58. 
20 Stockholm stad, Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm, 2010, s.20. 
21 Trafikanalys, Uppföljning av de transportpolitiska målen, s.8-10. 
22 Stockholms stad, Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030, s.1. 
23 Ibid, s.5. 
24 Trafikverket, Teknikstöd i trafiken – ITS, www.trafikverket.se 
25 M2 Research, Gamification in 2012, 2012, s.3. 
26 Bogost, I. (2011), Gamification is Bullshit, http://www.bogost.com. 
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applikationer som hjälper användare att komma i bättre form, kommunicera med 

myndigheter, förbättra sitt sätt att köra eller hjälpa sina medmänniskor.27 

Att gamification är ett verktyg som effektivt kan hjälpa till att ändra människors beteenden 

och ge positiv feedback är idag relativt etablerat.28 Att det inte heller är så enkelt som att 

applicera ett koncept på en redan existerande produkt och invänta de ögonblickliga vinsterna 

är lika tydligt. Denna studie syftar till att undersöka hur gamification skulle kunna appliceras 

inom Stockholmsregionens transportsystem för att bidra till att de transportpolitiska målen 

uppnås. 

Syfte 

Syfte med denna studie är att skapa ett underlag för en gamifierad applikation för 

Stockholmsregionens transportsystem.  Detta underlag kommer att innefatta råd för hur en 

gamifierad applikation ska utformas samt belysa de områden inom transportsystemet där 

gamification kan bli ett effektivt verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen.  

Frågeställningar  

Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

Gamification 

 Dessa frågor rör vad som är viktigt vid utvecklandet av en gamifierad applikation.  

 Vilka faktorer är viktiga att en gamifierad applikation ska bli lyckad? 

 Hur kan gamification integreras i en affärsmodell? 

Fall Stockholm 

Dessa frågor rör hur en framgångsrikt gamifierad applikation inom transportsektorn i 

Stockholmsregionen skulle kunna utformas.  

 Vilka politiska mål finns det för Stockholmregionens transportsystem? 

 Hur kan gamification implementeras för att skapa förändringar i resvanor? 

 Hur skulle gamification kunna bidra till att Stockholmsregionens transportsystem når 

de mål som är satta på regional och nationell nivå?  

Avgränsningar 

Denna studie syftar ej till att utveckla en applikation utan enbart att bygga en grund för senare 

utveckling.   

Studien kommer att fokusera på de tekniker och möjligheter som finns inom 

Stockholmsregionens transportsystem. Generaliserbarheten till andra städers transportsystem 

för de lösningar och förslag som framkommer av denna studie kommer därför inte att vara 

garanterad. Vidare kommer grunden, som arbetet syftar till att skapa, för fortsatt 

applikationsutveckling att vara baserad på antagandet att applikationen används av 

privatpersoner och inte som ett verktyg för arbetsgivare. Detta betyder att gamification som 

                                                 
27 Se avsnitt tre och fyra för exempel 
28 Exempelvis har den gamifierade applikationen Nike+ miljontals nerladdningar 
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används internt i företag för management, försäljningsstyrning och andra interna operationer 

inte kommer att täckas av denna studie.  

Denna studie kommer inte specifikt att behandla mål på internationell nivå, till exempel mål 

på EU-nivå eller globala avtal som Kyoto-avtalet och liknande. Eftersom är på en strategisk 

nivå med få testade praktiska tillämpningar är den avgränsad för att undvika spekulationer 

angående frågor som direkt rör människoliv. 

Disposition 

Rapporten består av fyra delar. Del ett är introduktion och metod, del två handlar om 

gamification och del tre behandlar Stockholmsregionens transportsystem. Den sista delen är 

en analys och diskussionsdel där del två och tre kommer att kombineras till en analys av 

gamification i kontexten av Stockholmsregionens transportsystem.  

Kapitel 1; introduktion  

Kapitel 2; genomgång av metod och källkritik. 

Kapitel 3; sammanfattning av teori, intervjuer och tidigare forskning i 

anknytning till gamification. 

Kapitel 4; genomgång av flera fall där gamification har använts i olika typer av 

applikationer med varierande mål och resultat. Detta kapitel kommer också att 

innefatta en teoretisk del som tar upp den modell som har används för kunna 

jämföra de olika fallen. 

 

Kapitel 5; innefattar både en generell beskrivning av hur Stockholmsregionens 

transportsystem är uppbyggt och en beskrivning av resenärerna i detta. Detta 

innefattar resmönster, mål och åsikter kring transportsystemet. 

Kapitel 6; tar upp de mål som finns för transportsystemet på regional samt 

nationell nivå, samt hur arbetet mot dessa går idag.  

 

Kapitel 7; är ett analyskapitel. I detta används lärdomarna från kapitel 3-6 för att 

analysera och ge exempel på områden där gamification har potential att bli ett 

effektivt verktyg för att uppnå de mål som är satta för transportsystemet i 

Stockholmsregionen. 

Kapitel 8; Slutsatser och vidare forskning. 
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Del fyra 
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2. Metod 
Detta avsnitt behandlar metodiken som har valts för informationsinhämtning samt källkritik. 

Avsnittet har fyra delar: forskningssyfte, intervjuer, litteratur och källkritik.   

Forskningssyfte 

Studien har i huvudsak en explorativ karaktär. Med explorativ menas att studien syftar till att 

ta fram ny information, undersöka fenomen och frågor ur en ny vinkel och ställa frågan om 

vad det är som händer inom ett område. I boken Research metods for business students listas 

tre tillvägagångssätt som är vanliga för denna typ av studie: litteraturstudie, expertintervjuer 

och fokusgrupper. 29 I denna studie har de två förstnämnda metoderna använts.   

Intervjuer 

Sammanlagt utfördes fem intervjuer varav fyra var av typen semistrukturerad, för att i slutet 

av intervjun gå mot ostrukturerad karaktär. Den femte intervjun var av typen ostrukturerad. 

Med semistrukturerad menas att den som håller intervjun har ett antal förberedda frågor och 

teman som kan variera från intervju till intervju. Med ostrukturerad menas att en informell 

intervju där det i förhand inte har förberetts specifika frågor. Istället har intervjuaren en 

generell uppfattning om vad denne vill ha ut av intervjun och den intervjuade har stor frihet 

att vara med och styra intervjun.30 Alla intervjuer har genomförts i fysiska möten och tagit 

mellan 45 minuter till två timmar. Urvalet av intervjuobjekt var följande:  

Två personer kontaktades via handledaren på Sweco, Pia Wijk. 

En person kontaktades via ämnesgranskaren Else Nygren på Uppsala universitet. 

En person kontaktades i samband med symposiet "Reseinformation för miljömässigt hållbar 

stadstrafik" som hölls i Stockholm den 21:a november 2013.  

En person kontaktades då hen medverkat i media i egenskap av expert på området 

gamification. 

Litteratur  

Ett första urval av litteratur till denna studie genomfördes via sökningar på Uppsala 

universitetsbiblioteks söktjänst31 samt Google Scholar med hjälp av sökord och fraser som: 

gamification, spelifiering, ”video game development”, ”video game building blocks” och 

snarlika söktermer. De artiklar och publikationer som då hittades genererade nya söktermer 

utifrån innehållet samt referenslistor. Else Nygren, ämnesgranskare på Uppsala universitet, 

har bistått med litteratur bland annat kring spel, spelutveckling och belöningar i spel. 

Litteratur och rapporter för de transportpolitiska målen har främst kommit från olika 

myndigheters hemsidor till exempelvis Trafikverkets och regeringens hemsida. Den mesta av 

statistiken och statistiska rapporterna är hämtade från Statistiska Centralbyrån eller funna 

genom sökningar i deras sökmotor.  

 

                                                 
29 M, Saunders, P, Lewis & A, Thornhill, Research Methods for Business Students, Harlow: Pearson Education 

Limited, 2009, s.138-142. 
30 Ibid, s.320-321. 
31 Uppsala universitetsbibliotek, www.ub.uu.se 
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Fall och fallstudier 

Eftersom gamification är ett ämne som är väldigt samtida har även ett antal fall studerats. 

Fallstudier lämpar sig väl när en önskan av att förstå kontexten kring studieämnet.32 När fallen 

har valts har det främsta urvalskriteriet varit att de ska vara etablerade och ha en stor 

användar-bas.  

För de fall av gamification som tas upp i denna studie har den mesta informationen kring 

uppbyggnad och mekanismer hämtats från utgivarna. Detta har, i största möjliga mån, 

kompletterats med användarkritik och litteratur. För de fall där applikationen är utgiven till 

någon av Google eller Apples mobila plattformar har snittbetyg från ett stort antal användare 

kunnat hämtas.  

För att hålla mängden information på en rimlig nivå beskrivs fallen översiktligt med ett urval 

av de viktigaste funktionerna. Därför rekommenderas läsaren att följa de URL-länkar som 

finns angivna i källhänvisningarna om det finns ett intresse för fördjupning. Ibland kan en 30 

minuters löprunda beskriva något bättre än 20 000 ord.  

Källkritik 

Denna studie bygger främst på artiklar, avhandlingar, böcker, intervjuer och 

myndighetsrapporter. Eftersom gamification är ett relativt nytt begrepp är urvalet för källorna 

begränsat och antalet publikationer på området relativt lågt. Detta har lett till att en rad andra 

källor som nyhetsartiklar, bloggar, information från företags och organisationers hemsidor, 

reklammaterial, användarrecensioner och intervjuer hämtade från andra medier har använts 

för att få en så aktuell information som möjligt.  

Det finns en risk att denna typ av källor är vinklade för att gynna den som publicerat 

materialet, för att i möjligaste mån undvika att detta ska avspegla sig i studien har jag använt 

mig av ett källkritiskt förhållningssätt. I de fall då icke akademiska källor har använts har jag 

tydliggjort att materialet kan vara vinklat genom att vara noga med att uppge avsändaren. För 

att få en riktig helhetsbild är det viktigt att vara uppmärksam på när det är en åsikt och när det 

är en akademisk granskad källa som refereras. 

Jag som författare har ett i grunden kritiskt synsätt till hur samhället förbrukar resurser och 

har en stark tro på att detta måste förändras för att nå ett hållbart samhälle. Detta kommer att 

återspeglas i studien, men detta är också något som stöds av flera akademiker inom miljö och 

klimat.33  För att vara tydlig mot läsaren kommer analysen inte ske löpande utan vara förlagd 

till tydligt utmärkta analysavsnitt. 

Flera av källorna som är angivna är webbplatser som ständigt är under utveckling, siffror om 

betyg och antalet installationer kommer att ändras med tiden och bli inaktuella allt eftersom 

tiden går. Analysen gjord i denna studie är dock baserad på de betyg och den information som 

finns ute idag, januari 2014.  

  

                                                 
32 M, Saunders, P, Lewis & A, Thornhill, Research Methods for Business Students, s.145-147. 
33 FN, Summary for policymakers, AR5, 2013. 
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3. Gamification 
Detta avsnitt behandlar gamification och den bas som gamification bygger på: spel. Avsnittet 

är upplagt så att först kommer en förklaring av vad ett spel är och en genomgång av ett urval 

av olika mekanismer i spel. Den efterföljande delen handlar om gamification. Fokus ligger på 

definitionen av gamification, hur detta verktyg kan användas samt hur det har använts. 

Kapitlet kommer också att innefatta en genomgång av den diskussion kring gamification som 

har förts i media och näringsliv. 

3.1 Vad är ett spel 

Att definiera vad ett spel eller ett datorspel är har visat sig komplicerat. De flesta har en 

generell uppfattning om vad som menas med uttrycket men många forskare har ändå haft 

problem med att klart avgränsa spel från till exempel annan media.34  En del av detta problem 

är att begreppet är brett och kan innefatta en stor mängd, och väldigt skilda, applikationer. 

Exempelvis kan spel innefatta aktiviteter med klara mål, start och slutpunkter men detta är 

inte nödvändigt då det också finns spel utan dessa. Spel kan ha konsekvenser i den verkliga 

världen men kan också vara helt utan dessa. Berättandet i spel kan också inkludera annan 

media som radio eller tv, som enbart existerar i spelet.35 Det har även funnits en diskussion 

om datorspel är något som är märkvärt skilt från traditionell media eller inte, bland annat 

diskuterat i The Philosophy of Computer Games. En ståndpunkt som tas upp är att spelet är 

berättande och att det, oavsett om berättelsen är interaktiv eller ej, går att tolka på samma sätt 

som vanlig berättande media. En annan är att det är datorspelets egenskap av att vara en lek 

eller ett spel som skiljer det från vanliga, icke interaktiva, medier. Andra hävdar att datorspel 

existerar för att skapa artificiella, eller artificiellt formgivna, motivationssystem för lek. 36  

I boken Evaluating User Experience in Games beskriver författarna uppbyggnaden av ett spel 

som att spelet består av tre huvudkategorier av komponenter: spelmekaniken, berättelsen och 

interfacet. I denna uppdelning inkluderar spelmekaniken spelets mål, regler, belöningar och 

de val som spelet ger spelaren. Berättelsen skapar spelvärlden och ger historien en bakgrund. 

Interfacet, eller gränssnittet, är det som är närmast spelaren. Gränssnittet inkluderar det som 

spelaren upplever med sina sinnen samt hur de interagerar med spelet, det vill säga spelets 

kontroller.37 

3.1.1 Varför spelar människor datorspel 

Varför väljer då människor att engagera sig i dessa spel och aktiviteter? Skälen kan vara 

många och nedan kommer en sammanfattning av vad några studier har kommit fram till.  

I en undersökning utförd av XEOdesign (2004) kom de fram till att personer spelade spel 

främst för att ändra eller omstrukturera sina inre upplevelser, eller som de uttrycker det 

’People play games to change or structure their internal experiences.’38 

                                                 
34 J Rambush, Mind games extended – Understanding gameplay as situated activity, Linköping Studies in Science 

and Technology, Dissertation No. 1359, 2010, s.5-6. 
35 JH Murray, Toward a Cultural Theory of Gaming: Digital Games and the Co-Evolution of Media, Mind, and 

Culture, Popular Communication, 4(3), 2006, s.187. 
36 Sageng, JR, et al. (red.), The Philosophy of Computer Games, Philosophy of Engineering and Technology 7, 

Springer Science + Business Media B.V., 2012. 
37  J. Takatalo et al., Presence, Involvement, and Flow in Digital Games,  i Bernhaupt, R, (red.), Evaluating user 

experience in games – Concepts and methods, Springer-Verlag London Limited, 2010, s.24. 
38 N Lazzaro, Why We Play Games: Four Keys to More Emotion Without Story, EXODesign, 2004, s. 7. 
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Mer konkret betyder detta att för vissa spelare kan spel vara ett sätt att komma bort från tankar 

förknippade med skola och jobb, det kan också vara en möjlighet att möta nya utmaningar 

som de inte upplever i vardagen eller uppleva en spännande berättelse. De flesta spelare 

värdesätter känslan av utmaning och uppskattar att helt låta sig slukas av upplevelsen. Att 

spela kan också vara ett sätt att slappna av och varva ner efter till exempel en stressig dag på 

jobbet.39 

I samma undersökning fastställde de fyra typer av upplevelser inom datorspel som kan 

användas för att framkalla känslor: Hard Fun, Easy Fun, Altered States och The People 

Factor. I dessa upplevelser, som författarna kallat keys (som hädan efter kommer att 

översättas till svenskans nycklar), finns också integrerat varför människor spelar spel. En 

annan rapport som undersöker de bakomliggande motiven för att människor spelar är 

Motivation For Playing Online Games, skriven av Nick Yee och publicerad i Cyber 

Psychology & Behavior 2006. I denna gör de en liknande uppdelning av viktiga komponenter 

och upplevelser som motiverar spelaren till att spela. Istället för fyra använder sig Nick Yee 

tre: Social, Achivement och Immersion.40 I denna studie kommer ramverket från XEOdesign 

att användas, men en löpande reflektion av Nick Yees artikel och annan litteratur kommer att 

ske.  

Ett begrepp som ofta används för att beskriva ett lyckat spel är flow. Flow som begrepp 

skapades av Mihaly Csikszentmihalyi i mitten av 70-talet.41Med flow menas att spelaren blir 

helt absorberad och all uppmärksamhet läggs på aktiviteten. Det finns ingen ensidig definition 

av vad det är som skapar flow, men förklaringar brukar innefatta något eller några av följande 

begrepp: kontroll, koncentration, nyfikenhet, inneboende intresse, glädje och så vidare.42  

I Hard Fun kommer känslorna från att engagera sig med meningsfulla utmaningar, strategier 

och puzzel. Detta bygger på främst på att skapa frustration, eller utmaning, som kan leda till 

triumf när hindret övervinns. 43  Spelar som uppskattar denna typ av utmaningar brukar säga 

att de spelar för att se hur duktiga de faktiskt är, för att de uppskattar att ha flera olika 

utmaningar att jobba mot eller för att se om de kan överlista spelet.44 I fallet med onlinespel, i 

Nick Yees artikel, vidareutvecklas denna sista punkt till att handla om analys och optimering 

av spelet och den egna spelkaraktären.45 

Med Easy Fun menas den glädje spelaren får av att vara nyfiken och uppleva spelets historia 

och intriger. Om en spelutvecklare skapar ett spel som använt sig av denna nyckel, eller 

lyckats skapa en känsla av denna upplevelse, motiverar detta spelaren att ta beslut, överväga 

beslut och utforska spelet vidare. Ett detaljerat spel med djup som samtidigt undviker att vara 

övertydligt och där det finns plats för tvetydighet och ofullständighet kan bidra till en känsla 

av mysterier och förundran. Easy Fun handlar om att hålla kvar spelarens uppmärksamhet 

snarare än att fokusera på att vinna spelet. Det handlar också om att ge en känsla för äventyr, 

glädje i att utforska nya världar med intressanta individer, följa en intressant berättelse och 

känna engagemang för sin spelkaraktär. Men denna upplevelse är inte avgränsad till att bara 

skapas av storslagna historier och äventyr utan kan också komma av en speciell känsla i ljudet 

                                                 
39 Ibid  
40 N Yee, Motivations for Playing Online Games, Cyber psychology& Behavior Volume 9, Number 6, 2006, s. 

773. 
41  M Csikszentmihalyi, Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1988, s.3. 
42 Chin-Lung Hsu, Hsi-Peng Lu, Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences 

and flow experience, Information & Management 41, 2004, 853–868, s.857. 
43 N Lazzaro, Why We Play Games, s.3. 
44 Ibid. 
45 N Yee, Motivations for Playing Online Games, s.773. 
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av att en kortlek blandas.  En detaljerad värld behöver inte nödvändigtvis betyda en vacker 

värld i 3D utan kan också anta andra former.46 I den besläktade kategoriseringen som i 

Motivation for playing online games kallas för immersion finns också rollspelande och 

anpassning (engelskans customization) listade som viktiga. Med anpassning menas främst 

anpassning av spelarens karaktär, och då i form av utseende, stil, färgscheman och tillbehör.47 

En annan nyckel för att skapa engagemang och värde för användaren är vad de i rapporten 

kallar Altered States. Detta innebär att spelaren spelar för att förändra hur de känner, vilket 

skulle kunna beskrivas som en slags terapi. Detta kan återkopplas till skäl såsom att komma 

bort från verkligheten eller att landa efter en hård arbetsdag. Det kan också vara för att 

motverka uttråkning, förbättra sin självbild eller utveckla sig inom något som man anser har 

betydelse. Ofta är det så att denna känsla kommer av hur uppfattning, tankar och beteenden 

kombineras i en social kontext för att skapa känslor som upphetsning/engagemang och 

lättnad.48 

The People Factor handlar om de känslor som spelets sociala kontext skapar. Till detta hör 

tävling mellan spelare, samarbete mellan spelare och också det skådespel eller event som 

spelandet kan vara.  Detta betyder bland annat att vissa spelare ser spelandet som ett tillfälle 

att bjuda över vänner, även om de egentligen inte gillar själva spelandet. Muliplayerspel är 

enligt EXOdesign de spel som har bäst förutsättningar för att skapa denna upplevelse eller 

använda denna nyckel.49 Denna sociala komponent är, som tidigare nämnt, också en av de 

kategorier som nämns i Motivation for playing online games. Som bakomliggande orsaker 

uppges bland annat en vilja att: hjälpa andra, skaffa vänner, samarbeta, lyckas som grupp, ge 

och få support. Denna sociala komponent inkluderar då även en del av det som i EXOdesign 

kallas Alterned States.50  

3.1.2 Social interaktion mellan spelare 

Relaterat till varför spelare väljer att spela spel är också varför spelare engagerar sig i sociala 

forum och delar information mellan sig. Yong Sauk Hau och Young-Gul Kim på College of 

Buisness School i Seoul, Sydkorea, utförde en undersökning där data från 1244 medlemmar 

av ett Sydkoreanskt e online-användarforum analyserades. 51 I denna undersökning kom de 

främst fram till tre saker:  

Det första är att oberoende av vilken grupp användarna tillhörde så var inre motivation en 

viktig faktor för att de ska dela den innovationsfrämjande kunskap som de har. I artikeln 

konstateras att användarnas erfarenheter av glädje, stolthet och tillfredsställelse verkar skapa 

en positiv attityd för att dela kunskap. 52 

Det andra är att yttre motivation för att dela sin kunskap både kan ha olika effekter på 

användarnas vilja att dela kunskap.  Om yttre belöningar var väntade visade det sig att 

innovativa användare53 kände att de blev negativt påverkade, vilket kunde resultera i att sänka 

                                                 
46 N Lazzaro, Why We Play Games. 
47 N Yee, Motivations for Playing Online Games, s.773. 
48 N Lazzaro, Why We Play Games, s. 4-5. 
49 N Lazzaro, Why We Play Games, s.5. 
50 N Yee, Motivations for Playing Online Games, s.773. 
51 YS, Hau, YG, Kim, Why would online gamers share their innovation-conducive knowledge in the online game 

user community? Integrating individual motivations and social capital perspectives, Computers in Human 

Behavior 27, 956–970, 2011, s.956. 
52 Ibid, s.965. 
53 Användare som själv angav att deras innovationsfrämjande kunskap hade implementerats i spelprodukten eller 

kringliggande service. P.963 



 

   

13 

denna användargrupps vilja för att bidra. Därför finns det en risk med att använda/främja yttre 

belöningar såsom komplimanger, anseende, status på forumet och materiella belöningar. 

Istället såg denna användargrupp en stolthet i att dela sin kunskap, baserad på sin expertis, på 

forumet. Användare som kategoriserade sig själva som icke innovationsfrämjande påverkades 

dock inte av ytter motivation. 54 

Slutligen visade det sig att sociala variabler inverkade på attityder, normer och inställning till 

att dela sin kunskap med andra spelare. Delade mål har positiv inverkan på att vilja dela sin 

kunskap med de övriga spelarna. Däremot kan de sociala banden till de övriga gruppen ha en 

negativ inverkan på viljan att dela kunskap med andra spelare i gruppen.55 

3.2 Gamification 

I detta avsnitt kommer definitionen av gamification klargöras för att sedan följas av en 

genomgång av möjlig användning och mål, implementering, analyser gjorda av näringslivet, 

utveckling, och slutligen ett stycke om misstag och problem. 

3.2.1 Definitioner 

Gamification har avhandlats i ett antal artiklar och har diskuterats flitigt i media och 

fackskrifter. Detta avsnitt är en genomgång av hur begreppet gamification har definierats i 

dessa sammanhang.  

Kommersiella och allmänna definitioner 

Då gamification ofta diskuteras utanför ett akademiskt sammanhang kommer några exempel 

på vad som menas med uttrycket när det diskuteras i media och i näringslivet.  

Det första exemplet från media är från Louise Stigell (copy writer och gamification-

utvecklare), intervjuad i P3 morgonpasset, som definierar gamification som ’Man tar 

element från spel, det som gör spel roliga och beroendeframkallande… … Och man 

tillämpar det inom icke spelrelaterade områden’56  

Senare i den intervju som hölls i samband med arbetet med denna studie utvecklar hon 

definitionen till att det handlar om att inte bara tillämpa spelmekanismer utan också speltänk 

på områden som tidigare inte är spelrelaterade. I grunden handlar gamification om att göra 

aktiviteter roligare och effektivare enligt Louise Stigell. Vad det inte nödvändigtvis handlar 

om är att göra ett spel. Det kan vara att man utvecklar ett spel, men det kan lika gärna vara att 

man enbart implementerar vissa element från ett spel.57 

Ett exempel på vad som skiljer en gamifierad applikation från en applikation som bara 

visualiserar användardata är att den gamifierade applikationen ger feedback på det du har 

gjort samt sätter mål för vad du kan göra. En telefonapplikation som visar att du har ringt ett 

visst antal minuter på en månad är inte gamifierad, men kan vara gamifierad om den ger dig 

feedback på vad du har gjort, samt gör det möjligt för dig att sätta mål. Detta kan tillexempel 

vara att prata minst 30 minuter i månaden med en närstående, till exempel mormor eller 

farfar.58 

                                                 
54 YS, Hau, YG, Kim, Why would online gamers share their innovation-conducive knowledge in the online game 

user community?, s.965. 
55 Ibid. 
56 Sveriges Radio, intervju med Louise Stigell, Morgonpasset, 2013-10-16. 
57 Intervju med Louise Stigell, Spoon, Stockholm, 2013-11-20.  
58 Ibid. 
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I ett annat medieinslag, en intervju i Sydsvenskan, får Martin Thörnkvist från tankesmedjan 

Media Evolution frågan om vad gamification är. Han förklarar på följande sätt:59 

Kort sagt: användandet av spelmekanik på saker som inte är spel. Det handlar inte 

alltid om regelrätta spel utan du tar element från olika spelmekanismer, poäng, nivåer, 

medaljer, belöningar och applicerar det på något annat. Man skapar en motivation, ett 

incitament, för att fortsätta med någonting. 

I publikationen Gamification – How we can use game mechanics in areas that are not games 

publicerad av Media Evolution diskuterar Martin Thörnkvist mer utförligt om vad 

gamification är. I denna text pekar han också på svårigheterna med att utveckla bra 

gamifierade applikationer. För att undvika att bara ha mekanik baserad på att samla medaljer 

och poäng krävs det att någon som har kunskaper om hur man skapar incitament för att spela 

är med i utvecklingen. Vad som dock är oförändrat är tolkningen av vad gamification är: en 

applicering av spelmekanik på saker som inte är spel. Värt att notera är att definitionen60 som 

Martin Thörnkvist citerar från The Gamification Encyclopedia innefattar elementen som gör 

spel roliga. Det som gör spel roliga tolkas av honom som spelmekaniken. Detta går att utläsa i 

följande citat:61 

Gamification is the process that takes lessons learned from creating games and 

transfers them to areas that aren´t games at all. That is, using game mechanics to 

motivate the users of a service or a product to keep using it or use it more. 

En annan rapport om gamification är Gartners rapport Gamification Trends and Strategies to 

Help to Prepare for the Future. I denna använder de sig av följande definition: ’The use of 

game mechanics and game design in non-game scenarios’ 62 

Vilket är väldigt snarlik den formulering som M2 research använder i sin rapport 

Gamification in 2012: ’Gamification applies game design and mechanics to activities beyond 

traditional games.’63  

Definitioner av gamification i vetenskapen  

I och med att gamification har fått plats i media och i samhället har också den akademiska 

världen fått upp ögonen för frågan. Ett ämne som har diskuterats är definitionen och vilka 

gränser som kan sättas för vad som anses vara gamification.  

I From Game Design Elements to Gamefulness: Defining ”Gamification” publicerad 2011 

undersöker författarna begreppet Gamification för att fastställa en definition. De föreslår 

följande definition för gamification: ‘”Gamification” is the use of game design elements in 

non-game contexts.’64 

Författarna går igenom fyra begrepp (Game, Element, Design och non-game context) vilka de 

använder för att bygga upp ovanstående definition, och förklarar varför de inkluderat dessa i 

                                                 
59 Sydsvenskan, Vad är spelifiering, intervju med Martin Thörnkvist, 2011-11-7, www.sydsvenskan.se 
60 Gamification is the concept that you can apply the basic elements that make games fun and engaging to things 

that typically aren’t considered a game 
61 M, Thörnkvist, What is gamification, i  M, Thörnkvist, (red.) & S, Ponnert (red.), Gamification – how we can 

use game mechanics in areas that are not a game, Media Evolution, 2011, s.2. 
62 Gartner, Gamification Trends and Strategies to Help Prepare for the Future, 2012, s.6. 
63 M2 Research (2012), Gamification in 2012, s.3 
64  S, Deterding, D, Dixon, R, Khaled, & L, Nacke, From game design elements to gamefulness: defining 

"gamification". In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future 

Media Environments, 9-15, ACM, New York, 2011, s.10. 
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definitionen. Nedan kommer de svenska översättningarna spel, element, design och icke 

spelrelaterade områden att användas.  

Författarna gör tydligt att game (spel) i gamification refererar till spel och inte lek65. Den stora 

skillnaden på spel och lek är spelets mer strikta regler och mål, jämfört med lekens mer fria 

och tumultartade form. Författarna påpekar också att mycket av den kritik som riktats mot 

gamification är just att det främst är regler och mål som har använts i dessa applikationer. De 

anser att gamification är en strategi som går ut på att använda spelelement på ett icke 

spelrelaterat området.  

Vad som är element, eller spelelement, är svårt att klassificera och det finns en debatt kring 

ämnet. Med element i definitionen menas element som är karaktäristiska för spel, element 

som är närvarande i de flesta (men inte nödvändigtvis alla) spel, lätt associeras med spel samt 

har en viktig roll i spelandet. 

Författarna anser att från speldesignerns sida så är den stora skillnaden mellan att designa ett 

vanligt spel och att designa en gamifierad applikation att den sistnämnda inte har intentionen 

att vara ett riktigt spel. Istället är det element från spel och speldesign som används.66 

Ett annat angreppsätt som används av Kai Huotari och Juho Hamari i artikeln Defining 

Gamification – A Service Marketing Perspective publicerad 2012 är att analysera begreppet 

med ett tjänstemarknadsteoretiskt perspektiv. De argumenterar att spel kan definieras som en 

service (tjänst) där denna är producerad via ett samarbete mellan spelutvecklarna och 

användaren. I detta samarbete är spelutvecklaren ansvarig för att skapa det som i avsnitt 3.1 i 

denna studie beskrivs som spelmekaniken, berättelsen och interfacet. Användaren bidrar med 

sin del av skapandet när denne interagerar och använder sig av spelet. I tjänstemarknadsteori 

definieras värdet för en tjänst enbart utifrån kundens subjektiva upplevelse, och det enda 

leverantören kan erbjuda är ett så kallat ”värdeförslag”, se mer i kapitel 4.1.1. De resonerar 

sig fram till att om spel ses med hjälp av denna tjänstemarknadsteori måste begreppet 

gamification definieras om. Detta därför att spelet som sådant är beroende av användarens 

subjektiva upplevelse av spelfulhet, att användaren uppfattar spelet som just ett spel, för att 

kunna räknas som ett spel. I och med detta är det inte lönt att använda sig av begrepp som 

spelelement eller speldesign utan gamification bör istället definieras utifrån den upplevelse 

som utvecklaren vill ge användaren. Den upplevelse eller känsla som utvecklaren försöker 

skapa hos användaren, enligt författarna, bör vara just spelfullhet (eller gamefulnes på 

engelska). Därmed blir gamifiering en process att från utvecklarnas sida förbättra en tjänst 

med ett erbjudande om en ”spelfull” upplevelse, med avsikt att underlätta för användaren i 

dennes värdeskapande. Med deras egna ord är gamification: ‘A process of enhancing a service 

with affordances for gameful experiences in order to support user's overall value creation.’ 67 

Värt att notera är att värdeskapandet i denna definition alltså är väldigt närbesläktat med 

uppskattning av spelet, eftersom spelets värde skapas genom att användaren integrerar och 

använder applikationen. Värdet på tjänsten (spelet) är alltså det värde som användaren tycket 

att applikationen har. 

 

 

                                                 
65 …”Relates to games, not play…” 
66 S, Deterding, D, Dixon, R, Khaled, & L, Nacke, From game design elements to gamefulness, s.12. 
67  K, Hutari, & J, Hamari, Defining gamification: a service marketing perspective, In Proceeding of the 16th 

International Academic MindTrek Conference, 17-22, New York, 2012, s.19. 
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3.2.2 Mål och användningsområden 

Nu när bilden av gamification har klarnat, vilka är användningsområdena? Exempel på 

områden där det redan idag existerar gamifierade applikation är träning68, skola69 och att 

utveckla den egna hjärnans egenskaper70 Men varför har utvecklarna valt att använda detta 

verktyg och vilka positiva egenskaper kan fås från gamification? 

Enligt Louise Stigell handlar implementering av gamification ofta om att skapa en ökad 

motivation för en aktivitet, förändra beteenden och ge positiv feedback för att kvarhålla ett 

önskat beteende. Genom att utnyttja vad spel generellt har för egenskaper kan utvecklarna 

skapa applikationer inom icke spelrelaterade områden som drar nytta av dessa. Ett område där 

spel visat sig fungera bra är när det handlar om att lära ut eftersom spel i de flesta fall är små 

inlärningssystem. För att komma vidare i spelet krävs ofta ny kunskap eller att spelaren lär sig 

nya metoder. Ett annat område där spel är effektivt är att berätta historier och kommunicera 

med människor, eftersom de skapar engagemang.71 Ett möjligt implementeringsområde skulle 

till exempelvis kunna vara miljöfrågor. Detta då det egna beteendet sällan ger en märkbar 

feedback, och perspektiven är långa.72  

I den analys som Gartner har gjort på området gamification kom de fram till att det bland 

annat finns potential inom: Miljö/Energi, medarbetareffektivitet, hälsa, kunskapshantering, 

rekrytering, introduktion för medarbetare och att låta allmänheten bidra till lösningar 

(engelskans crowdsourcing).73 

Ett exempel på områden där gamification diskuteras är inom transportsektorn som en del av 

ITS-lösningar. Den 2:a oktober 2013 höll Ertico74 ett webbaserat seminarium som behandlade 

gamifiering av transporter. Möjligheter som togs upp under detta var bland annat gamification 

för att skapa en trygghet hos användaren vilket skulle underlätta för de att våga förändra sitt 

beteende och sina resvanor. Detta skulle ske bland annat genom att ge tydlig feedback på hur 

förändringar faktiskt påverkar resandet, och visualisera andra alternativ än de som användaren 

har i sitt dagliga resande. En annan möjlighet som nämndes var att använda gamifierade 

applikationer som en informationskanal till användarna.75  

Exempel på applikationer som använt gamification 

Det efterföljande avsnittet kommer att innehålla ett antal exempel på genomförda projekt där 

gamification har använts. Detta främst för att ge konkreta exempel på hur detta verktyg har 

använts i praktiken. Ett mindre antal fall kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel 4.2.   

För träning finns bland annat Nike+, Zombies, Run!, The Walk och Pact. De tre förstnämnda 

är applikationer som tar in data från användarens löpning och/eller gång. Dessa kommer att 

behandlas mer i detalj senare. Pact är ett verktyg som låter användarna sätta ut mål, till 

exempel att vara på gymmet tre dagar i veckan, som om de uppnås ger en belöning i form av 

pengar. Dessa pengar betalas in av de användare som inte uppfyller sina mål. Applikationen 

har fått mycket medial uppmärksamhet och har bland annat blivit uppmärksammad i New 

York Times och CNBC. Applikationen har dock många tekniska brister vilket vid dagens 

                                                 
68 Sveriges Radio, intervju med Louise Stigell, ~05:00. 
69 Ibid.  ~16:00. 
70 Ibid, ~13:00. 
71 Intervju med Louise Stigell, Spoon. 
72 Sveriges Radio, intervju med Louise Stigell, ~28:00. 
73 Gartner, Gamification Trends and Strategies to Help Prepare for the Future, s.6. 
74 Enligt http://www.ertico.com/about-ertico/ är Ertico: ett nätverk för aktörer inom ITS i Europa och är initierat 

av medlemmar i europeiska kommissionen, transportministerier och europeiska industrier.  
75 Richard Harris, Solution Director, Xerox, Ertico webinar om gamification, 2013-10-02. 

http://www.ertico.com/about-ertico/
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datum har resulterat i ett snittbetyg på 2.9 på Google play, där ca 38 % (522 röster) av de 

totalt 1376 recensionerna har angivit betyget ett på en skala till fem.76 

Inom utbildning drev skolan Vittra Telefonplan ett projekt där de gjorde en analog 

gamifiering av sin utbildning, ett koncept som de kallade blixtjakten. Målet med blixtjakten 

var att få eleverna att lägga fokus på skolarbetet, trots alla de distraktionselement som finns i 

skolans vardag. Genom att göra om dessa distraktioner till monster med elevernas hjälp, och 

sedan skapa mål från skolans sida kunde ett spel med positiv feedback på önskat beteende och 

negativ feedback på oönskat beteende skapas.77 Om en lektion där konceptet användes, vilket 

kallades en game-lektion, skulle utföras började klassen med sex blixtar(poäng) och fick välja 

två av totalt fyra områden (samarbete, mod, ansvar, arbetsro och fokus) som de ska levla 

under lektionen.78 Går lektionen bra och de kan undvika monster kan de maximalt samla på 

sig 11 blixtar, de fem startblixtarna plus tre blixtar per fokusområdet. Går lektionen mindre 

bra och distraktionsmonstren dyker upp kommer blixtar att försvinna. Exempel på monster är 

Facebook, prata i mun på andra elever eller att eleverna är egoistiska. Som belöning för de 

insamlade blixtarna kan klassen exempelvis gå och simma eller ha en klassfest. 79  

Ett annat exempel på gamifierad undervisning är Khan Academy, en icke vinstdrivande sida 

med det självuttalade målet att förbättra människors utbildning genom att tillhandahålla ett 

gratis högkvalitativt undervisningsverktyg. Tjänsten bygger på att eleven kan nå en mängd 

resurser via vilken internetuppkopplad dator som helst. Resurserna kan till exempelvis bestå 

av videos, interaktiva problem och uppgifter. Alla statistik kring hur studerandet går sparas på 

webbplatsen och görs tillgängligt för användaren så att denne kan följa sin utveckling. 

Statistiken kan också göras tillgänglig om användaren/eleven har en lärare eller förälder för 

att de enkelt ska kunna följa med i utvecklingen samt se vart de behöver ge stöd. Användaren 

kan också få feedback i form av medaljer och utmärkelser. Som de själv beskriver det:80 

We're full of game mechanics. As soon as you log in, you'll start earning badges and 

points for learning. The more you challenge yourself, the more bragging rights you'll 

get. 

Dessa kan tillexempel delas ut för något simpelt som att användaren röstar upp ett inlägg 

på forumet eller något mer krävande som att användaren har ställt en fråga som femtio 

andra användare har röstat upp (som en bra fråga).81 

                                                 
76 Google, Pact, play.google.com, 2013-01-09 
77 Sveriges Radio, Spelifiering, Tekniksafari, 2013-02-25, 2:30-3:00. 
78 Gamification i skolan, Blixtjakten, spelifieralarande.se 
79 Sveriges Radio, Spelifiering, Tekniksafari  
80 Khan Academy, About, www.khanacademy.org 
81 Khan Academy, Badges, www.khanacademy.org 
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Rädda Barnen har en gamifierad hemsida kallad 

Livets Lotteri där de låter användaren snurra på ett 

”lyckohjul” med världens alla länder, se figur 3, 

hjulet är uppdelat på ett sådant vis att varje land har 

samma andel av hjulet som sannolikheten att en 

slumpvis vald födsel skulle ske i det landet.  När 

hjulet har stannat visas en video från landet vilket 

övergår i en film på animerat nyfött barn med 

användarens namn på sin namnbricka. Tillsammans 

med detta visas information kring hur det är att vara 

barn i landet, vilka risker och problem som finns, 

och länkar till Wikipedia, Google, Youtube och 

Flickr för att möjliggöra vidare utforskning.82 

Två klassiska exempel som tas upp som gamifierade 

applikationer är Instagram och Facebook. Enligt 

medieforskaren Mikolaj Dymek fungerar 

funktionerna för att gilla, kommentera och dela som 

en typ av feedback-mekanismer. Dessa funktioner är 

kvantifierat och visualiserat engagemang hos mottagaren. Förenklat är det tre tydliga steg av 

engagemang: det lägsta är att mottagaren väljer att gilla ett inlägg, steget ovanför är att 

mottagaren tar sig tid att kommentera inlägget och det högsta är att mottagaren uppskattar 

inlägget så pass att denne väljer att dela det i sitt egna sociala nätverk. 83 

En gamifierad applikation med hög popularitet är Waze, en trafikinformationsapplikation som 

vi kommer att komma tillbaka till i kapitel 4.2.x. Applikationen bygger på att användaren 

delar med sig av data kring sin resa till applikationen och får i gengäld ta del av de fördelar 

som den samlade trafikdatat ger. Dessa fördelar kan vara information om trafikträngsel, 

varningar för till exempel vägbyggen och poliser samt att applikationer kan planera resan 

utifrån de rutter som har minst trafikstopp. Användaren får feedback från applikationen bland 

annat genom sin avatar, som får en utvecklad design i desto mer användaren bidrar med data 

och använder applikationen.84  

En annan version av gamification vars mål är att användaren ska dela med sig av någon resurs 

de innehar är Foldit. Foldit är ett pusselspel som går ut på att användaren ska vika proteiner på 

ett sådant sätt som ger så hög poäng som möjligt. Poängen ges av hur optimalt viket proteinet 

är, baserat på verkliga data kring proteiner. Foldit tar nytta av människans naturliga förmåga 

att lösa puzzel och problem för att undvika att behöva använda väldigt stora mängder 

datorkraft för att lösa problemen/beräkna hur proteiner ska vara vikt. Som de själv uttrycker 

det: ‘Foldit attempts to predict the structure of a protein by taking advantage of humans' 

puzzle-solving intuitions and having people play competitively to fold the best proteins.’85 

På hemsidan, www.fold.it, kan människor eller grupper tävla i att lösa olika proteiner, eller 

puzzel, med så hög poäng som möjligt. Proteinerna som pusslet baseras på är alltså verkliga 

proteiner som ännu inte har fått någon lösning. Ett uppmärksammat exempel på detta var när 

                                                 
82 Rädda barnen, Livets lotteri, www.livetslotteri.se 
83 Sveriges Television, Intervju med Mikolaj Dymek, Alla är fotografer, www.svtplay.se, 2013, ~8:00. 
84Waze, About, www.waze.com 
85 Foldit, about, www.fold.it 

Figur 3, Livets Lotteri, Källa: 

www.livetslotteri.se 

http://www.fold.it/
http://www.svtplay.se/
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en grupp av spelare löste ett protein som forskare inom aidsforskningen jobbat länge på, bland 

annat skrevs det om detta på NBC News.86  

Inom hälsoapplikationer finns JEPP som är en svenskutvecklad applikation för 

företagshälsovård. Applikationen är tvådelad, en del för arbetsgivaren och en del för den 

anställde. Delen för den anställde består i en rad olika funktioner. Bland annat kan denne 

ställa upp egna mål och logga sina framsteg mot dessa. Det finns också en social del där den 

anställde kan få peppkommentarer och tips av sina kollegor. För arbetsgivaren är Jepp ett 

verktyg för att se hur de anställda mår utan att de anställda måste svara på olika typer av 

hälsoundersökningar.  Arbetsgivaren kan också få en bild av vilka (hälso)områden bör 

prioriteras och ge rekommendationer. Annan data som görs tillgänglig för arbetsgivaren är 

varför människor är sjukfrånvarande och vilka ekonomiska vinster och förluster som finns 

som är kopplade till hälsan. Enligt utgivaren är all data till arbetsgivaren på gruppnivå för att 

respektera den personliga integriteten.87 

En applikation som liknar samma typ av gamification som Stack Overflow, se kapitel 4.2.4 

för en detaljerad genomgång, är Cykelrapporten. Cykelrapporten är en applikation som är 

framtagen av cykelfrämjandet och Folksam för att förbättra cyklisters situation i trafiken. 

Applikationen, som både är en hemsida och en mobilapplikation, är ett verktyg för att 

rapportera om problem och förbättringsförslag till beslutsfattare. Tanken är att när en cyklist 

stöter på ett problem, eller har ett förslag på något som kan förbättras, markerar hen detta på 

en karta. Tillsammans med markeringen kan cyklisten skriva i fritext, bifoga en bild och 

kategorisera rapporten. När detta är gjort blir rapporten synlig för alla andra som använder 

applikationen eller besöker hemsidan. De andra användarna kan sedan rösta på de förslag de 

samtycker med och vid tio röster skickas förslaget vidare till kommunen.88 

3.2.3 Analyser gjorda av näringslivet 

I Gartners rapport Gamification Trends and Strategies to Help to Prepare for the Future 

skriven av Brian Burke och publicerad 2012 listar de ett antal antaganden de gör för den 

framtida utvecklingen av gamification. Till exempel räknar de med att 80 % av de nuvarande 

gamifierade applikationerna kommer att ha misslyckats med att nå sina mål, och detta främst 

på grund av dålig design. De räknar också med att vid 2016 kommer gamification vara ett 

nödvändigt element för märken och affärer för att driva deras marknadsföring mot kunder och 

kundlojalitet.89  

Accenture hade i 2013 års första nummer av sin publikation Outlook, The journal of high-

performance business med en artikel kallad Why gamification is serious business. I denna 

genomgång av gamification nämner de områden som att öka kunders lojalitet, motivera 

köpare och kvarhålla och motivera talangfulla medarbetare. Två bakomliggande skäl till att de 

tror att gamification kommer att öka i vikt är att den s.k. generation Y90 börjar komma upp i 

åldrarna samt att överetableringen av digitala tjänster gör det svårare för företag att särskilja 

sig. De listar också sju speciellt vikta spelelement:91 Status, Milestones, Competition, 

Rankings, Social connectedness, Immersion reality och Personalization. Av dessa är 

motiveringen till följande speciellt intressanta:  

                                                 
86 NBCNews, Gamers solve molecular puzzle baffled that scientists, 2011. 
87 Jepp, hemsida, https://gojepp.se/ 
88 Cykelrapporten, Mer information om Cykelrapporten, www.cykelrapporten.se 
89 Gartner, Gamification Trends and Strategies to Help Prepare for the Future, s.4. 
90 Den generationen som är födda mellan 1980 och 2000 vilka har växt upp med internet och smarta telefoner 
91 Accenture, Why gamification is serious business, Outlook - The journal of high-performance business, 2013, 

s.2. 
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 Status: Status beskrivs som viktigt då spelare drivs av att få bekräftelse av sitt sociala 

community.  Som exempel använder de Stack Overflow och betonar att användarna får 

medaljer som syns på deras användarsidor. 

Social connectedness: Beskrivs som viktigt för att människor ofta väljer att spela ett spel för 

att deras vänner på sociala nätverk spelar spelet och gillar det. Det betonas också att om spelet 

gillas av tillräckligt många så kan det utlösa en ”svallvåg” av intresse för applikationen.  

Immersion reality: Beskrivs som den detaljerade grafiken och de snygga animationerna.  

Personalization: Beskrivs som en möjlighet att anpassa applikationen och på ett sådant sätt 

skapa en känsla av att det är användarens egen applikation, en känsla av ägande.  

3.2.4 Utveckling av gamifierade applikationer 

Detta avsnitt rör viktiga koncept och faktorer för utveckling och implementering av 

gamifierade applikationer. 

Incitament och feedback 

För att skapa incitament, mål och ge feedback krävs en förståelse för hur dessa ska utformas 

och vad utformningen baseras på. Ofta finns det två huvudgrupper av mål att utgå ifrån när 

gamifiering ska appliceras: användarens mål och leverantörens mål. Leverantörens mål kan 

till exempelvis vara att skapa engagemang, öka sin försäljning, få färre sjukskrivningar, få 

användare att bidra med data och information, sälja den gamifierade applikationen eller öka 

effektiviteten hos sina anställda.  Användarens mål kan exempelvis vara att förbättra sin 

fysiska form, utbilda sig, ha en bättre trafikupplevelse, bidra till utveckling eller att motverka 

uttråkning. För att en effektiv gamifiering ska vara möjlig måste några mål från dessa två 

grupper gå att kombinera på ett sådant sätt att de kan skapa (minst) ett gemensamt mål. Detta 

gemensamma mål kan då sedan implementeras i den gamifierade applikationen. 92  

Kring detta finns också en etisk diskussion. Enligt Patrick Prax, intervjuad den 16:e december 

2013, finns ett moraliskt dilemma där leverantören av en tjänst inte tar hänsyn till 

användarens reella mål utan istället utnyttjar spelmekanik för att enbart maximera företagets 

egna mål. Ett exempel på detta är, enligt Patrick, när ett företag istället för att lösa de 

grundläggande problemen som exempelvis en tråkig och understimulerade tjänst har enbart 

lägger på ett lager spel för att kvarhålla personalen några extra månader innan de lämnar 

tjänsten. Detta skulle kunna ses som att företaget botar symptomen, att de anställda snabbt 

lämnar tjänsten, på en dålig anställning istället för att ta tag i de verkliga problemen. Han 

menar alltså att vid konstruktionen av mål och feedback i denna typ av tjänster bör en kritik 

kring varför målen formuleras på ett visst sätt alltid vara närvarande.93 

Implementation 

För implementering av gamification, eller för applicering av gamification på en existerande 

produkt eller tjänst, är det i grunden viktigt att förstå varför denna typ av spelmekanik skulle 

få ett gensvar hos användaren. Det är alltså i grunden viktigt att förstå varför människor väljer 

att spela spel.94 

Gamifiering används, som tidigare behandlat i kapitel 3.2.2, ofta för att skapa motivation, 

engagemang eller för att ge användaren en angenämare upplevelse. I och med detta, att 

                                                 
92 Intervju med Louise Stigell, Spoon. 
93 Intervju med Patrick Prax, Uppsala universitet, 2013-12-16 
94 Gary Bridgeman, CEO, Hodos Media, Ertico webinar om gamification, 2013-10-02. 



 

   

21 

gamification är användarcentrerat, är det också viktigt att ta med användaren både i 

utvecklingsfasen och i implementeringen. Under hela utvecklingsprocessen bör man testa mot 

den tilltänka användaren som också bör finnas med i resonemanget kring utvecklingen.95 

Charles Hunter från Mudlark, ett produktionsbolag baserat i Sheffield som arbetar med 

gamification96, betonar också han vikten av att ha med användaren hela vägen från idéstadiet: 

som en imaginär typanvändare, via alfa- och beta-testning till att ta in feedback och respons 

från verkliga användare. 97 

Spel och applikationer idag existerar i ett brus där det är svårt att locka och behålla 

användare.98 Som användare är man känslig för att aktivt behöva föra in information eller föra 

in aktiviteter i applikationen. Optimalt är om applikationen passivt kan samla in relevant data, 

risken är annars att applikationen inte når en bred publik utan bara ett mindre antal 

specialintresserade. Det finns också en kvarhållningseffekt där användare är ovilliga att föra 

in data i en ny applikation som de redan registrerat i en annan. Ett exempel är att många är 

ovilliga att byta löpapplikation om detta kräver att användaren börjar om från scratch med 

datainsamlingen.99 

I och med att gamification ofta bygger på att ge feedback kring användarens beteende finns 

det en konflikt mellan kravet på att data existerar och hoten mot den personliga integriteten 

som blir följden av denna datainsamling. Exempelvis tar Louise Stigell upp hur viktig denna 

fråga var när de utvecklade hälsoapplikationen Jepp, se avsnitt 3.2.2. Om användaren inte kan 

se ett bra svar på fråga ”Varför ska jag engagera mig i det här så att min chef ser hur många 

steg jag tar idag?” är det svårt att få acceptans.100  Om det inte finns acceptans för 

datainsamlingen, finns det inte heller data att bygga en applikation runt.   

Erfarenheter från implementation av transportpåverkande åtgärder i Stockholmsregionen 

Praktiska erfarenheter av att implementera digitala tjänster för att ändra resebeteende i 

Stockholmsregionen finns bland annat från de mobility management-åtgärder som utfördes 

vid ombyggnationen av E18. Som en del av dessa drevs ett pilotprojekt i samarbete med ett 

stort teknikföretag i Kista. Detta projekt hade som mål att få de anställda att samåka mer, och 

på sådant sätt reducera trafiken till och från Kista. Projektet bestod av en internetbaserad 

tjänst för samåkning där de anställda kunde anmäla rutter som de åkte på samt söka efter en 

rutt för den väg som de var intresserade av att samåka på. Enligt Pernilla Wistrand, 

projektansvarig från Trafikverket, fanns det en rad skäl till att projektet, och ett pågående 

uppföljningsprojekt, fick ett begränsat genomslag. 

Ett av de problem projektet stötte på var av tekniskt art. Problem med registrering av 

användare och sökningar i applikationen efter resor förekom. Ett annat var problem med att nå 

ut till användarna, först eftersom det var svårt att lokalisera vilka som var medlemmar i den 

relevanta gruppen: företagets anställda som var lokaliserade i Kista. I denna pilotstudie 

konstaterades också att en mobil applikation saknades, vilket gjorde att användarna saknade 

ett naturligt sätt att interagera med tjänsten, då normen idag är att dessa har en applikation 

som går att nå på telefonen. En annan observation som gjordes var att efter att ha fått kontakt 

                                                 
95 Intervju med Louise Stigell, Spoon. 
96 Mudlark, hemsida, http://wearemudlark.com/ 
97 Charles Hunter, Charles Hunter, Co-founder and Managing Director, Mudlark, Ertico webinar om gamification, 

2013-10-02. 
98 Ibid.  
99 Intervju med Louise Stigell, Spoon. 
100 Ibid. 
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via applikationen frångick många att använda denna, för att istället övergå till att 

kommunicera via vanlig e-post.101  

Både i den första piloten och i uppföljningsprojektet som pågår för tillfället har Pernilla 

Wistrand upplevt det som det är svårt att få ordentligt genomslag på företagen, och att frågan 

trots uttalade mål om att förespråka ett miljövänligare resande inte har fått ordentligt stöd och 

blivit prioriterad. De ansvariga på bolagen har för dålig uppbackning, och därför har projekten 

inte nog med resurser för att få ett genomslag. Det har också varit svårt att få kontaktpersoner 

på företagen som har varit riktigt engagerade i projekten. Det finns alltså en tröghet på 

företagen vid implementering av denna typ av åtgärder. 102   

Under detta arbete hade Pernilla Wistrand önskat en större möjlighet av att skapa incitament 

utan att kostnaderna drar iväg. Ett problem relaterat till detta var att de hade svårigheter att 

skapa incitament för att registrera att en samåkning hade skett. Detta ledde till att det var svårt 

att få siffror och data på vilket genomslag projektet hade fått, mätbarheten blev lidande.103 

Ett problem som många såg till i planeringsfasen var att det skulle finnas en osäkerhet att åka 

med okända människor och att släppa in okända människor i sin bil. Under 

uppföljningsintervjuerna visade det sig dock att de flesta hade en mer positiv syn på detta än 

väntat, och att användarna också hade även en positiv syn på initiativet att starta projektet. Det 

går att tänka sig att det finns ett stort mörkertal för hur många som blev avskräckta av tanken, 

då de troligen inte registrerade sig på projektet och därmed var med på dessa 

uppföljningsintervjuer.104 

I fallet för reseapplikationer och reseinformation har Greger Henriksson, forskare på Centre 

for Sustainable Communications på KTH, bland annat undersökt hur resenärer använder 

denna typ av applikationer. Resenärer använder generellt inte de 

reseinformationsapplikationer som finns för sina standardresor, utan väljer istället att använda 

dem när de ska utföra en ny resa eller att något i deras rutin ändras. När detta sker är det 

viktigt att det finns ett naturligt sätt för användaren att använda applikationer, samt att 

användaren känner tillit för den information applikationen ger.  Exempelvis har det visat sig 

att när det uppkommer stora problem i trafiken, som vid kraftig kyla och snöfall, litar inte 

resenärerna på den information som deras standardapplikation ger.105 

Misstag och problem 

Ett vanligt misstag som görs är att tro att bara genom att använda gamification i en 

applikation kommer det automatiskt att leda till ett ökat engagemang för produkten eller 

tjänsten.106107 Som Alan Chorney poängterar i Taking the game out of gamification innehåller 

alla spel vissa av dessa element, men långt ifrån alla blir lyckade eller roliga.108 Ett exempel 

på detta är att enligt en icke namngiven VD på ett svenskt spelföretag, citerad i Content 

Strategies of the Future: Between Games and Stories – Crossroads for the Video Game 

                                                 
101 Intervju med Pernilla Wistrand, Trafikverket, 2013-12-13 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Intervju med Greger Henriksson, forskare på Center for Sustainable Communications, KTH, 2013-12-18. 
106 Intervju med Louise Stigell, Spoon. 
107 Intervju Med Patrick Prax 
108 A, Chorney, Taking the Game Out Of Gamification, Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management, 

Volume 8, 2012. 
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Industry, blir enbart cirka 25 % av de spel som utvecklas vinstgivande och av dessa blir bara 

ett fåtal en global framgång.109 

Ett annat problem som har uppmärksammats är det som handlar om inre kontra yttre 

motivation för att utföra en uppgift. Scenariot är sådant att om det initialt finns en inre 

motivation för att utföra en uppgift men att fokus sedan flyttas till en yttre motivation, 

exempelvis att samla poäng eller belöningar, visar bland annat forskning kring varför spelare 

delar sin kunskap på onlineforum att risken finns att den inre motivationen försvinner. Risken, 

förutom att den yttre motivationen kan ge sämre resultat än den inre, är då att om den yttre 

motivationen sedan försvinner riskerar produkten eller servicen att tappa sitt värde för 

användaren.110 Detta kan leda till en kortsiktighet för applikationen, och det blir lätt ett fokus 

på topplistor och poäng istället för de bakomliggande, inre motivationen för att utföra 

något.111 

  

                                                 
109 M, Dymek, Content strategies of the future: between games and stories -- crossroads for the video game 

industry. In Proceedings of the 3rd international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and 

Arts, ACM, New York, 2008, s.422. 
110 DB, Janitzek, Gamification: The What And Why Not?!- A Case Study, Copenhagen Business School, 2012, 

s.70. 
111 Källa 
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4. Fallstudier 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur fall som har lyckats med sin implementering av 

gamification har gått till väga. Detta inkluderar också hur de har implementerat gamification i 

sin affärsmodell. För att kunna utreda detta kommer först en modell som används för denna 

analys att förklaras. 

4.1 Affärsmodeller 

Som ramverk för att analysera affärsmodellerna hos de olika fallen av gamification kommer 

The Business Model Canvas (hädanefter förkortad BMC) att användas. Modellen presenteras 

utförligt i boken Business Model Generation skriven av Alexander Osterwalder och Yves 

Pigneur, publicerad 2010.112 Modellen kommer användas som ett ramverk för att strukturera 

upp och jämföra de olika fallen och deras affärsmodeller.  Som författarna uttrycker det:113  

In the following pages we cover a concept that allows you to describe and think 

through the business model of your organization, your competitors, or any other 

enterprise… … This concept can become a shared language that allows you to easily 

describe and manipulate business models to create new strategic alternatives 

4.1.1 Modellens uppbyggnad 

Business Model Canvas är uppbyggd av nio block, se figur 4 på sida 29. Dessa block är: 

Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationships, Revenue Stream, 

Key Resources, Key Activities, Key Partners & Cost Structure. 114 I svensk översättning: 

Kundsegment, värdeerbjudande, distributionskanaler, kundrelationer, intäkter, nyckelresurser, 

nyckelaktiviteter, nyckelpartners och kostnader.115  Varje block för sig beskriver en viss del 

av företaget/ affärsmodellen och tillsammans skapa de en lättöverskådlig men samtidigt nog 

högupplöst översiktsbild.  I Business Model Generation beskrivs de olika blocken på detta 

vis: 116  

Kundsegment: definierar de grupper av människor, företag eller organisationer som tjänsten 

eller produkten är riktad mot.117 

Massmarknaden är exempelvis det kundsegment som Apple vänder sig mot med sin tjänst 

Itunes.118 Ett annat exempel är att Metro, som är en gratistidning som delas ut kring 

kollektivtrafiken, har två tilltänkta kundsegment. Det ena är pendlarna, de som läser 

tidningen. Det andra segmentet är annonsörer, alltså de som finansierar tidningen.119 

Värdeerbjudande: beskriver den samling av produkter och tjänster som skapar värde för en 

specifik kundgrupp.120  

Ett av de företagsexempel som de tar upp i boken är Skype. Skype har två värdeerbjudanden 

som de ger sina kunder. Det första, som flest använder sig av, är de kostnadsfria samtalen 

                                                 
112 Osterwalder, A & Pigneur, Y,  Business Model Generation, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 

2010.   
113 Ibid, s.15. 
114A, Osterwalder & Y, Pigneur, Business Model Generation, s.16-17. 
115 Venture cup, ordlista, http://venturecup.se. 
116 Egen översättning. 
117 A, Osterwalder & Y, Pigneur, Business Model Generation, s.20. 
118 46. Ibid, s. 
119 Ibid, s.92 
120 Ibid, s..22 
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över internet till andra Skype-användare. Det andra värdeerbjudandet, vilket ca 10 % av 

Skypes användare utnyttjar, är billiga samtal till fasta och mobila telefoner via olika 

abonnemang och tariffer121.  

Distributionskanaler: beskriver hur ett företag når sitt kundsegment för att kunna leverera 

sitt värdeerbjudande.122   

För Skype är deras hemsida samt olika partnerskap med tillverkare av headsets två (av flera) 

distributionskanaler. 123 Andra vanliga kanaler är genom detaljhandeln (bl.a. Apple124), egen 

e-handelssida (bl.a. HP125), egna affärer (bl.a. Microsoft126), en egen säljarkår, partneraffärer 

och grossister. 127 

För distributionskanaler finns fem tydliga faser: medvetenhet, utvärdering, köp, leverans och 

post försäljning128.  

Kundrelationer: beskriver vilka typer av relationer som ett företag skapar med specifika 

kundsegment.129 

Intäkter: representerar flödet av kapital som företaget genererar från varje kundsegment.130 

Intäkter kan i stort delas in i två grupper: engångsintäkter och kontinuerliga intäkter. 

Engångsintäkter kan till exempel vara försäljningen av en applikation eller produkt som 

inbringar en engångssumma. Kontinuerliga intäkter kan till exempel vara 

abonnemangsavgifter eller serviceavgifter på en redan såld produkt.131 

Nyckelresurser: beskriver vilka tillgångar som är de viktigaste för att få affärsmodellen att 

fungera.132 

Exempel på nyckeltillgångar för Skype är mjukvaruutvecklare och mjukvaran.133  

Nyckelaktiviteter: beskriver vilka verksamheter/aktiviteter som är viktigast för att få 

affärsmodellen att fungera.134  

För Skype är till exempel mjukvaruutvecklingen en nyckelaktivitet.135 För Apples iTunes och 

iPod affärsmodell är hårdvaruutveckling och marknadsföring nyckelaktiviteter.136 

Nyckelpartners: beskriver nätverket av leverantörer och partners som krävs för att 

affärsmodellen ska fungera.137  

                                                 
121 Ibid, s.98 
122 Ibid, s.26 
123Ibid, s.98 
124 Ibid, s.46 
125 HP, Webbutik, www.hp.com 
126 Microsoft, Lista över fysiska affärer, http://content.microsoftstore.com/ 
127A, Osterwalder & Y, Pigneur, Business Model Generation, s.27. 
128 Kundservice, service etc. 
129 A, Osterwalder & Y, Pigneur, Business Model Generation, s.28 
130 Ibid, s.30. 
131 Ibid, s.30. 
132 Ibid, s.34. 
133 Ibid, s.98. 
134 Ibid, s.36. 
135 Ibid, s.98. 
136 Ibid, s.46.  
137 Ibid, s.38. 
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Figur 4, The Business Model Canvas i svensk översättning, egen 

bearbetning, källa: www.businessmodelgeneration.com 

För att Apple ska kunna producera sina musikspelare samt fylla iTunes med musik krävs att 

de har tillverkare av hårdvara som partners (OEM-tillverkare) samt att de har avtal med de 

musikbolag vars musik de säljer via sin iTunes-tjänst.138 Skype behöver någon som sköter 

betaltjänsten, de behöver distributionspartners och de behöver telecom-partners som kan bistå 

med kopplingen från IP-telefoni till vanliga telefonnätet när kunderna använder betaltjänsten 

Skypeout.139 

Kostnader: Detta block inkluderar alla de kostnader som är kopplade till att bedriva affärer 

enligt affärsmodellen.140  

Exempel på kostnader kan vara: personal, utvecklingskostnader, hyra och så vidare. Ofta 

delas kostnader in i fasta och flytande kostnader på motsvarande sätt som intäkter.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Reflektioner kring användandet av Business Model Canvas 

Som alla modeller så är BMC en förenkling av verkligheten och ett sätt att strukturera upp de 

viktigaste punkterna i en affärsmodell. Ett konkret exempel på hur denna förenkling 

förekommer i Business Model Generation är deras genomgång av Skypes affärsmodell. Under 

kostnader finns två poster redovisade: Mjukvaruutveckling och klagomålshantering.142 

Exempel på andra uppenbara kostnader är: marknadsföring, serverhyra och juridiska 

kostnader. Denna typ av förenkling och förkortning används för att data som matas in i 

modellen ska vara hanterbar och relevant i jämförelse med andra koncept. I förlängning blir 

alltså modellen beroende av att författaren gör ett bra urval när modellen ritas upp.   

                                                 
138 Ibid, s.46. 
139 Ibid, s.98. 
140 Ibid, s.40. 
141 Ibid, s.41. 
142 A, Osterwalder & Y, Pigneur, Business Model Generation, s.98. 
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Modellen kan också anpassas så att fokus läggs på de områden som är intressant för 

jämförelse. Detta betyder att i många fall behöver inte alla canvasens rutor vara ifyllda. I 

denna studie används BMC främst för att se hur företagen använder gamification mot och 

med sina kunder, vilket gör att fokus kommer att läggas på canvasens högra sida och då: 

Intäkter, kundsegment, kundrelationer och värdeerbjudanden. 

4.1.3 Tidigare förekomst och användning av Business Model Canvas  

Business Model Generation publicerades 2010 och konceptet hade då, enligt författarna, 

använts av en rad storföretag. Exempelvis IBM och Ericsson.143 Ett annat exempel på 

användande av BMC är i svenska Venture Cup där den används som underlag för 

utbildningsmaterial om affärsmodeller.144 

Även i den akademiska världen har BMC börjat användas. En sökning på Google Scholar145 

med söktermen ”Business Model Canvas” gav den 22 oktober 2013 ca 1200 träffar.146  

4.2 Fall 

Nedan kommer ett antal fall av applikationer där gamification har använts att gås igenom i 

detalj med hjälpt av BMC. 

4.2.1 Tävlingsinriktad träningsapplikation för löpning (Nike+ Running) 

Översiktlig beskrivning 

Nike+ Running är en träningsapplikation för löpning som finns både till Android147 och 

iOS148. Applikationen använder telefonens GPS samt accelerometer för att kunna registrera 

användarens hastighet, löpta sträcka, antal förbrända kalorier samt tid. Applikationen är 

byggd så att användaren kan koppla samman sitt konto till vänners och följa deras utveckling, 

samt dela den egna. Applikationen har installerats mellan fem och tio miljoner gånger från 

Google Play.149   

Användande och funktioner 

Följande är ett urval av de funktioner som 

Nike har angivit för deras applikation, 

Nike+.  

 Utmana vänner till att löpa 

 Möjlighet att dela att man startar en 

löprunda till sitt sociala nätverk, 

antingen Facebook eller Path, se figur 

4. För varje gång någon väljer att 

gilla eller kommentera detta får 

användaren realtidsfeedback. 150 

                                                 
143 Ibid, s.15. 
144 Venture Cup, Affärsplan och BMC, venturecup.se  
145 scholar.google.se 
146 Google Scholar, Sökning på “Business Model Canvas”, scholar.google.com, utförd 2013-10-22. 
147 Google, Nike+ Running, play.google.com. 
148 Apple, Nike+ Running, itunes.apple.com. 
149 Google, Nike+ Running, play.google.com. 
150 Nike, Nike+, nikeplus.nike.com. 

Figur 5, Nike+ Dela löprunda, Källa: 
http://nikeplus.nike.com/plus/products/gps_app/ 
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 Tävla mot dina tidigare prestationer (längsta i tid, snabbaste, och flest kilometer löpta)  

 Få statistik för en mängd parametrar, bland annat: totalt antal löpta kilometrar, totalt 

antal kalorier förbrända. 

 Få feedback från kända idrottare anställda av Nike. 

 Få medaljer och klara mål, dessa kan vara att användaren har löpt 3, 5 eller 7 gånger 

på en vecka eller att användaren har den snabbaste tiden på en av de populärare 

registrerade löprundorna.151 

 Registrera hur många kilometer som har löpts i vilka skor 

 Automatiskt registrera löprundorna till NikePlus.com  

Användarmottagande och kritik 

Applikationen utvecklad för Android hade den 7:e februari år 2014 ett snittbetyg på 4.4 av 5 

baserat på ca 95 000 röster.152 Samma dag hade applikationen utvecklad för iOS ett snittbetyg 

på ca 4.5 baserat på ca 41 000 röster.153 

Business Model Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
151 Garcard, Nike+ badges, www.garcard.com. 
152 Google, Nike+ Running, play.google.com. 
153 Apple, Nike+ Running, itunes.apple.com. 

Figur 6, Nike+ BMC, egen bearbetning 
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4.2.1 Upplevelsebaserad träningsapplikation för löpning (Zombies, Run!) 

Översiktlig beskrivning 

Zombies, Run! är en träningsapplikation och zombiespel där användaren/löparen spelar rollen 

som Runner 5 som har två mål: att bygga upp ett läger från mänsklighetens ruiner samt finna 

sanningen bakom zombieutbrottet. Applikationen har installerats mellan 100 000 och 500 000 

gånger från Google Play.154 Enligt utvecklarna hade de mer än 750 000 användare den 11:e 

januari 2014.155 

Användande och funktioner 

Applikationen är uppbyggd kring totalt cirka 100 uppdrag som spelkaraktären Runner 5 ska 

utföra. Varje uppdrag utförs som en löprunda där användaren får lyssna på radioinslag och 

uppdateringar som blandas med den musik som användaren själv har valt. Under löpturen 

plockar användaren automatiskt upp förnödenheter som ammunition, medicin och batterier som 

denne kan välja hur den ska spendera i sin hemmabas. Funktioner som är listade på utvecklarnas 

sida är bland annat:156  

 Bygg och administrera din egen bas. 

 Ladda upp dina löpturer till onlineverktyget Zombielink där användaren kan se statistik 

för sina löpturer/uppdrag, till exempel hur mycket snabbare hen sprang till sin favoritlåt 

eller när denne blev jagad av en hjord Zombier.  

 Se hur många kalorier som användaren har förbränt med sin träning. 

 Läs resuméer med berättelserna från sina uppdrag. 

 Välja att automatisk, eller manuellt, dela de egna löprundorna i sitt sociala nätverk. 

 Förtjäna medaljer/achievments i och med att användaren nyttjar applikationen. Exempel 

kan dessa delas ut för att användaren har slutfört ett visst antal uppdrag eller har löpt 

minst 100 kilometer på en vecka.157 

Användarmottagande och kritik 

Applikationen utvecklad för Android hade den 7:e februari år 2014 ett snittbetyg på 4.3 av 5 

baserat på ca 5 200 röster.158 Applikationer har ett betyg på ca 4.5 av 5 baserat på ca 2 800 

röster på Itunes.159 

  

                                                 
154 Google, Zombies, Run!, play.google.com 
155 Six to start, Zombies, Run!, www.zombiesrungame.com 
156 Ibid. 
157 Six to start, Zombies, Run! Achivements, zombiesrun.wikia.com 
158 Google, Zombies, Run!, play.google.com 
159 Apple, Zombies, Run!, itunes.apple.com 
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4.2.3 Upplevelsebaserad träningsapplikation för gång (The Walk) 

Översiktlig beskrivning 

Spelaren intar rollen som bärare av ett paket, ett paket som måste levereras genom att gå en 

sträcka som motsvarar längden av Storbritannien. Applikationen har blivit installerad från 

Google Play mellan ett tusen och fem tusen gånger160 och finns även tillgänglig på Itunes.  

Utvecklarna beskriver applikationen som: ’ The Walk – Fitness Tracker and Game’. 161 

Användande och funktioner 

Applikationen bygger på att användaren har en smartphone där applikationen registrerar hur 

många steg personen går vilket sedan omvandlas till vandrad väg i spelet. Tanken är att 

telefonen ska kunna ligga i fickan på användaren och registrera steg även under en vanlig 

arbetsdag eller när man går och gör ärenden. Allt eftersom karaktären i spelet tar sig framåt 

blir nya episoder tillgängliga för användaren att lyssna på. Det går även att följa hur 

vandringen för spelets karaktär fortskrider i ett grafiskt interface. 

 

 

 

                                                 
160 Google, The Walk, play.google.com 
161 Apple, The Walk, Itunes.apple.com 

Figur 7, Zombies, Run! BMC, egen bearbetning 
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Funktioner listade av utvecklarna: 162  

 51 avsnitt med sammanlagt mer än 800 minuter ljud. 

 Bli belönad för att vandra genom att samla ledtrådar, skanna för information och låsa 

upp achivements. 

 Se statistik för hur mycket du har vandrat. 

 Utvecklarna menar att där andra träningsapplikationer försöker motivera spelarna med 

poäng och medaljer använder de istället en gripande berättelse och ett engagerande 

spel.163 

Användarmottagande och kritik 

The Walk hade den 7:e januari år 2014 ett snittbetyg på 3.6 baserat på 204 röster totalt på 

Google Play. Många av de som har skrivit en kommentar till sin röst påpekar att applikationen 

har problem med att korrekt registrera antalet steg som användaren har tagit.  

Applikationer har också recenserats i svensk spelmedia av Fredrik Eriksson på fz.se där den 

fick betyget tre av fem.164 

Business Model Canvas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Six to start, The Walk press kit, www.thewalkgame.com 
163 Six to start, The Walk press kit, www.thewalkgame.com 
164 FZ, Recension av The Walk, www.fz.se 

Figur 8, The Walk BMC, egen bearbetning 
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4.2.4 Plattform för programmeringsfrågor och svar (Stack Overflow) 

Översiktlig beskrivning 

Stack Overflow är en sida som är dedikerad till frågor och svar om och kring programmering. 

Sidan är ursprungssidan i Stack Exchange Network och även ursprungssidan som övriga sidor 

i nätverket bygger på. 165 I en undersökning utförd 2011 visade det sig att 92.6 % av de ställda 

frågorna besvarades, med en mediantid på 11 minuter.166 

Användande och funktioner 

Användandet av Stack Overflow är byggt kring ett enkelt upplägg: Då en användare har ställt 

en fråga kan andra välja att svara på denna. Användaren kan markera sin fråga med en tag 

eller markering som gör att den går att söka lättare på, en sådan tag kan tillexempel vara java 

eller c++. Svaren rankas i sin tur av de användare som läser dessa och kan antigen bli 

uppröstade eller nedröstade. När användaren som har ställt sin fråga är nöjd med något av 

svaren kan hen då välja detta och markera att svaret är accepterat. 167 

Användarna får poäng, eller reputation, när andra agerar med de inlägg som användare har 

postat. Baserat på användarnas poäng får de olika privilegier såsom att rösta upp svar och 

frågor, lämna kommentarer eller rösta ner andras frågor och svar (vilket kostar poäng att 

göra). Får användaren tillräckligt många poäng får den tillgång till moderatorverktyg till 

exempel möjligheten att redigera en annan användares inlägg. 168  

Användaren kan också få medaljer för sin medverkan på sidan. Exempel på dessa är Famous 

Question för att användaren ställt en fråga som har blivit sedd minst 10 000 gånger och 

Fantatic som delas ut för att användaren besökt hemsidan konsekvent, varje dag, i ett hundra 

dagar.169  

  

                                                 
165 Stack Exchange, about, www.stackexchange.com 
166 L, Mamyking, B, Manoim, M, Mittal, G, Hripcsak & B, Hartmann, Design lessons from the fastest q & a site 

in the west, In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, 

2011, s.285. 
167 Stack Exchange, Tour Stack Overflow, stackoverflow.com 
168 Stack Exchange, Tour Stack Overflow, stackoverflow.com 
169 Stack Exchange, Stack Overflow badges, stackoverflow.com 
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Business Model Canvas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Användardata-baserad navigationsapplikation (Waze) 

Översiktlig beskrivning 

Waze är en navigationsapplikation som samlar in trafikdata från användarnas resor för att 

kunna ge relevant information till alla användare. Användarna kan bidra passivt genom att 

navigera med applikationen, eller aktivt genom att rapportera in problem och varningar (till 

exempel om poliskontroller).170 

Waze hade blivit installerat mellan 10 och 50 miljoner gånger från Google Play den 11:e 

januari 2014.171 

Användande och funktioner 

Applikationen ger i grunden användaren samma möjligheter som en vanlig 

navigeringsapplikation, det vill säga hjälp med att hitta vägen till målet. Kartorna är till 

skillnad från de andra stora aktörerna insamlade med hjälp av användarna som loggar hur de 

åker.  Det finns också ett utvecklarverktyg för användarna som heter Waze Map Editor där 

användarna kan redigera den karta som används för navigering.172 Som tidigare nämnt 

utvecklas den avatar som användaren har ju mer användaren har bidragit till applikationen.173 

                                                 
170 Waze, hemsida, www.waze.com 
171 Google, Waze, play.google.com 
172 Waze, Map editor, www.waze.com 
173 Waze, About, www.waze.com 

Figur 9, Stack Overflow BMC, egen bearbetning 
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Applikationen är kopplad till Facebook vilket ger användarna en möjlighet att se de vänner 

som är på väg till samma destination och ankomsttider för dessa. 174 

Användarmottagande och kritik 

Den 8:e januari 2014 hade Waze ett snittbetyg på 4.6 baserat på ca 1 200 000 röster på Google 

play.175  

Business Model Canvas  

 

 

4.3 Diskussion och analys av gamification 

4.3.1 Simplifierat kontra komplext  

Gamification definieras ofta, både av näringsliv och i akademiska sammanhang, som något 

som innefattar att applicera spelmekanik, speldesign och saker som gör spel roliga på icke 

spelrelaterade områden. En metod eller ett verktyg som vid en första anblick kan uppfattas 

som enkel och rättfram. Det är först när man ställer frågorna Vad är speldesign, spelmekanik 

och vad gör spel roliga? som ämnet får fler dimensioner.  

Spel är som ämne komplext och svårdefinierat. Det finns många skolor och många tolkningar 

kring vad det egentligen är som definierar spel. Det återspeglas i spelarna och deras 

bakomliggande motivation för att spela, något som har visat sig vara varierade och täcka en 

rad olika områden. Som vi har sett kan det handla om allt från att vilja bli indragen i en ny och 

spännande värld till att få utlopp för tävlingsinstinkter eller att träffa vänner.  

                                                 
174 Waze, hemsida, www.waze.com 
175 Google, Waze, play.google.com 

Figur 10, Waze BMC, egen bearbetning 
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Med detta i åtanke finns det en anledning att diskutera sättet som gamification har behandlats, 

analyserats och applicerats. Mycket av den kritik som riktats mot gamification tror jag kan 

kopplas tillbaka till en bristande analys av vad som gör ett spel roligt, och vad ett spel faktiskt 

är. Visst finns det en tendens till att vilja inkludera något som kallas bra speldesign eller att 

man bör applicera den mekanik som gör ett spel roligt, men det svar som många vill ge för 

vad detta innebär blir ofta fattigt och ytligt. Istället har det funnits ett fokus på att plocka valda 

delar av spel, utan att ta hänsyn till den kontext som de existerar i, applicera de på en ny 

applikation med en tilltro och förhoppning till att dessa ska ge en liknande effekt i sitt nya 

sammanhang.  

Ett exempel på detta är Accentures lista som de har skapat där de anger de antal element som 

kan kopplas samman med spel (tävling, topplistor, nivåer, etc. ). Många av dessa punkter kan 

passas in under vad som är viktigt i ett spel, men de har förenklats ner till något mer simpelt. 

Ett tydligt exempel på detta är att under punkten Immersion reality. Det enda som anges som 

en viktig nämnare är spelets yttre: Grafiken och animationerna. Ett citat taget ur publikationen 

som belyser detta: ‘With their detailed graphics and exciting animation, digital games make 

players feel completely immersed in their virtual reality’.176 Att känna sig innesluten av 

spelvärlden förenklas ner till den visuella upplevelsen. Denna förenkling missar då 

berättandet, karaktärer och andra punkter som listas som viktiga, både under nyckeln Easy 

Fun från EXOdesign men även det som i Motivation for playing online games kallas för 

immersion, för att spelaren ska bli indragen i spelet. Ett citat som direkt visar kontrasten kan 

läsas ur EXOdesigns undersökning: ‘Games with this Key177 entice the player to linger, not 

necessarily in a 3D world but to become immersed in the experience.’178 De väljer alltså att 

betona att antalet dimensioner världen är beskriven i inte är det viktigaste. 

Min tro är att genom att generalisera hårt och förespråka en applicering av standarder eller 

färdiga koncept är det lätt att gamification riskerar att hamna i ett fack där kritiken är 

välbefogad. Att gamification utan meningsfullt innehåll och substans bara kommer att vara 

spelmekanik tagen ur sitt sammanhang applicerad för att påverka användare utan användaren 

själv finner mening i sitt handlande. 

Idag har en medvetenhet kring att detta är ett problem kommit, vilket avspeglar sig i att fler 

förespråkar en mer användarcentrerad design. I användarcentrerad design läggs ett stort fokus 

på att användaren och kontexten tas med under hela utvecklingen av den gamifierade 

applikationen. Detta kräver att utvecklarna ställer frågor kring vem den tilltänkta användaren 

är, hur denne ska interagera med applikationen och vilka mål som användaren har. Men också 

i vilket sammanhang som applikationen kommer att användas och vilka typer av 

feedbacksystem som är relevanta för dessa.  

4.3.2 Hänsyn till användarens mål och användningskontexten 

En hypotes är att för att nå en lyckad implementering av gamification krävs att målen från 

användaren och företaget går att få bygga samman till ett gemensamt mål. Förutom att detta 

poängteras av experter på området är detta något som antyds av de fall som studien har 

undersökt. Exemplet Nike+ där användaren får sin kvantifierade löpning som belöning är ett 

tydligt exempel på detta, Stack Overflow där en programmeringsintresserad får relevanta svar 

och erkännande av likar ett annat. I fallet Nike+ når företaget sin tilltänkta kundgrupp och får 

ett förstärkt varumärke och i fallet Stack Overflow är det just användarnas interaktion som ger 

                                                 
176 Accenture, Why gamification is serious business, s.5. 
177 I citatet syftar de på Easy Fun. 
178 N, Lazzaro, Why We Play Games, s.4. 



 

   

36 

hemsidan ett existensberättigande, samt att det är användarna som är den resurs som de kan 

tjäna pengar på.  

För att förtydliga detta, samt poängtera vikten av att ta med användaren och 

användningskontexten i utvecklingen, kommer de tre fallen av träningsapplikationer som är 

med i studiens fallkapitel att jämföras. Genom att använda det som framkommit i kapitel 3.1, 

det om spel och spelare, kan följande analys av hur dessa applikationer är anpassade efter de 

tilltänkta spelarna och deras mål göras: 

Nike+ vänder sig till användare som är intresserade av att löpa och tävla, med ett starkt fokus 

på förbättring och statistik och ett inslag av sociala funktioner. Från kapitel 3.1 kan denna typ 

av spelare kopplas till den nyckel som kallas Hard Fun samt av den del som kallas The 

People Factor. Applikationen kan alltså använda sig av mekanik som är tänkt för att ge 

användaren en bild av hur duktiga hen är, ger flera mål som kan besegras och är mer baserat 

på prestation än på tur. Den använder sig också av sociala medier för att möjliggöra att koppla 

samman spelaren med sina kompisar, vilket bidrar till tävlingsmomentet. Genom att 

användaren från början kan antas vara positivt inställd till löpning, och möjligen till att tävla, 

är det effektivt att ge feedback som fokuserar på detta.  

Zombies, Run! har ett annat fokus jämfört med Nike+. Applikationen vänder sig till spelare 

som inte nödvändigtvis blir lika engagerade av tävlingsmomentet och löpningen som sådan, 

utan uppskattar eller behöver en extra dimension av engagerande mekanismer i samband med 

löpningen. Genom att skapa en engagerande berättelse och en alternativ verklighet inkluderar 

utvecklarna då också nyckeln Easy Fun och Alterned States i applikationen som ger extra 

motivation till användaren. Detta gäller såklart bara de användare som uppskattar denna typ 

av upplevelse. Den förändring som skapas av den inre känslan, Alterned States, är alltså 

skillnaden i att löpa med eller utan applikationen. Applikationen vänder sig också till de som 

vill löpa, vilket gör att de också använder sig av liknande feedback som Nike+.  Till exempel 

ges feedback på hur långt och snabbt man löpt och den totalt löpta sträckan. Det är dock inte 

ett lika stort fokus på tävling och denna del av applikationen är mer nedtonad då spelaren 

även kan tänkas söka en annan typ av upplevelse.  

The Walk är utvecklat av samma företag som Zombies, Run! men vänder sig till användare 

som tycker att själva aktiviteten, att löpa, i de två tidigare nämnda spelen är för svår eller 

utmanande. För att nå dessa spelare har utvecklarna tonat ner tävlingen och kraven på att 

prestera markant. The Walk är alltså ett träningsspel som erbjuder det som i kapitel 3.1 

benämns som Easy Fun men helt har frångått det som kallas Hard Fun. Istället för att vända 

sig till tävlingsinriktade med ett erbjudande om att kvantifiera deras prestationer vänder de sig 

till användare som har ett internt mål om att röra på sig mer, men vars mål i vanliga fall inte är 

nog starkt för att skapa motivation nog för ett ändrat beteende. I och med detta så kan de inte 

använda mål och belöningssystem som är utvecklade för att ge spelare som uppskattar Hard 

Fun feedback, utan måste istället inrikta sig på att ge den glädje som spelaren får av att vara 

nyfiken och uppleva spelets historia och intriger. Detta kräver då en detaljerad spelvärld som 

samtidigt undviker att vara övertydlig, vilket i detta fall främst består av den historia som 

berättas. Denna applikation är också ett tydligt exempel på att förenklingen att en omslutande 

spelvärld måste vara grafiks avancerad inte stämmer, då de mesta av upplevelsen kommer 

från ljudspåret och berättelsen.  Spelmekaniken blir fokuserad kring den interaktiva 

berättelsen istället för tävlingen. Slutmålet att gå 800 kilometer behöver inte alltid vara starkt 

närvarande. 

Att denna mindre standardiserade och användarcentrerade utvecklingsprocess är mer 

komplext, och förmodligen dyrare, än den tidigare diskuterade standardiserade, förenklade, 
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approachen för gamification verkar inte otroligt. Men den medför också fördelar. En fördel är 

att den automatiskt inkluderar användarens egna mål i applikationen, och längs vägen tvingar 

fram en analys av hur starka dessa är. Applikationsutvecklarna undviker också att ramla in på 

gamla banor och kopiera koncept. Det går att argumentera att genom ett mindre strikt fokus 

på standardiserad spelmekanismer kan istället en större hänsyn tas till de bakomliggande 

orsakerna för spel, och därmed också möjliggöra för en applikation som kan uppskattas av en 

större del av befolkningen eller rätt del av befolkningen. Detta då fokusering på medaljer, 

poäng och topplistor enbart når den del av befolkningen vars mål med aktiviteten som 

gamifieras kan nås med hjälp av Hard Fun. 

En annan slutsats som antyds av de exempel och fall som har studerats är att om det inte finns 

en inneboende vilja hos användaren att nå ett mål krävs en mer utarbetad och innehållsrik 

applikation. Exempelvis så är livets lotteri och The Walk både baserade på genomarbetat 

berättelse och att användaren ska tycka att spelet, och dess berättelse som sådan, är nog 

intressant för att spela. Målet att träna eller att lära sig mer om problemen för världens barn 

behöver inte vara så starka.  

En utveckling av detta är ett koncept som jag skulle vilja kalla spelet i applikationen eller 

spelet i spelet där spelmomentet i sig själv är så starkt att det blir ett mål. Detta skulle då vara 

en typ av gamification där användarens mål blir att spela själva spelet. Förutom att detta 

kräver ett spel som har stort egenvärde i spelandet, då användaren inte har några andra 

drivande mål i sitt användande, är detta en typ av applikation som är och har varit aktuell för 

den etiska diskussionen som finns kring gamification. Detta då denna lösning möjliggör för 

utvecklaren kringgår användarens egna mål för att istället helt se till de egna. Min analys är att 

det är detta som flera förespråkare av gamification har försökt uppnå genom att använda 

standardiserade byggklossar. Gamification blir som två poler: där den ena polen är när 

användarens interna mål är väldigt starka vilket gör att applikationen kan bygga på enklare 

mekanik och spelbygge, främst baserat på att visualisera och ge feedback på utvecklingen mot 

dessa, och den andra polen är när användarnas egna mål är svaga och därmed kräver mer 

spelbyggande runt aktiviteten.  

Man kan också resonera så att en annan fördel med att ta hänsyn till användarnas egna inre 

mål, kontra att försöka nå ett ”spelet i applikationen”-fall, och sedan kvantifiera dessa är att 

detta kan motverka det problem som har uppmärksammats där yttre mål konkurrerar med inre 

mål. Detta genom att applikationen visualiserar de inre målen istället för att projicera nya, 

yttre, mål på användaren.  

Resonemanget i analysen fokuserar kring användarens mål då det är uppenbart att om 

utvecklarens eller beställarens egna mål är ouppnåeliga blir applikationsutvecklingen aktuell. 

4.3.3 Implementation och misstag 

Generellt för denna typ av applikationer finns en låg tolerans för ansträngning från 

användarna och även en låg tolerans för tekniska problem. Detta inkluderar att användaren 

inte vill vara tvungen att göra extramoment för att kunna få feedback på den faktiska 

aktiviteten. Det viktiga är alltså inte om huvudaktiviteten är ansträngande, som till exempel 

löpning eller lösa svåra programmeringsproblem, utan hur mycket ansträngning det krävs för 

att få detta registrerat.  

Ett exempel som både visar på både dessa punkter är samåkningspiloten som drevs i samband 

med utbyggnationen av E18. Tekniska problem var något som inverkade negativt på 

användarbasen, men också tillgängligheten och användbarheten gjorde detsamma. 

Applikationen fanns ej tillgänglig på en naturlig plattform, smarta telefoner, och var 
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krångligare att använda än företagsmailen. Vilket ledde till att även de som hade använt 

applikationen övergick till en annan plattform, och därmed övergav applikationen. 

Samma projekt visade också att om ett projekt ska drivas mot eller på ett företag är det av vikt 

att en bra kontakt etableras, och att de personer som ska vara ansvariga har bra backning från 

företaget. Risken är annars att applikationen inte får nog med resurser och användare för att 

bli lyckad.  

4.3.4 Affärsmodell för en gamifierad applikation 

En fråga som ställts ofta är Hur ska vi tjäna pengar på gamification? 

I och med den stora brädden på användningsområdet för gamifierade applikationer är det svårt 

att ge några generella svar på den frågan. Ett sett att se på saken är som Louise Stigell: att 

gamification inom några år förhoppningsvis är en integrerad del av bra applikationsdesign. I 

ett sådant scenario blir gamification en del av helhetserbjudandet och inkluderad i produktens 

övriga affärsmodell. I de fall denna studie har undersökt kan detta ses i att applikationerna 

använder gamification som en feedback-mekanism till kunden. Antigen via andra användare 

som i Stack Overflow men oftast som en automatiserad personlig feedback. Gamification blir 

alltså en viktig del i kundrelationerna. Denna feedback finns också inkluderad i 

värdeerbjudandet i fyra av de fem fall som har kontrollerats. Gamification blir alltså ett sätt att 

erbjuda kunden en bättre upplevelse, mycket genom att erbjuda en bättre återkoppling på 

kundens agerande.   

I fallen Waze och Stack Overflow utgör den gamifierade mekaniken en metod för att få 

användarna att bidra till en produkt som de sedan utgivarna kan tjäna pengar på. För att 

koppla tillbaka till vikten av att bygga runt användarens egna mål så kan detta underlätta för 

att få användarna att dela med sig av data till applikationen. Om användaren ser tydligt varför 

denna delar en viss typ av data och i vilket syfte bör denne få en mer positiv inställning till 

detta. Här återkommer också diskussionen av integritet och att det är möjligt att fler skulle 

vara kritiska till att dela data till en applikation som enbart bygger på konstgjorda externa mål, 

där användaren inte ser att den har något mål med att dela data till applikationen.  

Genom att användarna bidrar med data och information är det också lättare att förstå vilket 

sammanhang användaren befinner sig i. Det utnyttjas i två av fallen till att kunna ge relevant 

information och reklam till användarna. Detta är till den grad så viktigt i dessa fall att det är 

den huvudsakliga inkomstkällan. Viktigt att notera är att den gamifierade mekaniken är ett 

sätt att uppmuntra användarna till att dela denna data.  

En annan egenskap värt att notera är att kundsegmnten ofta är relativt smala, det är en viss typ 

av löpare eller en programmerare som applikationen vänder sig till. I en mer utförlig studie 

skulle dessa förmodligen kunna smalnas av ytterligare. En hypotes är att ett nödvändigt 

kundesegment för Stack Overflow kan vara duktiga programmerare med ett behov av att få 

dela med sig och få visa vad de kan. Alltså en grupp som lockas av att visa hur duktiga de är, 

samt övervinna problem (som i detta fall ställ av andra användare). Alltså egenskaper som är 

listade under Hard Fun, vilket i sin tur betyder att de måste inkludera feedback på denna typ 

av mål i upplägget. 

En överskådlig, generaliserad, modell för hur gamification har inkluderats i fallens 

affärsmodeller och inom vilka områden detta har gjorts är uppritat i figur 11 på sida 42. Detta 

inkluderar också på vilket sätt detta är gjort och om det finns några övriga drag för de andra 

rutorna i modellen som brukar gälla när gamification används. Uppmärksamma att det inte är 
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en komplett affärsmodell utan en modell över hur gamification har integrerat och bidragit i 

andra modeller.  

  

Figur 11, Gamification BMC, egen bearbetning 
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5. Stockholmsregionens transportsystem 
I denna del kommer olika aspekter av Stockholmregionens transportsystem att behandlas. 

Vilket inkluderar information om hur systemet är uppbyggt, om resenärerna i systemet och 

om SL:s syn på mobila reseapplikationer. Kapitlet är ett resultat av intervjuer, rapporter och 

artiklar. 

5.1 Grundläggande fakta om Stockholmsregionens transportsystem  

I stockholmregionen gjorde invånarna i genomsnitt 353 kollektivtrafikresor per person år 

2012. I kollektivtrafik görs huvuddelen av alla resor med tunnelbana, i genomsnitt 153 av 353 

resor eller ca 43 %, medan buss står för 40 %, tåg för ca 13 %, spårväg för ca 4 % och fartyg 

för 0.6 %.179 Medelreslängden var för tunnelbana sex kilometer, buss sex kilometer, tåg 

sexton kilometer och för spårväg 3 kilometer. Som helhet hade kollektivtrafiken en 

medelreslängd på 7 kilometer, vilket är en kort sträcka jämfört med snittet i riket på elva 

kilometer (som skulle varit avsevärt högre om inte Stockholm hade dragit ner snittet).180 

Verksamhetsintäkterna uppgick 2012 till knappt åtta miljarder kronor för kollektivtrafiken i 

Stockholm, bidrag och tillskott uppgick till dryga sex och en halv miljard kronor medan 

kostnaderna uppgick till 15,5 miljarder kronor.181 

5.2 SL och mobilapplikationer 

SL är den sammanhållande aktören i Stockholmsregionens kollektivtrafiktrafik. För att få en 

bild av hur SL ser på dagens applikationsutveckling genomfördes en intervju med en IT-

arkitekt på SL. Det efterföljande avsnittet är i stort ett sammandrag av intervjun.  

I februari 2014 har SL ingen egen reseapplikation utan förlitar sig istället på öppen data och 

tredjepartsutvecklare.  För den interna utvecklingen har fokus fram till idag legat på de egna 

webblösningarna, en anpassad för datorer och en för mobila enheter. Idén med att börja 

använda öppen data kom när SL började få en stor mängd förfrågningar från olika aktörer som 

ville ha möjlighet att integrera reseinformation i sina produkter/lösningar. Till exempel kom 

frågor från tv-tillverkare som ville ha möjligheten att visa information om resor i sina ”smart-

tv”.182 Lösningen som SL kom fram till var att skapa Trafiklab i samarbete med Samtrafiken 

och Viktoria ICT. Trafiklab är, enligt egen beskrivning, en community för öppen trafikdata 

och en plats där utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige.183 

Genom att göra data tillgänglig för externa utvecklare så hoppas SL kunna skapa bra 

möjligheter för innovativa lösningar och applikationer. De ser det som att det finns en stor 

kreativitet och en innovativ förmåga utanför organisationen som är svår att matcha med intern 

utveckling. I dagsläget så har fokus på externa utvecklare lett till att mellan 75 och 80 procent 

av resvägssökningarna kommer från mobila applikationer, alltså från applikationer utvecklade 

av andra än SL.  

SL har också haft ekonomiska skäl att inte utveckla en egen mobil applikation eftersom det 

skulle ha inneburit stora utvecklings- och driftkostnader. Idag har synen ändrats och det pågår 

en intern diskussion kring huruvida SL ska stå med en egen applikation i framtiden. Som 

                                                 
179 Trafikanalys, Lokal och regional kollektivtrafik 2012, Statistik 2013:20, 2013, s.20. 
180 Ibid, s.25. 
181 Ibid, s.30-51. 

182 Intervju med IT-arkitekt SL, 2014-01-17. 
183 Trafiklab, om Trafiklab, www.trafiklab.se 



 

   

41 

intervjupersonen uttryckte det ’Det finns en mängd människor som bara använder appar, finns 

man inte som en app så finns man inte.’ 

SL har, enligt intervjupersonen, ett ansvar för att skapa en basnivå, att bidra med en 

applikation som täcker in de grundläggande funktionerna som resenärerna förväntar sig. 

Denna basnivå utvecklas då också med resenärernas förväntningar. Parallellt med den 

diskussion som förs på SL kring möjligheterna att skapa en egen applikation vill de vara 

försiktiga med att konkurrera med de existerande applikationerna. Applikationer som de 

tycker fungerar bra och som dessutom har fått ett bra mottagande från resenärerna.   

Det finns flera skäl till att SL nu har förändrat sin syn på att utveckla egna applikationer. Det 

första är att för SL snabbt vill kunna komma ut med ett bättre system för mobila betalningar 

och biljettköp. Att lägga ut betalningssystem och biljettsystem på öppna plattformar anses 

som känsligare då det finns en risk för bedrägerier och fusk. Detta leder till att SL i ett första 

steg undersöker huruvida de själv ska stå för utvecklingen, då för att om möjligt sedan kunna 

göra dessa system tillgängliga för andra utvecklare.  

Ett annat argument för att SL ska utveckla en egen applikation är att SL idag känner att de 

saknar den direkta kommunikation och den extra digitala kanal som en sådan för med sig. 

Idag saknar de till exempel en möjlighet att ge återkoppling och feedback till kunder som 

rapporterar in ett problem (via en applikation). Då det finns ett behov av att förbättra 

kundrelationerna och ha ett bättre samtal med kunderna är detta problematiskt.  

Förhoppningsvis kommer även ett system för att kunna integrera en kommunikationslösning 

för externa utvecklare, och då öppna upp denna digitala kanal mellan SL och resenärerna även 

i tredjepartsapplikationer.  

Att det är en större efterfrågan på att kunna direktkommunicera med kunderna tror den 

intervjuade kan bero på att inställningen från kollektivtrafikoperatörer har ändrats. Tidigare 

har det funnits en tendens till att bara berätta de mest grundläggande fakta om exempelvis 

problem i trafiken till resenärer, men idag har bättre och mer detaljerad kommunikationen fått 

högre prioritet. 

Att ett fokus på externa applikationer kan leda till ett problem med fragmentering för 

kunderna, då det finns ett stort antal applikationer att välja mellan, är SL medvetna om. Ett 

annat problem kring fragmentering är det som kommer sig av att kunder reser över 

länsgränser eller via olika transportslag där det ej är samma ansvariga operatör. För kunden är 

detta en, sammanhållen, resa som den gärna vill kunna få all relevant information till från en 

samlad applikation. Från operatörernas sida finns dock bara ett ansvar för den del av resan 

som sker i det egna systemet. Det finns alltså ett behov av att kunna integrera olika aktörers 

applikationer och reseinformationslösningar.  

Ett projekt som är relaterat till bättre reseinformation för kunderna handlar om 

realtidsinformation kring fordonen i trafiken, inkluderat positionsdata. SL undersöker 

möjligheterna att förbättra den realtidsinformation som kring trafikläget som finns tillgänglig 

för kunderna. Till exempel kommer kunde se positionen på fordonen på en karta. 

Förhoppningsvis kommer också reseapplikationerna bli mer dynamiska och anpassa 

information bättre efter vad som händer i trafiksystemet. Detta kommer finnas tillgänglig som 

öppen data för andra utvecklare att använda.  

Då SL inte har några ambitioner att ligga längs fram i utvecklingen har de för tillfället ingen 

plan på att själva implementera lösningar som är gamifierade. Istället vill de vänta till det 

finns en efterfrågan eller en förväntning från allmänheten på att detta ska finnas 

implementerat i reseapplikationer. SL har också haft kontakt, eller blivit kontaktade, av andra 
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aktörer och utvecklare som har varit intresserade av att utveckla gamifierade applikationer. I 

dessa fall har SL varit villiga att ställa upp med information och i form av tid för möten och 

liknande. Däremot är det svårt att ställa upp med finansiering då detta måste ske via en 

offentlig upphandling. Vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden är att funktioner av 

denna typ kommer att bli inkluderade i den kravspecifikation som förhandlas. 

Idag är inget beslut taget angående utveckling av en egen applikation.  

5.2 Stockholms resenärer 

5.2.1 Val, vanor och rutiner för Stockholmsregionens resenärer 

I sin avhandling Stockholmarnas resvanor– mellan trängselskatt och klimatdebatt 

argumenterar Greger Henriksson, forskare på Centre for Sustainable Communications KTH i 

Stockholm, för att resor kan delas upp i två huvudkategorier: vaneresor och tillfällighetsresor. 

Exempel på vaneresor enligt denna uppdelning är resor till jobbet, affären och 

fritidsaktiviteter. Tillfällighetsresor är de resor som inträffar när något udda sker, som 

exempel anges en akutresa till vårdcentralen eller att en bekant kommer på ett oväntat besök. 

Mellan dessa typer av resor finns en gråzon där en resa till en viss del betraktas som vaneresa 

och till viss del som tillfällighetsresa. Det är också oklart hur pass mycket tillfällighetsresor 

påverkas av vanor.184 

Glenn Lycos, professor på Centre for Transport & Society UWE i Bristol, forskar bland annat 

om hur människor förhåller sig till sina vaneresor. Han hävdar att användarna oftast inte gör 

rationella överväganden när det gäller sina standardresor utan istället följer de vanor som de 

har sedan tidigare, så länge dessa fungerar tillräckligt bra. Desto mer ovan eller främmande en 

resa är desto mer behov för information finns det hos resenären. 185 För att koppla ihop dessa 

två resonemang skulle en tillfällighetsresa kunna vara en resa där mindre säkerhet kring resan 

finns, och resenären då tvingas till ett mer aktivt val. 

Enligt Greger Henriksson kommer de flesta stora förändringarna i resmönster och resvanor 

när det sker någon stor omvälvning i livet, vid en så kallad brytpunkt. Exempel på brytpunkter 

är när någon flyttar, skaffar barn, hund eller byter arbetsplats.186 I sin avhandling lägger han 

fram en hypotes om att brytpunkter som sammanfaller i tid ökar sannolikheten för att 

personen förändrar sitt resande.187  

En viktig faktor för hur en människa reser är det sociala sammanhang som denne befinner sig 

i. Om skolan eller arbetsplatsen har som norm att använda kollektivtrafik är det en större 

sannolikhet att någon som byter till denna kommer att göra detsamma. Däremot har de egna 

värderingarna, till exempel om miljö, mindre påverkan på valen. Till exempelvis kan det vara 

socialt accepterat i en grupp, Greger Henriksson använder sig av miljöforskare som exempel, 

att flyga kors och tvärs över jorden för att medverka i olika event, men det är däremot inte 

accepterat att ta bilen till jobbet. Därför kan en miljömedveten grupp ändå ha en mer negativ 

livsstil för miljön än genomsnittet.188  

                                                 
184 G, Henriksson, Stockholmarnas resvanor– mellan trängselskatt och klimatdebatt, Avdelningen för 

miljöstrategisk analys – fms, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm, 2008, s.164-168. 
185 G, Lycos, Human traits and technological possibilities in the advancement of travel  

Information, föreläst på symposiet "Reseinformation för miljömässigt hållbar stadstrafik", KTH, Stockholm, 2013-

11-21. 
186 Intervju med Greger Henriksson, forskare, Centre for Sustainable Communications, KTH, 2013-12-18. 
187 G, Henriksson, Stockholmarnas resvanor– mellan trängselskatt och klimatdebatt, s.164-168 
188 Intervju med Greger Henriksson 
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I kollektivtrafikbarometerns årsrapport 2012 framgick det att i riket är den vanligaste orsaken 

att åka kollektivt att ta sig till skola och jobb. 189  

5.2.2 Förändring i resebeteende 

Hur man väljer att resa är oftast beroende av flera olika orsaker och sällan av en enskild 

faktor. Greger Henriksson resonerar som att valet kan beskrivas som en undermedveten våg 

där olika för och nackdelar vägs tillsammans. Därför kan det ibland vara mindre (och ibland 

större) saker som får vågskålen att slå över åt det ena eller andra hållet. Om användaren ändå 

gör ett rationellt aktivt val att ändrar sitt beteende så är det då viktigt att den får bra och 

positiv feedback på detta.190 

Glenn Lycos anser att om resmönstret ska kunna påverkas är det viktigt att informationen om 

nya resesätt är lättillgänglig. Det får inte krävas för stor egen insats av resenären. Det är också 

väldigt viktigt att resenären får rätt information vid rätt tidpunkt för att denna information ska 

ha inverkan på hur resenären väljer att resa.191 

I kollektivtrafikbarometern undersökte de också vad som påverkar resvanor och kom de fram 

till att tre punkter måste förbättras om man ska nå en fördubbling av resandet med 

kollektivtrafik till år 2020. Nämligen: 192 

 att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar, vi måste skapa en trafik 

som är relevant och lätt att förstå och som upplevs enkel att använda  

 … och genom det få fler förvärvsarbetande män och kvinnor i ålder 26-64 år som reser 

längre sträckor (> 1 mil) att ställa bilen oftare till förmån för kollektivtrafik och för 

kortare resor välja cykel eller gång om möjligt.  

 att kollektivtrafikens image/status höjs bland dem som idag inte reser så ofta med 

kollektivtrafik…  

Slutsatsen de drar i kollektivtrafikbarometern kring den viktigaste drivkraften bakom hur ofta 

resenärer reser med kollektivtrafiken är hur relevant, eller användbar, resenären tycker att 

kollektivtrafik är, det nästa viktigaste är att resenären har kunskap kring hur denne ska 

använda färdmedlet och det tredje viktigaste är vilka produktfördelar konsumenten tycker 

kollektivtrafik har jämfört med andra transportslag.193 Användbarheten beror på främst på 

utbudet, vilket i sin tur består av parametrar som linjesträckning och avgångstider. Exempel 

på produktfördelar (gentemot bilen) kan vara att slippa köra bil, slippa leta p-plats eller koppla 

av på resan. Kvalitén på resan anses, enligt analysen gjord i kollektivtrafikbarometern, inte 

driva upp antalet resenärer, då de flesta ser det som en självklarhet att det ska fungerar, men 

upplevd låg kvalitet i kollektivtrafiken riskerar dock att driva ner antalet resande. Särskilt om 

kvalitén upplevs som bristande en längre tid. Kollektivtrafikbarometern är en 

intervjuundersökning där ett statistiskt urval av befolkningen mellan 15-75 år intervjuas.194 

 

 

                                                 
189 Svensk kollektivtrafik, Årsrapport 2012 Kollektivtrafikbarometern, Stockholm, 2012, s.5. 
190 Intervju Greger 
191 Glenn Lycos CESC 
192 Svensk kollektivtrafik, Årsrapport 2012 Kollektivtrafikbarometern, Stockholm, 2012, s.5. 
193Ibid, s.18-21. 
194 Svensk kollektivtrafik, Årsrapport 2012 Kollektivtrafikbarometern, s.2. 
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5.3 Resenärernas upplevda kvalitet av Stockholms kollektivtrafik 

Juni 2013 publicerade Trafikförvaltningen en rapport kring hur resenärerna upplevde kvalitén 

på SL:s trafik under våren 2013. Denna var baserad på ca 30 000 enkäter.  Totalt sett är 73 % 

av SL:s resenärer nöjda eller mycket nöjda med trafiken. Av de övriga är 16 % neutrala och 

11 % är missnöjda.195 Lokalbanorna var det trafikslag med flest andel nöjda och lägst andel 

missnöjda och pendeltåg det färdsätt där flest var missnöjda och minst andel som var nöjda., 

se tabell 1.  

FÄRDSLAG ANDEL NÖJDA I 

PROCENT 

ANDEL MISSNÖJDA I 

PROCENT 

LOKALBANA 80 7 

TUNNELBANA 76 9 

BUSS 71 12 

PENDELTÅG 64 17 

 

Den faktor som visade sig påverka kundnöjdheten mest var tidhållningen, och detta gällde för 

alla trafikslag. En viktig faktor som identifieras är vikten av att komma ut med relevant 

information till kunden när trafiken inte går som planerat. Detta anses också vara extra viktigt 

för pendeltågstrafiken som är hårdare drabbad av förseningar än den övriga trafiken. 

Turtätheten och att bli bemött väl av personalen var också viktiga faktorer för kundnöjdheten. 

Personalbemötande var särskilt viktigt på lokalbanan och bussar.196   

En översiktlig bild av hur nöjda SL:s resenärer är, sorterat efter kvalitetsfaktor finns i tabell 2 

på nästa sida. I vissa fall kan det skilja mycket mellan de olika trafikslagen, i tabellen är det 

genomsnittet för all SL:s trafik som redovisas. Ett sådant exempel är för störningsinformation 

där två mindre nöjda resenärsgrupper är busspassagerare och pendeltågspassagerare där 46 

respektive 47 % av resenärerna är nöjda, samtidigt som lokalbanan har en nöjdhetsnivå på 65 

% och tunnelbanan 60. Ett annat område är trängseln där tunnelbanan har en andel missnöjda 

på 41 % och pendeltåg 33 % medan buss ligger på 29 och lokalbanan på 26 %. För svar på 

frågor om SL-trafiken och personalbemötande ligger lokalbanan i topp och tunnelbanan i 

botten.197 

 

 

 

 

 

                                                 
195 Trafikförvaltningen, Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2013, 2013, s.7-8. 
196 Ibid, s.13. 
197 Ibid, s.14. 

Tabell 1, Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen, egen bearbetning, källa: 

Trafikförvaltningen (2013), Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2013, s.10 
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KVALITETSFAKTOR ANDEL NÖJDA I 

PROCENT 

ANDEL MISSNÖJDA I 

PROCENT(OM ANGIVET) 

STÖRNINGSINFORMATION 56  

STÄDNING AV VAGNAR 67  

STÄDNING AV STATIONER 64  

TRÄNGSEL 47 34 

SVAR PÅ FRÅGOR OM SL-

TRAFIKEN 

63  

PERSONALENS 

BEMÖTANDE 

66  

FÖRARNAS KÖRSÄTT 74  

TURTÄTHET 68  

TIDHÅLLNING 64  

Tabell 2, Andel nöjda per kvalitetsfaktor, egen bearbetning, källa: 

Trafikförvaltningen (2013), Upplevd kvalitet i SL-trafiken våren 2013 s.14 
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6. Mål för Stockholmsregionens transportsystem 
Mål för transporter är sällan isolerade, detta då transporter har en stor inverkan på andra 

samhällsfunktioner. För att ta ett vardagligt exempel går det inte att välja att ha en miljövänlig 

semester utan att ta med miljöbelastningen av själva resan. Att du har åkt till ett ekologiskt 

hotell som bara serverar vegetarisk mat spelar ingen roll om resan gått med flyg över halva 

jordklotet för att komma dit. En vanliga bilresa till Köpenhamn, och att vara inkvarterad på ett 

standardhotell skulle ändå ha ett mindre ekologiskt avtryck. Samma sak gäller för samhället i 

övrigt. 

Transporterna i Sverige står för cirka 30 procent av det totala utsläppet av växthusgaser. 

Därför är det inte förvånande att en stor andel, ca 25 %, av den inhemska energianvändningen 

också används för transporter.198 Men att transporter är en stor post gäller inte enbart miljö 

och energi. Ett ekonomiskt exempel är att nyinvesteringar och underhåll av vägnätet förbrukar 

ca 0.7 % av BNP199, vilket är nästan lika mycket som Sveriges biståndsbudget på ca 1 % av 

BNP200.  

Detta betyder att när målen för transportsystemet ska sättas kommer även andra mål satta av 

samhället att behöva beaktas. Mål såsom ekonomi, miljö och klimat. Med fler parametrar blir 

också målen mer en balansgång då det är svårt att maximera alla vilket också ibland leder till 

krockar. Ett exempel på detta är att Förslag till nationell plan för transportsystemet har blivit 

starkt blivit kritiserad av naturvårdsverket för att inte väga in målen för klimat och miljö 

tillräckligt.201 

Förutom att transportmålen i sig har denna bredd fattas besluten om hur de ska vara utformade 

på ett flertal politiska nivåer. För att få ner dessa komplexa mål till en storlek hanterbar för 

denna studie är den högsta nivån som kommer att kontrolleras de nationella transportpolitiska 

målen.  Som tidigare nämnt i avgränsningarna kommer därför internationella mål samt mål på 

EU-nivå inte att redovisas. De nationella transportpolitiska målen är förslagna av 

regeringen202 och antagna av riksdagen203. Nivån under är de mål som är antagna på regional 

nivå, i detta fall för Stockholmsregionen. Målen kommer också att gås igenom i den ordning 

som de är listade i detta stycke. 

6.1  De nationella transportpolitiska målen 

De nationella transportpolitiska målen är den viktigaste utgångspunkten för regeringens 

åtgärder och val av styrmedel inom transportområdet.204 Detta kapitel är i mycket en 

sammanfattning och ett urval av den information som finns i proposition 2008/09:93 Mål för 

framtida resor och transporter, urvalet har gjorts med ett fokus på mål, efter en analys 

baserad på kapitel tre och fyra, har potential att vara relevanta för gamification. 

6.1.1 Historia och utveckling 

De nationella transportpolitiska målen har förändrats med tiden. Denna förändring bör 

rimligen ge en bild hur synen på trafikens roll i samhället har utvecklats, vilket är en bra 

                                                 
198 Regeringen, Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt, Prop. 2008/09:35, 2008, s.10. 
199 Trafikanalys, Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar, PM 2012:2, 2012, s.13. 
200 Sida, Detta är svenskt bistånd, www.sida.se 
201 Naturvårdsverket, Förslag till nationell trafikplan inte förenligt med klimatmålen, www.naturvardsverket.se. 
202 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. 
203 Antagen 2009: Riksdagen, Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter, 

www.riksdagen.se. 
204 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.59. 
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grund för att förstå de mål som finns idag. Punkterna är tagna ur Mål för framtida resor och 

transporter. 205 

Första årtalet som citeras är 1963 och då var formuleringen sådan att målet för 

transportpolitiken var:  

…att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader 

och under former som medger företagsekonomisk effektivitet och transportmedlens sunda utveckling. 

Den andra revisionen gjordes 1979 och då formulerades målen:  

…erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till 

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. 

 

1988 lades delmål till det övergripande transportpolitiska målet. Rubrikerna för dessa delmål 

var: Tillgänglighet, Effektivitet, Säkerhet, God miljö och Regional balans. Det övergripande 

målet var: 

Det övergripande målet för samhällets trafikpolitik ska vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i 

landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnader. 

 

1998 justerades delmålen till: Ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en 

säker trafik, en god miljö och en positiv regional utveckling. Det övergripande målet blev satt 

till: 
  

Det övergripande målet för transportpolitiken ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet 

 

Ett sjätte transportpolitiskt delmål, ett jämställt transportsystem, infördes 2001. 

Huvudmålet kvarstod som oförändrat medan målen för miljö och regional utveckling knöts 

till delmålen för miljö- respektive den regionala utvecklingspolitiken år 2006.  

Som synes så finns det ett flertal trender när det gäller utvecklingen av målen. Målen har gått 

från att enbart handla om tillgänglighet och samhällsekonomisk kostnad, till att även 

inkludera miljömål samt hållbarhetsmål till att slutligen också inkludera ett uttalat 

jämställdhetsmål.  

6.2 Dagen transportpolitiska mål  

Det senaste steget i denna utveckling är den omarbetning av målen som mynnade ut i de 

transportpolitiska mål som finns idag. Skälet till att denna omarbetning skedde var att 

regeringen gjorde en bedömning att, som de formulerade sig, målstrukturen var i behov både 

av en förenkling och ett tydliggörande för att öka kommunicerbarheten och styreffekten. 

Däremot så ansåg regeringen att det övergripande transportpolitiska målet skulle vara 

oförändrat.206 Detta förslag godtogs av riksdagen, 20 maj 2009, och är därmed gällande.207 I 

och med detta beslut är det övergripande transportpolitiska målet idag, 2013, följande:  

                                                 
205 Ibid, s.10. 
206 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.11. 
207  Riksdagen(2009), Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter, 

www.riksdagen.se. 
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Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet.208 

Förenklingen och tydliggörandet resulterade i att sex delmål reducerades till två mål: ett 

funktionsmål och ett hänsynsmål som tillsammans bidrar till det övergripande 

transportpolitiska målet, se figur 7.  

 

Figur 11, Illustration av målstrukturen. Källa: Regeringen(2008), Mål för framtidens resor 

och transporter, s.13 

Vidare så är prioriterade områden under dessa två mål uttryckta genom preciseringar. Tidsatta 

preciseringar är benämnda etappmål. 209 I följande två underavsnitt kommer hänsyn- och 

funktionsmålen att gås igenom mer i detalj.  

6.2.1 Funktionsmål 

Som regeringen ser det så är anledningen till att det finns ett transportsystem att det 

tillsammans med andra åtgärder skapar tillgänglighet. Med tillgänglighet menas möjligheten 

att minimera och överbrygga geografiska avstånd för att skapa kontaktmöjligheter och närhet 

till nyttor och funktioner.210 Exempel på tillgänglighet i denna rapport är de inledande fallen 

med föräldrar som kan lämna barn på dagis och ta sig vidare till jobbet, skolungdomar som 

har möjligheten att ta sig till sin skola och föräldralediga pappor som har möjlighet att åka 

kollektivt för att storhandla på en livsmedelsbutik.  

Den övergripande formulering som finns för att definiera målen för tillgänglighet/funktion är 

följande:211 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 

                                                 
208 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.14. 
209 Ibid.  
210 Ibid, s.17. 
211 Ibid, s.16. 
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Som tidigare nämnts har delmålen bytts ut mot ett antal prioriterade områden, detta för att 

förenkla målstrukturen.212 De preciseringar, eller prioriterade områden, som finns angivna i 

målen är följande:213 

  

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Att förbättra resorna genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet har flera aspekter 

än de som är självklara. Som ett exempel är bekvämlighet inte bara den upplevda komforten 

på själva transportmedlet utan också den som har att göra med väntan och synkronisering vid 

bytesplatser. Ett annat är att säkerhet inte bara består av den faktiska objektiva säkerheten vad 

t.ex. gäller brott och olyckor utan är också den upplevda subjektiva tryggheten hos 

resenärerna.214   

En intressant punkt som också ligger under detta prioriterade område är att minska på köer 

och trängsel, och detta med samhällsekonomiskt effektiva medel.215 

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 

En viktig del i att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft är att ha ett väl 

fungerande transportsystem. Ett väl fungerande transportsystem anses vara en grundläggande 

förutsättning för att ge näringslivet möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet. 216 

Detta innebär att det finns ett behov av att effektivisera transportsystemet för att öka 

tillgängligheten och göra det klimatsmart, säkrare och minska dess miljöpåverkan. Däremot 

ses inte minskade transporter som ett mål i sig.217 

Om en minskad miljö- och klimatpåverkan ska eftersträvas samtidigt som transporterna inte 

ska minska krävs effektivisering i flera olika delar av transportsystemet. Som en del i ett 

effektivare godstransportsystem ses till exempel en högre fyllnadsgrad i lastbärare, effektivare 

ruttplanering och välutnyttjade terminaler som möjliga förbättringsområden. IT-lösningar kan 

nämnas som ett av flera exempel som kan möjliggöra ett effektivare transportsystem218 

Även om mycket fokus läggs på godstransporters vikt för näringslivet nämns också flera 

exempel på att väl fungerande persontransporter och är essentiellt för företag och 

näringsidkare. Detta är bland annat för tjänsteresor och att möjliggöra fysiska möten. Det 

heter också att:  

Det är betydelsefullt att transportsystemet skapar en god tillgänglighet för arbetstagare 

och arbetsgivare, genom att stödja en hållbar regionförstoring.  

I SIKA219:s rapport Samverkan kring regionförstoring definieras regionförstoring som att 

tidigare separata, lokala arbetsmarknadsregioner knyts ihop till en ny och större region genom 

ökad arbetspendling. De anger att arbetet med hållbar regionförstoring bland annat innebär 

                                                 
212 Ibid., s.13 
213

 Listan på delmål är tagen ifrån: Näringsdepartementet, Transportpolitikens övergripande mål, 2009. 
214 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.19. 
215 Ibid. 
216 Ibid, s.20. 
217 Ibid. 
218 Ibid, s.21. 
219 Statens institut för kommunikationsanalys. 
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åtgärder i infrastrukturen och transporter. En fungerande, tillgänglig och attraktiv lokaltrafik 

anser SIKA vara av stor betydelse för hållbar regionförstoring/regionsförstärkning. 220 

I förlängning visar det att även detta fokusområde kräver en god pendlingstrafik för att kunna 

förbättras.  Ett annat område där goda persontransporter är en grund för ett bra näringsklimat 

är inom turistnäringen.221  

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 

Att god pendlingstrafik krävs för att förstora arbetsregionerna tas upp även under detta 

prioriterade område. En ökad pendling anses ge arbetsgivarna en bättre möjlighet att rekrytera 

kompetenta medarbetare samt ge människor ökad tillgång på jobb. Förutom att allmänt 

förbättra tillgängligheten i hela landet och till andra länder anser regeringen att det är av 

särskild betydelse att förbättra tillgängligheten i större städer och längs strategiska stråk. 

Bland annat därför att det finns en stor potential för energieffektiva åtgärder och klimatsmarta 

transportlösningar i större städer.222 Att klimatet ligger i fokus återkommer också i målen för 

EUs transporter223 samt i regionförstoringen224.  

Förutom att tillgängligheten måste ökas på ett sådant sätt att hänsyn tas till klimatet och 

miljön anses det också viktigt att den ökar med jämställda villkor mellan kvinnor och män. 

Idag har kvinnor mindre och fler arbetsregioner vilket minskar tillgången till arbete och 

valfrihet, kvinnor har alltså en större geografisk begränsning när de söker arbete.225 

Regeringen ser ITS-lösningar som en nödvändighet för att nå dessa mål.226 

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning. 

I de tidigare transportpolitiska målen gällde denna formulering enbart kollektivtrafiken. I 

dagens mål har det utökats till att gälla hela transportsystemet. Detta betyder bland annat att 

tillgänglighet i gatumiljön ska förbättras för de med funktionsnedsättning.227  

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle. 

Idag finns det stora olikheter mellan kvinnors och mäns transporter/resor.  I kollektivtrafiken 

är majoriteten av de resande kvinnor, och de uträttar ofta fler ärenden i anslutning till sitt 

resande. Som det har varit och är idag är kvinnor sämre representerade vid planering och 

beslut och förvaltning kring och av transportsystemen. Sammantaget råder det osäkerhet kring 

hur väl kvinnors respektive mäns behov tillgodoses i dagenens transportsystem och mer 

kunskap inom detta är något som bör eftersträvas. 228 

Målet är att ge kvinnor och män samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, 

utformning, och förvaltning. Deras åsikter ska värderas lika och ges samma vikt vid beslut. 

Detta gäller också när information om befolkningens värderingar kring trafik och infrastruktur 

                                                 
220 Statens institut för kommunikationsanalys, Samverkan kring regionförstoring, SIKA rapport, 2007, s.11-12. 
221 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.22. 
222 Ibid. s.23. 
223 Ibid. s.24. 
224 Ibid.s23. 
225 Ibid. s.23-24. 
226 Ibid. s.25. 
227 Ibid. 
228 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.26. 
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hämtas in, detta ska ske på ett sådant sätt att kvinnors och mäns värderingar tillmäts samma 

vikt.229 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar. 

Bakom stora delar av den positiva trenden med färre skadade och förolyckade barn i trafiken 

ligger en minskad rörelsefrihet i trafiken för barn. Att bibehålla en minskning av skador 

samtidigt som barns möjligheter att själv använda transportsystemet är önskvärt. Barns 

rörelsefrihet anses vara essentiell. Barn idag för ett mer stillasittande liv än tidigare 

generationer vilket bland annat påverkar folkhälsan negativt. 230 

Det finns flera faktorer som påverkar barns rörlighet i trafiken varav dessa är listade i de 

transportpolitiska målen: föräldrars bedömning av trafiksäkerhet och miljöfaktorer, avstånd, 

trygghet samt föräldrars uppfattning om barnets förmåga att hantera olika trafiksituationer.231  

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Eftersom kollektivtrafik, gång och cykel som färdmedel är att föredra ur både miljösynpunkt 

samt hälsosynpunkt anses det finnas särskilda skäl att genom transportpolitiska åtgärder skapa 

goda förutsättningar för dessa. Målet är att vid ett större antal situationer än idag ska något av 

dessa färdmedel utgöra det mest attraktiva. Som det står uttryckt: ’Transportpolitiken ska 

uppmuntra till att göra klimatsmarta val attraktiva och tillgängliga ’232  

Förutom klimat och tillgänglighetsfördelarna så bidrar dessa färdmedel till att minska 

trängseln i städer vilket anses som positivt.  

6.2.2 Säkerhet, miljö och hälsa  

Det övergripande delmålet för säkerhet miljö och hälsa är:233  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen 

ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till 

ökad hälsa. 

För att uppnå detta har följande preciseringar, eller prioriterade områden, blivit satta:234 

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en 

fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

 

Eftersom studien av hur gamification fortfarande är på en strategisk nivå med få testade 

praktiska tillämpningar är den, som tidigare nämnt, avgränsad för att undvika spekulationer 

angående frågor som direkt rör människoliv. Därför hamnar detta mål och de två efterföljande 

målen utanför avgränsningarna för studien. 

 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 

antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

                                                 
229 Ibid. s.27. 
230 Ibid. s.28. 
231 Ibid.  
232 Ibid. s.28. 
233 Ibid. s.30. 
234

 Näringsdepartementet, Transportpolitikens övergripande mål. 
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Se ovanstående. 

 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

Se ovanstående. 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av 

fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 

bränslen. 

I detta mål återkommer målet om: 

 …att transportsystemet utformas så att rese- och transportbehovet kan tillgodoses på 

ett sätt som stimulerar till och skapar goda förutsättningar för klimatsmartare, 

energieffektivare och säkrare lösningar.235 

Att minska resorna anses, som tidigare nämnt, i sig inte vara något mål utan det är istället att 

skapa tillgänglighet med minskad påverkan som ligger i fokus. Vad som menas med en 

fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen är ännu, november 2013, inte fastställt och 

varierar beroende på vem som får frågan, enligt ett reportage i Dagens Industri, oktober 

2013.236
  

 

För att nå detta mål kan avgifter och skatter för utsläpp komma att höjas samt undantag från 

dessa slopas.237 Regeringen påpekar att i ett effektivare transportsystem används resurser 

rationellt och kostnadseffektivt.238 För att nå detta anser de att: 

 …utveckla forskningen och påskynda införandet och kommersialiseringen av ny 

teknik inklusive ITS är en nödvändighet och väsentlig del av lösningen för att skapa 

säkrare och mer miljöanpassade transporter. 

 Informationsteknik anses utgöra ett betydelsefullt verktyg för att nå energieffektivitet i 

transportsystemet. 239   

Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. 

Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor 

betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

Det viktigaste är att transportsektorns miljöarbete ska baseras på de miljökvalitetsmål med 

tillhörande miljöpolitiska delmål som gäller.240 Detta gör att detta prioriterade område för de 

transportpolitiska målen är dynamiskt och beror främst på andra beslut som fattas inom 

miljöpolitiken.241 

I de transportpolitiska målen specificeras att prioritet bör ges till de delmål där 

transportsystemets utveckling är stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.242 Mål 

                                                 
235 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.54. 
236 Dagens industri, Bilspricka i regeringen, http://www.di.se/ 
237 Ibid, s.54. 
238 Ibid, s.55. 
239 Ibid, s.56. 
240 Ibid. 
241 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, s.57. 
242 Ibid, s.56. 
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som faller under denna kategori är utsläpp av koldioxid och utsläpp av luftföroreningar som 

partiklar och sjöfartens utsläpp av kväveoxider.243 

En nyhet från de tidigare transportpolitiska målen är att termen hälsa har infogats. Detta avser 

insatser inom det traditionella trafikområdet, till exempel buller och luftföroreningar, men 

även insatser som ökar den fysiska aktiviteten hos de resande. Detta kan vara genom att 

främja t.ex. gång och cykeltrafik. Det betonas att preciseringen ”Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras” förutom att vara viktig för tillgängligheten också 

har stor potential att bidra till att detta delmål uppnås. 244 

Sverige ska vara drivande internationellt  

Transporterna liksom miljöproblemen känner inga gränser. 

Sverige ska vara ledande i det internationella samarbete som krävs för att öka 

energieffektiviteten, bryta fossilberoendet och minska trafikens påverkan på klimatet.245 

6.3 Uppföljning av de transportpolitiska målen 

2013 publicerade Trafikanalys en rapport, Uppföljning av de transportpolitiska målen 

Rapport 2013:4, vars syfte var att följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut i 

förhållande till de transportpolitiska målen.246 Nedan kommer ett sammandrag av vad de kom 

fram till.  

Det övergripande transportpolitiska målet anses ej vara uppfyllt. Transportsystemet är varken 

samhällsekonomiskt effektivt eller långsiktigt hållbart, eftersom det inte bär sina egna 

kostnader eller har kunnat frångå det starka fossilberoendet.247  Det är till och med så att 

Trafikanalys konstaterar att transportsystemet inte på något avgörande sätt närmar sig ett 

mer långsiktigt hållbart tillstånd.248  

Av de tretton fokusområdena och preciseringarna har tre haft en positiv utveckling, 6 har 

varken haft en positiv eller negativ förändring, tre har haft en negativ förändring och ett 

ansågs ha för dåligt dataunderlag för att möjliggöra en analys av förändringen.249  

De områden där det har varit en positiv utveckling är de med en funktionsnedsättnings 

situation i transportsystemet, antalet allvarligt skadade eller omkomna i vägtransporter samt 

att transportsektorn bidrar till ett miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. I det 

sistnämnda målet är det transportsystemets minskande utsläpp av växthusgaser som resulterar 

i denna analys. Däremot så ligger utsläppen fortfarande över 1990-års nivå vilket leder till att 

transportsektorn ännu inte har bidragit till att Sveriges har kommit närmare att nå de satta 

övergripande klimatmålen.  Det konstateras också att med de åtgärder som är beslutade om 

idag så kommer inte målen för en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 2030 att kunna 

uppfyllas.250 

                                                 
243 Ibid, s.57. 
244 Ibid.  
245 Ibid. 
246 Trafikanalys, Uppföljning av de transportpolitiska målen, Rapport 2013:4, 2013, s.3. 
247 Ibid, s.7. 
248 Ibid, s.8. 
249 Ibid, s.8-10. 
250 Trafikanalys, Uppföljning av de transportpolitiska målen, s.10. 
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De områden där utvecklingen har varit negativ är: kvaliteten för näringslivets transporter, 

tillgängligheten inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder samt antalet 

omkomna och alvarligt skadade inom järnvägstransportområdet. 251   

Det har inte skett någon märkbar förbättring för: barns tillgänglighet till transportsystemet, 

transportsystemet bidrag till ett jämställt samhälle, förutsättningar för att välja 

kollektivtrafik/gång/cykel, trafiksystemets bidrag till att övriga miljökvalitetsmål nås samt 

minskad ohälsa och att medborgarnas resor förbättras med avseende på ökad tillförlitlighet, 

trygghet och bekvämlighet. 252   

6.4 Stockholm stads mål för transporter 

Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm 

Den 15 mars 2010 antog kommunfullmäktige i Stockholm en ny översiktsplan för Stockholm 

kallad Promenadstaden. Promenadstaden är vägledande för mark- och vattenanvändningen i 

Stockholm och en del i att uppnå Stockholms stads långsiktiga mål i Vision 2030, ett 

Stockholm i världsklass. I översiktsplanen finns nio fokusområden.253 Under varje 

fokusområde finns i sin tur en specifikation för vilken den framtida planeringsriktningen ska 

vara. Ett av de nio fokusområdena är Ett modernt transportsystem och hållbart resande. Detta 

avsnitt kommer att börja med en genomgång av detta. Som tidigare nämnt är transporter ofta 

en viktig del även i andra mål. För att ge en bild av den riktning som Stockholm stad vill att 

transportplaneringen ska utvecklas i kommer detta att kompletteras med ett sammandra av de 

som rör transporter i de övriga åtta fokusområdena.  

Ett modernt transportsystem och hållbart resande254 

Vägtrafiken är prognostiserad att öka, vilket anses som oroande. Trots denna oro råder ändå 

uppfattningen att bilen har en naturlig och oersättlig roll i vissa transportfall. För att 

bilresandet ska kunna fungera effektivt betonas vikten av att flertalet inte väljer att resa med 

bil.  

Stockholms stad ser det därför som ett problem att den, enligt författarna, väl motiverade 

ökningen av vägkapaciteten kommer att bidra till ett ökat resande med bil. Staden har stora 

förhoppningar på en teknikutveckling som kommer att medföra emissionsfria och 

koldioxidneutrala drivmedel. De ser också en stor potential för hållbart resande i 

storstadsregioner, detta mycket tack vare de goda möjligheterna att erbjuda fungerade 

alternativ till resor med bil.  

För att uppnå det mål staden har för hållbart resande ser man möjligheten att planera staden, 

och därmed målen för resandet, så att transportsträckan kan minimeras som ett kraftigt 

verktyg. För de resor som ändå är nödvändiga måste de mest effektiva trafikmedlen användas. 

Detta betyder att kollektivtrafiken bör vara stommen i framtidens transportsystem, men även 

att cykel och gång får hög prioritet som transportmedel. En del i detta är att öka möjligheten 

att kombinera cykel med kollektivtrafik.  

                                                 
251 Ibid, s.8-10. 
252 Ibid, s.8-10. 
253 Stockholm stad, Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm, 2010, s.2. 
254 Ibid, s.20-21. 
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För att få transportsystemet att gå mot denna vision har en planeringsinriktning med följande 

tre punkter skapats: 

 Inrikta planeringen på ökad rörlighet för gående och cyklister  

 Verka för en långsiktig satsning på kollektivtrafik 

 Planera för ett effektivt genomförande av Stockholmsförhandlingen. 

Trafik i de övriga fokusområdena 

I de andra fokusområdena går följande, transportrelaterat, att utläsa: 

 Staden ska hålla en hög beredskap för kollektivtrafik på vatten255 

 Öka förutsättningarna för ett tillgängligt serviceutbud i hela staden. Detta inkluderar 

att skapa god tillgänglighet till ett mer allsidigt utbud i centrala staden.256 Hur detta 

ska göras, och genom vilket trafikslag, är inte specificerat.  

 Skapa trygga och mångsida mötesplatser i hela staden. Platser som redan idag är 

folktäta ska prioriteras och ett av dessa områden är bytespunkter för 

kollektivtrafiken.257  

 Staden ska skapa attraktiva promenadstråk och bättre möjligheter till rekreation vid 

stadens vatten.258 

7. Fall Stockholm 
I denna del kommer resultatet av denna studie presenteras. Studien har haft som syfte att: 

… skapa ett underlag för en gamifierad applikation för Stockholmsregionens 

transportsystem. Detta underlag kommer att innefatta råd för hur en gamifierad 

applikation ska utformas samt belysa de områden inom transportsystemet där 

gamification kan bli ett effektivt verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen.. 

För att kunna svara på detta kommer först gamifiering i kontexten av transport analyseras. 

Efter detta kommer kapitel 6, mål för Stockholmsregionens transportsystem, att användas för 

att göra en analys av vilka mål som finns för transporterna, hur dessa har utvecklats samt hur 

de kan relaterar till gamifiering. Sist kommer ett avsnitt där ett antal koncept byggs för att visa 

mer konkret hur det är möjligt att jobba mot dessa mål med verktyget gamification.  

7.1 Gamification och transport 

7.1.1 Resenärerna 

Grunden i att utveckla en lyckad gamifierad applikation för Stockholmregionens 

transportsystem är att förstå resenärerna och deras mål. Detta bygger på principerna för 

gamification och därmed principen att utveckla applikationen kring användaren. En 

beaktansvärd följd av detta är att ju större tilltänkt målgrupp applikationen har, desto svårare 

blir det att hitta mål som passar för alla användare. En annan sak som man bör vara medveten 

om är att valet av resesätt ofta beror på ett flertal faktorer varav många är svåra att direkt nå 

med gamification. Till exempel kvalitén på resan med avseende på frekvens och täckning. Det 

                                                 
255 Stockholm stad, Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm, s.13. 
256 Ibid, s.17. 
257 Ibid 
258 Ibid, s.13. 
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finns dock flera sätt att använda gamification, både direkta och indirekta. När detta görs är det 

som sagt viktigt att alltid ha med användartänket i utvecklingen.  

Ett exempel på att det är viktigt att göra en ordentlig analys av användaren, dess mål och 

kontexten som applikationen ska användas i är det som gäller att bygga feedbacksystem kring 

visualisering av utsläpp och miljövinster.  

I flera av de intervjuer som har genomförts i denna studie har det framkommit att handlandet 

kan skilja sig starkt från den uttalade graden av miljömedvetenhet. Detta har visat sig gälla 

både på företagsnivå och på individnivå. Många resenärers miljömedvetenhet är inte ett 

tillräckligt starkt skäl för att helt väga upp de nackdelar de ser med att åka kollektivt. Istället 

väljer många att åka med andra färdmedel.  

Att då enbart gå in med en applikation där målen och feedbacken är utformade efter en tro på 

att resenärens egna mål, att bidra till en bättre miljö, är starkt nog för att ändra på resvanorna 

kan då bli ineffektivt. Särskilt om applikationen är riktad till en stor målgrupp, som dessutom 

inte är i en period i livet då de är benägna att genomföra reseförändringar. Det är alltså viktigt 

att vara strategisk och göra en ordentlig analys av var man har störts möjlighet att påverka 

resenären. Särskilt då yttre belöningar inte alltid har en positiv effekt, och många projekt har 

en begränsad ekonomi (exempelvis som i Kista-piloten). Ett tankeexperiment är att tänka sig 

en medelålders bilpendlare med en hög inkomst, bosatt ett par mil från centrumet i en stor 

stad: vilket spel och vilka belöningar skulle krävas, utan att ändra yttre omständigheter, för att 

få hen att byta till kollektivtrafik?  

Istället ändrar resenärer oftast sitt resesätt när det sker stora förändringar i deras vardag. 

Exempel på en sådan förändring är att byta bostad, byta jobb, få ändrade familjeförhållanden 

eller skaffa hund. Att reseförändringar sker vid dessa tillfällen beror mycket på att de är 

sådana situationer där resenären ställs inför en stor mängd ovana och främmande resor. Dessa 

resor är då inte typiska vaneresor, vilket gör att resenären tvingas reflekterar mer över sin resa 

samt även söka information mer aktivt. En viktig reflektion att göra kring detta är att även de 

resor som senare kommer att bli vaneresor i början är av denna typ, alltså tillfällighetsresor. 

Med tiden kommer sedan dessa resor att övergå till att bli vaneresor. Dessa brytpunkter bör 

därför vara den effektivaste perioden för att påverka resenärens resor, och då även 

resenärernas framtida resor. Då unga är de som reser mest med kollektivtrafiken skulle 

punktinsatser, i brytpunkter, som minskar risken för att de frångår att åka kollektivt i längden 

ha en stark positiv inverkan på andelen kollektivtrafikresor i transportsystemet.  

Som tidigare nämnt är användarnas mål centrala för gamification. När det gäller målen för de 

tilltänkta användarna, alltså resenärerna i Stockholms transportsystem, är bilden av dessa inte 

allt för tydlig. Vad som kan ses från kundundersökningar är att vad som ses som problem 

växlar mellan trafikslagen. Till exempel ses information kring resan och eventuella problem 

störst på pendeltågen och bussarna, bemötandet från personalen viktigast på lokalbanan och 

bussar och trängseln är ett stort problem på tunnelbanan och pendeltågen.  

7.1.2 Applikationen 

När det gäller att skapa en gamifierad applikation för transportsystemet i Stockholmsregionen 

som kan få ett stort genomslag hos fler än bara de mest intresserade finns en rad viktiga 

faktorer som bör ta hänsyn till.   

En är tillexempel att när resenären ställs inför ovana resor är det viktigt att den information 

som resenären behöver är lättillgänglig och att den inte kräver en för stor insatts av resenären 

för att bli funnen. Ett problem som är relaterat till detta är att om flera gamifierade 
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applikationer införs på marknaden riskerar den att bli mer fragmenterad än vad den är idag, 

vilket skulle kunna leda till att rätt applikation och information blir svårare att finna. Detta blir 

särskilt problematiskt då olika utvecklare riktar in sig på olika användargrupper, med olika 

mål. Detta är allvarligt eftersom det är tillfällen som dessa, ovana resor, som är identifierade 

som en av de situationer där det finns stor potential för påverkan av resenärers val. 

En annan viktigt faktor är att användarna/resenärerna är känsliga för extramoment både när de 

söker reseinformation och när de använder gamifierade applikationer. Om då en gamifierad 

applikation ska användas i samband med en resa kan detta leda till att en integrerad 

reseplanerare finns i applikationen, detta för att minska på mängden separata applikationer 

som resenären måste använda. Problemet som då uppstår är att om den gamifierade 

applikationen inte levererar en grundfunktion lika bra som den reseapplikation de använder 

till vardags, är det en risk att de överge den gamifierade applikationen. Detta kan liknas med 

den övergång som skedde i Kista-fallet med samåkningsapplikationen där användarna allt 

eftersom övergick till den vanliga e-posten. Det kan tyckas rimligt att ju svagare mål 

användaren har för att använda applikationen, desto större är risken att användaren överger 

applikationen om många extramoment krävs. 

Användare är också känsliga för att behöva aktivt föra in data eller samla in ny data. Detta är 

en tröskel för utveckling av gamifierade applikationer, då dessa ofta kräver mer information 

från användaren för att kunna ge feedback på olika beteenden och aktiviteter. Om man då 

väger in Greger Henriksson hypotes, att det kan vara så att resenärer är som mest benägna att 

ändra sitt resande då flera brytpunkter sker samtidigt, inser man att det kan bli ett problem om 

applikationerna kräver mycket aktiv datainsamling. Problemet är att ett sådant krav i 

förlängningen kan leda till att det blir svårt att engagera användaren i mer än en applikation åt 

gången, och då missa möjligheten att påverka resorna via fler delar av den nya livssituationen.  

Applikationsplattform 

Ett möjligt sätt att sänka höjden på flera av dessa trösklar är genom att den centrala aktören i 

kollektivtrafiken, i Stockholm alltså SL, skapar en basapplikation med möjlighet att installera 

tredjepartsutvecklade tillägg. På ett sådant sätt skulle fragmenteringen av reseapplikationer 

kunna minskas, samtidigt som SL inte konkurrerar med tredjepartsutvecklare och fortsatt 

möjliggör för innovation. För resenärerna skulle det också innebära att de får en bra bild av 

vem som ansvarar för grundtjänsten i systemet. 

En annan av fördelarna med denna lösning är att användaren kommer att kunna använda 

samma grundapplikation för alla typer av gamifierade, och icke gamifierade, tillägg. Genom 

att ha en basapplikation skulle fragmentering av reseapplikationer för Stockholmregionens 

kollektivtrafik minskas. Kunderna skulle få en enhetlig reseplanerare, med möjlighet att 

anpassa den efter eget tycket och smak. Genom att SL skulle kunna ställa krav på de tillägg 

som ska kunna installeras vore det möjligt att ställa upp riktlinjer för design och 

dataanvändning. Detta skulle underlätta för kunderna och ge en mer enhetlig bild av tilläggen.  

Ännu en fördel är att genom att erbjuda en standardapplikation som inkluderar en 

genomarbetad reseinformationsbas skulle kraven på att utveckla och konkurrera med 

dedikerade resinfo-applikationer försvinna. En trolig följd av detta skulle vara att SL 

möjliggör för utvecklarna att fokusera mer av arbetet kring själva grundfunktionen i tillägget. 

Som vi har sett i denna studie är användare av gamifierade applikationer generellt känsliga för 

att föra in data eller att övergå från den applikation de har valt tidigare. Detta är något som 

också existerar bland resenärer då de gärna vill ha sin information lättillgänglig och att 

reseapplikationer ska kräva en liten arbetsinsats för att användas. En basapplikation med 
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tillägg skulle kunna motverka denna tröskel genom att den skulle kunna innehålla all den 

information som samlats in (från alla tillägg), vilket skulle minska kravet på användaren att 

föra in nya data. Istället kräver denna lösning en genomarbetad basapplikation där användaren 

har kontroll på vilka tillägg som får ta del av vilka data, en transparant applikation med ett 

tydligt fokus på användarens personliga integritet.   

Eftersom det är viktigt att ge resenären relevant reseinformation som är beroende av 

kontexten är denna lösning vacker eftersom användaren själv har möjlighet att bygga den efter 

sitt eget tycke och smak. Nedan följer några exempel på tillägg där det är viktigt att det är rätt 

målgrupp som nås av informationen, och där andra grupper skulle vara ointresserade av att ta 

del av samma information: 

 Vinterinformation (utvecklad av SL) där all nödvändig information kopplad till 

snöproblemen finns tillgänglig. Detta skulle då vara något som är relevant för 

exempelvis pendeltågsresenärer men mindre relevant för dem som åker tunnelbana.  

 Ett tillägg utvecklat av exempelvis en festival som deras besökare kan ladda ner för att 

få information kring resor i samband med festivalen. En sådan skulle kunna ha 

gamifierade inslag som skattjakt eller andra aktiviteter. Exempelvis en skattjakt som 

sedan leder till en speciell spelning.  

 Olika typer av tillägg för människor med olika typer av handikapp, som döva eller 

blinda.  

 Ett tillägg utvecklat av Stockholm Stad för besökande turister. Fokus på enkelhet och 

att ha översättningar på flera språk.  

7.2 Analys av de transportpolitiska målen 

De politiska målen för resor och transporter har blivit mer sammansatta med tiden. Från att 

tidigt främst handla om att trygga en transportförsörjning till en så låg kostnad som möjligt 

har det gått till att också inkludera en rad andra delmål och områden. Till exempel har miljö- 

och jämställdhetsmål inkluderats i de transportpolitiska målen. Detta betyder att målen har 

blivit mer komplexa och politikerna har fått fler variabler att ta hänsyn till och optimera efter.  

Från SLs sida är det prioriterat den närmsta tiden att få igång mobila betallösningar samt en 

bättre kommunikation med sina resenärer. Det finns en önskan om att kunna ge feedback på 

inrapporterade problem.  

Sammantaget går arbetet med dessa mål långsamt framåt för vissa, står still på ett antal och 

backar för några.  Att det finns ett behov av fler och effektivare verktyg för att hantera de allt 

mer komplexa målen och problemen är tydligt.  

Ett av de mål som finns på både nationell- och regionnivå är att de eftersträvar ett yt- och 

energieffektivare trafiksystem med färre resor som görs med bil. I förlängning kräver detta att 

fler resor görs med kollektivtrafiken, cykel och gång istället för med bil samt att visa resor ska 

undvikas helt. Utsläppen i trafiken har minskat något, men förändringen går för långsamt för 

att de mål som är satta ska nås i rimlig tid.  

De målområden som har den sämsta utvecklingen är antingen utanför denna studies 

avgränsningar eller på nationell nivå (undantaget tillgängligheten inom regioner) nämligen: 

tillgängligheten inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder, kvaliteten 

för näringslivets transporter samt antalet omkomna och alvarligt skadade inom 

järnvägstransportområdet.  
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Det finns dock en rad mål där utvecklingen som helhet har stått still, vilka ligger i denna 

studies omfång. Dessa är: barns tillgänglighet till transportsystemet, transportsystemet bidrag 

till ett jämställt samhälle, förutsättningar för att välja kollektivtrafik/gång/cykel, 

trafiksystemets bidrag till att övriga miljökvalitetsmål nås samt minskad ohälsa samt att 

medborgarnas resor förbättras med avseende på ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

7.3 Koncept 

För att visa på några koncept för gamifierade applikationer i Stockholmregionens 

transportsystem kommer några ”ståltrådsmodeller” för applikationer byggas upp utifrån 

föregående kapitel. Eftersom utvecklingen av denna typ av applikationer är väldigt 

kontextberoende kommer dessa vara på en överskådlig nivå. För att bygga upp mer 

detaljerade förslag krävs en noggrann studie av det aktuella fallen.  Som läsare bör man vara 

medveten om att detta enbart är exempel och att det kan finns en stor mängd andra 

gamifierade lösningar för samma problem.  

Kunskapen om resenärers mål är från de rapporter som denna studie bygger på svaga och 

kommer att behöva utredas ytterligare. Beroende på vilket område av resande som utreds för 

gamification måste studier som utforskar just detta område utföras eller studeras. Men 

eftersom meningen med detta avsnitt är att visa ett koncept snarare än att bygga faktiska 

lösningar kommer lösa antaganden om resenärers mål att göras. 

7.3.1 Gamifierad kundkommunikation 

Ett område där det finns stora behov av förbättring i kollektivtrafiken är kommunikationen 

mellan resenärerna och de som är ansvariga för resorna. Behovet finns uttalat hos både parter.  

Det finns även ett indirekt behov från de ansvariga, då deras arbete mot att bygga ett system 

som blir uppskattat hos resenärerna bygger på att veta vilka behov och problem som finns i 

dagens system. I intervjun på med SL uttryckte de även en vilja att kunna ge en mer direkt 

feedback på den information de får in. Ur en miljösynpunkt är SLs förmåga att anpassa 

trafiken och få bra information kring problem viktigt då en av de största faktorerna för att 

resenärer ska välja att åka kollektivt är den upplevda kvalitén. För att skapa en gamifierad 

applikation är alltså en av grundförutsättningarna uppfyllda: det finns tydliga mål för både 

parter som dessutom sammanstrålar.  

Det naturliga steget är att efter detta ställa frågan varför gamification skulle vara ett lämpligt 

verktyg för att nå dessa mål. En av grundtankarna för att använda gamification är för att skapa 

engagemang och motivation. Detta skulle vara viktigt för att få engagerade resenärer som 

faktiskt rapporterar in de problem och de förbättringar som de tror kan göras. Gamification är 

särskilt effektivt när den naturliga feedbacken dröjer eller är svår att uppfatta. Från SLs sida 

skulle gamification kunna vara ett sätt att ge den feedback som de vill kunna ge och även att 

visualisera, för användaren, de förbättringar som sker i systemet. Gamification verkar i teorin 

ha mycket att bidra med på detta område. 

Som ett konkret förslag skulle ett system som tar delar av det i cykelrapporten och Stack 

Overflow kunna användas. Användare skulle då kunna rapportera in problem och åsikter på 

en karta som andra användare sedan får rösta upp eller ned. På samma sätt som i Stack 

Overflow skulle användare som är aktiva på flera sätt och får positiv feedback kunna få olika 

bevis på detta och utökade möjligheter i applikationen. Exempelvis skulle de med höga poäng 

kunna få modereringsmöjligheter som att slå ihop flera rapporterade problem till ett eller 

redigera inlägg. 
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Från SL:s sida skulle de sedan på samma sätt som i cykelrapporten kunna rapportera vilka 

åtgärder de har valt att sätta in för att lösa problemet, och då kunna visa för användarna att 

arbete har utförts. Detta skulle kunna bli grundstommen till en mer dynamiskt digital kanal till 

resenärerna.  

Eftersom applikationen förenklar möjligheten att rapportera in ett problem, användaren 

behöver faktiskt inte själva skriva ett klagomål utan kan välja bara trycka på en ”rösta upp”-

knapp, skulle tröskeln sänkas för alla användare att dela sin åsikt till de ansvariga. 

Applikationen, eller tillägget om det systemet implementeras, kan alltså både tilltala de som 

attraheras av att kunna tävla med andra och få en status som någon som bidrar till ett bättre 

kollektivtrafiksystem men även de som bara vill kunna kommunicera med SL.  

Trygghet  

Ett område som denna lösning skulle kunna vara effektivt på är för att skapa trygghet och att 

få en bild av vilka platser som uppfattas som otrygga. En möjlig lösning skulle vara att skapa 

en tävling där man har en applikation där resenärer kan rapportera in en otrygg plats, möjligen 

med en beskrivning och bild, som de andra resenärerna sedan kan rösta på. Det skulle 

exempelvis kunna vara så att åtgärder kommer att göras åt de tre platser som får flest röster. 

Ett pris skulle också kunna delas ut till den som förslagit platsen och kanske till den som har 

gett mest feedback på andras förslag. För att kunna ge feedback skulle det kunna vara så att 

man måste fysiskt vara inom ett visst avstånd från den plats som det gäller.  

Eftersom en applikation av detta slag bygger på att få in resultat under en kortare tid blir 

problemet med yttre kontra inre belöningar mindre, detta då det i vanliga fall inte finns en 

aktivitet som denna. Att det blir en mer uttalad tävling, jämfört med det mer generella 

kommunikationstillägget, skulle kunna attrahera de som lockas av Hard Fun: de som gillar 

tävlingsmomentet som blir att ta sig runt i staden för att kunna komma med lösningsförslag 

och ge feedback. 

7.3.2 Öka barns tillgänglighet och rörlighet i transportsystemet 

Ett av de transportpolitiska mål som arbetet går långsamt med är det att öka barnens 

tillgänglighet och möjlighet att använda transportsystemet. 

Frågan är såklart hur detta skulle kunna gamifieras.  Första frågan om mål har den ena sidan 

klar: det finns som sagt ett uttalat mål från politiskt håll att arbeta med denna fråga. 

Användarsidan är dock mer komplex. Även om barnen själva kan ha en önskan om att kunna 

röra sig mer fritt är det rimligt att tro att det i första hand är föräldrarna som tar beslut kring 

detta. Samtidigt som föräldrarna kan ha mycket att tjäna på att slippa agera taxi till allehanda 

typer av evenemang. Följdfrågan är hur utvecklarna kan skapa mål i applikationen som kan 

uppfylla denna önskan.  

Eftersom detta fall inte är lika uppenbart som det tidigare måste målet brytas ner i mindre 

beståndsdelar. Vad krävs för att föräldrarna ska känna sig mer benägna att släppa ut sina barn 

i trafiken? En faktor som möjligen skulle kunna öka denna vilja är att de skulle kunna ha en 

bättre uppsikt över hur resan går och kunna vara till hjälp under resan. Detta utan att 

nödvändigtvis vara aktiv hela resvägen över exempelvis telefon.  

Tekniskt sett skulle det vara möjligt att skapa en applikation där föräldrarna kan vara med och 

planera resan på sin applikation och sedan sända den till barnen. Applikationen skulle också 

kunna uppdatera med barnens position under resan.  
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Eftersom det i detta fall inte är användarna av applikationen som får sina direkta mål 

prioriterade kommer ett större behov finnas av att skapa ett spel som i sig själv är så pass 

motiverande att barnen väljer att interagera med spelet. Detta koncept blir alltså en 

applikation som bygger på spelet i applikationen. 

Genom spelets utformning skulle barnens spelande uppfylla föräldrarnas mål. Barnen kan 

exempelvis få feedback för att skicka ett sms där det står att de har kommit fram till skolan 

eller att de är på tunnelbanan. Det är också möjligt att enbart genom sitt interagerande med 

applikationen kan barnen då passivt uppdatera föräldrarna med position och progression. 

Detta genom att applikationen hålls aktiverad. 

Eftersom denna applikation finns för att skapa en trygghet för föräldrarna att skicka ut sina 

barn i trafiken är det väldigt viktigt med en teknisk stabilitet och att de kan känna tillförlit till 

att applikationen kommer att fungera.  

Som tidigare nämnt är blir den etiska frågan mer aktuell desto mindre av spelarens egna mål 

som uppfylls, och detta är såklart något som bör tas i beaktande under utvecklingen. I det 

uppmålade fallet används gamification för att öka friheten för barnen och föräldrarna. Det kan 

därför argumenteras att den kritik som brukar riktas mot denna typ av implementering av 

gamification inte är applicerbar, då applikationen löser ett faktiskt problem och inte enbart 

används för att kvarhålla ett ej fungerande system. Sedan finns såklart en fråga om personlig 

integritet, och det är troligt att denna blir en balans mellan frihet i att kunna förflytta sig för 

barnet och spårbarheten i förflyttningen. Ju mer aktivt barnet är i att informera förädlarna, 

desto mer transparent blir applikationens syfte mot barnet.   

7.3.4  Skapa incitament i samåkningsapplikationer.  

Ett behov som har funnits i Stockholmsregionen är det att skapa incitament i 

samåkningsapplikationer. Eftersom området och målgruppen är så pass bred för denna typ av 

applikation kommer bara några skissartade idéer baserat kring spelande att målas upp. Vad 

som är applicerbart beror på vilka användare som applikationen är tänkt att vända sig mot. I 

studien har det dock framkommit att från de som arbetat med denna typ av system bland annat 

har som mål att skapa ett incitament för att de resande ska registrera sina resor, detta för att 

applikationen ska kunna ge data att analysera från exempelvis pilotprojekt. 

Om utvecklarna främst försöker skapa en bra upplevelse av de element som brukar finnas i 

det som i kapitel 3.1 betecknades som Hard Fun skulle de försöka få användarna att vara 

drivna av tävlingar, utmaningar och av att visa hur duktiga de är. Om samåkning ställs i 

relation till dessa står det ganska klart att pendling är en aktivitet som inte är särskilt 

varierande eller har flera olika utmaningar, utan istället snabbt blir en vana som och något 

man gör på rutin. Särskilt då en kontakt mellan två eller flera samåkare har etablerats. Mina 

analys är att det därför är svårt att engagera användare med denna typ av motivations-nyckel. 

Detta kan resultera i att verktyg som topplistor och poäng bli relativt svaga.  

Om utvecklarna istället använder sig av nyckeln Easy Fun, den glädje spelaren får av att vara 

nyfiken och uppleva spelets historia och intriger, skulle ett koncept kunna skapas i samma 

anda som det i The Walk. Istället för att försöka spela på tävlingsmomenten skulle istället 

energi kunna läggas på att skapa en intressant historia och värld via en berättelse. Detta är 

också ett medium som lämpar sig bra för bilåkning. Ett förslag är att genom att de som 

samåker parar sina telefoner vid resans start och slut skulle de få tillgång till ett nytt avsnitt i 

berättelsen. Detta skulle då kunna avlyssnas under bilresan eller senare. Genom att göra detta 

skulle både ett incitament för att samåka skapas, men också för att registrera sina resor vilket 

är ett av målen hos de som driver applikationen. Olika bonusar för att para fler än två 
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telefoner under samma resa skulle också kunna skapas. Även om berättelsen inte skulle vara 

för alltid skulle en vaneresa få möjlighet att skapas samt att det kvarstår ett incitament nog 

länge för att användbar data ska kunna samlas in.  

Passivt så bygger samåkning också på nycklarna Altered States i och med att det möjliggör en 

bättre klimatsjälvbild och The People Factor då det skapar sociala möten.  

7.3.5 Brytpunkter 

Ett förmodat effektivt sätt för att få genomslag för en gamifierad applikation är att utveckla 

dessa med inriktning mot att påverka i brytpunkter, alltså när det sker stora förändringar i en 

resenärs liv.  

Gamification vid byte av bostad (eller jobb) 

Vid byta av bostad skulle en del av välkomstpaketet kunna vara en gamifierad applikation. 

Denna skulle kunna fokusera till exempel på restid till jobbet, där användaren kan få tävla mot 

sig själv om kortaste tiden till jobbet. Detta skulle engagera användaren i att kritiskt granska 

hur restider till jobbet påverkas till exempel genom att cykla till en närliggande busshållplats 

eller analysera vilka byten och avgångar som är effektivast när det gäller restid.  Integrerat i 

applikationen skulle då olika delmål som att cykla hela sträckan till jobbet finnas för att visa 

att det kan vara ett verkligt alternativ. För denna typ av applikation finns det möjlighet att 

använda de incitament som finns i nyckeln Hard Fun, nämligen att tävla och överlista 

systemet. Lokala topplistor för olika resmål skulle kunna finnas tillgängliga och mycket skulle 

vara en tävlan mot de egna tiderna. 

Eftersom resenären själv, troligen, eftersträvar en effektiv pendlingstid till jobbet finns ett 

starkt mål i applikationsanvändningen. Under en kortare period skulle då visualisering av 

resultat och positiv feedback på resebeteendet (kortare restid, hur hälsosam resan är, utsläpp) 

kunna vara effektivt även om applikationen då ställer lite större krav på interaktion.  

I samband med detta skulle också SL kunna få in värdefull information kring resmönster och 

möjliga problemområden. Ett problemområde skulle exempelvis vara ett område där 

pendlingen av någon anledning tar markant längre tid än i de närliggande områdena. För att 

göra detta etiskt är det viktigt att SL förklarar för resenären att data kommer att samlas in 

anonymt och varför de vill gör det. Denna data skulle SL senare bland annat kunna använda 

för att förbättra sin ruttplanering. 

Om denna typ av applikation skulle fungera som föreslaget, via ett tillägg i en basapplikation, 

skulle fördelen vara att man också har möjlighet att introducera reseapplikationen som sedan 

kan vara ett bra verktyg även senare när pendlingen har gått över till att ha blivit en vaneresa. 

Stora ombyggnationer av infrastruktur 

Ett annat tillfälle när många resvanor ställs på ända är vid ombyggnationen av infrastruktur. 

Det sker då ofta stora förändringar i resorna och många av de tidigare vaneresorna blir istället 

då tillfällighetsresor eller ovana resor. Vid sådana omställningar finns det ett mål från de som 

bygger om att styra trafiken, och från de som reser att få en så smidig resa som möjligt.  

Eftersom det också är över en kortare tidsperiod blir det en mindre konkurrens mellan inre 

och yttre mål samt mer kortsiktiga spellösningar kan användas. Eftersom det inte finns någon 

tydlig kundgrupp i detta scenario är det svårt att hitta koncept för gamifierade lösningar, men 

teoretiskt ska det finnas goda möjligheter för gamifierade lösningar. 
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Transportsystemet bidrag till ett jämställt samhälle 

En särskilt intressant brytpunkt skulle kunna vara en sådan där könsroller etableras. 

Exempelvis skulle det kunna vara vid en graviditet eller att ett par flyttar ihop. Om det är 

möjligt att skapa en applikation som exempelvis kan få de två att tävla mot varandra eller se 

den andres utsläpp skulle det kunna kanske kunna vara möjligt att få en jämnare fördelning 

efter brytpunkten. Då gamification handlar mycket om visualisering skulle synliggörande av 

skillnader vara intressant att arbeta med. Detta är något som skulle behöva utforskas vidare.  
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8. Slutsatser, diskussion och vidare forskning 

8.1 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel kommer de viktigaste slutsatser som denna studie har resulterat i 

sammanställas. Detta kommer att ske utifrån de frågeställningar som fastställdes i kapitel 1. 

8.1.1 Gamification 

Vilka faktorer är viktiga att en gamifierad applikation ska bli lyckad? 

Den mest grundläggande faktorn för att gamification effektivt ska kunna implementeras är att 

utvecklarens, eller beställarens, mål och användarens mål kan sammanföras i ett gemensamt 

mål.  

I denna studie har det också konstaterats att gamification är en komplex process, där ett 

ständigt hänsynstagande och analys av användaren är nödvändigt, men också av kontexten 

som applikationen ska användas i. Att processen har fått tagit fokus skiljer denna studie från 

flera andra, där tyngdpunkten istället har legat på vilka beståndsdelar gamification har.  

Att istället analysera enbart kring byggstenar, och inte ha en användarcentrerad process, kan 

resultera i att för enkla modeller används. I och med att dessa inte tar hänsyn till användarens 

faktiskt bakomliggande mål är risken för ett misslyckande större. 

I själva implementeringen finns en skala med två poler som bygger på vilken typ av mål 

användaren har. Vid ena polen är användare med starka interna mål som går att sammanföras 

med utvecklarnas och/eller beställarnas mål. En sådan applikation kan bygga mycket kring att 

visualisera och ge feedback i arbetet mot dessa mål. Vid den andra polen är applikationer där 

användaren själv har svaga eller inga mål som går att sammanlänka med de från utvecklarna. I 

dessa fall kommer arbetet handla mer om att bygga ett riktigt spel kring aktiviteten.  

I denna studie har den andra polen fått namnet: spelet i applikationen. Detta då applikationen 

och aktiviteten som sådan i extremfallet kan vara helt frånskilt själva spelet. Sedan finns det 

såklart applikationer som bygger längs hela skalan. Och applikationer som implementerar 

båda koncepten, däremot är det viktigt att göra en första analys för att se om den första polen 

är applicerbar. Eftersom den bygger på att visualisera och ge feedback på mål som redan finns 

hos användaren undviks hela processen med att skapa nya. Dålig bindning till egna interna 

mål kräver starkare externa mål. Mycket interna mål kräver visualisering och feedback på 

dessa. Eftersom det är på detta sätt finns det mycket att vinna på att göra en användaranalys, 

om en möjlighet finns att hitta gemensamma mål kan mycket tid och arbete sparas på 

applikationsutvecklingen. Det är också viktigt att vara medveten om att dessa motpoler 

existerar för att kunna analysera gamifierade applikationer, och denna vetskap blir 

förhoppningsvis ett användbart verktyg för framtida studier.  

I analysen är det bra om man är medveten om att olika kombinationer av kontexter och 

användare kan ge olika nycklar för att göra en lyckad applikation. I denna studie har 

framförallt fyra nycklar tagna från datorspelslitteraturen använts: Hard Fun, Easy Fun, 

Alterned States och The People Factor. Dessa har använts för att kunna kategorisera spelarnas 

motivation och få något att arbete utifrån under processen att skapa en gamifierad applikation.   

Något som däremot är mer eller mindre generellt för alla gamifierade applikationer är att de 

ska ha så få extramoment som möjligt och gärna fungera passivt när det gäller datainsamling. 
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Det är också viktigt att de är tekniskt välutvecklade då det finns en låg acceptans för 

felfunktion och krångel från användarnas sida.  

Hur kan gamification integreras i en affärsmodell? 

Gamification kan integreras på flera områden och med en olika syften. En applikation 

behöver inte ha en hel affärsmodell som bygger kring gamification utan gamification kan 

också användas som en liten del av exempelvis kundkontakterna. För de fall där gamification 

har haft en markant roll för själva existensen av applikationen har det antigen varit genom att 

göra värdeerbjudandet starkare eller för att motivera användarna av att dela med sig av sin 

kunskap eller data, som företaget sedan har som sitt värderbjudande till andra företag i form 

av exempelvis riktade annonser till användarna. 

8.1.2 Fall Stockholm 

Hur kan gamification implementeras för att skapa förändringar i resvanor? 

Det är svårt att påverka personers vaneresande. Möjligheterna för att göra detta ökar i 

brytpunkter, vilket gör dessa tillfällen lämpade för gamification. Som för mycket gamification 

är lösningarna beroende på användarna.  

Men på en generell nivå finns en problem förknippade med gamification inom transport. 

Exempelvis är extramoment extra känsligt för trafiken då användaren ofta redan använder 

andra applikationer för sitt resande. Detta ställer krav på att den gamifierade applikationer ska 

leverera en reseinformation som håller samma nivå som dedikerade applikationer. 

Fragmentering är också ett problem. I dagsläget behöver också varje ny applikation samla in 

ny data och dessutom kräver mer data än andra applikationer.  

För att motverka ett flertal av dessa har denna studie föreslagit en tilläggsbaserad 

standardapplikation utvecklad av den centrala aktören i kollektivtrafiken. Genom detta 

möjliggörs blanda annat en lagring av data, en minskad konkurrens med dedikerade 

reseapplikationer och minskad fragmentering av marknaden. Mängden av extra moment 

skulle kunna reduceras och sammantaget skulle förutsättningarna för att utveckla gamifierad 

applikationer i transportsystemet drastiskt öka.   

Hur skulle gamification kunna bidra till att Stockholmsregionens transportsystem når de mål 
som är satta på regional och nationell nivå?  

I avsnitt 7.3 har koncept byggts som visar på hur gamification kan bidra till att 

Stockholmsregionens transportsystem når de mål som är satta på regional och nationell nivå. 

Mål som behandlades i dessa var:   

 Att gå mot ett yt- och energieffektivare trafiksystem där färre resor görs med bil, ett 

mål som finns på både nationellnivå och på regionnivå. 

 Transportsystemet bidrag till ett jämställt samhälle. 

 Öka barns tillgänglighet och rörlighet i transportsystemet 

 Att medborgarnas resor förbättras med avseende på ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

 Och SL:s mål att öka möjligheten för kommunikation med resenärerna. 

Slutligen kan det konstateras att det finns potential för gamification att bidra till ett bättre 

transportsystem inom dessa målområden och med största sannolikhet inom andra, men att 

använda sig av verktyget gamification är ingen universallösning utan kräver ett gediget, och 

väl genomtänkt, arbete.  
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8.2 kritisk diskussion av studien  

Denna studie är har gjort som en förstudie med en viss begränsning i tid och resurser. Detta 

har resulterat i att en rad saker kommer kräva vidare forskning för att verifieras. Exempelvis 

har det inte varit möjligt att genomföra intervjuer med resenärer för att bättre få deras bild av 

denna typ av applikationer, samt undersöka vilka mål de har i sitt resande. 

Fallstudierna som har använts har varit begränsade och skulle ha kunnat utvidgas ytterligare. 

Det hade också varit intressant med intervjuer med ansvariga från de företag som har 

utvecklat de fall som har tagits upp.  

Vilket leder vidare till intervjuerna som i ett idealscenario hade haft ett större urval av 

experter från varje område. Istället har behovet av bredd på arbetet lett till att mer 

sekundärkällor har använts.  

Allt som allt leder detta till den lista av rekommenderade områden för framtida studier som är 

utskrivna i efterföljande, och avslutande, del. 

8.3 Vidare forskning  

Eftersom denna studie har skett kring ett relativt nytt begrepp finns det många områden där 

ytterligare forskning bör göras, och det finns områden som i dagsläget är svåra att dra några 

slutsatser kring då för lite material finns. När fler fall av gamification börjar komma ut på 

marknaden bör en ny undersökning göras för att säkerställa de tidiga resultat som framkommit 

i denna studie. 

En mer utförlig inventering av tekniska system i Stockholmregionens transportsystem samt 

möjligheten att använda dessa i en gamifierad applikation kommer att krävas. Detta är en 

naturlig del i utvecklingsarbetet.  

En viktig fråga som forskningen bör söka svar på är vilka mål som är relevanta för Stockholm 

resenärer. Hur vill Stockholmregionens invånare utveckla sitt resande och vilka förändringar 

vill de se. Vissa av de förslag som finns för implementering av gamification är enbart byggda 

på antaganden av mål för resenärer, dessa mål skulle behövas verifieras.  

I fallet av gamification bör fler fall där applikationen har misslyckats studeras för att 

undersöka om det finns några generella misstag som begås i utvecklingen av gamifierade 

applikationer. Detta skulle också vara ett bra sätt att verifiera och kontrollera de resultat som 

framkommit i denna studie. 

Då denna studie främst har kontrollerat för vad som applikationen bör ge feedback på och hur 

utvecklarna ska ställa sig till detta, är nästa steg att undersöka hur denna feedback kan ges. 

Exempelvis är det intressant att undersöka vilken typ av skala och medaljsystem som ger bäst 

respons hos användaren. Vilken typ av andra belöningar är effektiva och hur kan de skapas i 

kontexten av transport? Detta skulle också bidra till att mer detaljerade koncept skulle kunna 

skapas.  

En mer utförlig undersökning kring förflyttningar mellan applikationer och vilka nivåer av 

ansträngning som är acceptabelt från användarsidan. Genom att utföra en sådan undersökning 

kan en bättre analys av graden av de problem som listats för gamification inom transporter 

göras.  

En framtida studie skulle kunna utvidga avgränsningarna för att också undersöka potentialen 

för gamification i kommersiella transporter. 
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