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Sammanfattning 

Forskning om spelifiering är ett snabbt växande       
forskningsområde där många studier visar på positiva resultat.        
Spelifiering är en teknik som används då det är önskvärt att           
påverka beteenden hos människor. I denna studie undersöks        
huruvida spelifierande element kan motivera studenter att vara        
mer fokuserade på sina studier. Frågeställningen är på vilka sätt          
påverkas studenters koncentrationsförmåga genom användandet     
av spelifierande element i sina studier, och vilka är effekterna          
vid borttagande av elementen i studien? Genom ett experiment         
undersökte vi om de spelifierande elementen i applikationen        
Forest: Stay Focused är tillräckligt motiverande för deltagarna        
att hålla sig fokuserade på sina studier. Studien utfördes under          
två veckors tid. Tio deltagare deltog i studien, varav hälften fick           
börja med att studera med en timer utan spelifierande element          
och resterande fick använda applikationen med spelifierande       
element. Efter att deltagarna använt sig av den ena         
studietekniken i en vecka fick de använda den andra         
studietekniken under andra veckan. Detta för att undersöka        
effekterna på fokuset om de spelifierande elementen tas bort.  

Resultatet visar att deltagarna var lika fokuserade oavsett vilken         
studieteknik de använde sig av. Deltagarna tyckte inte att         
användandet av applikationen hjälpte dem ha bättre fokus        
jämfört timern, men de föredrog att använda den framför timern.          
Deltagarna uppvisade ingen förändring av deras fokus vid        
studierna när de spelifierande elementen togs bort, vilket kan         
bero på att de elementen var för få i applikationen eller att de             
inte fått använda sig av applikationen under en längre tid.          
Studiens ambivalenta resultat tyder på att vidare forskning inom         
det området behövs. Trots dessa resultat är vår slutsats att          
applikationens spelifierande element inte är tillräckligt      
motiverande för att förhindra studenter från att förlora fokus         
under sina studier.  

Nyckelord 
spelifiering, fokus, motivation, studieteknik 

1. INTRODUKTION 
1.1 Bakgrund 

I och med dagens allt mer uppkopplade samhälle har det blivit           
svårare att hålla sig fokuserad då olika applikationer och internet          
alltid finns lätt tillgängliga. Detta kan distrahera och stressa         
användaren genom samtal, meddelanden och notiser. När en        
person försöker göra flera saker samtidigt brukar det kallas         
multitasking, men till skillnad från att vara fokuserad på flera          
olika saker samtidigt sker det ett skifte i fokus [16]. Tidigare          
forskning om multitasking tyder på att de som utövar         
multitasking försvårar sin inlärning och att det, över en längre          
period, kan komma att ändra sättet information tas in och          
hanteras [16]. Rekart [14] visar hur främst studenter kan         
påverkas negativt av sådant konstant fokusskifte och hur det kan          
påverka inlärningen negativt, inte bara på ett kortsiktigt utan         
även på ett långsiktigt sätt. Han menar för att få en mer effektiv             
inlärning måste studenter minska på yttre distraktioner, till        
exempel genom användning av spelifiering, det vill säga        
användandet av element inom speldesign för ett icke        
spelrelaterat kontext [3]. Skillnaden mellan spel och spelifiering        
är att den sistnämnda endast använder sig av spelelement istället          
för att vara fullt utvecklade spel [12].  

Tidigare forskning visar att spelifiering har en motiverande        
effekt på elever genom stegvisa belöningar och incitament som         
en integrerad del av lärandet [13]. Studier inom liknande         
områden, som till exempel träning [7], samt motivation av         
studiehjälpmedel [12] får samma slutsatser. I vår studie har vi          
valt att fokusera på hur spelifiering påverkar studenters fokus         
inom studier genom användningen av applikationer som       
inkluderar spelifierande element. Mer specifikt, undersöker vi       
studenternas användning av mobilapplikationen Forest: Stay      
Focused under tiden de studerar. Det är ett minimalistiskt         
spelifierande program, som saknar många typiska spelifierande       
element såsom medaljer eller rankningssystem, samtidigt som       
den behåller andra element, exempelvis en virtuell valuta.        
Programmet finns både som mobilapplikation och      
Firefox-tillägg till datorn, men i denna studie kommer endast         
mobilapplikationen att testas av användarna.  
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Syftet med studien var att förstå om de spelifierande elementen i           
applikationen Forest: Stay Focused var tillräckligt motiverande       
för att användaren ska kunna fokusera på uppgiften till hands.  
 

1.3 Frågeställning 
Den huvudforskningsfråga som besvaras i denna studie är: På         
vilka sätt påverkas studenters koncentrationsförmåga genom      
användandet av spelifierande element i sina studier, och vilka är          
effekterna vid borttagande av elementen i studien? Vi ville         
dessutom undersöka huruvida de spelifierande elementen i       
mobilapplikationen Forest: Stay Focused var tillräckligt      
motiverande för att användaren inte skulle distrahera sig med         
andra störande applikationer, jämfört med en icke spelifierad        
metod. Om inte, varför det inte var tillräckligt. 

2. TEORI 
2.1 Motivation - inre och yttre motivation 
Begreppet ‘motivation’ har sina rötter inom psykologin och        
definieras som “the reasons that underlie behaviour”, det vill         
säga orsakerna som driver oss till att utföra en viss handling [4,            
s.713]. Guay et al. [4] menar att det finns två ledande varianter            
inom motivation: inre och yttre motivation. Inre motivation är         
drivkrafterna som får en individ att utföra en aktivitet för att           
utförandet ger individen inre tillfredsställelse. Yttre motivation       
är, till skillnad från inre motivation, de drivkrafterna som         
utförandet av en aktivitet ger individen någon form av yttre          
belöning. Yttre motivation kan vara en ekonomisk belöning,        
bekräftelse från omgivningen eller bra betyg [15].  

2.2 Spelifiering 
Spelifiering kan på flera sätt bidra till både inre och yttre           
motivation [5]. Genom användandet av applikationen Forest:       
Stay Focused motiveras användaren främst genom yttre       
belöningar i form av digitala mynt och en fin skog när           
användaren uppnår sitt mål och lyckas hålla sig distraktionsfri         
under tiden applikationen är i bruk. Användaren kan även känna          
inre tillfredsställelse om den känner sig effektiv i sitt arbete då           
den inte blir distraherade av sin telefon och istället kan fokusera           
på situationen till hands.  

Chou [2] menar att det finns åtta huvudsakliga drivkrafter till          
spelifiering och att ett bra utformat program har en balans av alla            
dessa. De åtta motivatorerna är följande: “epic meaning and         
calling,” “development and accomplishment,” “empowerment of      
creativity and feedback,” “ownership and possession,” “social       
influence and relatedness,” “scarcity and impatience,”      
“unpredictability and curiosity” och “loss and avoidance” [2].        
Dessa drivkrafter kommer diskuteras i samband med Forest:        
Stay Focused senare i texten.  

Spelifiering inom studier har undersökts utförligt under de        
senaste åren och den generella slutsatsen är att spelifiering         
bidrar till lärande. Raouf [13] menar i sin undersökning att          
spelifiering gav en mer positiv attityd hos elever som låg efter i            
skolan, jämfört med de som redan hade goda resultat. Han          
resonerar att detta visar på ett behov av spelifierande hjälpmedel          

till de med sämre skolresultat. Forskningsstudierna som       
undersökte lärande och utbildning fick främst positiva resultat,        
exempelvis genom ökad motivation och ett högre engagemang        
för inlärningsmomenten [6]. McClean et al. [9] presenterar en         
studie där universitetsstudenter som tar del av spelifiering        
presterar 30% bättre i inlämningsuppgifter inom ämnet biologi        
än studenter som inte tar del av spelifiering. En studie gjord av            
Moreno [11] visar liknande slutsatser där studenter som        
använder sig av spelifiering för att lära sig programmering         
uppvisar 12% bättre slutresultat än de som inte använder sig av           
spelifiering. Samtidigt visade en annan studie på negativa utfall,         
exempelvis en ökad konkurrens till följd av mätbar data jämfört          
med sina klasskamrater [6].  

Kiryakova et al. [8] menar att det är viktigt att komma ihåg att             
ökat engagemang hos studenten inte direkt leder till förbättrade         
skolresultat, även om det kanske oftast är fallet. En studie visade           
att lektioner med spelifierande element hade högre närvaro, att         
studenterna fann lektionerna mer intressanta och kände sig mer         
motiverade att lära sig, men att slutresultatet var oförändrat från          
innan [1].  

Resultatet av en litteraturstudie utförd av Hamari et al. [6]          
påpekar att implementationen av spelifiering varierade mellan       
de undersökta studierna. Mätning av effektiviteten hos studierna        
skiljde sig åt och visade på både positiva och negativa resultat           
beroende på urvalet av kontext. De allra flesta rapporterna som          
undersöktes gav positiva resultat för åtminstone några av de         
motiverande ’affordances’, det vill säga egenskaper hos ett        
objekt som möjliggör någon att utföra en handling, som         
undersöktes under studien. Exempel på ‘affordances’ i detta fall         
kan vara poängsystem, medaljer eller topplistor. Endast två av         
de 40 undersökta studierna fann alla tester positiva [6]. 

Resultatet av andra studier [5, 10] visar att spelifiering inte          
nödvändigtvis är långsiktigt hållbart, och att det positiva        
resultatet istället beror på att spelifiering är ett nytt och          
outforskat sätt att hantera ett problem för användaren.        
Borttagandet av spelifiering tenderade dock att ge sämre resultat         
för de användare som fortfarande var fästa vid de spelifierande          
elementen [5]. Författarna till litteraturstudien [5] teoretiserar att        
detta beror på förlustaversion från förlorade poäng eller        
medaljer. Detta är ett resultat som även diskuteras av Mekler          
[10]. Hennes studie undersökte huruvida ett poängbaserat       
system kunde uppmuntra användare att vara mer aktiva på         
sociala nätverk. Resultatet visar att de som fick ta del av           
spelifieringen hade, till en början, högre aktivitet än de som var           
utan de spelifierande elementen. Däremot minskade aktiviteten       
hos de användarna som utnyttjade de spelifierande elementen        
efterhand tillbaka till nivåerna de var på innan studien.         
Dessutom minskade aktiviteten till nivåer lägre än innan studien         
när spelifieringen togs bort helt. Enskilda deltagares resultat från         
studien tydde på att resultattavlan som användes i        
undersökningen kunde motivera användaren och utgjorde därför       
en yttre motivationskälla. Det skulle förklara varför       
användaraktiviteten minskade om spelifieringen togs bort,      
eftersom en yttre motivationskälla då tas bort. 
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3. METOD 
3.1 Forest: Stay Focused 
Deltagarna i studien fick använda applikationen Forest: Stay        
Focused vars syfte är att minska på antalet störningar, t.ex.          
användandet av andra applikationer som kan distrahera       
användaren under sina studier. Vi valde att använda denna         
applikation då det var den mest nedladdade spelifierande        
applikationen inriktad på fokus tillgänglig på Androids Play        
Butik.  

I applikationen ’planterar’ användaren ett virtuellt träd i en         
virtuell skog. För att plantera trädet ställer användaren in en          
timer från 10 minuter upp till 120 minuter. Om användaren          
öppnar eller använder någon annan applikation under den        
utsagda tiden, vissnar det virtuella trädet och visas som en död           
trädstam i den virtuella skogen. Om användaren däremot inte         
öppnar andra applikationer under den givna tiden belönas        
personen med ett frodigt träd som beroende på tidens längd blir           
större eller mindre. Det finns även en funktion inom         
applikationen som för statistik över antal planterade träd och         
misslyckade träd. Det finns också en valuta i applikationen och          
användaren belönas med ett antal mynt beroende på hur länge          
det virtuella trädet planterades. För en viss summa mynt kan          
användaren sedan köpa nya utseenden på de virtuella träden för          
att ha möjligheten att bygga en mer mångfaldig virtuell skog.  

3.2 Genomförande av studie 
Totalt deltog tio studenter i experimentet i åldrarna 21 till 23. I            
början fick alla deltagare svara på en inledande enkät (Bilaga 1),           
vars syfte var att kartlägga deltagarnas allmänna fokus på         
studierna, det vill säga hur deras fokus vanligtvis brukade vara.          
Senare fick deltagarna en lathund (Bilaga 6) med instruktioner         
för hur de skulle gå tillväga under studien.  

Studien bestod av två faser under två veckors tid med två           
indelade grupper, A och B. Deltagargrupp A, bestående av tre          
kvinnor och två män, studerade under första veckan med Forest:          
Stay Focused för att sedan under andra veckan studera med hjälp           
av en icke spelifierad timer. Deltagarna fick använda sig av en           
timer då det hjälpmedlet är densamma som med applikationen         
med undantag av de spelifierande elementen. Efter den första         
veckan fick de svara på en enkät om sina studier (se Bilaga 2).             
Deltagargrupp B, bestående av två kvinnor och tre män, fick          
utföra samma studie fast i omvänd ordning. Det vill säga först           
använda sig av timern och svara på en enkät (se Bilaga 3) under             
första veckan för att sedan använda sig av applikationen.  

Istället för att låta en grupp använda sig av applikationen och den            
andra gruppen använda sig av en timer under hela studien delade           
vi istället upp den i två faser. Detta för att vi ville undersöka om              
Meklers [10] resultat kunde upprepas. Det vill säga om gruppen          
som först använde den spelifierande applikationen hade svårare        
att behålla fokus när de sedan bytte till att använda timern,           
jämfört med den gruppen som började med timern som         
studieteknik.  

Under de två veckorna som studien pågick fick deltagarna ställa          
in en timer eller starta applikationen under 30 minuter per          

tillfälle, ett så kallat fokuspass, samtidigt som de studerade.         
Under veckan med timern som studieteknik fick deltagarna        
också anteckna antalet startade fokuspass medan det inte        
behövdes under veckan med applikationen då den automatiskt        
loggar statistiken. Ett lyckat fokuspass relaterar till användandet        
av applikationen när deltagaren inte stängde ned applikationen        
under den pågående nedräkningen. Ett lyckat fokuspass vid        
användandet av timern innefattar fokuserat studerande under 30        
minuter utan att låta sig distraheras.  

I slutet på undersökningen fick alla deltagare svara på ytterligare          
en enkät (se Bilagor 4 och 5) om sin upplevelse med           
applikationen och huruvida de upplevde en förändring i fokus         
med hjälp av detta hjälpmedel. Slutenkäten innehöll frågor        
såsom hur motiverade de var att använda applikationen under         
testperioden och hur ofta de använde den. De fick även diskutera           
eventuella skillnader i koncentrationsförmågan med och utan de        
spelifierande elementen samt vad det berodde på om de         
misslyckades med ett fokuspass.  

3.3 Avgränsningar 

Vi valde i vår studie att endast använda oss av en applikation,            
och jämföra denna med en icke-spelifierad studieteknik istället        
för att jämföra två eller fler spelifierande applikationer. Detta för          
att underlätta analysen av resultaten mellan spelifierande och        
icke-spelifierande metoder.  
 
I applikationen Forest: Stay Focused finns det ett flertal         
inställningar där användaren till exempel kan vitlista hemsidor        
som då går att besöka under det utsagda fokuspasset. Denna          
studie använder inte denna funktion, då en avgränsning till vilka          
applikationer som tillåts besökas blir svårdefinierad. Istället       
används funktionen där det virtuella trädet vissnar om        
användaren lämnar applikationen. Det finns en utökad       
betalversion av Forest: Stay Focused för användandet på mobila         
plattformar, som erbjuder ytterligare funktioner och en mer        
spelifierad miljö. Vi har valt att begränsa oss till gratisversionen          
för att öka applikationens tillgänglighet för deltagarna.       
Applikationen finns inte tillgänglig som gratisversion till       
Apple-mobiltelefoner vilket har lett till att vår studie enbart         
innefattar deltagare som äger en Androidbaserad smartphone.  

Val av studiens deltagare var begränsad till universitetsstudenter        
som studerar Civilingenjörsprogrammet Medieteknik på KTH.      
Detta för att det är den målgruppen som är lättast tillgänglig för            
att delta i studien, samtidigt som det är en relevant målgrupp för            
vår frågeställning. Vårt urval av studiens deltagare var begränsat         
till studenter som läste kursen Programintegrerande kurs i        
Medieteknik (DM1578) för årskurserna 1 till och med 3. För att           
undvika att inkludera deltagare som redan hade lätt för att          
fokusera under sina studier bad vi explicit om studenter som          
ansåg att de hade problem med detta.  
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4. RESULTAT 
4.1 Resultat av inledande enkät 
På den inledande enkäten (se Bilaga 1) svarade deltagarna att          
deras generella fokus innan påbörjad studie låg på 2.67 på en           
femgradig skala där 1 var “inte alls fokuserad” och 5 var           
“väldigt mycket fokuserad”. De individuella svaren varierade       
från ett till fyra, med ett typvärde av tre. Generellt brukade           
deltagarna inte heller vara särskilt nöjda med sitt fokus under          
studierna och svarade i genomsnitt 2.56 (Fråga 6, Bilaga 1) på           
den femgradiga skalan. En deltagare påpekade att under olika         
perioder är hen mer eller mindre fokuserad under sina studier,          
exempelvis inför tentor eller i grupparbeten. Samtidigt uttryckte        
hen att det annars kan vara svårt att hålla sitt fokus på studierna.             
På fråga 4, om vad för störningsmoment som kan uppkomma          
under deras studier, nämnde deltagarna mobiltelefon, dator, ens        
omgivning och ”spridda tankar”. På frågan om hur deltagarna         
vanligtvis går tillväga för att hålla sig fokuserade svarade         
deltagarna att de “anammar en djävulsk disciplin”, att de ställer          
in mobilen på ljudlös, lyssnar på musik eller försöker hitta roliga           
delmål på uppgiften. En deltagare skrev också att “planering,         
byte av miljö och minimering av tekniken” underlättar personen         
att hålla sig fokuserad. 

4.2 Resultat efter första veckan av studier 
4.2.2 Studier med Forest: Stay Focused  
Enkätresultaten visade på att experimentgrupp A lyckades       
behålla sitt fokus 77.5% av gångerna, vilket motsvarar 31 av 40           
stycken startade fokuspass. Även om den kvantitativa data från         
applikationen tyder på positiva resultat svarade deltagarna på        
den kvalitativa frågan att de generellt inte fann att applikationen          
ökade deras fokus särskilt mycket (Fråga 6, Bilaga 2). På en           
femgradig skala var medelvärdet på frågan om hur nöjda de var           
med sitt fokus 3.4 vilket är en förbättring från den inledande           
enkäten där de svarade 2.56 på samma fråga.  

Efter veckan med Forest: Stay Focused bedömde gruppen att         
det generella fokuset låg på 3.0 på den femgradiga skalan, en           
ökning med 0.33 enheter från den inledande enkäten. Det var en           
förbättring som deltagarna inte uttryckt i deras egna        
reflekterande svar. På fråga 7 (Bilaga 2) om hur nöjda de var            
med sin studie under den gångna veckan svarade deltagarna 3.4          
på samma femgradiga skalan. Typvärdet var tre, vilket också var          
det lägsta svaret på frågan (se Tabell 1). 

Att använda applikationen under studierna ansågs vara       
distraherande för några av deltagarna. Deltagare A1 menade att         
även om applikationen var igång så stoppade den inte andra          
notiser från att distrahera och dra uppmärksamhet till sig. Så          
även om användaren inte ’dödade’ det virtuella trädet tappade         
hen ändå fokus. Deltagare A2 som aldrig ’dödade’ det virtuella          
trädet under sina fokuspass hade liknande tankar och skrev att,          
“Även om det hjälpte mig att inte titta på mobilen så fanns det             
andra distraktionsmoment som spelade [roll], såsom dator [...]        
och familj”. Hen menade att för att få bättre resultat skulle ett            
liknande system på datorn, som förhindrar användaren från att         
störas, behövas. Hen menade också att det upplevda fokuset kan          
ha blivit förvrängt då hen deltog i en obligatorisk studie vilket           
motiverade hen till att studera mer. Deltagaren A2 uttrycker att          

“det gick nog lite bättre för jag kände mig tvungen att delta i             
kexjobbsstudien, men utöver det så var denna metod inte         
överlägsen andra metoder.” En deltagare (A1) menade också att         
applikationen var bra som omväxlande studieteknik, men att hen         
troligtvis inte kommer fortsätta med denna studieteknik i        
framtiden. Detta då deltagaren tyckte att applikationen tog fokus         
från sina studier, istället för att förbättra dem. 

4.2.2 Studier med Timer 
Vid sammanställning av resultaten från enkäten (se Bilaga 3)         
utläses det att kontrollgrupp B startade 101 stycken fokuspass         
under den första veckan då de använde timern. Kontrollgruppen         
lyckades behålla sitt fokus 82 gånger (81%) av dessa tillfällen.          
Deltagare B3 hade ett utstickande antal loggade fokuspass, och         
stod för 70 av de 101 fokuspassen. Deltagaren förklarade att hen           
normalt sett inte studerar lika intensivt, utan att studien utfördes          
under en period när deltagaren hade mycket att göra.         
Deltagarens resultat skiljde sig däremot inte markant mot resten         
av kontrollgruppen, varken i upplevt fokus eller anledningar till         
tappat fokus. Kontrollgruppen upplevde en tydlig förbättring på        
1.04 enheter i hur nöjd de var med sin studie under den gångna             
veckan och svarade 3.6 på den frågan (Fråga 6, Bilaga 3). 

Alla deltagare i kontrollgruppen beskrev att en anledning till         
tappat fokus var social kontakt, via sociala medier eller vänner i           
närheten. Deltagare B4 lyckades behålla fokus två av de sex          
gånger hen startade ett fokuspass. Anledningarna till tappat        
fokus för deltagaren var telefonsamtal, sociala medier eller att         
hen behövde googla något. Deltagaren upplevde att timern inte         
hjälpte för deltagaren, men är samtidigt skeptiskt om det         
fungerar som studieteknik allmänt. 

Kontrollgruppen bedömde att deras fokus var 3.2 på en         
femgradig skala där ett var ‘inte alls’ och fem var ‘väldigt           
mycket’. Det innebär en ökning med 0.53 enheter från den          
förberedande enkäten. Spridningen på svaren var dock större än         
i experimentgrupp A. Svaren varierade från två till fem, med ett           
typvärde på två.  
 

Grupp Medelvärde Median Typvärde 

A 3 3 3 

B 3.2 3 2 

Tabell 1. Upplevt fokus efter första veckan (Bilagor 2 och 3). 

Deltagare B4 ansåg att timern inte alls hjälpte, medan deltagare          
B1 uttryckte att denna studieteknik hjälpte att avsätta en         
begränsad tid som kändes mer överkomlig, och att deltagaren         
själv använt denna metod i ett par månader med positiva          
resultat. Deltagare B3 tyckte att det var omständligt att använda          
denna metod då deltagaren hellre planerar in sin studietid i en           
kalender, och tyckte det var mer arbete i att starta ett nytt            
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fokuspass var 30e minut. 

4.3 Resultat efter andra veckan 

4.3.1 Studier med Forest: Stay Focused 
Under andra veckan startade experimentgrupp B 76 stycken        
fokuspass med applikationen Forest: Stay Focused varav       
deltagarna lyckades behålla sitt fokus 64 gånger (84%). Flera         
deltagare (B2, B4 och B5) påstår att åtminstone en av gångerna           
var det misslyckade fokuspasset ett resultat av misstag eller         
nyfikenhet, till exempel att de ville se hur det döda trädet såg ut             
eller glömde bort att de ’planterade’ det virtuella trädet och          
råkade avsluta programmet. Deltagare B4 misslyckades med 11        
fokuspass: hen förklarar detta med att interferens med        
applikationen TrueCaller ‘dödade’ trädet automatiskt när någon       
ringde. Detta skedde ungefär hälften av de 11 gångerna         
deltagaren tappade fokus. Andra tillfällen när deltagarna tappade        
fokus var när någon ringde eller tog kontakt med dem på sociala            
medier. 

På fråga 8 (se Bilaga 4) om hur nöjda de var med sina studier              
svarade deltagarna i genomsnitt 3.8 på en skala mellan ett till           
fem, där ett var “inte alls” och fem var “väldigt nöjda”. Det var             
en tydlig förbättring sedan studien inleddes där de svarade 2.56          
och en mindre förbättring från när de använde timern då de           
svarade 3.6 på samma fråga. En av deltagarna (B3) skrev att hen            
”blev ganska nöjd med … [sitt] reducerade mobilanvändande”        
under tiden när hen använde applikationen. 

Vid analys av enkäten (Bilaga 4) visade sig återigen att en           
användare överrepresenterad i antalet startade fokuspass, 47       
stycken, men då deltagarens resultat inte skiljde sig markant mot          
resten av experimentgruppen påverkade inte detta det allmänna        
resultatet.  

Användandet av applikationen fick främst positiva kommentarer       
och deltagarna upplevde att deras fokus var ganska bra. De          
svarade i genomsnitt 3.8 på den femgradiga skalan, vilket är en           
liten förbättring på 0.6 enheter jämfört med 3.2 när samma          
grupp använde en timer veckan innan. Svaren varierade från två          
till fem, med ett typvärde på fyra (se Tabell 2). Deltagare B1            
skrev att det “var roligt och motiverande med en visualisering”          
och deltagare B4 tyckte att applikationen fungerade bra och         
lyckades hålla hen distanserad från mobilen. Deltagaren ansåg        
samtidigt att det var frustrerande att applikationen blockerande        
mobilanvändningen. Hen menade också att applikationen inte       
förhindrade användandet av medier på till exempel en dator.         
Deltagare B5 tyckte inte att applikationen hjälpte: “jag såg inte          
grejen med trädet som en stor motivation”. Deltagare B2 skrev          
däremot att denna studieteknik är “riktigt bra, man får se konkret           
hur mycket man har pluggat och att man faktiskt inte ägnat sig åt             
annat under den tiden”. 

Alla deltagare från experimentgruppen ansåg att användandet av        
applikationen gav ett bättre fokus. Två av deltagarna (B1 och          
B4) uppskattade de spelifierande elementen i applikationen,       
även om B4 ansåg att spelmomenten kunde implementeras        
bättre. Hen menade att applikationen var tråkig och att det          
saknades ett större mål att jobba emot. Två av deltagarna (B4           

och B5) ansåg också att de fick bättre struktur på studierna med            
applikationen då det var svårare att fuska och lura sig själv att de             
studerat fokuserat.  

4.3.2 Studier med Timer 
Totalt påbörjade kontrollgrupp A 20 stycken fokuspass under sin         
andra vecka varav deltagarna lyckades behålla fokus i 15 av          
dessa (75%). Anledningarna till varför deltagarna blev       
distraherade i 25% var bland annat omgivningen som störde         
eller att deltagaren glömde bort att hålla sig fokuserad.         
Deltagarna A2 och A4 förlorade inte fokus under något av sina           
påbörjade pass. På frågan om hur väl de tyckte att timern hjälpte            
dem att hålla sig fokuserad svarade båda neutralt vilket är tre på            
den femgradiga skalan. På frågan om de var nöjda med sina           
studier (Fråga 7, Bilaga 5) svarade de två respektive tre och           
motiverade att de “tycker inte att det var så stor skillnad” att            
använda en timer för sina studier. Resterande deltagare erbjöd         
mer positiva svar, exempelvis tyckte A5 att timern var “bra och           
effektivt”.  

Deltagarna ansåg att deras fokus var 3.4 på den femgradiga          
skalan, vilket var en mindre skillnad från den föregående veckan          
då de använde applikationen. Deltagargruppens lägsta värdet var        
tre, vilket också var typvärdet. Svaren varierade från tre till fyra.           
Deltagarna tyckte att deras nöjdhetsgrad med studierna denna        
vecka var i genomsnitt 3.2 vilket är en förminskning på 0.2           
sedan föregående veckan med applikationen då de svarade 3.4         
på samma fråga(se Fråga 7, Bilaga 5).  
 

Grupp Medelvärde Median Typvärde 

A 3,4 3 3 

B 3.8 4 4 

Tabell 2. Upplevt fokus efter andra veckan (Bilagor 4 och 5). 

Deltagare A1 ansåg att timern fungerade bra då den tydligt          
meddelade när en halvtimme gått. Hen ansåg däremot inte att          
timern hjälpte särskilt mycket jämfört med hur hen studerar i          
vanliga fall. A2 reflekterade på liknande sätt: timern “hjälpte         
ibland till att pusha sig igenom de sista minuterna istället för att            
sluta då "det var nära nog"”, men att det i slutändan inte var så              
stor skillnad mot sin normala studieteknik. En annan deltagare         
(A3) tyckte att timern gav ett incitament till att studera, och till            
att vilja hålla tiden: “Jag tyckte applikationen var roligare, då det           
gav något mer än bara att vinna mot sig själv”. Andra (A1, A5)             
föredrog däremot timern före applikationen. A1 skrev att        
“applikationen var på något sätt mer distraherande även fast den          
inte borde vara det”. De andra tre deltagarna tyckte att          
applikationen var bättre för att behålla fokus än timern.  
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4.4 Skillnader i resultat 
Eftersom studien mätte de två delgruppernas resultat separat        
dokumenteras särskilda skillnader i resultat mellan grupperna.       
Enligt svaren på frågan, Hur väl hjälpte timern/ applikationen         
dig att hålla dig fokuserad under din avsatta tid för studier?,           
fanns det klara skillnader i upplevt fokus beroende på om          
deltagarna använde timern eller applikationen som studieteknik.       
Delgrupp A, som började med applikationen upplevde att timern         
gav bättre fokus och upplevde en ökning av fokus på 0.4           
enheter. Delgrupp B, som började med timern ansåg att         
applikationen gav bättre fokus och upplevde en ökning på 0.6          
enheter (se Diagram 1).  

 

Diagram 1: Skillnad i upplevt fokus mellan grupperna. 

Resultatet (se Diagram 1) överensstämmer däremot inte med        
svaren på de kvalitativa frågorna som syftade till att förstå          
vilken metod som deltagarna föredrog, och vad de tyckte om de           
olika metoderna. 80% av deltagarna föredrog applikationen före        
timern.  

Detta resultat konfirmeras av svaren på frågan om hur nöjda          
deltagarna var med sitt fokus när hen studerade under den          
gångna veckan. Båda grupperna ansåg sig mer nöjda med sitt          
fokus under veckan de använt applikationen, jämfört med        
timern. I den inledande enkäten svarade de på frågan (Fråga 6,           
Bilaga 1) i genomsnitt 2.56 på en skala mellan ett till fem. Under             
veckan med applikationen förändrades genomsnittet på samma       
fråga med en ökning med 0.84 enheter för grupp A, respektive           
1.24 enheter för grupp B. Detta jämfört med ökningen gentemot          
startvärdet, 2.56, på 0.64 enheter respektive 1.04 enheter när         
grupperna använde timern. 
 

 

Diagram 2. Skillnad i hur nöjda deltagarna var med sitt          
fokus mellan grupperna. 

Grupperna var generellt sett mer nöjda med sitt fokus efter att ha            
använt applikationen, oavsett om de började med den som         
studieteknik, eller om de använde den som uppföljning efter         
timern (se Diagram 2).  

 
Diagram 3. Antal sammanlagda startade fokuspass. 

Totalt startades 116 pass med applikationen samt 121 pass med          
timern (se Diagram 3). Delgrupp A lyckades hålla fokus med          
applikationen 77.5% av gångerna, samt 75% av gångerna med         
timern. Delgrupp B höll sig fokuserade 81.2% respektive 84.2%         
av gångerna.  

5. DISKUSSION 

Vår studie syftade till att svara på frågan om hur spelifierande           
element i en studiemiljö kan påverka studenters fokus, och         
huruvida dessa möjliga effekter avtar vid borttagande av de         
spelifierande elementen. Det vi kan utläsa från studien är att det           
fanns en mindre skillnad i deltagarnas upplevda fokus beroende         
på om de började med att använda applikationen eller timern.          
Delgrupp A som började med applikationen och därefter        
använde timern upplevde något bättre fokus med timern än med          
applikationen, medelvärdet ökade något med 0.4 enheter.       
Delgrupp B som började med timern upplevde däremot bättre         
fokus med applikationen än med timern med en ökning på 0.6           
enheter. Det är därför svårt att dra en slutsats utifrån enbart           
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dessa data då skillnaden är väldigt liten. Vi förväntade oss en           
mer markant förbättring i fokus vid användandet av        
spelifierande element jämfört med timern då tidigare forskning        
visat på det.  

Till skillnad från våra förväntningar, visade vår studie att         
deltagarnas fokus inte försämrades om de spelifierande element        
togs bort. Vi förväntade oss att resultaten från deltagargupp B          
skulle försämras vid borttagande av dessa element. Detta går         
emot resultatet av en liknande studie, utfört av Hamari och          
Koivisto [5], påvisade att deltagarna presterade sämre när        
spelifierande element tas bort. Vår studie fick inte liknande         
resultat. Detta kan bero på att vår studie var för kort för att             
deltagarna skulle hinna bli tillräckligt fästa vid de spelifierande         
elementen för att det skulle ge en märkbar negativ effekt på           
deltagarnas fokus när de togs bort. Versionen av applikationen         
som studiens deltagare använde kan också ha haft för få          
spelifierande element, jämfört med den fullständiga versionen,       
vilket också kan ha bidragit till att vi inte fick den förväntade            
negativa effekten. De spelifierande elementen i gratisversionen       
av Forest: Stay Focused var kanske inte tillräckligt motiverande         
för att få den förväntade effekten då den saknar många av de            
klassiska spelifierande elementen såsom bland annat medaljer       
eller topplistor. Baserat på Chous [2] forskning skulle        
applikationen främst ha tre motivatorer. Dessa är “development        
& accomplishment”- det interna drivet att göra framsteg, ofta         
med hjälp av spelifierande element som medaljer och topplistor;         
“ownership & possession” - viljan att samla mynt eller fler          
virtuella träd, samt “loss & avoidance”- drivet att undvika         
negativa händelser, att undvika att misslyckas med ett fokuspass.         
De övriga fem motivatorerna, som nämns i teorin, saknas i          
applikationen vi använde och det är, enligt Chous forskning, inte          
en välbalanserad spelifierad miljö. I betalversionen av Forest:        
Stay Focused planteras till exempel riktiga träd efter ett visst          
antal lyckade fokuspass i applikationen. Detta bidrar till        
ytterligare motivatorer för användaren som då kan känna att hen          
hjälper till att förbättra miljön. Program som inkluderar fler av          
Chous nyckelelement kan därför bidra till en mer motiverande         
applikation än den vi använde oss av i denna studie. Forest: Stay            
Focused saknade till exempel sätt för användaren att mäta sina          
resultat i topplistor mot andra användare. Eventuellt skulle        
effekten på fokuset varit tydligare om vi hade använt oss av           
betalversionen av Forest: Stay Focused eller en annan        
applikation som innehåller fler spelifierande element. 

Utformandet och funktionaliteten av applikationen kan ha       
påverkat deltagarnas motivation negativt. Vi instruerade      
deltagarna att stänga av vitlistan för tillåtna applikationer vilket         
ledde till att fokuspasset trädet ‘dog’ så fort en annan applikation           
startades. Flera deltagare uttryckte att de ogillade att deras         
fokuspass misslyckades om de fick samtal, meddelanden eller        
någon liknande tjänst som kunde aktiveras utan deras tillstånd.         
Detta påverkade deltagarnas motivation negativt då deras       
ansträngningar inte belönades på grund av yttre faktorer som de          
inte kunde förhindra eller påverka.  

Trots att många deltagare inte tyckte att applikationen hjälpte         
dem att hålla sig mer fokuserad, uttryckte 80% av deltagarna att           
de kände sig mer nöjda med sina studier när de använde           
applikationen än med timern. Detta är däremot svårt att bedöma          

då det är deltagarna själva som fått värdera vad de tyckte om sitt             
fokus vilket kan variera från person till person. Det kan vara           
svårt att uttrycka vad de tycker på en skala och det kan vara             
lättare att beskriva det i text. Därför lade denna studie större vikt            
på deltagarnas resonemang och analyserade deras egna       
formulerade svar i större grad än att titta på medelvärdet av           
deras upplevda fokus.  

Även om större delen av deltagarna var positiva till användandet          
av applikationen, svarade en deltagare att hen inte förstod idén          
med applikationen vi använde och att den inte var särskilt          
motiverande. Detta kan bero på att vissa kanske är mer          
mottagliga för spelifierande element än andra vilket skulle        
kunna undersökas mer i framtida forskningar inom området. 

Med utgångspunkt i tidigare forskningens resultat [5, 8, 10]         
antog vi att oavsett vilken studieteknik deltagarna började med         
skulle de prestera bäst när de använde sig av applikationen.          
Däremot uttryckte båda delgrupperna en förbättring av fokus        
under andra veckan av studien oavsett vilken studieteknik de         
använde sig av. En möjlig förklaring är att deltagarna under          
första veckan var ovana att studera på sättet de gjorde, och att de             
först under andra veckan vande sig vid denna studieteknik. Detta          
kan då lett till en förbättring av fokus under den andra veckan.  

Det finns däremot flera andra parametrar som kan ha förskjutit          
våra resultat. Bland annat påpekade en deltagare att resultatet         
kan ha blivit förvrängt då hen var medveten om studiens syfte           
och därför studerat mer fokuserat. Detta kan vara för att hen           
ville visa upp sin bästa sida och kunde därför ha presterat           
annorlunda från vad hen annars brukar göra. Detta gäller för alla           
våra deltagare då syftet med studien var uppenbar. Det kan          
därför ha påverkat båda experimentgrupperna, vilket i sin tur         
kan ha förskjutit det upplevda fokuset. Eftersom båda grupperna         
fick använda båda studieteknikerna under en vecka och alla         
deltagare förstod syftet med studien anser vi däremot att det inte           
påverkat det slutliga resultatet.  

En annan parameter som kan ha påverkat våra resultat är          
skillnaden mellan studieteknikerna med applikationen och      
timern. Applikationen kunde endast förhindra distraktioner på       
mobilen, och reagerade inte på utomstående störningsmoment,       
såsom datorn eller omgivningen. För timern räknades deltagaren        
som ofokuserad även om hen gav efter för omgivningens         
distraktioner. Detta märks inte av i resultatet för antal lyckade          
fokuspass jämfört med misslyckade fokuspass för de olika        
metoderna. Utöver detta förlorar användaren enligt      
applikationen sitt fokus så fort hen lämnar applikationen eller         
startar ett annat program. För timern väljer användaren själv när          
hen tycker att hen tappat fokus, ett beslut som inte          
nödvändigtvis stämmer överens med applikationens     
klassifikation av samma term. De ovan nämnda parametrarna        
gör det lättare för användaren att behålla fokuset under         
fokuspass med timern, jämfört med applikationen. Hur detta har         
påverkat vårt resultat är oklart, då vi inte ser någon betydande           
skillnad i chansen att klara av ett fokuspass mellan de olika           
grupperna och de olika studieteknikerna.  

Tidigare studier [11] har visat att spelifiering ökar motivationen         
och närvaron på lektioner. Vi förväntade oss därför att         
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deltagarna som använde applikationen skulle starta fler       
fokuspass och ha fler lyckade pass än de som studerade med           
hjälp av timern. Detta var däremot inte fallet. Deltagarna         
påbörjade nästan lika många fokuspass oavsett vilken       
studieteknik de skulle använda sig av. Anledningar till detta kan          
vara, som tidigare nämnt, att deltagarna inte hann bli fästa vid de            
spelifierande elementen. Som tidigare nämnt kan det ha funnits         
för få spelifierande element i applikationen eller att de som          
fanns användes på fel sätt. Även om det inte finns någon tydlig            
skillnad i huruvida applikationen hjälpte deltagarna hålla sig mer         
fokuserade var de mer nöjda med sina studier när de använt           
applikationen som studieteknik. Att deltagarna kändes sig mer        
nöjd är något som stämmer överens med studien av Batara et al.            
[11] som visade deltagarna kände sig mer motiverade att lära sig           
om det fanns spelifierande element.  

En annan möjlig anledning till varför deltagarna inte startade         
fler fokuspass när de använde applikationen än när de använde          
timern kan bero på att en deltagare startade långt fler fokuspass           
än någon av de andra deltagarna. En stor del av resultatet är            
därför beroende på endast en individ och hur just dennes studier           
har skiljt sig under de två veckorna studien var pågående.          
Deltagaren kan ha haft mer studier under veckan då hen använde           
timern, respektive applikationen. 

En annan felkälla med vårt urval av deltagare kan vara att           
studien endast omfattade tio personer, vilket är ett litet urval och           
resultatet kan därför inte generaliseras. Anledningen till denna        
ringa urval beror på att gratisversionen av applikationen endast         
fanns till Android telefoner. För att ha tillgång till samma          
funktioner på iOS behövde användaren betala för applikationen.        
Detta var något vi förbisåg när vi letade efter deltagare, och som            
konsekvens var vi tvungna att förkasta hälften av våra         
potentiella deltagare, då de inte ägde en Android smartphone. En          
möjlig lösning på detta problem hade varit att finansiera         
applikationen till varje deltagare för att få ett större urval, och en            
större grupp att jämföra data på.  

Utöver detta har alla deltagare liknande bakgrund vilket        
ytterligare förringar deltagarnas generalisering av befolkningen.      
Samtliga deltagare blev erbjuden poäng i kursen       
Programintegrerande kurs i Medieteknik i utbyte mot       
deltagandet i vår studie vilket kan ha lett till ett förvrängt           
resultat. Poängen från kursen kan ha bidragit till de yttre          
motivatorerna som i sin tur kan ha gjort att deltagarna använt           
applikationen fler gånger eller mer noggrant än om de inte fick           
de poängen. Deltagarnas intresse av att få poäng i den kursen           
kan gått före ett sanningsenligt svar på enkäterna. Därmed kan          
vi inte vara säkra på att svaren deltagarna givit är korrekta. För            
att få ett mer varierat urval hade vi kunnat leta efter deltagare i             
olika årskurser, eller som läste på andra högskolor eller         
program.  

Vi har under denna studie inte undersökt huruvida dessa resultat          
är av statistisk signifikans. Vi kan däremot anta att svaren på           
frågorna med svarsalternativ ett till fem är normalfördelade,        
eller åtminstone binomialfördelade, det vill säga att resultaten        
följer en klockkurva, givet ett tillräckligt stort urval av deltagare.          
En utveckling av vår studie skulle därför kunna vara att använda           
sig av denna fördelning för att undersöka om resultatet kan ge           

någon statistisk signifikans. En annan utveckling hade varit att         
inkludera spelifierande element för att förhindra distraktioner på        
andra enheter än mobilen, så som datorer, för att se hur detta            
påverkat resultatet. En annan intressant utveckling skulle vara        
att undersöka hur resultaten skiljer sig mellan personer som         
tidigare har erfarenhet av spel och spelifierande element, i och          
utanför spelifierande kontext, och de som inte har någon         
erfarenhet av detta. Exempelvis för att undersöka om personer         
som är vana vid spel kanske är mer mottagliga för spelifierande           
element än någon som inte är van. Det är något som kan förklara             
varför några av deltagarna i vår studie inte ansåg att          
applikationen hjälpte alls.  
 

6. SLUTSATS 
Vi har med detta arbete bidragit till tidigare forskning med          
resultat som visar att användandet av spelifierande elementen i         
applikationen Forest: Stay Focused inte har hjälpt deltagarna att         
hålla sig mer fokuserade än när de studerade utan spelifiering.          
Det visade sig dock att studenterna var mer nöjda med sina           
studier när de använt sig av en spelifierad applikation jämfört          
med samma studieteknik utan spelifierande element.  

Vår studie tyder inte på någon negativ påverkan på användarens          
fokus om hen slutar använda sig av spelifiering i sina studier,           
vilket strider mot tidigare studiers resultat. Utöver detta tyder         
inte studien på att applikationen har motiverat användaren att         
studera mer.  
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Bilaga 6 fortsättning: 

Lathund för användandet av timer:  
● Använd/ladda ned valfri timer.  
● Ställ in en tid på 30 minuter. 
● Ställ undan telefonen och försök studera fokuserat, utan att låta dig distraheras av             

mobiltelefonen under denna tid.  
● Lyckas du hålla dig fokuserad under den utsatta tiden, anteckna detta på valfritt sätt (behövs för                

en senare enkät).  
● Lyckas du inte hålla dig fokuserad under den utsatta tiden, anteckna även detta på valfritt sätt.  
● Håll koll på hur många gånger du lyckats/misslyckats med att hålla dig fokuserad. 

 

Lathund för användandet av Forest: Stay Focused: 
 

● Ladda ned applikationen Forest:Stay Focused på Google Play butiken. 
● Klicka på menyn uppe i vänstra hörnet. 
● Klicka på inställningar i alternativet längst ned. 
● Scrolla ned till alternativet App whitelist och klicka på         

den. 
● Avmarkera alternativet whitelist mode (se bild) 
● Om en “stör ej åtkomst”- notis uppkommer, aktivera        

den för applikationen. 
● Gå tillbaka till startsidan. 
● Ställ in en tid på 30 minuter genom att snurra på den            

gröna slidern runt trädet. Ställer du in en tid på mindre           
än 30 minuter ska den inte räknas med i resultaten. 

● Lägg undan telefonen och försök studera fokuserat.       
Notera att om du lämnar applikationen, eller öppnar        
andra applikationer så kommer trädet dö. Om du        
skulle råka gå ur appen av misstag räknas den         
händelsen också med i vårt resultat.  

● Appen för statistik över hur många gånger du lyckats         
och misslyckats med att plantera trädet, detta finner du         
under den första ikonen i menyn. 

 

 

 

21 

 


