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Sammanfattning 
Motivation är en viktig faktor till att vara framgångsrik inom akademiska studier. Samtidigt är 
det inte alltid lätt att hålla studiemotivationen uppe då det vid sidan av skolan ständigt finns 
annat att göra som enkelt fångar studenters intresse. En av dessa aktiviteter är spelande på 
diverse digitala plattformar som exempelvis dator, konsol och mobil. Vilka är faktorerna som gör 
att spelandet lockar, och går det att använda dessa för att påverka studiemotivationen hos 
studenter? 
 
Efter genomförda litteraturstudier valdes några av dessa faktorer ut för att forma en 
webbapplikation bestående av fem funktioner. De fem funktionerna innefattade virtuella 
belöningar och jämförelse av arbetsinsatser i form av: Progressionsmätare, medaljer, prestationer 
och topplistor, vilka var formade på olika sätt utifrån de undersökta faktorerna. Detta för att 
tillämpa dessa funktioner på studier inom högre utbildning och se hur dessa i sin tur påverkar en 
grupp studenter och deras studiemotivation. Därmed undersöks spelifiering inom högre studier i 
denna undersökning. För att utvärdera resultatet av webbapplikationens påverkan har samma 
grupp studenter också fått svara på en enkät. 
 
Sammanfattningsvis har vi dragit slutsatsen att samtliga undersökta funktioner utformade i 
spelifieringssyfte tenderar att öka studiemotivationen. Detta speciellt då flertalet olika typer av 
virtuella belöningar och jämförelser av arbetsinsatser kombineras tillsammans. Graden av ökad 
studiemotivation beror dock på vilka personliga egenskaper som personen i fråga har. 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Being motivated is the key to success within academic studies, but it is not always easy to 
maintain the motivation to study as there are plenty of interesting things to do besides school 
which easily catch the attention of students. One such thing is gaming on different digital 
platforms as computer, console and mobile. Which are the factors that make the games so 
appealing, and is there a way to use these to influence the motivation to study among students? 
 
After finding these factors through literature studies some of them were chosen to build an online 
interactive web application consisting of five functions. The five functions were built upon 
virtual rewards and comparison of work efforts in terms of: Progression bars, medals, 
achievements and high score lists, which all were formed in different ways depending on the 
examined factors. This was done in order to apply these functions on studies within higher 
education to see how they affect the students and their motivation to study. Therefore 
gamification is examined in relation to academic studies in this paper. To analyze the result of 
the impact of the web application the same group of students were also asked to fill out a survey. 
 
To sum up the study, we have concluded that all of the examined factors from gamification tend 
to increase the students motivation to study. Especially when several virtual rewards and 
comparison of work efforts were combined together. The level of increased motivation to study 
was although dependent on personal characteristics. 
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1. Inledning 
Den här rapporten handlar om ämnet spelifiering, mer känt som gamification, och huruvida det 
går att använda inom högre studier. Rapportens insamlade data kommer från en tilldelad 
försöksgrupp som deltagit i undersökningen med hjälp av en interaktiv webbapplikation samt en 
enkät. Samtliga försökspersoner var involverade i högre studier och läste parallellt med denna 
undersökning ett flertal kurser inom olika områden. Detta gör dem till potentiella användare av 
ett spelifierat studiesystem då undersökningen sker i den miljö där samma personer skulle kunna 
vara slutanvändarna av systemet. 
 

1.1 Bakgrund 
Datorspelande är idag en populär fritidsaktivitet som kan ta mycket tid. Detta då datorspel kan 
vara beroendeframkallande och skapa stor motivation för att användaren kontinuerligt ska 
fortsätta sitt spelande (Gentile et al. 2004). För många spelentusiaster är detta en tidskrävande 
process då spelen strävar efter att det alltid finns nya delmål att klara av i spelet. Om dessa 
delmål uppnås får spelaren en virtuell belöning som bevis på det avklarade momentet. Dessa 
metoder, för att öka tilldragningskraften hos spel, har med tiden effektiviserats och appliceras 
idag på problem utanför spelvärlden. Denna process kallas för spelifiering och innebär att 
mekanismer och strategier för att bygga upp spel används i helt andra sammanhang. Dessa 
sammanhang är inte kopplade till spel i sig, utan exempelvis studier (Deterding, Khaled, Nacke, 
& Dixon, 2011). En mer exakt definition lyder: 
 

 “Gamification  is  the  use  of  game  design  elements  in  non-game  contexts.”  (Deterding, Khaled, 
Nacke, & Dixon, 2011) 

 
En faktor som skiljer spel från skolan är att majoriteten av skolans moment inte är designade för 
att vara roliga eller intressanta (Ryan & Deci, 2000). Spel är designade på motsatt sätt för att 
skapa intresse och vara roliga. Detta görs genom att utnyttja medfödda behov som människor har 
för att ge upphov till en inre motivation (Kapp 2012). Här uppstår ett problem: samtidigt som 
motivationen och tidsanvändandet ökar inom spelandet (Westermark, 2007) blir högre studier 
allt viktigare i dagens samhälle. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Den forskning som har gjorts indikerar att spelifiering kan öka motivation för studier inom högre 
utbildning. Det är dock ingen självklarhet att motivationen kommer ökar. Tvärtom kan 
motivationen i vissa fall till och med minska om spelifieringen genomförs på ett felaktigt sätt. 
Tidigare forskning visar dock att spelifiering har goda förutsättningar att vara effektivt om man 
tar hänsyn till kontext och utvecklar det spelifierade systemet med noggrannhet. 
 
I studien Gamifying Learning Experiences: Practical Implications and Outcomes utvecklades en 
spelifierings-plugin vilken sedan användes i en universitetskurs. Undersökningen ledde till 
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slutsatsen att spelifiering kan öka studiemotivationen och kan vara effektivt, men att det inte 
uppnås enkelt. Undersökningen visade på förhöjd motivation hos studenterna men också att 
spelifieringen av kursen inte nödvändigtvis förbättrade studenternas aktivitet och närvaro 
(Dominguez et al. 2013). 
 
I en analys, Analysis of Gamification in Education, genomfördes en fallstudie på tre olika 
spelifieringsapplikationer inom högre utbildning. Slutsatsen som drogs var att spelifiering kan 
öka graden av motivation. Vidare redogör den att det inte är en självklarhet utan att resultatet för 
ett spelifierat system beror på dess kontext: Vilka ska använda det spelifierade systemet? Vilka 
egenskaper har de? Vilka mål har de? Vad är kursens mål? (Stott & Neustaedter, n.d.). 
 

1.3 Syfte 
Denna undersökning omfattar analys och användande av specifika spelkomponenter för att finna 
vad det är som gör dem attraktiva. Dessa faktorer ska sedan appliceras genom användandet av en 
interaktiv webbapplikation med syftet att undersöka hur detta påverkar de studerande, speciellt 
deras studiemotivation. Frågan är intressant då det potentiellt kan hjälpa till att ge svar på 
huruvida en del av fokuset går att flytta över från spelande till studerande. Därför kan detta 
område anses vara aktuellt att undersöka, då mer tid skulle kunna läggas på studier för att bättre 
kunna möta arbetsgivares ökande krav. Därmed är syftet med denna undersökning att studera 
dessa spelkomponenter som medför en förhöjd inre motivation att spela (Kapp, 2012). Detta för 
att kunna se om spelkomponenterna kan ge samma förhöjda inre motivation för studerande som 
de gör för spelande.  
 

1.4 Problemformulering 
Det som avses att undersökas i denna studie är: 

Hur påverkas studiemotivationen hos medieteknikstudenter på KTH om de får olika 
virtuella belöningar samt kan jämföra sina arbetsinsatser med andra studenter via en 
webbapplikation, likt ett datorspel? 

 
Nedan följer några underfrågor som anses vara till hjälp för att besvara den huvudsakliga 
problemformuleringen: 
 

● Påverkas studenternas studiemotivation på samma sätt av individuella virtuella 
belöningar som interpersonella virtuella belöningar? 

● Hur påverkar studenternas nivå av tävlingsinriktning, rutiner att planera och 
spelerfarenheter spelifieringens effektivitet? 

● Hur påverkas studenternas stressnivåer? Detta för att kunna avgöra om 
webbapplikationen gett upphov till samma typ av motivation som spel gör, alltså inre 
motivation. 
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● Hur påverkas studenternas studieprestationer, i form av tillbringad studietid? Detta för att 
kunna styrka resultaten för hur studiemotivationen påverkats. 

 
1.4.1 Hypotes 
Med tanke på resultat och slutsatser från tidigare forskning förväntar vi oss att 
studiemotivationen generellt sett kommer att öka. Vi förutsätter dock inte att det är en 
självklarhet då spelifieringens kontext och utformning har betydelse för påverkan, enligt resultat 
från tidigare forskning. Därför menar vi att webbapplikationens sätt att jämföra arbetsinsatser 
och fördela virtuella belöningar kommer att påverka personer på skilda sätt och olika mycket. 
Eftersom kontexten och vilka studenterna är kan ha inverkan på motivationen och hur den 
påverkas menar vi också att personer med lika egenskaper kommer att påverkas på liknande sätt 
(Stott & Neustaedter, n.d.).  
 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en interaktiv webbapplikation som främst 
är anpassad för webbläsare på persondatorer. 
 
Då webbapplikationen bygger på jämförelse av arbetsinsatser och tävlingsmoment begränsades 
dess uppgifter och mål till att endast behandla nedlagd studietid och nivå av fokus. Detta för att 
tiden kan användas till att mäta graden av motivation och i samband med fokus också uppskatta 
hur effektiv studenten har varit. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna ha varit att exempelvis 
utgå ifrån ernådda betyg eller antalet räknade arbetsuppgifter. Betyg kan dock anses vara privata 
och är därmed ett känsligt ämne att jämföra. Dessutom gjordes valet att inte ta med räknade 
arbetsuppgifter som poänggivare. Detta på grund av att poängen inte hade kunnat fördelas på ett 
rättvist sätt då försökspersonerna läste olika kurser. Istället valdes därför tid och fokus som ett 
lämpligare jämförelsemoment då detta är gemensamt för samtliga studenter oavsett pågående 
kurser. 
 
Undersökningen kommer att utgå ifrån tre olika typer av spelkomponenter för att jämföra 
arbetsinsatser och ge virtuella belöningar. De tre komponenterna är topplistor, medaljer, och 
progressionsmätare med tillhörande spelifieringsmetoder, där dessa spelifieringsmetoder är olika 
sätt att utforma och presentera dessa tre komponenter. Det bör dock noteras att detta inte är allt 
vad spelifiering omfattar. 
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2. Teori 
Teoriavsnittet behandlar ämnena spelifiering, prestationer, virtuella belöningar, och motivation 
inom lärande och spel. Denna teori har både använts som förberedande litteraturstudier och 
som utgångspunkt för att diskutera och analysera erhållna resultat i undersökningen. 
 

2.1 Begreppet spelifiering 
Begreppet spelifiering innebär att element från speldesign och speluppbyggnad används i andra 
sammanhang, utanför spelvärlden (Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon, 2011). Målet med 
tillämpningen av spelifiering är att öka användares intresse och motivation för att utföra icke 
spelrelaterade aktiviteter (Werbach, 2014). Det finns många exempel på sådana tillämpningar. 
Exempelvis har Honda i sin bilmodell Insight installerat ett system som gör att man får fler 
symboler som representerar växter desto miljövänligare man kör (Media Evolution, 2014). 
 

 
Figur 2. Spelifieringen som används i Honda Insight innebär att flera symboler, i form av växter, 

uppnås vid miljövänlig körning (Edmunds, 2010).  
 

2.2 Prestationer  
Prestationer kommer att vara grunden till virtuella belöningar. Dessa är frekvent förekommande 
i olika typer av digitala spel och de bör därför kunna passa en målgrupp bestående av många 
olika personligheter i studiens undersökning. 
 
Begreppet prestationer (achievements) är en form av poängsystem inom spelvärlden som 
används för att belöna en spelare som utför ett visst uppdrag. En prestation består av uppdraget i 
sig, en beskrivning över uppdraget och en belöning (Jakobsson, 2011). Det är dock viktigt att 
poängtera att en prestation i sig inte utgör det primära syftet med ett spel, utan är snarare ett 
komplement för att bredda spelupplevelsen (Kapp, 2012). 
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Spridningen av prestationer har varit stor under den senaste tiden och är något som används inom 
många spel och spelplattformar, som exempelvis spelkonsolerna Xbox 360 och PlayStation 3 
samt spelportalerna Steam och Battle.net (Jakobsson, 2011). En motivering till att prestationer 
har blivit stort styrks av ett av de 16 behov ur Reiss teori (Psykologiguiden, 2014) om behov som 
utgör en personlighet. Detta behov handlar om samlande, och jakten på prestationer kan tolkas 
precis som en typ av samlande (Jakobsson, 2011). 
 

2.3 Virtuella belöningar och jämförelsemoment 
Belöningar finns enligt Wang (2011) i flertalet olika former. Inom ramen för denna studie har 
virtuella belöningar valt att definieras som olika typer av objekt med en viss grafisk 
representation som endast finns och tjänar ett syfte inom spelet, till skillnad från virtuella 
föremål som också kan ha ett monetärt värde på grund av dess raritet. Vidare behandlas också 
jämförelsemoment då spelarna kan jämföra uppnådda virtuella belöningar och poäng med 
varandra. Det jämförelsemoment som behandlas är topplistor för att sedan gå vidare in på 
medaljer och progressionsmätare vilket motsvarar de virtuella belöningarna. 
 
2.3.1 Topplistor 
Topplistor är en av de äldsta formerna som används för att mäta spelares prestationer. Topplistor 
är dessutom mycket simpla då grundkomponenterna endast består av en mängd placeringar var 
och en baserad på en specifik poängsumma för respektive person på listan. Topplistor är en av 
huvudnycklarna för att göra ett spel roligt, vilket många forskare är ense om (Wang, 2011). De 
har även en indirekt påverkan på spelande då de möjliggör självbedömning utifrån jämförandet 
med de andra individerna på topplistan, utan att påverka det fysiska spelet i sig. Denna 
jämförelse tillägger ett tävlingsmoment, vilket är huvudpoängen med en topplista då det medför 
en viss social status då det tydligt framhävs hur bra de olika spelarna har presterat (Werbach, 
2014). Denna funktion är idag ytterst populär inom internetbaserade spel då poängen bevaras 
samtidigt som nya poäng kan adderas till totalsumman och ständigt är kopplad till respektive 
spelares identitet (Wang, 2011). 
 
2.3.2 Medaljer 
Utöver poäng är virtuella medaljer eller liknande föremål ett annat vanligt förekommande 
belöningssystem för uppnådda prestationer (Werbach, 2014). De kan finnas i olika nivåer, vilket 
innebär att samma medalj kan förtjänas flera gånger om, men då på en högre nivå för varje gång 
den uppnås igen. Ett typexempel för att förtydliga detta kan vara att en medalj uppnås för första 
gången då spelaren har besegrat 100 motståndare, för att sedan uppnå nästa steg vid 250 
besegrade motståndare, sedan 500, 1000 och så vidare. Det bör dock observeras att det finns en 
övre gräns, vilket innebär att spelaren till slut kan nå det sista steget. Alla medaljer består inte 
nödvändigtvis av flera steg, utan det finns även dem som bara uppnås en gång. Ett exempel på 
detta kan vara att medaljen uppnås då spelaren har utforskat ett helt landskap inom en virtuell 
värld. 
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Figur 3. En medalj från spelet Counter-Strike: Global Offensive. Denna är kopplad till spelarnas 

unika profiler, där de kan beskådas av andra (Counter-Strike: Global Offensive, 2013). 
  
2.3.3 Progressionsmätare 
Progressionsmätare är en grafisk visualisering av hur långt spelaren har kommit mot ett mål och 
hur långt det är kvar. De är designmässigt simpla, då de vanligtvis består av en rektangel som 
fylls med färg allt eftersom progressionen fortskrider. Dessa används för att indikera hur långt 
det återstår till nästa mål, vare sig det är en ny medalj eller en ny nivå. 
  

 
Figur 4. Ett exempel på en typisk progressionsmätare som i det här fallet visar antalet 

erfarenhetspoäng på nuvarande nivå samt hur långt det är kvar innan nästa nivå uppnås 
(GuildWars2Hub, 2012). 

 

2.4 Motivationen bakom spelande och vad som gör det roligt 
För att en person ska börja spela ett spel och dessutom fortsätta att spela kontinuerligt krävs det 
en tilldragande faktor. I grund och botten måste spelet vara utformat på ett sådant sätt att det 
upplevs som roligt (Werbach, 2014). Ordet roligt kan ha många betydelser inom 
spelsammanhang och kan variera mellan de olika spelarna. Det som gör ett visst spel roligt för en 
individ kan vara en helt irrelevant faktor för en annan spelare. Det finns dock teorier som 
angriper problemet med att definiera vad som gör ett spel roligt. Studien utgår ifrån Leppers och 
Malones teorier, taxonomin för inre motivation samt Decis självbestämmelseteori. Detta därför 
att den inre motivation, som de båda teorierna bygger på, medför en större sannolikhet att en 
person frivilligt återvänder till en aktivitet och finner den rolig (Ryan & Deci 2000). Denna typ 
av motivation leder också till beteenden som exempelvis mer kreativitet, högre fokus och 
envishet vilket är beteenden som kan påverka lärande positivt (Radel et al. 2014). Då dessa 
teorier kan hjälpa oss att urskilja inre motivation från övrig motivation och specificerar vad som 
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ger upphov till en inre motivation är det av relevans för undersökningen. Dessa teorier används 
för att kunna härleda deltagarnas motivation och för att finna vad som ger upphov till den.  
 
2.4.1 Inre och yttre motivation 
Enligt Radel et al. (2014) används begreppen inre och yttre motivation för att mer detaljerat 
kunna härleda motivationens ursprung. Inre motivation syftar på den motivation som kommer 
direkt av själva aktiviteten man utför. Motsatt är den motivation, som inte kommer direkt av 
själva aktiviteten som utförs, kallad för yttre motivation. Ett exempel på yttre motivation är 
belöningar som utförandet av aktiviteten leder till. 
 
2.4.2 Taxonomi för inre motivation 
Avsnitt 2.4.2 och dess underrubriker är en sammanfattning av en kombination av Leppers och 
Malones teorier (1987), taxonomin för inre motivation. Endast de delar som är av relevans för 
att besvara studiens problemformulering har tagits med. 
 
Enligt Lepper & Malone (1987) har taxonomin som syfte att redogöra för de faktorer vilka gör 
spelande roligt. Den beskriver vilka element inom ett spel, speciellt spel med relation till lärande, 
som ger upphov till en inre motivation. Taxonomin är indelad i två delar där den ena delen 
påverkar den inre motivation oberoende av andra personer och den andra delen beroende av 
andra personer. Den första delen, individuell motivation, består av byggstenarna utmaning, 
nyfikenhet, kontroll och fantasi. Den andra delen, interpersonell motivation, består av samarbete, 
tävling och igenkännande. Enligt taxonomin är dessa byggstenar de motiverande faktorerna i 
spel. Nedan följer en beskrivning av taxonomins två delar och dess byggstenar som är av 
relevans för studien. 
 
2.4.2.1 Individuell motivation 
Utmaning: För att göra en miljö utmanande krävs mer än att tilldela spelaren ett mål att uppnå. 
Det krävs även en ovisshet och osäkerhet om målet över huvud taget kan uppnås, när det 
kommer att uppnås, och hur det kommer att uppnås. Sätt att skapa denna typ av osäkra följder för 
ett givet mål och därmed göra miljön mer utmanande är att variera svårighetsgraden, tilldela flera 
mål där en okänd mängd av dessa löser det huvudsakliga målet och gömma relevant information. 
Då syftet är att öka motivationen bör utmaningens svårighetsgrad vara optimal, det vill säga att 
den varken är för lätt eller för svår. Vidare uppfattas föremål inom spelet olika från föremål till 
föremål. Då spelaren uppfattar ett föremål som till exempel ett verktyg bör sättet som verktyget 
är tänkt att användas på vara enkelt och inte utmanande. Om spelaren däremot uppfattar ett 
föremål som en leksak motiveras spelaren av en utmaning och vill utforska objektet för att lära 
sig dess egenskaper. Det är därför viktigt att tänka på hur ett föremål uppfattas innan man gör 
aktiviteterna som föremålet förknippas med utmanande. Målen bör också ha en personlig 
betydelse för spelaren. Detta kan uppnås genom att spelaren känner igen sig i målets kontext, att 
spelaren värdesätter det som målet berör eller att utförandet medför någon form av berömmelse. 
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Nyfikenhet: För att öka nyfikenheten och därmed den inre motivationen är nyfikenhet uppdelat i 
två typer. Den första typen, sensorisk nyfikenhet, innebär att teknik används för att stimulera 
spelets miljö på olika sätt. Denna förändring av miljön ska väcka spelarens uppmärksamhet och 
därefter dess nyfikenhet. Exempel på att stimulera miljön är att ändra ljus, färg eller zoom. Den 
andra typen av nyfikenhet, kognitiv nyfikenhet, innebär att spelet är uppbyggt på ett sätt som får 
spelaren, att känna avsaknad av viss kunskap, att deras kunskap är osammanhängande, eller att 
deras kunskap är otillräcklig. Denna uppbyggnad medför att spelaren vill lära sig det han eller 
hon känner avsaknad av vilket i sin tur kan öka motivationen. 
  
Kontroll: Innebär att spelaren har flertalet valmöjligheter och sätt att handla på. Vidare bör olika 
val resultera i olika saker. Detta för att spelaren ska känna att resultatet av ett gjort val är en 
direkt följd av hans agerande. För att förstärka känslan av kontroll ytterligare kan dessa följder 
göras kraftfullare vilket gör att spelarens val känns ännu mer betydelsefulla. 
  
Fantasi: Betyder att det finns element i spelet som uppmanar till fantasier med ståndpunkt inom 
eller utom spelet. Exempelvis innebär detta att spelaren fantiserar om att uppnå något inom 
spelet eller att få någon typ av status utanför spelets ramar. 
  
2.4.2.2 Interpersonell motivation 
Tävling: Att med hjälp av poäng jämföra spelares prestationer är en exogen typ av tävling. Detta 
betyder att spelare jämför sig med varandra utanför själva spelmomentet och detta visar på ökad 
motivation i början. Dock kan tävlande på ett exogent sätt påverka den inre motivationen 
negativt om det tävlas på detta sätt under en längre period. Ett exempel på den exogena 
tävlingstypen inom spel är topplistor som presenteras offentligt. Att på fel sätt nyttja tävling kan 
leda till förlorat självförtroende och antagonistiska relationer. I taxonomin nämns det att tävling 
tidigare har setts som något negativt men att det kan ha en stor inverkan på motivation. För att 
undvika negativa effekter är det därför viktigt att använda sig av tävling på rätt sätt. 
  
Igenkännande: Grundar sig i att människor generellt gillar när andra uppskattar och känner till 
ens uppnådda prestationer. Detta innebär att spelares uppnådda prestationer är synliga för andra 
spelare. 
 

2.4.3 Självbestämmelseteori 
Avsnitt 2.4.3 är en beskrivelse av de delar från Edward L. Decis och Richard M. Ryans 
självbestämmelseteori (2000) som är relevanta för att besvara undersökningens 
problemformulering. 
 
Ryan & Deci (2000) beskriver i självbestämmelseteorin varifrån olika typer av motivation 
kommer och hur självbestämd en motivation är. Självbestämmelseteorin menar att människor har 
tre medfödda behov som människor strävar efter att tillfredsställa för att på bästa sätt kunna 
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utvecklas och växa. De tre behoven är, personlig autonomi, kompetens och social meningsfullhet. 
Personlig autonomi syftar på ett behov att kunna styra över sig själv. Kompetens innebär att 
erfarenheter och viljan att kunna bemästra något eftersökes. Social meningsfullhet har meningen 
att något genomförs som är av betydelse för andra än en själv. Dessa tre faktorer ger upphov till 
inre motivation av olika grad och typ beroende på sammanhang, individidens karaktäristik och 
dess sociala omgivning. Vidare är anledningen till en yttre motivation inga medfödda behov och 
därmed är inre motivation den starkare typen av motivation. Detta innebär att det är mer 
sannolikt att en individ frivilligt återvänder till en aktivitet som ger upphov till inre motivation än 
en som ger upphov till yttre motivation. Det ökar också sannolikheten att en person frivilligt 
återvänder till en aktivitet som medför en högre grad av inre motivation än en som medför en 
lägre grad. En aktivitet kan medföra flera olika typer av motivation, dock är det värt att nämna, 
då en aktivitet saknar yttre motivation och endast har en inre motivation blir tiden ett mått på hur 
stark den inre motivationen är. Det vill säga att då tidsanvändandet av aktiviteten ökar tyder även 
detta på att den inre motivationens styrka ökar. Sammanfattningsvis kretsar teorin kring vilken 
grad av självbestämmelse en motivation har och därmed hur rolig aktiviteten som ger upphov till 
motivationen är. Nedan följer en sammanfattning av Ryans & Decis (2000) taxonomi i form av 
en figur och beskrivande text för att redogöra för de olika motivationstyperna.  

 
Figur 1. Inre och yttre motivation. Bilden visar hur olika motivationstyper påverkar 

självbestämdheten att utföra en aktivitet. Ju längre till högre en motivationstyp är desto mer 
självbestämd är aktiviteten som gett upphov till motivationen (Ryan & Deci, 2000). 

 
Omotivation - aktiviteten är omotiverande då den saknar ovisshet och osäkerhet, kompetens att 
ernå, och för att den är irrelevant. 
 
Yttre motivation delas in i fyra undertyper utav dessa används följande två i studien: 
 

● Introjektion - aktiviteten genomförs för att undvika känslor av nervositet och skuld, eller 
för att förtjäna stolthet. Detta innebär att aktiviteten genomförs under press från andra 
eller sig själv. 
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● Integration - man genomför aktiviteten för att man har insett att värdet av utfallet från 
den är helt för sin egen skull. 

 
Inre motivation - är självbestämmande och görs utav intresse och nöje. I grunden är det 
underliggande medfödda behov som är orsaken till att man dras till denna aktivitet. 
 

3. Metod 
I avsnittet metod presenteras det tillvägagångssätt som använts för att besvara rapportens 
frågeställning samt dess tillhörande underfrågor. Detta genomfördes genom att inledningsvis 
göra en litteraturstudie för att hitta relevant forskning, teorier och metoder inom området (se 
teoriavsnittet under rubrik 2). Därefter skedde studiens undersökning där försökspersoner 
använde en webbapplikation för att prova på spelifiering i sina studier. Detta utvärderades med 
hjälp av en enkät där försökspersonerna lämnade sina åsikter. 
 

3.1 Försökspersoner 
I undersökningen som ligger till grund för denna rapport deltog 16 stycken personer varav nio 
var män och återstående sju kvinnor. Samtliga av dessa kom från civilingenjörsprogrammet i 
medieteknik vid KTH i Stockholm. De deltagande försökspersonerna tilldelades poäng i kursen 
programintegrerande kurs i medieteknik för de undersökningar som de deltog i. Denna kurs läses 
huvudsakligen av årskurs ett, två och tre studenter. Deltagarna i undersökningen var därför 
fördelade över de tre första årskurserna av programmet. 
 

3.2 Webbapplikationen 
Som tidigare nämnts använde sig försökspersonerna av en webbapplikation skapad med syftet att 
använda spelkomponenter inom studierna. Webbapplikationen som användes var en webbsida 
med diverse olika funktioner. Denna webbsida kommer från och med nu i texten att kallas för 
applikationen. Som grund till applikationen låg spelkoncepten prestationer, virtuella belöningar 
och jämförelsemoment (se avsnitt 2.3). Det gjordes ett urval av spelkomponenter som togs med i 
applikationen och dessa var topplistor, medaljer (som bevis på uppnådda prestationer) och 
progressionsmätare. Dessa tre valdes då de är välrepresenterade inom spel idag samtidigt som de 
är förståeliga för personer utan större spelvana. Detta för att applikationen ska kunna passa 
personer med olika spelerfarenheter. 
De tre valda spelkomponenterna användes för att skapa fem funktioner hos applikationen för att 
undersöka problemformuleringen. Den första funktionen var en topplista som baserades på 
poäng och utifrån poängen rankades försökspersonerna, denna kommer vidare i texten att kallas 
för topplistans rank och poäng. Den andra funktionen var också baserad på topplistan, men 
byggde istället på att försökspersonerna kunde jämföra sina uppnådda medaljer med varandra. 
Denna kommer numera att refereras till som topplistans medaljer. Övriga tre funktioner var 
individuella. Funktion tre och fyra motsvarade medaljerna som delades in i två kategorier, 
stegmedaljer med tillhörande progressionsmätare och enskilda medaljer. Dessa kommer att 
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kallas för profilsidans stegmedaljer respektive profilsidans enskilda medaljer. Den sista 
funktionen bestod av två progressionsmätare. Dock med den tillagda förändringen att dessa 
också kunde gå bakåt vid dålig prestation, till skillnad från vanliga framstegsmätare där 
progressionen aldrig kan gå bakåt. Dessa kommer vidare att kallas för profilsidans 
framstegsmätare. Hur dessa funktioner fungerade beskrivs under avsnittet 3.2.1. 
 
För att skapa applikationen användes följande mjukvara, märkspråk och programspråk: 
Photoshop, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL och PHP. 
 
3.2.1 Hur försökspersonerna använde applikationen 
Applikationsundersökningen pågick under fem dagar, måndag till fredag, då försökspersonerna 
dagligen fick rapportera vad de hade gjort i samband med att de slutade studera för dagen. 
 
3.2.1.1 Registrering och inloggning 
Varje försöksperson som deltog i undersökningen fick registrera en unik användarprofil. Efter att 
ha registrerat sin användarprofil kunde försökspersonen i fråga logga in och börja använda de 
spelkomponenter som applikationen bestod av. 
 
 

 
Figur 5. Applikationens inloggningssida. Efter att en användare registrerat sig kunde denne 

logga in genom att fylla i fälten med sitt användarnamn och lösenord. 
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3.2.1.2 Profilsidan 
Efter att ha loggat in möttes försökspersonerna av deras respektive personliga profilsida. På den 
personliga sidan illustreras användarens namn, rank på topplistan, totala poäng och vilka 
medaljer som hade förtjänats. Övriga medaljer, det vill säga de som inte är uppnådda, var också 
representerade. Dessa förblev dock dolda tills att de uppnåddes och bytte då visuell 
representation. Då markören var positionerad över en medalj visades en informationsruta med 
vad som behövde göras för att medaljen i fråga skulle uppnås, detta återspeglas i figur 6. 
Medaljerna var indelade i två olika kategorier. I den första fanns de så kallade stegmedaljerna. 
Dessa fanns i tre olika valörer, brons, silver och guld. Dessa var även försedda med 
progressionsmätare under respektive medalj som grafiskt illustrerade hur långt det var kvar till 
nästa steg. I den andra medaljkategorin fanns de enskilda medaljerna där varje medalj endast 
kunde uppnås en gång, till skillnad från stegmedaljerna. Även framstegsmätarna var något som 
fanns med på profilsidan. Dessa var två mätare som grafiskt representerade den procentuella 
delen av deltagandet under schemalagd tid samt antal studietimmar gentemot antal timmar som 
borde ha studerats. Dessa varierade även i de tre färgerna röd, gul och grön beroende på 
procentsatsen. Röd indikerade en dålig prestation, gul motsvarade en medelmåttig prestation, 
medan grön representerade en bra prestation. 
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Figur 6. Applikationens profilsida. Varje användare kan se sitt användarkontons namn, rank, 

poäng och uppnådda medaljer. Punkt 1 visar profilsidans stegmedaljer, punkt 2 visar 
profilsidans framstegsmätare, punkt 3 visar profilsidans enskilda medaljer och punkt 4 visar 

informationsrutan som visades då markören var placerad över en medalj. 
 
3.2.1.3 Topplistan 
Topplistan var ytterligare en sida som applikationen innefattade. På denna sida var samtliga 
användare placerade i en topplista utifrån sin totalpoäng. Ju högre poängen var, desto högre blev 
placeringen. Vid ett klick på en användares namn visades även dennes uppnådda medaljer (se 
figur 8). 
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Figur 7. Applikationens topplista. Varje användare finns representerad på listan som sorteras 

utifrån poängen. Punkt 1 visar topplistans medaljer vid ett klick på en användares namn. Punkt 2 
visar hur topplistans rankingsystem ser ut. 

 
3.2.1.4 Rapportering 
Applikationens sista sida bestod av det formulär som fylldes i med de dagliga arbetsinsatserna. 
Formuläret bestod av totalt nio stycken fällt. Syftet med dessa fält var att dela in en typisk 
arbetsdag i timmar tillbringade med olika studieaktiviteter. Fälten delades in i två kategorier, 
schemalagd tid och egentid. Den schemalagda tiden bestod av föreläsning, övning, laboration, 
övrig och frånvaro. Egentiden bestod av fälten: Studier i skolan utanför schemalagd tid, studier 



15 
 

hemma, studier på annan plats och hur många timmar som borde ha studerats mer. Samtliga fällt, 
utom frånvaro och antal timmar som borde ha studerats mer, använde fokusgrad som 
komplement. Fokusgraden motsvarade hur stor del av den angivna tiden som använts effektivt. 
Detta beräknades genom att fokusgraden multiplicerades med datan i det ifyllda fältet. Frånvaro 
och antalet timmar som borde ha studerats mer gav dessutom minuspoäng. Denna data 
omvandlades sedan till poäng och resulterade i att nya medaljer uppnåddes om användaren nådde 
de angivna målen. Vidare i rapporten kommer processen att fylla i detta formulär att betecknas 
som att rapportera. 
 

 
Figur 8. Applikationens rapporteringssystem. I de olika fälten fyller användaren i vad denne har 

gjort under dagen. Detta omvandlas till poäng och kan resultera i att nya medaljer uppnås. 
 

3.3 Enkät 
Då applikationsundersökningen avslutades skickades en enkät ut till samtliga försökspersoner för 
att sammanfatta deras åsikter om vad de tyckte om upplevelsen. Ytterligare ett syfte med enkäten 
var att försöka skilja på inre motivation och yttre motivation, vilket gjordes genom att utvärdera 
sidans fem funktioner utifrån deras påverkan på studiemotivation. Detta också med hjälp av 
förändrad stress och mängden nedlagd studietid. Även information om försökspersonernas 
personligheter insamlades, detta i form av de tre attributen tävlingsinriktning, planeringsrutiner 
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och spelvanor. Det gjordes för att kunna utreda påverkan av individuella faktorer, vilket tas upp 
som en del av hypotesen. Försökspersonerna fick även lämna kommentarer och tillfrågades om 
hur de trodde att ett system liknande applikationen, men mer utvecklat, skulle ha kunna fungerat 
i en verklig situation.  
 
Innan enkäten skickades ut diskuterades och granskades den av en fokusgrupp för att i största 
möjliga mån undvika otydliga formuleringar och ledande frågor. 
 

4. Resultat 
I avsnittet resultat presenteras den data som insamlats via applikationsundersökningen samt 
enkäten.  
 

4.1 Påverkan på studiemotivation för applikationens fem funktioner 
Tabell 1 visar att en eller flera av de fem funktionerna som användes i applikationen gav upphov 
till ökad studiemotivation hos 14 av de 16 försökspersonerna. Vilken eller vilka av funktionerna 
som ökade studiemotivationen varierade från person till person. Antalet funktioner som gav 
upphov till ökad studiemotivation för varje försöksperson varierade inom intervallet 0-4 stycken, 
ingen försöksperson fick ökad studiemotivation av samtliga funktioner. Samtliga funktioner har 
var och en för sig ökat studiemotivationen för fler än 4 försökspersoner. Notera också att två 
personer fick minskad motivation av två funktioner och utöver detta fick 16 av 16 stycken 
oförändrad studiemotivation på minst en funktion.  
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Tabell 1. Data insamlad från enkätundersökningen. Den redogör för respektive funktions 
påverkan på studiemotivation hos försökspersonerna. Detta på en femgradig skala med följande 
svarsalternativ: 1 - Minskade mycket, 2 - Minskade lite, 3 - Oförändrad, 4 - Ökade lite och 5 - 
Ökade mycket. 

Försökspers-
on (FP) 

Topplistans 
rank och 
poäng 

Topplistans 
medaljer 

Profilsidans 
stegmedaljer 

Profilsidans 
enskilda 
medaljer 

Profilsidans 
framstegsmä-
tare 

FP1 3 4 3 3 3 

FP2 4 4 3 4 3 

FP3 3 4 4 4 3 

FP4 3 3 4 4 4 

FP5 3 3 3 3 3 

FP6 2 2 4 3 3 

FP7 4 2 4 4 4 

FP8 4 3 4 3 4 

FP9 4 4 3 4 3 

FP10 5 5 3 4 3 

FP11 3 3 3 3 3 

FP12 4 3 3 4 4 

FP13 5 3 3 4 3 

FP14 4 4 3 3 3 

FP15 3 3 3 3 3 

FP16 5 3 4 3 4 

Medelvärde 3.69 3.31 3.38 3.50 3.31 

 
4.2 Total påverkan av applikationens fem funktioner 
Under denna rubrik presenteras påverkan på samtliga tre undersökta faktorer från 
applikationens fem funktioner. De tre undersökta faktorerna innefattar förändringen av 
studiemotivation, stress och mängden studietid. 
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4.2.1 Topplistans poäng och rank 
Spridningen gällande studiemotivation var stor utifrån påverkan av applikationens topplista 
baserad på rank och poäng. Medelvärdet för studiemotivationen låg på 3.69, vilket hamnar 
mellan de två alternativen påverkades inte och ökade lite, dock med en dragning åt hållet att den 
ökade (figur 9).  
 
Stressen var till stor del oförändrad, då detta gällde för 69 % (11/16) av deltagarna (figur 9). Fyra 
av dem tyckte att stressen ökade lite, medan en person tyckte att den minskade, vilket är värt att 
notera som ett intressant resultat. 
 
Mängden nedlagd studietid påverkades också hos försökspersonerna. Topplistans poängsystem 
och ranksystem ledde till att fem av dem studerade lite mer än vad de vanligtvis hade gjort, 
medan en person tyckte att denna funktion resulterade i att studietiden minskade mycket (figur 
9). 
 

 
Figur 9. Påverkan på studiemotivation, stress och studietid av topplistans rank och poäng. Y-

axeln representerar antalet svar från försökspersonerna. X-axeln innehåller staplarna för de tre 
kategorierna studiemotivation, stress och studietid. 

 
4.2.2 Topplistas medaljer 
Denna funktion medförde påverkan på studiemotivationen samt de två andra faktorerna stress 
och nedlagd studietid. Medelvärdet för topplistans medaljer angående studiemotivation låg på 
3.31, vilket igen placerades mellan alternativen påverkades inte och ökade lite (figur 10). Denna 
gång hamnade dock medelvärdet närmare det tredje alternativet än för topplistans poäng och 
rank vilket tyder på att de offentliga medaljerna inte hade samma upplyftande påverkan på 
studiemotivationen som rank och poäng. Dock är värdet fortfarande större än tre, vilket betyder 
att det fortfarande fanns en positiv påverkan på studiemotivationen. 



19 
 

  
Påverkan på stress skiljer sig inte markant från topplistans rank och poäng, då elva stycken 
fortfarande menar att deras stressnivåer var oförändrade. En väsentlig skillnad är dock att denna 
funktion inte minskade stressen för någon av försökspersonerna, medan den däremot ökade lite 
för fem av dem. 
  
Staplarna som illustrerar förändringen av nerlagd studietid följer samma mönster som stressen 
för denna funktion. Detta innebär att majoriteten, 69 % (11/16), inte upplevde någon förändring, 
medan fem försökspersoner lade ner lite mer tid på studierna. 
 

 
Figur 10. Påverkan på studiemotivation, stress och studietid av topplistans offentliga medaljer. 
Y-axeln representerar antalet svar från försökspersonerna. X-axeln innehåller staplarna för de 

tre kategorierna studiemotivation, stress och studietid. 
 
4.2.3 Profilsidans stegmedaljer 
Medelvärdet för studiemotivationen hamnade på 3.38 på grund av detta (figur 11). En intressant 
observation av figur 11 visar att ingen av försökspersonerna tyckte att denna funktion påverkade 
studiemotivationen negativt, varken mycket eller lite. Inte heller tyckte någon att 
studiemotivationen ökade mycket, medan sex stycken tyckte att den ökade lite, vilket fick 
medelvärdet att stiga över tre. 
  
Det var heller ingen som tyckte att stressen på något sätt minskade medan 88 % (14/16) tyckte 
att den var oförändrad (figur 11). De övriga två tyckte att stressen ökade lite och ingen av 
försökspersonerna tyckte att den ökade mycket. 
  
Angående nedlagd studietid svarade 69 % (11/16) återigen att deras studietid inte förändrades 
medan resterande 31 % (5/16) svarade att deras nedlagda studietid ökade lite (figur 11).  
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Figur 11. Påverkan på studiemotivation, stress och studietid av profilsidans stegmedaljer. Y-

axeln representerar antalet svar från försökspersonerna. X-axeln innehåller staplarna för de tre 
kategorierna studiemotivation, stress och studietid. 

 
4.2.4 Profilsidans enskilda medaljer 
Motivationsmässigt var skillnaden mellan dessa och stegmedaljerna väldigt liten. Fortfarande 
tyckte ingen av försökspersonerna att studiemotivationen minskade, men ingen tyckte heller att 
den ökade mycket. Hälften svarade alternativ tre, att studiemotivationen inte påverkades medan 
andra halvan svarade att den ökade lite vilket resulterar i ett medelvärde på 3.5 (figur 12). 
  
Stressen bland försökspersonerna beter sig dock mer intressant hos de enskilda medaljerna. Trots 
att majoriteten på 81 % (13/16) inte tyckte att den påverkades uppgav två av försökspersonerna 
att stressen minskade lite, medan en av dem tyckte att den ökade lite (figur 12). Fortfarande var 
det dock ingen som tyckte att stressen vare sig minskade mycket eller ökade mycket, utan det 
givna utslaget var litet sett till majoritetssvaret. 
  
Återigen följde staplarna för studietid samma mönster då 69 % (11/16) uppgav att deras mängd 
studietid förblev oförändrad (figur 12). De återstående 31 % (5/16) tyckte dock att deras 
nedlagda studietid ökade lite medan alternativ ett, två och fem förblev utan röster.  
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Figur 12. Påverkan på studiemotivation, stress och studietid av profilsidans enskilda medaljer. 
Y-axeln representerar antalet svar från försökspersonerna. X-axeln innehåller staplarna för de 

tre kategorierna studiemotivation, stress och studietid. 
  
4.2.5 Profilsidans framstegsmätare 
Den sista huvudfunktionen på profilsidan som utvärderades var framstegsmätaren vilken var 
privat för varje försöksperson. Den tilldelades ingen negativ kritik om studiemotivationen. 
Majoriteten, som igen blev 69 % (11/16) tyckte att deras studiemotivation förblev oförändrad 
medan resterande 31 % (5/16) tyckte att den ökade lite (figur 13). Detta resulterade i ett 
medelvärde på 3.31. 
  
Inte heller blev någon av försökspersonerna mindre stressade av denna funktion. Ingen tyckte 
visserligen att den istället ökade mycket, medan tre av dem svarade att den ökade lite (figur 13). 
Resterande tretton menade att den var oförändrad för dem. 
  
Påverkan på studietiden gav inte heller några stora utslag. Ingen svarade att  nedlagda studietid 
minskade och ingen svarade heller att den ökade mycket. Majoriteten, 75 % (12/16) svarade att 
den blev oförändrad för dem och övriga 25 % (4/16) svarade att den ökade lite. 
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Figur 13. Påverkan på studiemotivation, stress och studietid av profilsidans framstegsmätare. Y-
axeln representerar antalet svar från försökspersonerna. X-axeln innehåller staplarna för de tre 

kategorierna studiemotivation, stress och studietid. 
 
4.3 Personattribut 
I detta avsnitt följer en beskrivning av försökspersonernas olika attribut. Dessa jämförs med 
försökspersonernas studiemotivation för respektive funktion detta för att diskutera eventuella 
samband mellan funktionerna och personattributen. 
 
I tabell 2 kan datan angående försökspersonernas personattribut avläsas. Medelvärdet för nivå av 
tävlingsinriktning, 3.38, visar att försöksgruppen som helhet hamnar mellan alternativen 
tävlingsinriktad och mycket tävlingsinriktad. Gruppens struktur och planeringsvanor angående 
studier visar att gruppen som helhet har en daglig plan för sina studier. Av försökspersonerna 
spelar 63 procent datorspel, konsolspel eller mobilspel.  
 
Tabell 2. Data insamlad från enkätundersökningens resultat. Den andra kolumnen redovisar för 
angiven nivå av tävlingsinriktning hos försökspersonerna. I den tredje kolumnen presenteras hur 
väl försökspersonerna brukar planera och strukturera sina studier på en femgradig skala. 
Kolumn fyra visar om försökspersonerna kontinuerligt spelar något datorspel, konsolspel eller 
mobilspel som innehåller någon av de spelkomponenter som undersökningens applikation gör. 
Svarsalternativen för nivå av tävlingsinriktning var: 1 - inte alls tävlingsinriktad, 2 - lite 
tävlingsinriktad, 3 - tävlingsinriktad, 4 - mycket tävlingsinriktad, och 5 - väldigt mycket 
tävlingsinriktad. Svarsalternativen för struktur och planering i sina studier var: 1 - jag planerar 
inte, 2 - jag vet vad jag ska göra men jag har ingen plan, 3 - jag planerar för dagen, 4 - jag 
planerar på kortare sikt (2-3 dagar), och 5 - jag planerar på längre sikt (en vecka eller mer) 
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Försöksperson (FP) Nivå av 
tävlingsinriktning 
(1-5) 

Nivå av 
planeringsvanor 
angående studier (1-
5) 

Spelar kontinuerligt 
dator-, konsol eller 
mobilspel (Ja/Nej) 

FP1 4 2 Nej 

FP2 4 4 Ja 

FP3 4 2 Ja 

FP4 2 4 Ja 

FP5 3 4 Ja 

FP6 2 4 Nej 

FP7 4 2 Ja 

FP8 4 2 Ja 

FP9 2 4 Ja 

FP10 5 2 Nej 

FP11 3 1 Nej 

FP12 2 4 Nej 

FP13 3 4 Ja 

FP14 3 2 Ja 

FP15 4 3 Ja 

FP16 5 1 Nej 

Medelvärde 3.38 2.81 63 % spelar 
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4.3.1 Jämförelse av studiemotivation beroende på nivå av tävlingsinriktning 
Data insamlad från enkätundersökningen visar att försökspersoner med en högre nivå av 
tävlingsinriktning har fått mer studiemotivation från samtliga funktioner än de med en lägre nivå 
(Tabell 3). 
 
Tabell 3. Data insamlad från enkätsundersökningen. Tabellen visar medelvärdet för nivå av 
studiemotivation baserat på försökspersonernas nivå av tävlingsinriktning. De försökspersoner 
som låg över medelvärdet för nivå av tävlingsinriktning presenteras i kolumn två. De 
försökspersoner som låg under medelvärdet för nivå av tävlingsinriktning presenteras i kolumn 
tre. Medelvärdet för nivå av tävlingsinriktning är 3.38. 

Funktion Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
låg över medelvärdet för 
tävlingsinriktning 

Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
låg under medelvärdet för 
tävlingsinriktning 

Topplistan rank och poäng 3.88 3.50 

Topplistan medaljer 3.50 3.13 

Profilsidan stegmedaljer 3.50 3.25 

Profilsidan enskilda medaljer 3.63 3.50 

Profilsidan framstegsmätare 3.38 3.25 

 
Medelvärdet för samtliga funktioner bland de personer som ligger under medelvärdet för 
tävlingsinriktning ligger även under det totala medelvärdet för alla funktioner utom profilsidans 
enskilda medaljer där samma värde uppmättes i båda fallen.  
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4.3.2 Jämförelse av studiemotivation beroende på planeringsvanor 
Datan i tabell 4 visar att personer som planerar sina studier mindre har fått mer studiemotivation 
av sidans samtliga funktioner förutom profilsidans enskilda medaljer. 
 
Tabell 4. Data insamlad från enkätundersökningen. Visar medelvärdet för nivå av 
studiemotivation baserat på försökspersonernas struktur och planeringsvanor i sina studier. De 
försökpersoner som låg över medelvärdet för struktur och planeringsvanor i sina studier 
presenteras i kolumn 2. De försökspersoner som låg under medelvärdet för struktur och 
planeringsvanor i sina studier presenteras i kolumn 3. Medelvärdet för struktur och 
planeringsvanor i sina studier var 2.81. 

Funktion Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
låg över medelvärdet för 
struktur och 
planeringsvanor 

Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
låg under medelvärdet för 
struktur och 
planeringsvanor 

Topplistan rank och poäng 3.50 3.89 

Topplistan medaljer 3.13 3.50 

Profilsidan stegmedaljer 3.25 3.50 

Profilsidan enskilda medaljer 3.63 3.38 

Profilsidan framstegsmätare 3.25 3.38 
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4.3.3 Jämförelse av studiemotivation beroende på spelvanor 
Tabell 5 visar att de som kontinuerligt spelar dator-, konsol eller mobilspel har fått mer 
studiemotivation från topplistan rank och poäng, profilsidans stegmedaljer och profilsidans 
enskilda medaljer än de som inte spelar kontinuerligt. Motsatt visar tabellen att de som inte 
spelar kontinuerligt har fått mer studiemotivation av profilsidans framstegsmätare och topplistans 
medaljer.  
 
Tabell 5. Data insamlad under enkätundersökningen. Visar medelvärdet för nivå av 
studiemotivation baserat på om försökspersonerna brukar spela något av dator-, konsol eller 
mobilspel eller inte. 

Funktion Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
spelar 

Medelvärde av 
studiemotivation för de som 
inte spelar 

Topplistan rank och poäng 3.70 3.67 

Topplistan medaljer 3.30 3.33 

Profilsidan stegmedaljer 3.40 3.33 

Profilsidan enskilda medaljer 3.60 3.33 

Profilsidan framstegsmätare 3.30 3.33 

 

4.4 Försökspersonernas kommentarer och tankar 
Under denna rubrik presenteras ett urval av de kommentarer som försökspersonerna lämnade i 
samband med att de svarade på enkäten. Kommentarerna är valda för att återspegla svarens 
bredd så bra som möjligt, både ur ett positivt och negativt perspektiv, för lyfta fram det som är 
mest intressant utifrån rapportens frågeställning. Observera att inga språkkorrigeringar har 
gjorts då dessa är de ursprungliga citaten från försökspersonernas kommentarer. 
 
4.4.1 Positiv respons 

”Jag  tycker  det  är  roligt  som  stöd.  Det  blir  lite  roligare  att  plugga  och  se  vilka  medaljer  
man får osv, men för mig är det inte det som motiverar mig för att plugga. Jag menar att 
drivkraften att plugga kommer inte från sådana medaljer och topplistor, men det är roligt 
att  kolla  på  i  efterhand  för  att  se  hur  man  ligger  till.”  – FP4 

 
”Väldigt  rolig  grej!”  - FP10 
  
”[…]  Kul  och  spännande!  Hoppas  att  ni  jobbar  vidare  med  den.”  - FP13 
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”Jätterolig  grej!  Fick  mig  att  bli  lite  mer  motiverad  iaf.  Jag  har  annars  jättesvårt  att  hitta  
motivation  att  plugga.”  - FP16 

 
Något dessa fyra citat har gemensamt är att alla beskriver applikationsundersökningen som rolig. 
I det fjärde citatet säger också försöksperson 16 att dennes studiemotivation ökade.  
  
4.4.2 Negativ respons 

”Detta  påverkade  mig  inte  så  mycket..  […]  Kanske  mådde jag lite dåligt av att se att folk 
gör bättre ifrån sig..." - FP8 
  
”[…]  det  här  hade  ingen  effekt  på  mig  pga  att  den  var  så  bortkopplad  från  sociala  medier”  
- FP11 

  
Det som kritiserades hos applikationen varierade beroende på personliga anledningar, vilket 
återspeglas av de två citaten ovan. En del av försökspersonerna föredrog de individuella 
belöningarna, och intresserades inte av tävlingsmomenten. Andra tyckte motsatt, att 
tävlingsmomentet var det mest motiverande i applikationsundersökningen. Kopplingen till 
sociala medier togs även upp, vilket åtminstone en person tyckte var en stor avsaknad i 
undersökningen, vilket inte fick denne person att motiveras på samma sätt som ifall att det hade 
funnits en koppling till exempelvis Facebook. 
  
4.4.3 Tankar om spelifierade studier i ett större sammanhang 
Enkätens sista fråga handlade om hur varje försöksperson trodde att ett system liknande 
applikationen, men givetvis större och mer utvecklat, skulle fungera att använda på riktigt. Som 
exempel togs det upp att spelifieringssystemet skulle kunna vara implementerat i KTH social för 
att försökspersonerna skulle kunna föreställa sig vad som menades. 
  

"Det  hade  varit  riktigt  skoj!  Just  nu  finns  ju  bara  framstegsmätaren  för  antal  tagna  HP.”  - 
FP7 
  
”Ja  tror  inte att jag hade velat rapportera in på KTH Social hur mycket/lite jag pluggat 
varje dag och låta alla på hela KTH se det. Det hade känns som en för stor "tävling" som 
inte hade motiverat mig speciellt mycket. Jag tycker däremot att det skulle vara en rolig 
grej om man kunde skapa sin egen studiegrupp på ungefär lika många som deltog i den 
här  studien  som  kunde  ha  sitt  eget  inlogg  på  nåt  sätt  och  motivera  och  peppa  varandra.”  - 
FP10 
  
”Man  kanske  skulle  kunna  få  sätta  ihop  grupper  fritt  så  att  man  kan  tävla  mot såna som 
har  ungefär  samma  ambitionsnivå  som  en  själv  etc.”  - FP13 
 



28 
 

5. Diskussion och analys 
I detta avsnitt diskuteras de erhållna resultaten utifrån rapportens problemformulering och dess 
hjälpfrågor. De erhålla resultaten diskuteras även utifrån den teori som presenterats i avsnitt 2 
och används som utgångspunkt för att motivera och förklara resultateten. 
 

5.1 Diskussion angående problemformulering och hjälpfrågor 
Här diskuteras resultaten som är av störst relevans för att ytligt svara på studiens 
problemformulering och dess hjälpfrågor. Djupare diskussion och analys följer i de kommande 
underrubrikerna i diskussionen. 
 
Enligt avsnitt 4.1 tyder resultatet på att applikationens funktioner kompletterar varandra för att 
öka studiemotivationen hos 14 av 16 personer. Överlag har dock, som redan nämnts, majoriteten 
av försöksgruppens studiemotivation ökat av någon funktion i applikationen. Andelen 
försökspersoner som fick ökad studiemotivation hade inte varit lika stor om någon eller några 
funktioner togs bort i applikationen. Dock skiljer sig graden av studiemotivationens påverkan 
olika från funktion till funktion. Två av funktionerna ledde till minskad studiemotivation för 
vissa försökspersoner, nämligen de funktionerna med interpersonella moment. Inget minskande 
av studiemotivationen skedde däremot för de individuella funktionerna vilket tyder på att 
påverkan på studiemotivation mellan individuella virtuella belöningar och interpersonella 
virtuella belöningar skiljer sig. Att studiemotivationen kan öka, vara oförändrad och minska 
beroende på funktion och person stämmer överens med tidigare forskning och därmed med 
denna studies hypotes.  
 
Trots att studien har utgått ifrån en applikation med begränsad utvecklingstid, har resultat 
uppmätts som tyder på att studiemotivationen har ökat. Detta styrker att spelifiering kan öka 
studiemotivationen. 
 
Resultaten visar att applikationens funktioner påverkar studiemotivationen olika beroende på 
funktion och personattribut. Samtliga funktioner har medfört en ökad studiemotivation.  
 

5.2 Funktioner med upphov till individuell motivation 
I 5.2 diskuteras resultaten för hur funktioner som gav upphov till individuell motivation, det vill 
säga virtuella belöningar utan jämförelse av arbetsinsatser, påverkat studiemotivationen. Detta 
främst utifrån taxonomin för inre motivation. 
 
De funktioner som tillhör denna kategori är profilsidans stegmedaljer, profilsidans enskilda 
medaljer och profilsidans framstegsmätare. Det uppmätta medelvärdet för studiemotivation 
visade sig vara högst, bland funktionerna med upphov till individuell motivation, för profilsidans 
enskilda medaljer, 3.5. Detta pekar på att den inre motivationen som användandet av denna 
funktion gav upphov till var större än för övriga. Nedan följer en diskussion kring varför denna 
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funktion påverkade motivationen mer än de två andra funktionerna med individuell motivation. 
Anledningen till denna diskussion är för att tydliggöra hur man påverkas beroende på funktionen. 
 
Enligt taxonomin finns det fyra faktorer som påverkar den inre motivationen, utmaning, 
nyfikenhet, kontroll och fantasi (Lepper & Malone, 1987). Profilsidans enskilda medaljer tycks 
ha påverkat dessa fyra faktorer mer än de två övriga funktionerna med upphov till individuell 
motivation. Detta kan delvis förklaras för att de enskilda medaljernas mål var fler till antalet än 
de mål som tillhörde stegmedaljerna respektive framstegsmätarna. Enligt Leppers och Malones 
taxonomi stärks spelarens känsla av kontroll då den har flertalet valmöjligheter. Att de enskilda 
medaljerna hade flest antal mål att uppnå innebär därmed fler valmöjligheter vilket kan ha 
medfört att de enskilda medaljerna ökat försökpersonernas känsla av kontroll mer än övriga 
funktioner. Det största antalet mål kan också ha påverkat försökpersonernas känsla av kognitiv 
nyfikenhet då det högsta antalet mål medförde en större saknad av kompetens än övriga 
funktioner vilket i sin tur motiverade försökspersonen mer. Dessutom var de enskilda medaljerna 
designade på ett mer utstickande sätt än stegmedaljerna och framstegsmätarna. Detta innebär att 
en uppnådd enskild medalj kan ha medfört en större påverkan på spelares sensoriska nyfikenhet 
än övriga funktioner. Detta för att den utstickande designen gav ett mer kraftfullt intryck på en 
förändring efter det att den förtjänats vilket resulterade i att spelaren uppmärksammat, blivit mer 
nyfiken och fått en större känsla av kontroll under användandet av denna funktion. Om 
användaren dessutom såg samtliga enskilda medaljer som ett enda mål att klara av kan dessa ha 
setts som en större och mer kompletterande utmaning än de övriga funktionerna med upphov till 
individuell motivation. Detta kan innebära att försökspersonerna, enligt taxonomin, fick fantasier 
om att uppnå alla individuella medaljer med syfte att komplettera sin kompetens igenom att 
förtjäna samtliga medaljer. Anledningen till att försökspersonerna kan ha sett de enskilda 
medaljerna mer kompletterande är att deras mål omfattade en kompetens inom flertalet områden, 
det vill säga laborationer, närvaro, frånvaro, föreläsningar, övningar, fokus och egenstudier. 
Sammanfattningsvis är det en utstickande design, ett större antal mål med stor omfattning, och en 
varierande svårighetsgrad som vi tror är grunden till hur studiemotivationen har påverkats av 
denna funktion i förhållande till övriga.  
 
Profilsidans stegmedaljer fick ett medelvärde, 3.38, som pekar på att studiemotivationen har ökat 
med hjälp av denna funktion. Denna funktion var, som redan nämnt, uppdelad i tre olika typer av 
mål för hemmastudier, studier i skolan och totala studietimmar. Respektive mål var sedan indelat 
i tre delmål, vilket, förutom designen och antalet, är det som skiljer sig ifrån de enskilda 
medaljerna. Trots att denna funktion inte var indelad i lika många mål och inte hade lika 
utstickande design påverkades studiemotivation nästintill lika mycket som för profilsidans 
enskilda medaljer. Anledningen till detta kan enligt Leppers och Malones taxonomi ha varit 
indelningen av olika delmål. Detta därför att delmålens svårighetsgrad ökade för respektive 
avklarat delmål, där det första delmålet var relativt enkelt att uppnå medan det tredje var 
förhållandevis svårt att uppnå. Då ett uppnått delmål kan ha ökat fantasin om att förtjäna den 
tredje och sista guldmedaljen. Fantasin med ståndpunkt inom spelet kan enligt Leppers och 
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Malones taxonomi påverka den inre motivationen. Samtidigt som försökspersonen kan ha börjat 
fantisera om att förtjäna guldmedaljerna, kan den successivt ökande svårighetsgraden för varje 
delmål gjort att det blev en mer utmanande uppgift vilket likt fantasin kan ha resulterat i ökad 
motivation enligt Leppers och Malones teorier. Profilsidans stegmedaljer hade också en 
progressionsmätare som visade hur långt man hade kvar för att ernå nästkommande valör. Även 
detta kan ha förstärkt viljan att klara av och uppnå dessa delmål. Sammanfattningsvis är det för 
att profilsidans stegmedaljer inte är indelad i lika många mål, den har en utstickande design, den 
är indelad i delmål, dess svårighetsgrad stiger för varje uppnått delmål och för att den har en 
progressionsmätare som vi tror att studiemotivationen har påverkats som den har gjort av denna 
funktion. 
 
Framstegsmätaren fick medelvärdet 3.31 för studiemotivationen. Denna funktion innebar ingen 
belöning i form av en medalj utan ett procentantal och en färgifylld mätare som både kunde 
uppfattas som en belöning eller som ett straff av försökspersonen. Alla funktioner kunde i och 
för sig inte endast uppfattas som en belöning utan också som straff, om man till exempel saknade 
någon av medaljerna. Framstegsmätaren ändrade dock färg från rött till gult till grönt beroende 
på ens uppnådda framsteg. Rött som var tänkt att symbolisera att man inte låg i fas, vilket inte 
saknad av uppnådda medaljer var tänkt att göra. Tre försökspersoner kände ökad stress av 
framstegsmätaren och anledningen kan ha varit denna form av straff. Enligt 
självbestämmelseteorin är utförande av en aktivitet på grund av stress och press en introjektion 
och den kan därmed ha påverkat en yttre motivation. Yttre motivation har som redan nämnts i 
teoridelen inte samma förutsättningar att gynna inlärning likt inre motivation. Detta är värt att ha 
i åtanke då man har en funktion av denna typ. Vidare ger denna typ av funktion en direkt 
återkoppling till sina egna framsteg oavsett om man uppnår ett mål eller ej, vilket kan ha varit 
motivationsökande de dagar då man exempelvis inte förtjänade någon medalj trots att man 
studerade flitigt. 
 

5.3 Funktioner med upphov till interpersonell motivation 
Under denna rubrik diskuteras påverkan på försöksgruppen utifrån funktioner med 
tävlingsmoment, det vill säga virtuella belöningar med jämförelse av arbetsinsatser, och även 
bakomliggande orsaker till resultatet analyseras.  
 
Resultaten visar att användande av funktionen topplistans rank och poäng resulterade i att 
studiemotivationen ökade som mest. Topplistans rank och poäng uppmätte det högsta 
medelvärdet, 3.69, för studiemotivation bland applikationens samtliga funktioner. En anledning 
till att topplistans ranksystem uppmätte den högsta poängen kan förklaras genom att samtliga 
deltagare långt innan denna undersökning stött på topplistor. Detta då topplistor som 
spelkomponent är ett gammalt koncept är det sannolikt att personer sedan länge lärt sig till tolka 
den information de medför. Topplistor medför även en viss prestige enligt Werbach, och detta 
tävlingsmoment kan enligt Leppers och Malones taxonomi leda till ökad motivation. Samma 
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teori om taxonomin stödjer också det faktum att en av försökspersonerna fick minskad 
motivation av topplistan, då personen i fråga hamnade efter i ett tidigt stadie och aldrig hade en 
chans att hinna upp de andra tävlande. Eftersom att topplistan medför att försökspersonerna kan 
se exakt hur de ligger till i jämförelse kan detta medföra att ens rank inom applikationen är en 
direkt motsvarighet till hur pass flitig student man är utanför applikationen. Detta kan i sin tur 
kopplas till igenkännelse i Leppers och Malones Taxonomi, vilket både kan gynna och hämma 
motivationen enligt taxonomin. 
 
I topplistans offentliga medaljer kunde man se både de stegmedaljerna och de enskilda 
medaljerna som försökspersona hade uppnått. De är alltså nära relaterade till de enskilda 
medaljerna och stegmedaljerna som finns beskrivna under rubrik 5.3 Funktioner med upphov till 
individuell motivation. Det som skiljer dem åt från de övriga medaljfunktioner, förutom att de 
kunde presenteras för andra användare, är att de omfattade samtliga medaljer. Medelvärdet blev 
som tidigare nämnts 3.31, vilket är lägre än för både enskilda medaljer och stegmedaljer. Detta 
trots att denna funktion omfattade samtliga medaljer. Enligt Leppers och Malones taxonomi för 
inre motivation skulle detta medföra en starkare motivation då den medför fler valmöjligheter i 
det att den omfattar en större mängd mål vilket skulle kunna ge en starkare känsla av kontroll. 
Detta skulle också kunna leda till att det uppfattas som en större utmaning, och samtidigt är det 
ett tävlingsmoment vilka båda är två element som taxonomin anser vara motivationpåverkande. 
Trots detta fick den ett lägre medelvärde för motivation, detta kan bero på att användarna har sett 
funktionen som ett komplement till de enskilda medaljerna och stegmedaljerna. Anledningen till 
detta är för att målen som leder till medaljerna presenterades och var givna på profilsidan där 
enskilda medaljer och stegmedaljer var placerade. 
 

5.4 Personattributens påverkan 
Som resultatet visar var medelvärdet för studiemotivationen högre för samtliga funktioner hos 
den gruppen som låg över snittet för nivå av tävlingsinriktning. Detta visar att det finns en 
tendens till ökad studiemotivationen hos de personer som är mer tävlingsinriktade än de som inte 
är det. Därför kan nivå av tävlingsinriktning ha en inverkan på hur studiemotivationen påverkas. 
Att tävlingsinriktade personer har fått mer studiemotivation från applikationen kan bero på att 
den enligt resultatet har medfört en viss nivå av stress och press. En aktivitet som utförs på grund 
av stress och press är en introjektion vilket enligt självbestämmelseteorin är en form av yttre 
motivation. En förklaring till detta kan vara att de tävlingsinriktade personerna är mer vana vid 
denna form av motivation då press förekommer inom tävling, och därför klarar de av att hantera 
den bättre än övriga personer. 
 
De som var mindre strukturerade i sin planering uppmätte ett högre värde angående 
studiemotivation på samtliga funktioner bortsett från profilsidans enskilda medaljer. Därför kan 
struktur i sin studieplanering ha en inverkan på hur studiemotivationen påverkas av virtuella 
belöningar. Vi tror att de som är strukturerade i sina studier är mer vana att arbeta mot konkreta 
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mål än de som vanligtvis inte planerar. Detta tänk kan också stödja resultatet för de enskilda 
medaljerna, eftersom de enskilda medaljerna hade flest till antalet olika typer av mål att uppnå 
och passade därmed den planerande gruppen bättre. 
 
Skillnaderna i det uppmätta resultatet för hur försökspersonernas spelvanor påverkade 
förändringen av studiemotivation var knappt märkbar för fyra av funktionerna och pekade inte i 
något specifik riktning. Den enda skillnaden värd att notera är att de med spelbakgrund tyckte 
bättre om de enskilda medaljerna än vad de ickespelande gjorde. Då endast resultatet av en 
funktion stack ut och de andra värdena låg väldigt nära varandra siffermässigt, med små 
marginaler, tolkar vi det som att tidigare spelvanor inte påverkar graden av inre motivation som 
kommer från spelifieringen. 
 
Tidigare forskning har visat att ett spelifierat systems påverkan beror av vilken kontext den 
presenteras i. I studien Analysis of Gamification in Education, se rubrik 1.2, ernåddes slutsatsen 
att spelifieringens påverkan beror på vilka studenterna är som använder systemet. Detta är något 
som överensstämmer med resultaten i denna studie då det finns skillnader i påverkad 
studiemotivation för försökspersonerna med skilda egenskaper.  
 

5.5 Kommentarer från försökspersonerna utifrån 
självbestämmelseteorin 
I detta avsnitt motiveras och diskuteras hur rolig och självbestämt användandet av applikationen 
har varit. Detta utifrån självbestämelseteorin, kommentarer, stressnivåer och 
undersökningsmetod. 
 
Enligt självbestämmelseteorin tyder resultaten på att det finns en social meningsfullhet då 
majoriteten på ett eller annat sätt har haft nytta av applikationen och flera tyckte att den var rolig. 
Att antalet funktioner i applikationen var fem kan också ha ökat försökspersonernas personliga 
autonomi då det fanns flertalet möjliga funktioner att fokusera på. Alla funktioner tillsammans 
gör också att det kan uppfattas som att det finns mycket kompetens att inhämta från applikation 
eller som att de har uppnått högre kompetens när man får belöningar inom ett flertal funktioner. 
Detta innebär att applikationen berör alla de behov som enligt självbestämmelseteorin är grunden 
till inre motivation. Något som styrker detta är kommentarerna från enkätundersökningen då de 
säger att applikationen var rolig och kul att använda, vilket tyder på att det finns en inre 
motivation och därmed självbestämd. Ett ytterligare argument för att applikationen för vissa 
försökspersoner var självbestämd är att tre fortsatte att använda applikationen efter att 
undersökningen avslutats.  
 
Samtidigt tyder den ökade stressnivån på att motivationen som påverkats inte bara har varit inre 
motivation. Detta då stress och press enligt självbestämmelseteorin är en introjektion vilket är en 
yttre motivation. Dessutom belönades försökspersonerna med yttre belöningar i form av poäng i 
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en kurs på KTH om de deltog i studien, enligt självbestämmelseteorin är detta en integration 
vilket också är en yttre motivation. Vidare enligt självbestämmelseteorin tyder dessa yttre 
motivationer på att användandet av applikationen inte är helt självbestämt.  
 
Alla försökspersonerna var dock inte överens om att applikationen var rolig, vilket återspeglades 
i den negativa responsen. En av försökspersonerna kände ingen påverkan på sin studiemotivation 
då applikationen saknade koppling till sociala medier. En person blev dessutom mer omotiverad 
av applikationen, främst beroende på jämförelsemomenten. 
 
Sammanfattningsvis finns det ur detta perspektiv tecken på att applikationen både är 
självbestämmande, inte självbestämmande och omotiverande beroende på vilken försöksperson 
som frågas. 
 

5.6 Framtida studier 
Resultaten för samtliga funktioner i undersökningens applikation pekar på en ökad 
studiemotivation. Dock finns det en antydan till att samma resultat inte hade erhållits om 
undersökningens fem spelifieringsfunktioner undersökts separat. Detta genom att exempelvis 
fem applikationer hade undersökts istället för en, där de fem applikationerna motsvarar 
respektive funktion. Anledningen till detta är att resultaten från enkätundersökning visade att 
försökspersonerna föredrog olika funktioner. Vidare styrks denna antydan då de fem 
funktionerna tillsammans uppfyller alla punkter i taxonomin för inre motivation bättre än vad de 
gör var och en för sig. Därmed tror vi att de olika spelifieringsfunktionerna, virtuella 
belöningarna och sätten att jämföra sina arbetsinsatser kompletterar varandra. Därför tycker vi 
det hade varit intressant att studera hur fler kombinationer av olika spelifieringsmetoder påverkar 
studiemotivationen. 
 
Vidare finns det mycket yttre påfrestningar som kan ha påverkat resultatet för denna 
undersökning. Detta eftersom att den utfördes i relation till en riktig utbildning och riktiga 
skolmoment vilket enligt självbestämmelseteorin kan ha medfört annan motivation än den inre 
som bland annat gör spel intressanta. För framtida studier rekommenderar vi därför att man gör 
undersökningar angående studiemotivation utanför skolans betygsättande moment för att se hur 
endast den inre motivationen av spelifiering påverkar studiemotivationen. Då som redan nämnt i 
självbestämmelseteorin blir tiden ett mått på hur stark en inre motivation är om en aktivitet inte 
påverkas från någon yttre motivation. Ett sådant spelifieringssystem skulle kunna användas 
frivilligt vid sidan om skolan, för att minimera påverkan av yttre motivation som poäng och 
betyg i pågående kurser.  
 
Undersökningen behandlar hur tre personattribut har påverkat motivationsförändringarna. Utöver 
dessa tre personattribut kan betydligt fler faktorer inverka på motivationsförändringarna, och 
därför föreslås att detta tas med i åtagande vid utformning av nya undersökningar. 
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Studiemotivationen ökade men det innebar inte, enligt ernått resultat från enkätundersökningen, 
att försökspersonerna nödvändigtvis studerade mer. I studien Gamifying learning experiences: 
practical implications and outcomes, se rubrik 1.2, erhölls resultat som pekade på att närvaro och 
aktivitet inte påverkades trots ökad studiemotivation med hjälp av spelifiering (Dominguez et al. 
2013). Därför styrks våra resultat av detta och ett intressant ämne att undersöka i framtiden är 
hur spelifiering påverkar studenters nedlagda tid på studier och effektivitet under denna tid. 
Därmed kan spelifiering vara intressant att undersöka vidare i framtiden. Detta grundat dels i 
försökspersonernas positiva kommentarer om att de tyckte att undersökningen var rolig och såg 
potential i en framtida implementation. 
 

5.7 Metodkritik 
Applikationens mål och poäng utgår endast från nedlagda antalet studietimmar och inte till 
exempel antal räknade uppgifter, lästa sidor eller gjorda laborationer. Dock hade vi fokusgrad 
som komplement till andel nedlagd studietid för att uppskatta effektiviteten. Att inrapportera 
fokusgrad och antalet nedlagda timmar kan bli tråkigt och enformigt i längden. Därför skulle en 
applikation med ännu mer detaljerade mål varit att föredra. 
 
Även tiden har varit en begränsande faktor i applikationsundersökningen. Vi tror personligen att 
resultatet hade påverkats i en annan riktning om undersökningen hade pågått i exempelvis två 
eller tre veckor. Detta för att tävlande i form av topplistan genomfördes på ett exogent sätt. Detta 
kan enligt Leppers och Malones teorier minska den inre motivationen om man tävlar på detta sätt 
under en längre period. Även om den inre motivationen inledningsvis ökar. En längre 
undersökningsperiod hade också gett större utrymme för fler enkäter och därmed sammanfatta 
försökspersonernas åsikter vid olika tidpunkter i undersökningen. Mer tid hade även medfört 
större möjligheter att utveckla och designa applikationen ytterligare. 
 
Samtliga värden som försökspersonerna angett i enkäten är dessutom uppskattade av dem själva. 
Detta kan leda till en felkälla då försökspersonerna felaktigt kan ha bedömt sina 
personegenskaper och dess korrelation sinsemellan. Vidare finns också risken för feltryckningar. 
Detta ökar särskilt i samband med utvärderandet av varje funktion med avseende på dess 
påverkan på de tre faktorerna studiemotivation, stress och mängden nedlagd studietid. Även 
personattributen kan ha påverkats på ett liknande sätt vilket i så fall också leder till att resultatet 
påverkas på ett felaktigt sätt.  
 
Ingen generalisering bortom studiens population görs med tanke på dess omfång. Resultaten var 
inte heller tillräckligt övertygande för att kunna generalisera och dra slutsatser utanför studiens 
population.  
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6. Slutsats 
Slutsatsen som dras av denna studie är att användandet av spelifiering i form av virtuella 
belöningar och jämförelser av arbetsinsatser har goda förutsättningar att öka studiemotivationen 
för medietekniker på KTH. Speciellt då flertalet olika typer av virtuella belöningar och 
jämförelser av arbetsinsatser kombineras tillsammans. Detta då olika personer får olika påverkad 
studiemotivation av olika typer av virtuella belöningar och/eller jämförelser av arbetsinsatser. 
Alla de undersökta typerna av virtuella belöningar, både med och utan jämförelser av 
arbetsinsatser, ledde till ökad och oförändrad studiemotivation. För virtuella belöningar med 
jämförelser av arbetsinsatser kan studiemotivationen dessutom minska för en minoritet av 
användarna. 
 
De tre undersökta personattributen, tävlingsinriktning, planeringsvanor och spelvanor, var också 
något som påverkade försökspersonernas studiemotivation. De mer tävlingsinriktade personerna 
fick högre grad av motivation än de som inte var lika tävlingsinriktade. Även de personer som 
inte planerade sina studier upplevde en större motivationsökning. Försökspersonernas spelvanor 
tydde dock inte på någon resulterad förändring i studiemotivationen, utan endast två av de tre 
attributen hade samband med studiemotivationen. 
 
Även stressnivåerna var något som minskade, förblev oförändrade och ökade av virtuella 
belöningar och jämförelse av arbetsinsatser. Användning av en applikation baserad på 
spelifiering visar att mängden nedlagd studietid hos försökspersonerna ökade något. Detta tyder 
på att motivationen som applikationen ger upphov till leder till mer studiemotivation, men denna 
kommer ifrån både en inre motivation och en yttre motivation.  
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