
DEGREE PROJECT, IN  , FIRST LEVELMEDIA TECHNOLOGY

STOCKHOLM,  SWEDEN 2015

Spelifierings påverkan på motivation
för fysisk aktivitet med utgångspunkt
från Bartles taxonomi

GAMIFICATIONS’ INFLUENCE ON MOTIVATION
TO PHYSICAL ACTIVITY WITH BENCHMARK OF
BARTLE’S TAXONOMY

FREDRIK HAGELIN AND MIKAEL KNUTSSON

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CSC COMPUTER SCIENCE AND COMMUNICATION



  

Sammanfattning 
 

Att uppmuntra och öka motivationen till fysisk aktivitet genom att använda ny information- och 
kommunikationsteknik, för att på så sätt förändra våra beteenden till en mer hälsosam livsstil, kan vara 
ett tillvägagångssätt för att främja folkhälsan. I vår studie har vi undersökt hur spelifiering, vilket handlar 
om att implementera klassiska element och mekanismer från dator- och tv-spelsvärlden i ett 
sammanhang som icke är relaterat till spel, kan öka motivationen till en ökad fysisk aktivitet. Då 
liknande undersökningar redan bedrivits valde vi att fördjupa oss på att analysera hur spelartyper 
hämtade från Bartles taxonomi påverkades av användandet av en spelifieringsapplikation. En grupp 
studenter valdes därför ut och fick under en två veckor lång testperiod använda applikationen Fitocracy 
där de loggförde sin träning. Efter 2 veckor sammanställde vi resultatet och frågade hur motivation och 
dylikt hade påverkats av spelifiering. Resultaten från vår undersökning visar att spelifiering är en st ark 
motivationsfaktor till ökad fysisk aktivitet för de som tidigare inte utförde en hög grad av fysiska 
aktiviteter. De som däremot tränar regelbundet visar sig inte vara i samma behov av att implementera 
spelifiering som redskap i syfte att öka träningsmängden. Spelartypen Achievers, det vill säga de som 
tränar i syfte att uppnå utsatta mål, är den gruppen som visade sig ha störst nytta av spelifiering och det 
var bland dessa motivationen ökade mest.



 

Abstract 
 

To encourage and increase the motivation to physical activity by using new information and 
communication technology, in order to change our behaviours into a more healthy lifestyle, could be one 
approach to promote public health. In our study we examine how gamification, which is about 
implementing classical game design elements from the computer world in a non-gaming context, can be a 
tool to increase the motivation for physical activity. Since similar studies already have been done we 
chose to focus on analyzing how different player types from Bartle’s taxonomy can be affected by the 
usage of a gamification application. A group of students were therefore picked and during a two weeks’ 
period they used the application Fitocracy where they logged their daily excercise. After these weeks’ we 
compiled a result, asked questions about motivation and how it was affected by the usage of gamification. 
The results from our study indicates that gamification is a strong motivational element to an increased 
physical activity for those who usually don’t exercise a lot. On the other hand, those who exercise on a 
regular basis aren’t in the same need of implementing gamification as a tool to increase their physical 
activity. The player type named Achiever, the ones who do physical activity in order to accomplish their 
goals, is the group of people that gamification turned out to have the biggest impact on and among these 
the motivation increased most.
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Att implementera klassiska spelelement såsom bedrifter, nivåer, ranker och strävan efter att klara uppsatta 
mål etc. i icke spelrelaterade miljöer har blivit allt vanligare under de senaste åren (Deterding et al., 
2011). Mycket av inspirationen för detta kommer från tv- och datorspelsvärlden, där tanken är att 
spelelementen ska få användaren att bli motiverad till att utföra särskilda uppgifter på en mer regelbunden 
basis. Det här begreppet kallas för spelifiering (från engelskans gamification) och 
bygger likväl som tv-spel på användarens frivilliga deltagande. 

 
 
Tanken bakom spelifiering nämndes redan i början av 1980-talet (Malone, 1982) men begränsningar 
inom teknologin gjorde att användningen av konceptet inte fick något genombrott (Fitz-Walter et al., 
2011). I samband med utvecklingen av modern information- och kommunikationsteknik har termen 
däremot fått en bredare spridning på senare år (Google trends, 2015) och används idag i många olika 
sammanhang. Tidigare studier visar på att spelifieringselement kan vara en stark bidragande faktor till 
ökad motivation i en rad olika miljöer och sammanhang (Grant et al., 2013). Diverse företag och 
lärosäten använder sig av spelifiering i försök att skapa ökat engagemang hos användaren inom ett visst 
område där mobilapplikationer eller hemsidor är vanliga verktyg för att få användaren att interagera med 
tjänsten (Deterding, 2012). 

 
Spelifiering behöver inte nödvändigtvis innebära en positiv effekt på ens inställning till utförandet av en 
särskild uppgift och personlighetstyper kan komma att spela en viktig roll i hur man tar till sig olika typer 
av spelifieringselement. Ett sätt att kategorisera människor efter ens personliga drag när det kommer till 
spelrelaterade element är att applicera Bartles taxonomi(Bartle, 1996) vilken vi kommer utgå ifrån i vår 
uppsats. Modellen går ut på att människor kan delas upp i olika personliga preferenser (killers, achievers, 
socializers och explorers) relaterade till spel i fyra olika hörn beroende på vad man associerar sig mest 
med. Den här modellen diskuteras vidare i teorikapitlet. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att göra en undersökning huruvida spelifiering kan öka motivationen hos unga 
personer i åldrarna 18–35 år att utföra en ökad samt mer regelbunden fysisk träning. Vidare vill vi 
undersöka vilken personlighetstyp i Bartles taxonomi som spelifiering kan ha störst positiv inverkan på, 
samt om spelifiering kan bidra till en fortsatt kontinuerlig träning i ett längre perspektiv. Då vi båda är 
intresserade av sport och träning och vi i dagsläget bevittnar en bristande motivation för fysisk aktivitet 
hos personer i vår ålder, tror vi att det kan vara viktigt att undersöka nya vägar för uppmuntran till 
regelbunden fysisk träning. 

 
1.3 Problemformulering 
Huvudproblemet vi vill besvara i vår uppsats är följande: 

 
 
Vad finns det för kopplingar mellan spelartyper i Bartles taxonomi och motivation till fysisk aktivitet med 
hjälp av spelifiering?
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1.3.1 Delfrågor 
För att kunna besvara vår problemformulering kommer vi använda oss av dessa underfrågor: 

 
 

●   Varför utförs fysisk aktivitet? 
●   Förändras personlighetstypen efter användandet av spelifiering? 
●   Vilka spelifieringsmoment bidrar till en ökad motivation? 
●   Förändras motivationen för regelbunden träning med hjälp av spelifiering? 

 
 
1.3.2 Hypotes 
Överlag tror vi att införandet av spelifiering kommer vara en bidragande faktor till ökad motivation för 
fysisk aktivitet hos en majoritet av deltagarna. Vidare tror vi att personlighetstypen achievers kommer 
vara den gruppen där spelifiering ger den högst bidragande motivationsfaktorn, då 
spelifieringsapplikationen belönar ett flertal olika prestationer. Killers tror vi kan uppleva en ökad 
motivation till träning när de får jämföra, utmana och inte minst ges möjligheten att komma först i en 
rankinglista. Även personlighetstypen socializers tror vi kan uppnå ökad motivation till att träna 
regelbundet då spelifieringsapplikationen erbjuder sociala tjänster, framförallt om individen känner 
personerna som deltar. Hos explorers tror vi att vi kommer finna den lägsta motivationsökningen bland 
deltagarna. 

 
 
 
1.4 Begrepp 
Här förklaras några viktiga begrepp som är centrala i vår undersökning. 

 
1.4.1 Begreppsdefinitioner 
Begreppet gamification väljer vi att benämna som spelifiering. Detta då spelifiering har en viss spridning 
på svenska och bl.a. ger cirka 13 200 träffar på en googlesökning (Google, 2015). 

 
Begreppen för de olika personlighetstyperna i Bartles taxonomi: killers, achievers, socializers och 
explorers, väljer vi att inte översätta eftersom de är allmänt vedertagna begrepp på engelska i samband 
med Bartles taxonomi, men saknar motsvarigheter på svenska. 

 
Spelifieringselement är element som är typiska för spelifiering och när vi benämnar begreppet i uppsatsen 
utgår vi bl.a. från “Ten Ingredients of Great Games” (Deterding et al., 2011). Exempel på 
spelifieringselement är rangordning, nivåer, återkoppling och tävling, etc.
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2. Teori 
Innan vi går in på undersökningens metodval och utformning kommer vi presentera de olika teorier som 
vi anser lämpa sig bäst för att kunna besvara problemformuleringen samt de angivna delfrågorna. 

 
2.1. Motivation 
För att kunna besvara vår problemformulering är det nödvändigt att undersöka begreppet motivation och 
vad det är hos en individ som kan ge upphov till en ökad sådan. Vi finner det intressant att undersöka 
vilka faktorer som spelar in på viljan att utföra fysisk aktivitet, då det både kan röra sig om yttre och inre 
omständigheter, och därav blir teorin bakom motivation ett centralt begrepp att göra ytterligare 
litteratursökningar om. Att förstå begreppet motivation på ett djupare plan är även nödvändigt då vi 
önskar att undersöka huruvida spelifiering och motivation hänger ihop. 

 
Termen motivation är en teori vilken defineras enligt följande: 

 
 

“Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 
olika mål” (Nationalencyklopedin, 2015) 

 
Motivation är en utpräglad term inom många olika områden, framförallt inom psykologin, men på grund 
av att den är svårobserverad uppkommer det emellertid olika tolkningar. En strategi som däremot används 
för att tydliggöra definitionen är att studera en individs beteende och utifrån hur engagerad och driven 
personen är att uppnå ett mål, avgöra om personen i fråga är motiverad eller inte (Vallerand, 2004). 
Motivation förklarar varför vi agerar och handlar på ett visst sätt i olika situationer, både när det kommer 
till individuella men även organisationsrelaterade beteenden (Grant, 2008), och forskning har under åren 
valt att dela upp begreppet i inre motivation och yttre motivation. Detta är användbart eftersom det finns 
tydliga skillnader i hur individer motiveras och därmed underlättar uppdelningen förståelsen kring 
faktorerna som ligger bakom motivation. 

 
Innan vi går in djupare på de två olika huvudgrupperna av motivation är det dock lämpligt att kortfattat 
belysa den modell, nämligen självbestämmelseteorin (engelska: self-determination theory), som ligger till 
grund för att kunna förstå när motivation uppstår och därefter även kunna jämföra skillnader mellan inre 
såväl som yttre motivation. 

 
 
2.1.1. Självbestämmelseteorin 
Självbestämmelseteorin (SDT) grundar sig i forskning av Richard M. Ryan och Edward L. Deci (2000) 
som fokuserar på att avgöra huruvida en individs beteende är självmotiverande eller självbestämt. Vid 
genomförande av fysisk aktivitet är det vedertaget att sätta upp någon form av mål för aktiviteten, vilket 
sedermera enligt SDT styrs av tre huvudsakliga psykologiska behov som är medfödda: 

 
●   Autonomi 
●   Kompetens 
●   Samhörighet
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Med autonomi menas att man har en lust att styra sitt eget liv men samtidigt kunna se sig beroende av 
andra individer vid tillfällen. Kompetens handlar om en strävan att få erfarenheter och på så sätt öka sina 
färdigheter inom det önskade området. Slutligen handlar samhörighet om att individen vill samverka och 
känna att man tillhör ett större 
sammanhang där andra delar ens 
intressen. Ryan och Deci hävdar 
att det är först när en individ 
lyckas möta dessa tre olika behov 
på samma gång, som en möjlighet 
till beteendeförändring kan ske 
naturligt och därmed även bidra 
med en ökad motivation till att 
utföra den specifika aktiviteten.

 
 
Då man med hjälp av teorin kan 

Figur 1 – Skala över hur självbestämmande 
motivation är (Deci et al., 2000)

bestämma i vilken utsträckning av självbestämmelse och självständighet en motivation har kan den därför 
även användas som ett verktyg för att placera ut de olika motivationstyperna på en skala av hur 
självbestämmande de är (Vallerand, 1997). På skalan som Vallerand presenterar (se figur 1) finner man 
först inre motivation som den typ av motivation som anses vara mest självbestämmande. Därefter finner 
man fyra olika typer av yttre motivation för att sedan, längst ner på skalan, finna omotivation. Dessa olika 
motivationstyper ska vi nu redogöra för där vi börjar med att förklara inre motivation. 

 
2.1.2. Inre motivation 
Inre motivation (engelska: intrinstic motivation) handlar om att det finns en lust och tillfredsställelse till 
att utföra en viss aktivitet med ambitionen att uppnå inre välmående samt glädje utan att påverkas av yttre 
omständigheter (Vallerand, 2004). Att utföra exempelvis en fysisk aktivitet på frivillig basis med en 
huvudanledning av att det är stimulerande och bidrar till en personlig utveckling klassas som inre 
motivation. När man benämner inre motivation delar man ofta upp den i tre olika delar; inre motivation 
för att lära sig, inre motivation för att prestera samt inre motivation för att stimuleras. Ihopslagningen av 
dessa tre typer av inre motivation kallas för inre reglering (Pelletier et al., 2013). 

 
2.1.3. Yttre motivation 
Som kontrast till inre motivation där aktiviteter utförs i förmån för inre tillfredsställelse finner vi yttre 
motivation (engelska: extrinsic motivation) som grundar sig i att utföra en handling, så som att träna och 
utöka sin fysiska kapacitet, med drivkraften av att exempelvis bli belönad, uppnå ett visst mål eller 
undvika ett straff (Schildt, 2012). Yttre motivation kan delas upp i fyra olika typer beroende på hur 
självbestämmande de är. 

 
När man utför en handling efter uppmaning från andra, endast i syftet för att tjäna pengar eller då man blir 
tvingad till det, kallas den typen av yttre motivation för yttre styrning (Vallerand, 2004).Yttre styrning kan 
uppstå när man känner press från sina föräldrar att delta i fysiska aktiviteter och att man utför dessa för att 
inte göra dem besvikna. Denna typ av yttre motivation anses som den som är minst självbestämmande. 

 
Robert J. Vallerand (2004) benämner en annan typ av yttre motivation, introjicerad styrning, som en 
motivation där individen har en drivkraft att utföra en handling för att känna sig värdig och i vissa fall
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undvika att behöva skämmas. Denna yttre motivationstyp anses vara något mer självbestämmande 
(Pelletier et al., 2013) än yttre styrning och individen som drivs av introjicerad styrning känner ofta 
ett måste av att utföra den specifika aktiviteten. 

 
Härnäst finner vi identifierad styrning som klassas som mer självbestämmande än de två tidigare 
benämnda yttre motivationstyperna och styrs av att individen kan identifiera sig med en fysisk aktivitet. 
Enligt Pelletier (2013) handlar identifierad styrning om att sätta upp en tydlig målsättning för utförandet 
av en aktivitet då individens utveckling främjas när målet uppfylls. Ett exempel på identifierad styrning är 
att man väljer att delta på samtliga hockeyträningar, även då de ses som påfrestande, då det med stor 
sannolikhet kommer öka ens prestationer på den uppföljande matchen (Vallerand, 2004). 

 
Den sista motivationstypen som berör yttre motivation kallas för integrerad styrning och anses vara mest 
självbestämmande av de fyra typerna och delar även karaktäristiska drag med den inre motivationen. En 
individ som som styrs av den här motivationstypen värderar inte endast beteendet och inställningen till 
den specifika aktiviteten, utan ser även till att handlingen tillfredsställer andra behov i sitt liv såsom mål 
eller särskilda behov som vill uppnås (Vallerand, 1997). Ett exempel på då en individ drivs av en 
integrerad styrning är när individen söker harmoni i sin träningsutveckling och därmed väljer att inte följa 
med sina vänner ut på lördagskvällen för att kunna fokusera på sin träning nästkommande morgon. 

 
2.1.4. Omotivation 
Slutligen är det värt att benämna den motivationsform som innebär att individen inte finner något värde i 
att utföra en aktivitet, känner sig inte kompetent nog att utföra den eller att personen inte tror att 
utförandet kommer generera ett önskat resultat. Den här motivationstypen kallas för omotivation 
(engelska: amotivation) och anses vara minst självbestämmande av samtliga tidigare nämnda former av 
motivation (Vallerand, 1997). Risken för en individ som känner sig omotiverad är att det kan vara svårt 
att hitta anledningar till att utföra träning, vilket i sin tur ofta leder till att träningen uteblir (Pelletier et al., 
2013). 

 
2.2. Spelifiering 
Att definiera och förstå innebörden av begreppet spelifiering är viktigt då vår undersökning grundar sig i 
en applikation som bygger på den termen. Vi förklarar i det här kapitlet vad som menas med spelifiering, 
syftet med att applicera spelelement på annan kontext och vilka olika element som finns samt hur de 
vanligtvis presenteras på ett virtuellt sätt i en spelifieringsapplikation. 

 
Begreppet spelifiering (engelska: gamification) handlar om att implementera klassiska element och 
mekanismer från dator- och tv-spelsvärlden i ett sammanhang som icke är relaterat till spel för att på så 
sätt öka engagemanget och i bästa fall upplevelsen för den specifika aktiviteten som utförs (Deterding et 
al., 2011). Deterding menar att termen spelifiering har uppkommit som en effekt av nya trender inom 
interaktionsdesign och moderna spel men att det även finns parallella koncept med spelifiering som 
emellertid överlappar och jämförs med begreppet. Det som är viktigt att poängtera när man pratar om 
spelifiering är att det i sin helhet handlar om spel och inte om det mer breddefinierade konceptet att spela. 
Anledningen till detta är att spelifiering är omgivet av tydliga regelsystem och specifika mål som man 
finner just i spel men inte alltid när det kommer till att spela/leka.
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2.2.1. Spelifieringselement 
När begreppet spelifiering diskuteras är en viktig del att finna strategier för att designa och skapa 
spelrelaterade upplevelser för användaren, oavsett i vilket sammanhang det handlar om (Deterding et 
al., 2011). För att uppnå detta och fullborda exempelvis en spelifieringsapplikation tar man fram så 
kallade spelelement, vilka man oftast hämtar från den klassiska spelvärlden, och applicerar dessa på en 
annan kontext. Vilka element som däremot kan klassas för spelelement påstår Deterding vara väldigt 
svårdefinierat och i kombination med att begreppet är förhållandevis nytt samt att element kan uppfattas 
olika beroende på om åskådaren är en användare eller utvecklare är identifikationen av dessa element 
inte alltid enkelt. Deterding och övriga forskare (2011) är dock eniga om att element som är 
karaktäristiska för spel, dvs. element som finns i de flesta spel, associeras med spel samt har en 
påverkan på spelupplevelsen kan klassificeras som spelelement och de mest centrala spelelement som vi 
finner i applikationen Fitocracy (som vi återkommer till senare i teorikapitlet) diskuteras härnäst. 

 
2.2.2. Prestationer 
Att införa prestationer (engelska: achievements) i en applikation, för att på så sätt presentera information 
för användaren när denne klarat av ett visst uppdrag och som uppmuntrar individen att fortsätta med den 
specifika aktiviteten, är en viktig del för att göra den spelifierad (Fitz-Walter et al., 2011). Hao Wang 
(2011) väljer att definiera ett prestationssystem som “Achievement systems usually consist of titles that 
are bound to avatars or player accounts; users collect them by fulfilling clearly stated conditions. 
Achievement systems encourage players to complete specific tasks, play in challenging ways, or explore 
gameworlds.” och att implementera prestationsmoment i spel är ett koncept som blivit populärt under den 
senaste tiden menar Fitz-Walter (2011). 

 
Dessa prestationssystem, som ser till att engagera användaren, förse den med tydliga utmaningar, 
instruera och ge användaren en gruppidentifikation etc. kan sedan användas för att visualisera olika 
belöningar för en uppnådd prestation på en rad olika sätt. Tre vanliga sätt som används för att presentera 
en avklarad prestation, nämligen i form av nivåer, medaljer samt topplistor finns i applikationen 
Fitocracy, som används i vår undersökning. Dessa tre virtuella representationer av en uppnådd prestation 
men även spelmakanismen utmaningar presenteras härnäst. Viktigt att poängtera är att nivåer kan ersätta 
medaljer och vice versa i vissa speldesigner (Zichermann et al., 2011) men då vår applikation som 
används i undersökningen använder sig utav båda finner vi det nödvändigt att diskutera båda två. 

 
2.2.3. Nivåer 
Ett av de vanligaste sätten att belöna användaren för avklarad prestation är att förse sammanhanget med 
olika nivåer som indikerar på hur lång progression personen klarat av (Zichermann et al., 2011). Nivåer 
har varit en naturlig del i flertalet dator och tv-spel men även inom andra vardagliga sammanhang såsom 
olika utbildningsnivåer (kandidatexamen, masterexamen, doktorand) 
eller inom militären. Zichermann (2011) menar att nivåer är en lämplig 
metod att även applicera inom spelifiering då det visar och markerar för 
användaren vart den befinner sig i en spelprogressionen och ett tydligt 
sätt att visualisera detta är att implementera en progressionsmätare (se 
figur 2). En progressionsmätare är det vanligaste sättet att visa 
användaren hur de förhåller sig till nivåer och hur nära
de är att uppnå nästkommande nivå. 

Figur 2 – Ett exempel på hur en progressionsmätare 
kan se ut (Tauber, 2010)
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2.2.4. Medaljer 
Ett annat centralt element som appliceras i de flesta spelifieringsapplikationer är så kallade emblem, även 
kallat medaljer (se figur 3). Enligt Zichermann (2011) finns det olika orsaker till att en person vill samla 
medaljer, där den vanligaste motivationen är att visa upp en status gentemot andra. Andra skäl till att en 
användare vill samla på sig medaljer kan vara att man drivs av att samla på sig belöningar för sina 
prestationer, för att man beundrar den estetiska delen av medaljer eller för den tillfredsställelsen som 
uppstår när man plötsligt får en oväntad medalj. När det kommer till spelifiering är medaljer ett smidigt 

sätt för applikationen att 
uppmuntra användaren 
och markera när 
särskilda mål har 
uppnåtts. 

 
 
 
 
 
 

Figur 3 – Exempel över hur medaljer kan utformas i 
samband med spelifiering (Johnson, 2013) 

 
 
 
2.2.5. Topplistor 
Att implementera topplistor är ett centralt element i många spel och appliceras ofta även på 
spelifieringsapplikationer. Topplistans grundläggande syfte är att 
skapa ett jämförelsemoment (Zichermann et al., 2011) och en 
topplistas innebörd behöver ofta inte en förklaring för användaren då 
den tydligt visualiserar en ordnad lista med poäng bredvid 
användarens namn och det är därmed vedertaget att den rangordnar 
personerna, menar Zichermann (2011). Den största utmaningen när 
det kommer till att skapa en lämplig topplista, då den jämför resultat 
öppet med andra deltagare, är att bestämma huruvida vilken 
utsträckning privat information ska delas med övriga. Enligt 
Zichermann (2011) är vissa personer mer känsliga att dela med sig av 
information öppet till andra medan andra anser det vara 
prestationshöjande och att ta hänsyn till samtliga är en stor utmaning 
för utformandet av en topplista. En “rak” topplista (figur 4), dvs där 
ledaren presenteras högst upp och följs av övriga i fallande ordning 
utefter deras samlade poäng, är enligt Zichermann (2011) ett starkt 
redskap för att öka användarens motivation och detta system används 
i Fitocracy. Han hävdar däremot också att den här typen av
topplista kan ha både positiv men även negativ effekt för 
motivation på främst explorers och socializers, men även i 
vissa fall för achievers. 

Figur 4 – Exempel på hur en topplista kan se ut i ett 
spelifieringssamanhang (Vasudev, 2012)
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2.2.6. Utmaningar 
Utmaningar handlar om att tillföra ett extra moment i spelet som ger direktiv till användaren om vad den 
ska göra och om någon specifik uppgift ska lösas (Zichermann et al., 2011). Anledningen till att 
utmaningar är ett lämpligt element att införa i en spelifieringsapplikation är att användaren till en början 
har en vag aning om vad den ska göra och ofta saknar mål eller drivkrafter och därmed kan en utmaning 
motivera användaren och skapa en mening med att utföra särskilda aktiviter. Viktigt med utmaningar 
menar Zichermann (2011) är att det alltid ska finnas aktiva sådana och att spelaren ska ha möjlighet att 
utforska samt utmana sig själv genom att genomföra dessa. Hur spelare väljer att anta utmaningar kan 
även skilja sig åt. Vissa personer drivs av att testa flera utmaningar i rad för att därmed åstadkomma så 
mycket som möjligt inom spelramen medan andra antar en utmaning endast för att hålla intresset för 
spelet uppe. 

 
2.3 Bartles taxonomi 
I det här kapitlet presenterar vi teorin bakom Richard Bartles taxonomi som handlar om att dela in 
personer i olika spelartyper (Bartle, 1996). Taxonomin är ett centralt begrepp i vår studie och det är 
nödvändigt att läsaren därmed har en förståelse kring de olika spelartyperna och vilka karakteristiska 
drag som skiljer de åt. 
Bartles taxonomi är ett begrepp som 
appliceras på multiplayer-spel och 
bygger på att placera spelaren inom 
en viss personlighetstyp utifrån vad 
som motiverar spelaren till att utföra 
spelmomenten. Konceptet myntades 
av Richard Bartle (Bartle, 1996) 
efter en studie där han genomförde 
en undersökning för att svara på 
frågan vad spelare av multiplayer- 
spel vill ha ut av sitt spelande. Bartle 
kom fram till att spelarna kunde delas in i fyra 
olika personlighetstyper (se figur 5) beroende på 
om spelaren tilltalades av att agera eller interagera                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i spelet, respektive om spelaren empatiserade med andra spelare eller om spelmiljön stod i fokus. Utif rån 
sin undersökning kom Bartle fram till att spelaren har en tendens att inneha en del av varje 
personlighetstyp, dock är det i majoriteten av fallen ett visst drag som utmärker sig över de andra. Studien 
visade också att en spelare stundtals applicerar de övriga delarna för att förhöja sin primära 
personlighetstyp. Vi ska nu gå in mer specifikt på var och en av de fyra personlighetstyper och vad de 
innebär i praktiken. 

 
2.3.1. Achievers 
Den personlighetstypen som drivs av att klara svåra utmaningar benämns ofta som achievers och är en av 
de fyra delarna av Bartles taxonomi (Bartle, 1996). Achievers vill uppnå mål som antingen är uppsatta av 
en själv eller som utvecklarna av spelet i fråga har skapat och blir oftast mer tillfredsställda desto svårare 
det uppsatta målet är. Som achiever uppskattar man även konkurrens från motspelare då det ofta ses som 
en drivkraft för att snabbare klara utmaningen.

Figur 5 – Bartles taxonomi över personlighetstyper 
(Bartle, 1996) 
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2.3.2. Explorers 
Richard Bartle benämner de personer som drivs av att utforska nya områden, både när det kommer till nya 
miljöer men även spelmekanismer i sig, som explorers (Bartle, 1996). Som explorer strävar man 
ständigt efter att förstå spelets olika delar och gör allt som krävs för att kunna utforska mer, även om det 
kan komma att kräva vissa uppoffringar. En viktig del som krävs för att tillfredsställa en explorer är att 
man ser till att konstant överraska dem, vilket gör spelaren nyfiken och på så sätt får den att vilja upptäcka 
nya miljöer. 

 
2.3.3. Socializers 
Den tredje personlighetstypen som Richard Bartle nämner är socializers (Bartle, 1996) och de är, liksom 
namnet säger, intresserade av att socialisera sig med andra spelare. De är nyfikna på vad andra spelare 
gör och vad de har att säga så att de kan interagera med dem. Själva spelet i sig är int e så viktigt för en 
socializer, utan det fungerar endast som en omgivning där det händer saker med spelare. Spelet är en 
plats där en socializer kan träffa andra människor och umgås. Socializern utforskar till en viss del 
spelets omgivningar och utför en del uppdrag för att klättra i spelets nivåer men endast i syfte att förstå 
vad andra spelare pratar om, uppnå en viss status i spelets samhälle, samt få åtkomst till fler 
kommunikativa spelfunktioner som kräver en viss nivå. En socializer skulle aldrig döda någon annan 
spelare i spel som erbjuder detta, förutom i extrema fall som t.ex. att hämnas någon spelare som 
socializern har lärt känna i spelet. Det är således inte intressant för en socializer att klättra i spelets 
inbyggda nivåer eller att döda och vara bättre än andra spelare, utan det är att lära känna andra spelare 
som är det viktiga för socializers för att kunna skapa hållbara relationer och utvecklas med andra 
människor. 

 
2.3.4. Killers 
Killers är benämningen på den fjärde och sista personlighetstypen i Bartles taxonomi (Bartle, 1996). 
Killers är intresserade av att agera och göra saker mot andra spelare där killerns syfte vanligtvis är att ta 
död på spelares personlighet, därav namnet. Detta uppnås bl.a. genom att håna, trakassera och döda den 
andra spelaren. Ju mer bedrövelse och smärta detta skapar för den andra spelaren, desto mer glädje och 
tillfredsställelse skapar det åt killern. Killers kan ibland uppfattas som hjälpsamma och socialisera sig 
med andra spelare, men detta har ofta ett dolt syfte där målet är att skapa ännu mer förödelse för de andra 
spelarna eller att skapa samarbete med andra killers med gemensamt mål om förödelse. Killers utforskar 
även spelets miljöer för att skapa kluriga sätt att trakassera spelare på, samt klättrar i spelets nivåer för att 
bli så kraftfulla och överlägsna andra spelare som möjligt. Killers drivs av tanken och känslan av att 
någon annan människa någonstans blir väldigt irriterad över vad killern gör mot denna, men trots det inte 
kan göra något tillbaka mot killern. Killers kallas därför ofta för ett spels parasiter. 

 
2.4. Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är ett diffust uttryck som kan betyda olika saker för olika personer. Orden fysisk aktivitet, 
träning och fysisk kondition förväxlas ofta och uttrycken används även för att beskriva samma sak 
(Caspersen et al., 1985). De är dock olika begrepp med olika innebörd. Här följer därför en förklaring 
om vad vi menar när vi pratar om fysisk aktivitet i vår rapport. Därefter följer en förklaring till varför 
fysisk aktivitet är bra för oss människor. Att definiera begreppet var även av vikt för att personerna i vår 
fokusgrupp skulle veta vilken typ av aktivitet de kunde loggföra som träning under testperioden, vilket 
påverkar resultatmängden och i slutändan slutsatserna.
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2.4.1 Innebörd 
När vi nämner begreppet fysisk aktivitet så utgår vi från definitionen som Caspersen, Powell och 
Christenson utformade i sin rapport från 1985 (Caspersen et al., 1985). Detta eftersom de presenterar 
begreppen som ett ramverk i syfte att tolkas och användas för framtida studier kring jämförelse av fysisk 
aktivitet, träning och fysisk kondition med hälsa. Något som är väsentligt för syftet med vår rapport. 

 
Enligt Caspersen, Powell och Christenson (1985) definieras fysisk aktivitet som kroppsrörelse producerad 
av skelettmuskler vilket resulterar i energiförbrukning. Mängden energiförbrukning som används mäts i 
kilojoule eller mer vanligen i kilokalorier och ofta även i hur många kilokalorier en person förbrukar över 
en viss tidsperiod. Enligt denna definition så utför alla människor fysisk aktivitet genom daglig rörelse 
som t.ex. genom att gå, jobba, ägna sig åt fritidsaktiviteter och även genom att sova. Fritidsaktiviteter kan 
i sin tur delas in i underkategorier där olika kategorier kräver olika mycket energiförbrukning. 

 
 
Termen träning har mycket gemensamt med fysisk aktivitet, men de två ska ej uppfattas som synonymer. 
Träning är i själva verket en underkategori till fysisk aktivitet och kan t.ex. placeras som en underkategori 
inom fritidsaktiviteter som kräver en högre energiförbrukning, men kan egentligen placeras under vilken 
daglig rörelse som helst utom under sömn. Både träning och fysisk aktivitet uppstår genom att 
skelettmuskler producerar kroppsrörelser. Båda mäts vanligen genom energiförbrukning över en 
tidsperiod och mängden energiförbrukningen kan variera avsevärt mellan olika aktiviteter innefattande 
kroppsrörelser. Den stora skillnaden mellan träning och fysisk aktivitet är dock att träning är 
kroppsrörelse som är planerad, strukturerad, återkommande samt har ett ändamålsenligt syfte att förbättra 
eller bibehålla ens fysiska kondition. Tydliga exempel på träning är konditionsträning, fysiska aktiviteter i 
gym eller utövande av sportaktiviteter, med det distinkta målet att förbättra delar av ens fysiska kondition 
och dessa exempel är även vanligen repetitiva beteenden hos individer. Andra dagliga aktiviteter, som 
t.ex. städning, har ofta målsättningen att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt och inte att 
förbättra den fysiska konditionen, varför städning vanligtvis inte klassas som träning. 

 
Fysisk kondition definieras som ett gäng egenskaper som en människa besitter eller uppnår och dessa 
egenskaper förbättras genom fysisk aktivitet. Det finns två vanliga beståndsdelar för att mäta fysisk 
kondition. Den ena relaterar till hälsa och den andra till vilka atletiska färdigheter en person besitter. De 
hälsomässiga aspekterna är hjärt- och lungkapacitet, muskulär uthållighet, muskulär styrka, 
kroppssammansättning samt smidighet. Dessa egenskaper är förknippade med hälsa och här kommer 
hälsoaspekten in i vår rapport. 

 
När vi benämner fysisk aktivitet eller träning i vår rapport så syftar vi på träning som är planerad, 
strukturerad, återkommande och innehar målsättningen att bibehålla eller förbättra en individs fysiska 
kondition. Därav syftar vi vanligtvis på konditionsträning, gymaktiviteter samt sportaktiviteter. När vår 
fokusgrupp genomförde testperioden loggförde de sin fysiska aktivitet via ett träningsverktyg med namnet 
Fitocracy. Den typ av fysisk aktivitet de loggförde är av den typen listad ovan. Detta även för att 
Fitocracy endast erbjuder att loggföra denna typ av fysisk aktivitet. 

 
2.4.2 Varför fysisk aktivitet är viktigt 
Fysisk aktivitet medför positiva effekter för kroppen och hälsan (Christensen, 2012). Effekter i form av 
ökad styrka, uthållighet, koordination och rörlighet. Målet med all träning är att anpassa kroppen för att
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klara av en större belastning, vilket leder till bättre hälsa och humör när individen känner att den orkar 
mer. Regelbunden fysisk aktivitet minskar även risken för utveckling av en rad olika sjukdomar så som 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, astma, alzheimers samt även vissa cancersjukdomar. 

 
2.5 Fitocracy 
Då spelifieringsapplikationen Fitocracy används som undersökningsmetod i vår studie är det nödvändigt 
att besitta en förståelse huruvida applikationen fungerar. I följande kapitel ges en kort överblick vad 
applikationen går ut på och vilka funktioner den innefattar. 

 
I vår undersökning har vi använt oss av träningsverktyget Fitocracy. Fitocracy grundades i augusti 2010 
och går ut på att omvandla träning till ett spel. Deras mål är att göra träning mer roligt och mer 
beroendeframkallande för att få människor att förbättra sin fysiska kondition (Fitocracy, 2015). Detta 
ändamål stämmer väl överens med det vi undersöker i vår rapport. 

 
Fitocracy finns både som hemsida1 och som applikation till mobila enheter. Användaren (personen som 
använder Fitocracy) av Fitocracy skapar ett konto och loggför sin träning antingen via hemsidan eller 
applikationen. Utifrån varje loggfört träningspass så tilldelas användaren en viss summa poäng. Denna 
poäng läggs till en totalsumma som användaren besitter och när denna totalsumma kommer upp i olika av 
Fitocracy förutbestämda nivåer så klättrar användaren i Fitocracys interna rangordning. Användaren kan 
även klara av olika mål genom sina träningsaktiviteter och tilldelas då olika medaljer. Användarens totala 
poängsumma samt rangordning används även för att jämföra användaren med andra användare. På detta 
sätt kan användaren se vilken plats personen innehar i en totaltabell över alla användare av Fitocracy, 
vilket möjliggör för användaren att tävla mot andra. En grupp av användare kan även gå ihop och skapa 
en egen intern liga så att de på ett lättare sätt kan jämföra sig med varandra. 

 
 
Dessa spelifieringselement som Fitocracy besitter gjorde det typiskt lämpligt som redskap i vår 
undersökning och Fitocracy erbjöd alla de spelifieringselement vi efterfrågade för att kunna genomföra 
undersökningen och som tillfredsställer alla fyra personlighetstyper i Bartles modell. Därav behövde vi ej 
utveckla ett eget spelverktyg för att loggföra fokusgruppens träning, vilket möjliggjorde att vi kunde ägna 
mer tid åt övriga delar i undersökningen. Den mobila applikationen finns även tillgänglig för de flesta 
mobila operativsystem, vilket tillför en smidig loggföring av ens träning och därav en större sannolikhet 
att deltagare i fokusgruppen registrerar och använder sig av träningsverktyget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  www.fitocracy.com (hämtad 2015-03-03)
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3. Metod 
I denna del presenteras tillvägagångssättet för genomförandet av vår undersökning i kronologisk ordning . 
Detta presenteras från den inledande litteratursökningen och framtagandet av försökspersoner till 
genomförande av testperioden och slutligen den avslutande enkäten. 

 
3.1 Kronologisk undersökningsprocess 
Som ett första steg genomfördes litteraturstudier kring vilken forskning som fanns inom ämnet. Därefter 
togs lämpliga försökspersoner fram som fick delta i en fokusgrupp under en två veckor lång testperiod. 
Försökspersonerna fick inför testperioden svara på en inledande enkät kring deras träning, 
personlighetstyp samt motivationsfaktorer. För att se till att allt fungerade som det skulle inför 
testperioden genomfördes ett pilottest av Fitocracy innan testperioden började. Fitocracy användes sedan 
under testperioden av försökspersonerna i fokusgruppen för att loggföra sin träning. Efter genomförd 
testperiod fick försökspersonerna svara på en avslutande enkät kring hur de hade upplevt Fitocracy. 

 
3.2 Inledande litteratursökning 
Innan undersökningen startade såg vi till att genomföra en omfattande litteratursökning för att förstå de 
teorier och begrepp som kom att dyka upp under arbetets gång. Denna sökning av relevant och lämplig 
litteratur var självklart nödvändig för att kunna besvara vår uppställda problemformulering samt de olika 
delfrågorna. Vår litteraturstudie utgick från sökning av befintlig forskning och litteratur i databaser såsom 
KTHB primo och Google Scholar där frekventa sökfraser var gamification, Bartle’s taxonomy, motivation 
m.m. Då det finns mycket forskning på just dessa tre områden såg vi till att välja forskningsartiklar som 
var såpass objektiva som möjligt och även var citerade av flertalet andra. 

 
3.3. Försökspersoner 
Vi valde i vår undersökning att testa den befintliga spelifieringsapplikation Fitocracy på 14 personer 
fördelat på 9 män respektive 5 kvinnor (vi fick ett bortfall på 6 personer som sa sig vilja delta men ej 
gjorde det). Fokusgruppen bestående av dessa personer går samtliga på civilingenjörsprogrammet med 
inriktning medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. De deltar även i en obligatorisk 
kurs vid programmet där de, via ett deltagande i vår undersökning, erhåller poäng som i sin tur används 
för att bli examinerad i kursen. 

 
Deltagarna till vår fokusgrupp fick vi tilldelade av examinatorn i den obligatoriska kursen. Vi fick fylla i 
en enkät där vi uppgav vissa kriterier som vi ville att deltagarna skulle ha. Där uppgav vi att vi var 
intresserade av att undersöka ungdomar i åldrarna 18–30 år som inte tränar regelbundet men som skulle 
vilja göra detta. Vi fick även uppge hur många vi var intresserade av att ha med i fokusgruppen och där 
angav vi 15–25 för att kunna få en viss mängd statistiskt material, men ändå inte för mycket så att vi ej 
skulle hinna analysera materialet. Vi fick även fylla i hur mycket tid ett deltagande i vår fokusgrupp skulle 
uppta för deltagaren. Detta eftersom studenterna från den obligatoriska kursen behövde veta hur mycket 
tid de skulle behöva lägga ner på ett eventuellt deltagande och att de får olika mycket poäng på olika 
mycket deltagande. 

 
Vi ansåg att få studenter tilldelade till vår fokusgrupp var en bra metod för vår undersökning. Detta då vi 
garanterat skulle få en viss mängd deltagare och där dessa deltagare sannolikt till en högre grad väl skulle 
delta aktivt i undersökningen då de till en viss mån blev tvingade till det.
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3.4. Inledande enkät 
När vår fokusgrupp var fastställd skickade vi iväg ett e-mejl till samtliga med grundläggande information 
om den undersökning som de skulle deltaga i, vårt syfte med att göra undersökningen samt en bifogad 
enkät som de skulle fylla i (se bilaga A). Vi ombad även deltagarna att skapa ett användarkonto på 
Fitocracys hemsida innan de fyllde i enkäten så att de i enkäten kunde ange detta användarnamn så vi 
kunde bjuda in dem till vår träningsgrupp. Enkäten i sig bestod av tre olika delar där den första handlade 
om att svara på frågor om deras träning och vad som motiverade dem till att utföra den särskilda 
aktiviteten. De frågor som rörde motivation var kopplade till Bartles taxonomi och användes därmed av 
oss för att kunna placera samtliga försökspersoner i de fyra olika personlighetstypgrupperna. Den andra 
delen av enkäten var en påbyggnad för att vi med ytterliggare precision skulle kunna placera 
försökspersoner utifrån Bartles taxonomi. I den här delen fick försökspersoner svara på frågor om deras 
dator- och tv-spelsaktivitet följt av frågor som handlade om motivation bakom dessa val. Slutligen i 
enkäten fick de fylla i personliga uppgifter, såsom kön, ålder men även deras användarnamn på 
applikationen Fitocracy för att vi på så sätt kunde bjuda in samtliga till vår skapade träningsgrupp. 

 
3.5 Pilottest av Fitoracy 
Innan testperioden drog igång valde vi att utföra ett pilottest2 av applikationen Fitocracy på tre personer. 
Dessa personer fick under 4 dagar testa applikationen och loggföra sin träning på liknande sätt som våra 
deltagare sedan skulle göra. De återkopplade sedan med åsikter och synpunkter på applikationen där de 
var enade om att Fitoracy var ett lämpligt loggningverktyg för fysisk aktivitet men samtidigt hade några 
brister när det kom till det grafisk gränssnittet och att viss förvirring på hemsidan kunde uppstå. Vi ansåg 
ändå att återkopplingen var god nog för att vi kunde använda oss av Fitocracy som 
spelifieringsapplikation i vår undersökning. 

 
3.6 Användandet av applikationen 
Vi kommer i det här kapitlet förklara och illustrera med skärmdumpar från Fitocracys hemsida huruvida 
användaren gick tillväga för att loggföra sin träning, från upprättande av användarkonto till att jämföra 
sina resultat med andra, se avklarade prestationer mm. 

 
3.6.1. Skapandet av användarkonto på Fitocracy 
I den första mejlkontakten vi hade med deltagarna i fokusgruppen så bad vi dem att som ett första steg 
titta på en video3 om Fitocracy som beskriver vad användandet av det innebär. På det här sättet fick 
användaren en god orientering kring Fitocracys olika funktioner samt syftet med att använda sig av 
träningsverktyget. Därefter ombads de att skapa ett användarkonto på Fitocracy där de fick ange sin 
mejladress, skapa ett användarnamn samt välja ett lösenord (se figur 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  http://en.wikipedia.org/wiki/Pilot_experiment (hämtad 2015-04-25) 
3  https://fitocracy.tenderapp.com/kb/introduction-to-fitocracy/watch-this-super-handy-video (hämtad 2015- 
04-02)
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Figur 6 – Dialogrutan på Fitocracys hemsida för 
skapande av användarkonto. 

 
 
 
 
3.6.2. Inrapportering av träningspass 
För att deltagaren skulle förstå träningsverktyget än mer så skickade vi även ut ett uppföljande 
mejl där vi lite mer genomgående förklarade hur de använder olika funktioner. En väsentlig del är hur de 
skulle registrera sina träningspass. Detta gjordes genom att deltagaren gick in på fliken Track i Fitocracys 
toppmeny. Då kom en dialogruta upp för registrering av ett träningspass (figur 7). Deltagaren sökte på den 
typ av träning som hade genomförts av personen i fråga och valde rätt typ av träningspass utifrån 
sökresultatet. Därefter angavs datum för träningspasset samt olika parametrar beroende på vilken typ av 
träning som genomförts, så som tidslängd på träning, sträcka, vikt, antal repetitioner m.m. När alla 
moment i ett träningspass var ifyllt klickade deltagaren på “end workout” vilket i sin tur renderade i en 
viss poängsumma som Fitocracy har förutbestämt beroende på träningspassets svårighetsgrad. Om 
deltagaren kom upp i en viss mängd i sin totala poängsumma så ökade deltagaren i nivå och om 
deltagaren gjorde vissa speciella typer av träning så kunde deltagaren bli belönad med medaljer för detta.
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Figur 7 – Registrering av ett träningspass. Deltagaren sökte på 
en viss typ av träning, angav parametrar samt datum och fick 

utifrån detta poäng. 
 
 
 
 
3.6.3. Personlig prestationssida 
Alla träningspass, nivåhöjningar och medaljer som deltagaren genomförde loggades på deltagarens 
personliga sida (se figur 8). Där listades personlig information som deltagarens användarnamn, ålder och 
kön. En profilbild kunde laddas upp om så önskades. Även den totala poängsumman samt vilken nivå 
deltagaren innehade listades här. I ett flöde, som gick i kronologisk ordning från senaste överst och nedåt, 
listades alla deltagarens träningspass, nivåhöjningar samt tagna medaljer. På det här sättet kunde 
deltagaren, men även andra användare, på ett enkelt sätt följa sin egna aktivitet och utveckling.
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Figur 8 – En deltagares personliga sida (i detta fall mikael92). Här syns personlig information om deltagaren, så som 

ålder och kön, samt totala poängsumman (368 poäng) och uppnådd nivå (3). Under listas alla deltagarens 
träningspass, nivåhöjningar samt medaljer uppifrån och ner i kronologisk ordning. 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.4. Träningsgrupp 
För att deltagarna i fokusgruppen skulle kunna se varandras träningsaktivitet och poängsumma och på så 
sätt kunna tävla mot varandra så upprättades en träningsgrupp (se figur 9). Alla deltagare som fyllde i 
enkäten fick en inbjudan till denna grupp kallad KTH träning. I gruppens flöde listades alla 
gruppdeltagares träningsaktivitet, nivåuppgraderingar och medaljtagande. På så sätt såg alla deltagare 
varandras aktiviteter så att de kunde jämföra sig och tävla mot varandra. Även en intern topplista fanns 
som listades som en tabell där deltagaren med flest poäng listades överst, även detta i syfte att uppmuntra 
deltagarna till tävling och spel.
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Figur 9 – Gruppen KTH tränings sida på Fitocracy. I detta flöde listas alla deltagarens träning. Det finns en intern 
topplista samt olika utmaningar som deltagarna kan tävla mot varandra i. Gruppens totala poängsumma samt 

genomsnittliga nivå listas också. 
 
 
 
Interna utmaningar för gruppen skapades även som ytterligare ett tävlingsmoment. Dessa tävlingar pågick 
under några dagar och innehöll uppgifter som att gå/springa längst totalsträcka, lyfta mest på bänkpress, 
cykla längst m.m. 

 
Gruppen hade även ett internt chattsystem i form av att deltagarna kunde skriva inlägg som presenterades 
under gruppens “Post” flöde så att deltagarna kunde socialisera med varandra. Alla deltagares totalpoäng 
räknas även ihop till gruppens totala poäng och även ett genomsnittlig gruppnivå listades. Detta 
uppmuntrade till att gruppen skulle samarbeta för att uppnå så hög poängnivå och genomsnittlig nivå som 
möjligt. 

 
3.6.5. Topplista 
I gruppens topplista listades alla deltagare som hade utfört någon typ av träning och därmed samlat på sig 
poäng (se figur 10). Den deltagare med högst total poängsumma listades överst och sedan listades övriga i 
fallande ordning efter poängsumma. Topplistan fungerade på detta sett som en tabell eller serie i 
sportsammanhang där alla gruppens deltagare var med i. Just funktionen med topplistan och möjligheten 
till att skapa en tabell där alla deltagare i fokusgruppen deltog i var en stor anledning till att en samlad 
grupp skapades med alla användare och blev en stor del av tävlingsmomentet.
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Figur 10 – Gruppens topplista och interna tabell. Deltagaren med högst total poängsumma listas överst. 
 
 
3.6.6. Utmaningar 
Utmaningar för gruppen var ytterligare ett moment som infördes för ökad möjlighet och uppmuntran till 
tävling och spel (se figur 11). Utmaningar var interna tävlingar för gruppen som pågick under några 
dagar, där målet var att utföra en viss typ av träning så mycket som möjligt under dessa dagar. Det kunde 
röra sig om att gå/springa mest, lyfta mest i en styrkeövning eller cykla mest. Vinnaren belönades med en 
medalj vilket är en typisk del i spelifiering. Deltagarna fick välja om de ville vara med i utmaningen eller 
inte genom att gå med i den eller inte göra detta. De deltagare som deltog i utmaningen listades i en tabell 
där första, andra och tredje platserna gav priser i form av medaljer.
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Figur 11 – En grupputmaning där deltagarna tävlade i att gå så lång totalsträcka som möjligt under fyra dagar. 
Även här finns en tabell för deltagare i utmaningen. 

 
 
 
3.7 Uppföljande enkät 
Efter att två veckor hade passerat var testperioden över och det var dags att summera deltagarnas 
prestationer vilket vi gjorde med hjälp av att distribuera en mer omfattande enkät till de som deltagit (se 
bilaga B). I enkäten fick deltagarna fylla i hur många loggförda träningspass via Fitocracy som hade 
gjorts samt relevanta frågor kring deras träningsmotivation. Vi utformade enkäten på ett sätt som skulle 
hjälpa oss att svara på de olika underfrågorna som vi kommit fram till och som därmed ligger till grund 
för att besvara vår problemformulering. Vi valde därför att fråga deltagarna om deras motivation till att 
utföra fysisk aktivitet hade förändrats efter användandet av en spelifieringsapplikation, vilket 
spelifieringselement som hade påverkat dem mest men även hur de såg på sitt fortsatta 
spelifieringsanvändande m.m.
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras insamlad data från två tillfällen. Först presenteras data från den inledande 
enkäten som försöskpersonerna fick svara på innan användandet av applikationen startade. Sedan följer 
resultat från den avslutande enkäten innehållande frågor om den genomförda testperioden. 

 
4.1 Inledande enkät 
I den inledande enkäten (se bilaga A) valde 16 personer att svara vilket innebar ett bortfall på fyra stycken 
av 20 tänkta försökspersoner. Bland de som svarade var 10 män och 6 kvinnor i ett åldersspann från 18– 
34 år. I enkäten fick vi fram bland annat hur ofta personen brukar träna, om personen är nöjd med sin 
mängd träning samt vilken spelartyp den anser sig själv vara. 

 
4.1.1 Träningsmängd 
I vilken utsträckning försökspersonerna hade som vana att träna skiljde sig mycket åt. Majoriteten (5 
stycken) brukade träna 1 pass i veckan för att sedan vara jämnt fördelat över att inte träna alls, träna 1–2 
gånger per månad, 2 gånger per vecka samt 3–4 gånger per vecka. Ingen av de tillfrågade brukade träna 5 
eller fler gånger per vecka. 75 % (12/16) av de tillfrågade svarade “jag skulle vilja träna mer” när de fick 
besvara frågan om hur ofta de skulle vilja träna. 25 % (4/16) svarade att “jag är nöjd med den mängd jag 
tränar idag” på samma fråga och ingen av de tillfrågade påstod sig vilja träna mindre när de besvarade 
frågan. En sammanställning av träningsmängd återfinns i figur 12. 

 
 

 
 

Figur 12 – Sammanställning över försökspersonernas träningsvanor inför undersökningen.
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4.1.2 Bartles spelartyper 
Av de 16 personer som besvarade den första enkäten återfanns alla de fyra spelartyperna som vi tidigare 
presenterade i kapitel 2 (se figur 5). Majoriteten (8/16) ansåg sig primärt tillhöra spelartypen achiever och 
bland dessa ville 7 personer träna mer än vad dem gjorde i dagsläget medan en person var nöjd med sin 
träningsmängd. 2 deltagare (FP6 och FP9) tillhörde spelartypen explorers och båda dessa personer hade 
vid tillfrågningstillfället ambitionen att träna mer än vad de gjorde i dagsläget. En person (FP7) tillhörde 
spelartypen socializer och den personen skulle vilja träna mer. Det återfanns även bara en person (FP15) 
som klassade sig själv som spelartypen killer och den personen var nöjd med sin träningsmängd. Av de 
återstående fyra personer gick det ej att urskilja en primär spelartyp då de ansåg sig tillhöra två 
spelartyper i likvärdig utsträckning Tre personer var en blandning av achievers och explorers och bland 
dessa tre var två nöjda med sin veckovisa träningsmängd medan en person skulle vilja träna mer. Den 
sista personen, FP11, ansåg sig vara en blandning av spelartyperna explorer samt socializer och denne 
person skulle vilja träna mer. Alla försökspersoners spelartyper samt träningsvanor presenteras i tabell 1 
nedan. 

 
Tabell 1  – Försökspersonernas svar angående träningsvanor samt vilken spelartyp de tillhör. Sorterade efter 

spelartyp. Från den inledande enkäten. 
 

 
 
 
 
 
4.2 Avslutande enkät 
Vid den avslutande enkäten, som försökspersonerna svarade på efter den två veckor långa testperioden, 
valde 14 personer att svara. De övriga två personerna som svarade på första men inte andra enkäten hade 
valt att hoppa av undersökningen av olika anledningar och fann därför inget intresse att svara vid den 
avslutande enkäten. Av de som svarade var 9 män och 5 kvinnor och befann sig i åldersspannet 18–26 år. 
Samtliga som svarade läser Civilingenjörsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning 
mot Medieteknik. Den avslutande enkäten innehöll frågor såsom hur många gånger de har tränat under de 
senaste två veckorna (för att räkna fram förändringar i träningsmängd), om spelifieringsapplikationen 
ökat deras motivation till träning, hur de olika spelelementen påverkade dem m.m.
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4.2.1 Varför utförde försökspersonen fysisk aktivitet? 
I den avslutande enkäten fick försökpersonerna svara på varför de hade tränat under testperioden. På 
denna fråga hade de nio svarsalternativ och dessa var: för att tävla mot andra, för att vinna, för att uppnå 
utsatta mål, för att bemästra träningsmoment, för att lära mig vad jag klarar av, för att utforska olika 
träningsmoment, för att umgås med andra, för att lära ut det jag är bra på samt annan anledning. 
Försökspersonerna hade möjlighet att ange en eller flera alternativ som svar. Om de angav annan 
anledning så hade de möjlighet att i fritext ange denna anledning. 57 % (8/14) av försökspersoner angav 
att de tränade för att uppnå utsatta mål. En person svarade att den tränade för att lära sig vad den klarade 
av. En angav att den tränade för att vinna. En svarade att den tränar för att bemästra träningsmoment. En 
svarade att den tränar för att utforska olika träningsmoment. En angav att den tränade för att umgås med 
andra. Ingen angav att de tränade för att tävla mot andra eller för att lära ut det den var bra på. 

 
50 % (7/14) av försökspersoner angav att de tränade av någon annan anledning under testperioden. Bland 
dessa svarade två personer att de ville komma i form. Två svarade att de tränade för att må bra. En 
svarade att den personen tränade för att undvika stress. En försöksperson svarade att den inte ville bli för 
lat. En person svarade att den ville prova Fitocracy men att det inte var något för den. En person svarade 
att den brukar träna på impuls. 

 
4.2.2 Träningsmängd och motivation 
I den avslutande enkäten fick försökspersonerna ange hur många träningspass de hade genomfört under 
testperioden, varför de hade tränat under testperioden samt om de tyckte att Fitocracy hade ökat deras 
motivation till att träna. Frågan om varför de hade tränat var utformad så att svaret kunde avslöja vilken 
spelartyp i Bartles taxonomi som försökspersonen tillhörde. Resultatet från dessa frågor presenteras i 
tabell 2. 

 
Tabell 2 – Försökspersonernas träningsmängd under testperioden, vilken spelartyp de tillhör samt om de 

ansåg att Fitocracy hade ökat deras träningsmotivation. 
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4.2.3 Gradering av spelelement 
I den avslutande enkäten fick försökspersonerna gradera de olika spelelementen som är representerade i 
Fitocracy. Detta för att vi skulle få en insyn i om några och i så fall vilka spelmoment som kan bidra till 
en ökad motivation. De spelelement som är representerade i Fitocracy och som försökspersonerna därmed 
fick gradera var ligga högt upp i den interna topplistan, samla medaljer, gå upp i nivåer samt delta i 
utmaningar. Dessa fyra element fick försökspersonerna gradera från 1–5 där 1 = mycket liten påverkan, 2 
= liten påverkan, 3 = varken eller, 4 = stor påverkan och 5 = mycket stor påverkan. Resultatet presenteras 
i diagrammen nedan som medelvärde (se figur 13) respektive median (se figur 14) av försökspersonernas 
svar. Även en sammanställning över hur respektive försöksperson graderade de fyra elementen 
presenteras i tabell 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 – Medelvärde över försökspersonernas gradering av hur mycket olika spelelement har påverkat 
deras motivation till träning. Medelvärdet var enligt följande. Ligga högt i topplistan: 2,36. Samla medaljer: 

2,36. Gå upp i nivåer: 2,93. Delta i utmaningar: 2,01.
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Figur 14 – Median över försökspersonernas  gradering av hur mycket olika spelelement påverkar deras 
motivation till träning. Medianvärdet var enligt följande. Ligga högt i topplistan: 2,5. Samla medaljer: 2. Gå upp 

i nivåer: 3. Delta i utmaningar: 2. 
 
 

Tabell 3  – Sammanställning över försökspersonernas gradering av spelelement. 
 

 
 
 
4.2.4 Användning av Fitocracy 
7 personer valde under testperioden att loggföra sin utförda träning enbart med hjälp av Fitocracy via 
smartphone. Av dessa använde 6 personer operativsystemet Android och en personer iOS. 5 personer 
valde enbart att loggföra träningen via webbläsaren på en dator eller tablet medan två personer använde 
sig av både loggföring via smartphone samt webbläsare. Vi valde att fråga personerna om deras tankar 
kring applikationen och fick både positiv samt negativ respons. 

 
Flera tillfrågade kände att applikationen var användarbar och hade flertalet bra funktioner. FP2 
kommenterade sina tankar gällande applikationen såhär: “Saknar att kunna lägga in en plan i kalendern 
via Fitocracy. Något förvirrande gränssnitt. Bra med färdiga workouts. Roligt att få poäng!” medan 
FP13 uttryckte sig på följande sätt: “Fitocracy är en bra applikation som gör det lätt att hålla koll på och 
bli motiverad av träningen. Lite skev fördelning med poängen bara, ett löppass kunde ge mindre poäng än 
några set armhävningar.” 

 
De flesta hade både ris och ros till hur Fitocracy var utformat och en kommentar som kan sammanfatta 
dessa tankar är från FP9 som uttryckte sig på följande sätt: “Svårt att förstå appen till en början. Sedan 
tyckte jag också att den var relativt otydlig; t.ex. att välja vilken övning eller träning man hade gjort. Det 
hade varit bra med en realtids-del också. Utöver detta tycker jag den fungerade bra. De borde jobba på 
att förtydliga layouten.”
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Sedan fanns det ett fåtal tillfrågade som hade dålig erfarenhet från användandet av Fitocracy och det 
kunde bero på allt från användargränssnittet till att vissa aktiviteter ej gick att loggföra. FP6 uttryckte sig 
på följande sätt: “Det som var synd var att så många träningsmoment inte fanns i appen samt att det var 
svårt att hitta de som redan fanns. Många träningspass blev inte loggförda pga det.” 

 
4.2.5 Fortsatt spelifieringsanvändande 
När vi frågade om fortsatt användande av en spelifieringsapplikation i samband med fysisk aktivitet fick 
vi varierande svar. En person av de tillfrågade påstod sig att den skulle fortsätta använda spelifiering i 
samband med träning. Två personer kommer troligtvis att fortsätta använda spelifiering. 3/14 kommer 
troligtvis inte använda spelifiering i samband med fysisk aktivitet och 5/14 svarade nej på frågan om de 
kommer fortsätta använda en spelifieringsapplikation för att loggföra sin fysiska aktivitet. De sista tre 
visste ej om det kommer använda spelifiering i koppling till fysisk aktivitet. 

 
4.2.6 Fortsatt träningsmängd 
Tre testpersoner tror sig komma behålla den nya träningsmängden de erhållit efter att ha testat på en 
spelifieringsapplikation. Två personer kommer troligtvis fortsätta utföra fysisk aktivitet i samma 
utsträckning medan en person troligtvis inte kommer göra det. Tre testpersoner tror sig vara säkra på att 
de inte kommer hålla samma träningsmängd i fortsättningen. Slutligen var majoriteten (5/14) osäkra på 
sin fortsatta träningsmängd och svarade “vet ej” på frågan om hen kommer behålla sin “nya” 
träningsmängd.
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5. Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi utifrån våra erhållna resultat (se avsnitt 4) att analysera vår 
problemformulering, med hjälp av att besvara våra underfrågor och tillämpa teorin som nämns i kapitel 
2. 

 
5.1 Varför utförs fysisk aktivitet? 
Utifrån resultaten i 4.2.1. kan vi se att försökpersonerna har haft en rad olika orsaker som ligger till 
grund för deras utförande av fysisk aktivitet. De motivationsfaktorer som förekommit diskuteras härnäst. 

 
Eftersom majoriteten av försökpersonerna utförde fysisk aktivitet eftersom de ville uppnå sina utsatta mål, 
vilket är förknippat med den yttre motivationen identifierad styrning (Pelletier et al., 2013), kan vi 
konstatera att det är motivationsfaktorn som främst främjar fysisk aktivitet. Det vanligaste målet som 
försökspersonerna med identifierad styrning hade var “att komma i form”. Anledningen till att just 
identifierad styrning, som är väldigt självbestämmande (Deci et al., 2000), är en stark motivationsfaktor 
bakom utförande av fysisk aktivitet tror vi har att göra med att träning är starkt förknippat med mål och 
resultat. För att ens fysiska aktivitet ska fortlöpa och utvecklas krävs det att tydliga mål sätts upp och 
teorin bakom detta förstärktes genom att analysera svaren från försökspersonerna. Träning är definierad 
som kroppsrörelse som är planerad, strukturerad, återkommande och innehar målsättningen att bibehålla 
eller förbättra en individs fysiska kondition (Caspersen et al., 1985). Detta säger att all träning i sig har ett 
tydligt mål med resultatet av en förbättrad kondition och hälsa. På så sätt är identifierad styrning starkt 
förknippat med själva förutsättningarna för att genomföra träning. 

 
Vi kunde även finna kopplingar mellan utförandet av fysisk aktivitet och den yttre motivationen som är 
minst självbestämmande, dvs yttre styrning. De som styrs av en yttre styrning utför fysisk aktivitet 
eftersom de blir uppmanade till det eller för att vinna något (Vallerand, 2004) och även fast vi bara fann 
en person med den här motivationstypen är inställningen till träning och spelifiering intressant att studera 
i just det här fallet. Orsaken till detta är att försökspersonen innan testperioden endast tränade för att 
uppnå utsatta mål medan efter att ha använt en spelifieringsapplikation, på samma fråga, svarade att hen 
tränad e dels för att uppnå utsatta mål men även för att vinna. Då personen även lyckades placeras sig etta 
på topplistan med en god marginal till de övriga tror vi även möjligen har bidragit till att de andra 
deltagarna inte drivits av den här motivationstypen. Hade det däremot varit jämnt mellan flera som hade 
haft chans att vinna tror vi det hade genererat att flera hade svarat att de drivs av yttre styrning. 

 
Då ingen av de tillfrågade försökspersonerna efter avslutad testperiod svarade att de drevs av 
motivationsfaktorerna introjicerad styrning och integrerad styrning tolkar vi det som att dessa två 
faktorer har liten eller ingen koppling till utförandet av fysisk aktivitet. Orsaken till att introjicerad 
styrning, som handlar om att individen vill känna sig värdig och i vissa fall för att undvika att 
skämmas(Vallerand, 2004), är en sällan förekommande motivationsfaktor bakom utförandet av fysisk 
aktivitet tror vi det blir ett “måste” att träna vilket i sin tur motverkar motivation. Att integrerad styrning 
inte förekommer bland försökspersonerna tror vi har att göra med att det är en motivationsfaktor som 
grundar sig i att individen söker harmoni i sin träningsutveckling och sätter sin träning i fokus. Då 
samtliga försökspersoner var högskolestudenter och därmed har störst fokus på studierna och att träning 
kommer i andra hand faller det naturligt att man värderar andra saker högre. Hade likvärdig undersökning
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däremot applicerats på exempelvis en professionell längdskidåkare skulle säkerligen fler svarat att det 
drivs av integrerad styrning. 

 
Vi återfann även två försökspersoner som drevs mest av den inre motivationen. Orsaken till att de tränade 
var inte påverkat av diverse yttre faktorer, utan av dels rensa huvudet från tillfällig stress men även för att 
helt enkelt må bra. Att endast två personer drivs starkast av inre motivation och därmed tränar för att 
uppnå ett inre välmående och stimulation visar tydligt hur fysisk aktivitet idag styrs av yttre 
omständigheter. Att det är just yttre motivationsfaktorer som är vanligast förekommande tror vi kan ha sin 
grund i dagens alla sociala medier och ständig uppkoppling där man per automatik jämför sig med andra. 
Detta kan i sin tur bidra till att individen vill hävda sig för andra och sätta upp mål därefter vilket leder till 
minskad inre motivation. 

 
Slutligen fanns det även ett fåtal försökspersoner som visade sig drivas av både yttre och inre 
motivationsfaktorer när det kom till utförandet av fysisk aktivitet. Att både träna för att bland annat 
erhålla medaljer och priser men även för att finna ett välmående och må bra menar Costas Karageorghis 
och Peter Terry (2011) vara det optimala konceptet för att finna ökad motivation till träning. Intressant 
med detta är även att det visade sig att de två som hade en kombination av yttre och inre 
motivationsfaktorer, under testperioden, tränade 6 gånger, respektive 4 gånger per vecka. Därmed tolkar 
vi det som att det inte alltid räcker att drivas av den identifierade styrningen utan att även känna en inre 
motivation till utförandet av fysisk aktivitet kan vara viktigt. 

 
 
5.2 Förändras personlighetstypen efter användandet av spelifiering? 
För att kunna svara på vår problemformulering är det av vikt att visa på att individer har en tydlig 
personlighetstyp och att denna inte förändras över tid. Därav har vi jämfört försökspersonernas 
personlighetstyp innan och efter testperioden. Resultatet diskuteras i detta avsnitt. 

 
Från resultatet i 4.1.3. där försökspersonerna delades in i olika personlighetstyper utifrån Bartles 
taxonomi innan testperioden och 4.2.2. där försökspersonerna delades in i personlighetstyper efter 
testperioden så jämfördes om deras personlighetstyp förändrades under testperioden med användandet av 
spelifieringsapplikationen. Nedan återfinns en sammanställd tabell över vilken spelartyp varje 
försöksperson tillhörde innan och efter testperioden (se tabell 4). Där framgår att 13 av de 14 som 
genomförde hela testperioden har bibehållit samma spelartyp innan som efter undersökningen, vilket 
tyder på att Bartles påstående om att en individ bibehåller en specifik spelartyp vars drag utmärker sig 
över de andra (Bartle, 1996) stämmer väl överens. 

 
3 av dessa 13 som hade samma personlighetstyp innan som efter testperioden hade starka egenskaper 
förknippade med två olika spelartyper och detta hade de både innan och efter undersökningen. Detta är 
något som även Bartles studie visar på där Richard Bartle menar på att individer kan inneha drag från 
flera personlighetstyper (Bartle, 1996). Dock säger även Bartles studie att ett drag ska vara utmärkande 
över de andra för majoriteten av individer, vilket för dessa 3 försökspersoner inte stämmer. 

 
De tre försökspersoner som har drag från fler än en personlighetstyp både innan och efter testperioden 
samt FP10 som har en personlighetstyp innan testperioden men tre efter, är av intresse då Bartles teori
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säger att en spelare stundtals kan applicerar de andra personlighetstyperna med syfte att förhöja sin 
primära personlighetstyp. FP10 kan vara ett exempel på att den personen har använt sig av andra 
personlighetsdrag under testperioden för att förstärka sin primära. Även de tre försökspersoner som har 
drag från två personlighetstyper kan tyda på att en av dessa är deras primära personlighetstyp och att den 
andra personlighetstypen appliceras av dessa personer för att förstärka sin primära. 

 
Den enda personen som ändrade personlighetstyp från innan testperioden till efter den var FP6 som gick 
från explorer till achiever. Detta är enligt Bartle ovanligt. Vi tror att det kan ha att göra med att Fitocracy 
är något överbalanserat mot achiever och främjar drag som tilltalar dessa personer mer, t.ex. genom att 
komma upp i nivåer och samla medaljer vilka är typiska saker för en achiever att vilja uppnå. FP6 har 
under testperioden vid användandet av Fitocracy drivits av dessa mål. 

 
Att majoriteten av försökspersonerna visar på drag från samma personlighetstyp både innan som efter 
testperioden tyder på att personlighetstypen inte förändras efter användandet av spelifiering. Individer kan 
visa drag på andra personlighetstyper under spelets gång, men det är enkom för att stärka de drag som är 
typiska för individens primära personlighetstyp, vilken individen håller sig till över tid. 

 
Tabell 4 – Tabell över vilken personlighetstyp försökspersonerna tillhörde innan samt efter testperioden. FP15 

och FP16 fullföljde ej testperioden varpå deras personlighetstyper ej är registrerade efter testperioden. 
Sorterade efter spelartyp innan testperioden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Vilka spelifieringsmoment bidrar till en ökad motivation? 
En viktig del i att undersöka hurvida spelifiering kunde ligga till grund för ökad motivation till fysisk 
aktivitet var att undersöka vilka olika spelelement som hade störst inverkan på försökspersonerna .
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Då Fitocracy använde sig av spelelementen topplistor, medaljer, nivåer samt utmaningar som samtliga 
kan klassas som element som är karaktäristiska för spel (Deterding et al., 2011) var det nödvändigt att ta 
reda på hur försökspersonerna förhållit sig till dessa. Sätt till de fyra elementen ansåg majoriteten att gå 
upp i nivåer (som högst median och medelvärde, se kapitel 4.2.1) var det som bidrog starkast till en ökad 
motivation. 

 
Intressant med spelelementet topplista är att sett över hela försöksgruppen var att den fick ganska dåligt 
genomslag. Om man däremot ser på de som placerat sig högt upp på träningsgruppens topplista, FP8 och 
FP10, har de även svarat att de anser att topplistan har en stor påverkan på deras träningsmotivation. 
Dessa personer har även ökat sin träningsmängd under testperioden sett till hur ofta de tränade innan. 

 
Utmaningar var de som fick minst genomslag och det skulle även komma att visa sig på 
försökspersonernas svar gällande det. De flesta ansåg att delta i utmaningar hade liten påverkan på ökad 
motivation. Undantaget här är att FP10, som tyckte att utmaningar hade stor påverkan på ökad motivation, 
även vann majoriteten av utmaningarna som fanns att delta i under testperiodens två veckor. 

 
5.4 Förändras motivationen för regelbunden träning med hjälp av spelifiering? 
För att kunna svara på om det finns någon koppling mellan Bartles taxonomi och motivation till fysisk 
aktivitet med hjälp av spelifiering behövde vi undersöka om spelifiering förändrar motivationen till 
regelbunden träning. Detta diskuteras i det här avsnittet. 

 
I den avslutande enkäten fick försökspersonerna ange hur många träningspass de hade genomfört under 
testperioden samt om de tyckte att Fitocracy hade ökat deras motivation till att träna. Antal träningspass 
under träningsperioden jämfördes med hur ofta försökspersonen hade angett att den tränade innan 
testperioden för att se om spelifiering kan ha påverkat deras träningsmängd och deras motivation till 
träning. Detta kopplades även till frågan om de ansåg att Fitocracy hade ökat deras motivation till träning. 
Jämförelsen i träningsmängd presenteras i tabell 5 samt i figur 15. 

 
 

Tabell 5 – Sammanställning över försökspersonernas träningsmängd innan och under testperioden för 
jämförelse. Även svar på om de ansåg att Fitocracy hade ökat deras motivation till träning. Sorterad efter antal 

träningspass under testperioden. 
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Figur 15 – Förändrad träningsmängd per vecka för varje försöksperson. 
 
 
 
Det som framgår utifrån tabellen och grafen är att majoriteten har ökat sin träningsmängd under 
tesperioden. Detta framgår extra tydligt hos några utav dem som inte tränade så pass ofta eller 
regelbundet, d.v.s. 0–2 gånger i veckan, där de två personer som aldrig tränade inför testperioden (FP1 
och FP4) har genomfört 15 respektive 8 träningspass under testperioden och två personer som tränade två 
gånger i veckan (FP3 och FP10) har tränat 12 respektive 10 gånger. 

 
Bland alla de som tror på att Fitocracy har ökat motivationen till deras träning har träningsmängden ökat. 
Detsamma gäller alla, utom en, utav de som anser att Fitocracy varken har ökat eller minskat deras 
motivation till träning. Detta leder till att vi anser att det finns en relation mellan en ökad motivation till 
regelbunden träning och spelifiering bland majoriteten utav fokusgruppen, framförallt hos de som inte 
brukar träna regelbundet. 

 
5.5 Kritik till val av metod 
Då testperioden endast fortlöpte under två veckor kan vi ej dra några generella slutsatser kring de 
iakttagelser vi gjort. De resultat och diskussioner vi presenterar kan därmed endast ses som riktlinjer hur 
en större studie skulle kunna se ut och vilka beteendeförändringar som möjligen kan ske vid införandet av 
en spelifieringsapplikation.
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Sett till hur urvalet av försökspersoner gick till hade även det kunnat gjorts annorlunda om mer tid till 
undersökningen hade givits. Vi hade egentligen velat ha en jämn fördelning mellan de olika spelartyperna 
för att därmed kunna finna tydligare svar på våra diskussionsfrågor, men med tidsbrist och det faktum 
som G. Zichermann (2011) menar att det exempelvis bara finns genomsnittligt 20 % killers hade 
processen att hitta en jämn fördelning tagit väldigt lång tid. Vi är även medvetna om att vår placering av 
försökspersonerna som olika spelartyper kunde ha gjorts på andra sätt, förslagsvis via det ursprungliga 
testet skapat av Bartle4. Orsaken till att vi i slutänden inte valde att låta deltagarna skriva testet är att det 
grundar sig allt för mycket i MUDs och MMORPG (multiplayerspel online) och att spelifiering har klara 
skillnader från dessa. Därför utformade vi frågor efter att ha läst på om Bartles spelartyper som vi ansåg 
lämpade sig och hade klara likheter med spelifiering, för att sedan placera försökspersonerna i olika 
grupper. 

 
Den förhållandevis höga grad bortfall av försökspersoner anser vi även kan ha påverkat 
diskussionsunderlaget något, även om det är något vi inte kunde styra över. Då arbetet med uppsatsen 
sker under en kortare period med strikta tidsgränser hade vi ingen tid att vända tillbaka och finna fler 
försökspersoner. I efterhand är vi medvetna om att insamlandet av deltagare hade kunna gjorts på 
annorlunda sätt, exempelvis genom att be en stor grupp svara på den första enkäten och därefter sålla bort 
de som inte lämpar sig för studien. 

 
 
Det är även nödvändigt att vara kritiska till vårt val av spelifieringsapplikation då flera deltagare hade en 
del negativ respons till hur den fungerade. Som vi tidigare nämnde stod vi tidigt i studien inför ett val av 
att antingen skapa en egen applikation eller använda en befintlig. Då just Fitocracy hade de element som 
var nödvändiga och att våra pilotest gav positiv återkoppling valde vi att använda den applikation ändå. 
För att användarna skulle slippa störande moment såsom reklam men även ta del av en lättnavigerad 
applikation (det visade sig vara stundtals svårt att navigera sig på applikationen och ibland problematiskt 
att rapportera in avklarade aktiviteter) skulle vi vara tvungna att skapa den själv. Här kommer återigen 
tidsaspekten in och i slutändan är vi ändå nöjda med hur det gick till. 

 
Slutligen skulle vi även, om vi hade besuttit lite mer tid att genomföra undersökningen, vilja göra någon 
form av uppföljningintervju en längre tid efter avslutade testperiod. För att ta reda på om 
försökspersonerna har påverkats positivt av spelifiering i samband med träning frågade vi de i den 
avslutande enkäten om de trodde att de skulle fortsätta använda spelifiering i samband med utförandet av 
fysisk aktivitet samt om de trodde att de skulle bibehålla sin nya träningsmängd. I en uppföljningsintervju 
ett antal veckor efter hade vi däremot kunnat dra tydligare slutsatser om de verkligen bibehållit sin 
träningsmängd och om användandet av spelifiering fortsatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  http://www.gamerdna.com/quizzes/bartle-test-of-gamer-psychology/take?cobrand (hämtad 2015-05-14)
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6. Slutsats 
Vi har försökt svara på vår problemformulering med hjälp av en två veckors testperiod samt en inledande 
respektive avslutande enkät. Utifrån analysering av detta har vi besvarat fyra underfrågor; Varför utförs 
fysisk aktivitet? Förändras personlighetstypen efter användandet av spelifiering? Vilka 
spelifieringsmoment bidrar till en ökad motivation? Förändras motivationen för regelbunden träning med 
hjälp av spelifiering? 

 
Efter en sammanställning av detta drar vi nu kortare slutsatser och försöker därmed besvara vår 
problemformulering som är: Vad finns det för kopplingar mellan spelartyper i Bartles taxonomi och 
motivation till fysisk aktivitet med hjälp av spelifiering? 

 
Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra utifrån våra resultat är att de som upplever en ökad motivation till 
utförande av fysisk aktivitet är samtliga av spelartypen achiever. Dessa personer har även gemensamt att 
de har ökat sin träningsmängd under testperioden, flera av dem med en markant ökning i jämförelse med 
innan testperioden. Majoriteten av dessa personer som upplevt en ökad motivation tror även att de 
kommer bibehålla sin nya träningsmängd i fortsättningen. 

 
Bland de som tillhör spelartypen killers finns det inget underlag för en ökad motivation med hjälp av 
spelifiering. När det gäller spelartypen socializers har dessa personer samma eller till och med en minskad 
träningsmängd. Ingen av dessa upplever en ökad motivation genom spelifiering. Slutligen har 
försökspersoner med spelartypen explorer haft allt från minskad, samma samt en ökad träningsmängd. 
Majoriteten av dessa tycker att spelifiering varken har en positiv eller negativ effekt på motivationen till 
träning. Bland personer inom dessa tre spelartyper tror sig de flesta inte bibehålla sin nya träningsmängd, 
även om det visat sig att träningsmängden har ökat för vissa. 

 
6.1 Förslag på framtida forskning 
Vi anser att det är viktigt att bedriva en fortsatt forskning inom området då det alltid är nödvändigt att 
hitta nya metoder för människor att utföra fysisk aktivitet med syfte att främja folkhälsan. Dels tycker vi 
det vore intressant att genomföra en studie endast med fokus på achievers (då det tyder på att spelifiering 
bidrar till en ökad motivation bland dessa) eftersom en sådan studie kan få fram fler bakomliggande 
faktorer till varför achievers lämpar sig för spelifiering. Om de bakomliggande faktorerna kommer till 
känna kan spelifieringsapplikationer modifieras efter dessa för att få allt fler achievers att börja träna. 

 
Avslutningsvis vore det även intressant att i framtiden undersöka närmare huruvida spelifiering lämpar sig 
för de som utför liten eller ingen träning, då vår studie visade att flertalet av dessa personer ökade sin 
träning markant. Detta kan vara nödvändigt för att få allt fler engagerade i träning och göra det mer 
underhållande och lättsamt.
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