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Mer energismarta beteenden med 

spelifiering
Sammanfattning 

Idag konsumerar vi mer el än någonsin och en stor del av detta kan skyllas på ökad 

teknikanvändning, men också i många fall ovanor och okunskap. En stor del av ett hushålls 

elkonsumption kan idag minskas helt genom miljösmarta val i hemmet. 

Spelifiering är användandet av spelelement i miljöer där spel i vanliga fall inte förekommer, 

detta begrepp har på senare år vuxit sig mycket stort och spås ha en stor påverkan på 

framtiden.  

Denna studie syftar till att ta reda på och undersöka hur spelifiering påverkar en användares 

energivanor och kunskapsnivå till det bättre. Vilken typ av spelifiering är mest effektiv och hur 

ska detta implementeras för att bäst påverka en användare. 

Vi skapade därför en applikation med utvalda spelelement för att se om vi kunde påverka 

användarnas beteenden, vanor, attityd och medvetenhet kring elkonsumption under två 

veckor. Resultatet visar tydliga indikationer på att en förändring i beteende är långt ifrån 

omöjlig. Samtidigt ser vi vikten av att vara väldigt noggrann när det gäller implementering av 

spelifiering då det snabbt kan få kraftiga konsekvenser på motivation vid överanvändande.  



More energy-smart behavior with 

gamification
Abstract 
Today we consume more electricity than ever, and this can be blamed on the heavy increase in 

usage of new technologies, but also in bad behaviours and ignorance. 

Gamification is the use of game elements in a non-game context. Gamification is a field that 

has increased a lot during the latest 5 -10 years, and is assumed to have a big impact on future 

development.  

This study aims to see if gamification can better a user’s behavior and attitude concerning 

energy-consumption at home, and thus study if a user has absorbed new habits and general 

knowledge about consumption of electricity. The study will also find the most effective 

gamification-methods to achieve this goal in the least amount of time. 

We have created an application with incorporated game-elements to see if a user’s behavior, 

attitude and awareness can be affected in a positive way. Our result clearly indicates that a 

change in behaviors regarding energy-consumption can be created with gamification, but 

caution is advised since wrong usage or over usage of gamification can quickly kill motivation 

and willingness to evolve. 
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1.  Inledning 
Detta kapitel innehåller en introduktion till problemområdet och problemformuleringen. 

 

1.1 Bakgrund 
Idag lever vi i ett samhälle där teknik har blivit en centrerad del i våra liv och 

teknikanvändandet har ökat markant i hemmet de senaste åren. Enligt en studie gjord av 

U.S Energy Information Administration (2015) visar hur energikonsumptionen i hushåll i USA 

har förändrats från år 1993 till år 2009. Användadet av apparater, elektronik och belysning 

utgjorde år 1993 24% av ett hushålls totala energikonsumption och år 2009 utgjorde det 

34,6% vilket är en ökning på 10,6 procentenheter, detta motsvarar en total höjning på 44%. 

Det är därför viktigare än någonsin att tänka mer på våra beteenden kring el.   

 

I många hushåll går det att minska den totala elkonsumptionen med ungefär 10% genom 

att göra miljömedvetna och miljösmarta val i hemmet. Små förändringar gör stor skillnad. 

Enkla val som att exempelvis ha locket på kastrullen vid matlagning sparar 30% energi, fler 

tips hittas på Allmännyttans hemsida (2015).  

 

Att lära sig ett helt nytt beteende tar lång tid. Men tänk om det var möjligt att på kort sikt 

kunna ändra beteenden? På senare tid har spelifiering fått mer fokus för dess stora 

potential till att öka motivation och aktivitet hos användare. (Deterding et al., 2011)  

 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att ta reda på om det är möjligt att genom spelifiering påverka en 

användares energivanor, medvetenhet och attityd kring el i hemmet till det bättre. En viktig 

aspekt är att se om effekten skiljer sig beroende på spelifieringselement och i sådana fall se 

vad som är mest effektiv när det gäller elkonsumption i hemmet. 
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1.3 Problemformulering 
Går det att öka energimedvetenhet genom spelifiering och därmed förbättra vanor och 

attityd kring elförbrukning i hemmet? 

1.3.1 Frågor och hypoteser 

• Vilken typ av spelifieringselement är mest motiverande för att förändra vanor på kort

tid?

• Kan olika sorters spelelement ha olika påverkan, positiva som negativa?

1.4 Avgränsningar 
• Användarna måste ha tillgång till en smartphone då applikationen är mobilanpassad

med ett touch-interface.

• Manifesta beteenden, alltså beteenden som inte längre behöver en yttre påverkan

för att fortgå kan ta otroligt lång tid att utveckla. (McGlothlin et al., 2010) Därav

ämnar inte denna studie att undersöka om manifesta beteenden har utvecklats. Det

som däremot kommer undersökas är om tydliga tecken på förändringar i vanor,

attityd och medvetenhet kan uppkomma genom spelifiering på kort tid.



3

2. Teori
I detta avsnitt beskrivs de teorier och forskning om spelifiering, motivation, återkoppling 
samt förståelsen för hur beteendeföringar uppkommer med hjälp av spelifiering.  

2.1 Spelifiering 
Spelifiering även känt som gamification är användandet av spel-element i en miljö där spel-

element i vanliga fall inte förekommer. Många beroendeframkallande spel använder sig av 

beteendvetenskapens alla regler tillsammans med spelifieringen för att fängsla spelaren. 

Spelifiering används främst för att främja användande och för att öka även motivation och 

inlärningsförmåga. (Deterding et al., 2011) 

2.2 Återkoppling 
Återkoppling i spelkontext är när en spelare klarat ett uppdrag eller liknande och får direkt i 

samband med detta ett meddelande om dess prestation. Ofta är dessa meddelanden 

uppmuntrande och syftar på att det var bra jobbat, men att det finns mer att klara av. Detta 

är en typ av återkoppling, men det finns flera typer av återkoppling, allt från direkt och 

positiv till indirekt och negativ, eller rent av destruktiv återkoppling. Men vilken återkoppling 

är bra och vilken är dålig för motivationen? 

Aversive feedback är en typ av återkoppling som ofta är negativt betonad då dess syfte är 

att få användaren att aldrig göra om ett beteende. (Kirman et al., 2010) Spelet Super Mario 

använder sig av aversive feedback då spelaren misslyckas med banan och råkar hoppa 

ned i lavan dö – då får spelaren börja om. Återkopplingen i denna typ av spel är då att när 

spelaren misslyckas medkommer en direkt konsekvens som känns avsevärt för att 

avskräcka spelaren att göra om det igen.  

Aversive feedback har fått mycket kritik när det kommer till utbildning och inlärning, då 

aversive feedback kan leda till att många användare slutar helt att använda applikationen 

eller likande. Det är ingen som vill lära sig under hot, utan den bästa typen av inlärning är 

en blandning av roligt och utmanande. (Kirman et al., 2010) 
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Motsatsen till aversive feedback är non-aversive feedback vilket till exempel kan vara 

återkoppling i form av belöningar. (Kirman et al., 2010) Vid utfört arbete erhålls en belöning, 

vid ej utfört arbete erhålls ingenting, utan blir endast påmind om belöningen som 

användaren gått miste om. 

 

I de flesta spel pågår en blandning av aversive och non-aversive feedback, detta för att 

fånga upp fler spelare då många människor reagerar på helt olika sätt på återkoppling. Men 

det är bevisat hos hundar att non-aversive feedback också kallat positive reinforcement är 

det överlägset bästa sättet för att få bort ovanor, ofta kallat clicker-träning. (Pryor, 2015) 

 

2.3 Motivation i samband med spelelement 
8-step design process är en rapport skriven av B.J Fogg (2009) som syftar på att förklara 

hur en så kallad persuasive technology skapas. En persuasive technology är en teknologi 

vars syfte är att förändra eller skapa ett beteende eller en vana genom en väl uttänkt och 

genomförd design-process. I denna studie kommer några av dessa steg att användas vid 

planering och utförande av studien.  

 

Steg 1: Välj vilket beteende som ska förändras, oavsett storlek och betydelse. 

  Energimedvetenhet i hemmet ska förbättras genom attityd och kunskapsförändring. 

      Steg 2: Välj en passande målgrupp 

  Här hade vi inte så mycket val då vi blev tilldelade användare. 

      Steg 3: Hitta varför beteendet inte redan finns, vad hindrar det? 

  Det kan vara brist av motivation, ability eller trigger. Alla dessa förklaras i avsnitt 2.4 

      Steg 4: Välj en välkänd kanal/teknologi för att förändra beteendet 

En applikation i en mobiltelefon valdes, för att det kändes som en familjär teknologi hos 

studenter. 

      Steg 5: Hitta exempel på hur användaren ska påverkas. 

Här valdes spelelementen ut med omsorg för att skapa en perfekt miljö för 

beteendeförändring. 

      Steg 6: Imitera liknande teknologier. 

  Detta gjordes inte då vi ville skapa något eget från grunden. 
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      Steg 7: Testa och iterera om och om igen 

  Detta gjordes inte då tiden inte fanns för något sådant. 

      Steg 8: Expandera vid framgång. 

Detta skulle varit nästa steg om vår applikation varit mycket lyckad hos en större 

population. 

 

Genom enkla belöningssystem och tävlingsmoment med en perfekt blandning av svåra och 

enkla mål skapas en miljö där användaren fort kan se utveckling, men också erhålla 

långsiktiga mål för en mer långsiktig utveckling. Att även kunna dela med sig av sina 

prestationer till vänner är en stor del i motivationen att fortsätta. 

 

Ett exempel på ett spel där den sociala aspekten haft en stor påverkan på antalet spelande 

är World of Warcraft också känt som WoW. I detta MMO-RPG (Massive-Multiplayer-Online-

Role-Playing-Game) kan spelaren genom en snäll inlärningskurva snabbt komma in I spelet 

och utvecklas i rask takt. Men det som sedan fått över 9.2 miljoner användare (Blizzard Inc, 

2014) att betala en månadskostnad i över 10 år för att få fortsätta spela är ingen slump. 

WoW består av otaliga skickligt sammanvävda spelelement så som social aspekt, 

tävlingsmoment, kortsiktiga mål och långsiktiga, mycket svåra mål som endast kan lösas 

med hjälp av andra spelare.  Den sociala aspekten skapar i detta fall ett band till spelaren, 

då spelaren tvingas att spela med andra för att kunna ta sig framåt. Det sociala bandet 

tillsammans med spelelementen och känslan av tillhörande är nyckelfaktorerna som gjort 

WoW till ett av det största spelet någonsin. 

 

Speltid är också ett återkommande ämne inom spelifiering, och tid har enligt de flesta 

spelare samma eller större värde än riktiga pengar. Vilket betyder att en spelare som redan 

spelat ett spel ett par hundra timmar har mycket liten chans att ens överväga att byta till ett 

annat liknande spel eller sluta helt.  

 

 

 



6

2.4 Beteenden och vanor 
Beteendeförändring genom spelifiering förklaras bäst med BJ Foggs beteende-modell (se 

Figur 2.4.1). Det som behövs för att skapa eller förändra ett beteende är tre faktorer, 

motivation, ability och trigger. Fogg använder formeln B = M*A*T för att förklara att 

tillsammans kan dessa tre faktorer skapa eller förändra ett beteende. När en person 

hamnar över den röda linjen erhålls enligt Fogg en inneboende kraft som får beteendet att 

självmant röra sig mot slutmålet. (Fogg’s Behavior Model, 2015) 

Figur 2.4.1 – Foggs beteendemodell (Bildkälla1) 

I studiens fall kan dessa faktorer appliceras på följande vis: 

• Situation: En användare ska förändra sitt beteende kring el-förbrukning i hemmet.

• Motivation: Sparar pengar, ökar sin kunskap inom området och räddar miljön.

• Ability: Blandning av viljan att genomföra detta och tidigare kunskap.

• Trigger: En applikation, där användaren blir påmind om att utföra nya vanor, samt att bli

påmind om varför det ska göras.

1	  http://thumbnails-‐visually.netdna-‐ssl.com/FoggBehaviorModel_5185510a3a528_w1500.jpg	  
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Tillsammans följer de Foggs beteendemodell och hamnar över The Activation Threshold. 

Med rätt stimulans och fortsatt motivation över tid kommer ett beteende ha skapats. (Fogg, 

2009) 

 

En person som har hög ability (exempelvis kunskap inom området), men låg motivation 

hamnar nere i högra hörnet utan trigger. Då syns även att det endast krävs en liten trigger 

för att få personen över gränsen. Samma gäller en person som är mycket motiverad till att 

exempelvis lära sig ett helt nytt språk, men då är i sin tur ability låg. Men som i föregående 

exempel krävs endast en mycket liten trigger för att knuffa personen över gränsen för att 

skapa ett nytt beteende. 

 

En trigger består enligt Fogg av tre olika typer som är Spark, Facilitator och Signal. 

Spark är en trigger som påverkar de personer med hög ability och låg motivation. De 

behöver helt enkelt en kickstart av någon eller något som kan öka motivationen en liten bit. 

Facilitator är den triggern som påverkar personer med mycket hög motivation, men låg 

ability, exempelvis en person som ska lära sig ett helt nytt språk inför ett nytt jobb eller 

flytta till ett nytt land. En facilitator behöver är en person, mjukvara eller dylikt som kan 

kompensera för den avsaknade abilityn. Även här krävs endast en liten knuff för att de ska 

bli helt självgående i sitt beteende. Signal är den sista triggern, som påverkar personer med 

hög motivation och hög ability. Denna person är redan djupt inne i sitt beteende och 

behöver bara en liten signal för att utföra eller fortsätta med sitt beteende, det kan 

exempelvis vara en rutin, en lapp på kylen eller ett kryss på handen. 

 

Att vara över linjen ska enligt Fogg leda till en kraftig ökning i utförande av beteende eller 

skapande av nya vanor. Det krävs ofta bara att man kommer precis över linjen för att allt 

ska bli självgående och till slut nå målet. 
 

2.5 Sammanfattning 
Spelifiering är processen att använda och skapa spel-element i en miljö där det vanligtvis 

inte förekommer. Syftet med spelifieringen är att skapa incitament för ökad motivation och 

användande, detta genom enkla eller svåra mål, belöningar och rätt återkoppling. 
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3. Metod
I denna del kommer de metoder som använts för att strukturera, skapa och slutföra denna 

uppsats förklaras med motiveringar och diskussion. 

3.1 Litteraturstudie 
En inledande litteraturstudie gjordes för att ge oss mer kunskap inom rätt områden. Fokus 

har främst lagts på de ämnen som handlar om spelifiering, motivation, utveckling, vanor, 

beteendevetenskap och spelelement. 

All information hittades via Google Scholar, vilket är Googles sökmotor för vetenskapliga 

artiklar. När de första artiklarna hittats gjordes en fördjupad sökning med hjälp av källor från 

de artiklar som redan hittats, detta för att få en djupare förståelse och hitta nya intressanta 

vinklar. 

Olika spelifierings-tjänster har även undersökts och andra liknande spelifierade produkter, 

detta för att själva kunna skapa en produkt av hög kvalitet. 

3.2 Skapande av applikation 
Applikationen utvecklades för att kunna implementera specifika spelifieringselement samt 

för att kunna bevaka och samla in data i realtid från användarna. Genom den passiva 

datainslamingen går det att se användarnas beteenden i applikationen och se vilka element 

som motiverar. Framtagningen av applikationen tog uppskattningsvis 2 veckor i effektiv tid. 

För mer utförlig information angående applikationen se avsnitt 4 Applikation. 

3.3 Användargruppen 
Urvalsprocessen skedde med hjälp av kursen DM1578 Programintegrerande kurs i 

medieteknik. Som en del av kursens moment blir studenterna tilldelade olika 

kandidatexamensarbeten beroende på specifika kriterier. Till studien erhölls 10 studenter 
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med kraven att de inte skulle bo hemma hos sina föräldrar samt ha tillgång till en 

smartphone. 

 

3.4 Inledande enkätundersökning 
Inför användadet av applikationen genomförde alla användare en enkät med målet att ta 

reda på gruppens energimedvetenhet kring el i hemmet samt attityd kring energismarta val. 

Målet är att ta reda vad de känner till i förhållande till vad de faktiskt utför i hemmet. För 

frågarna i sin helhet, se bilaga 1. 

 

3.5 Test av applikation 
Under två veckor fick användarna använda applikationen. Innan testperiodens start blev 

användargruppen uppdelade i två hushåll med 5 användare i respektive hushåll, för mer 

detaljer angående syftet med uppdelningen se avsnitt 4.2.4 Higscore. Vid testperiodens 

meddelandes om hur de kom igång med applikationen. Efter halva testperioden 

uppdaterades applikationen med fler uppdrag och fler uppgraderingar i affären, detta för att 

användarna utförde många fler uppdrag än vad som förutspåtts. 

 

3.6 Avslutande enkätundersökning 
Det sista steget i studien är en avslutande enkätundersökning (se bilaga 2) där fokus ligger 

på att få in information om användarnas förändring i beteende och kunskapsnivå. Detta för 

att agera som ett komplement till den kvantitativa delen som gjorts innan. Målet med 

enkäten är att se förändringen i attityd och ge mer djup och detalj i hur applikationstestet 

påverkat användarna.  
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4. Applikation 
I det här kapitlet behandlas applikationen som vi skapat för att undersöka spelifiering i 

samband med att göra miljösmarta val i hemmet. I nedanstående delar redogörs 

applikationen framtagning, uppbyggnad och vilka komponenter som existerar i 

applikationen. 

 

Applikationen finns tillgänglig på kex.clindstrom.se  

Om läsaren vill logga in och testa applikationen kan följande uppgifter användas: 

Användarnamn: test 

Lösenord: test 
 

4.1 Framtagning 
Applikationen framställdes i programspråken HTML, CSS, PHP, Javascript och SQL med 

syftet att kunna ge användaren en spelmiljö att trivas i och lära sig mer om området. Spelet 

i sig är ett s.k utvecklingsspel där användaren tar hand om ett solrosfrö som sedan med 

hjälp av användarens framgång växer till en solros. 

 

4.2 Uppbyggnad 
Applikationen består av fyra huvudflikar. De är startsidan, uppdragssidan, shoppen och 

highscoren. 
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4.2.1 Startsida 

Figur 4.2.1.1 - Startsidans utseende. Längst ned på sidan befinner sig applikationens fyra 
huvudflikar (startsida, uppdragsida, shop och highscore).

På startsidan (se figur 4.2.1.1) bemöts användaren av sin nuvarande utveckling av solrosen, 

level och summa pengar. Användaren utvecklar sin solros genom att gå upp i level, och 

detta händer genom genomförandet av uppdrag som finns på uppdragssidan. 

4.2.2 Uppdragssida 

Uppdragssidan (se bilaga 3.a) innehåller en lista med över 30 uppdrag som användaren kan 

välja bland. Uppdragen och faktarutorna som medföljer kommer från Allmännyttans 

energikampanj (2015) och Elsklings energispartips (2015) . 



	   12	  

 

Uppdragen är uppdelade i två kategorier, dagliga uppdrag och speciella uppdrag. Dagliga 

uppdrag kan göras dagligen och är av enklare typ. Speciella uppdrag kan endast utföras en 

gång, men är betydligt mer krävande än de dagliga uppdragen. De speciella uppdragen 

genererar även mer erfarenhetspoäng och pengar. 

 

4.2.3 Shop  

I shoppen (se bilaga 3.b) kan användaren använda pengarna som erhålls vid varje utfört 

uppdrag. Pengarna kan växlas in mot kosmetiska uppgraderingar och nya bakgrunder till 

solrosen. 

 

4.2.4 Highscore 

På highscore-sidan syns varje användares totala erfarenhetspoäng och totalt antal utförda 

uppdrag. På sidan finns möjlighet att jämföra sin framgång gentemot de andra i samma 

hushåll. Beroende på vilket hushåll användarna tillhör (antingen hushåll 1 eller hushåll 2) 

visualiseras användarnas framsteg olika.  

 

Hushåll 1 hade en topplista som visualisering av feedback där erfarenhetspoängen sorteras 

i fallande ordning. Hushåll 2 hade ett pie-chart där varje användare istället ser hur stor del 

av det hela användaren har bidragit till hushållets energisparande. Hushållen kunde bara se 

sitt egets hushålls visualiseringselement. 

 

4.3 Spelifieringselement 
Här presenteras de spelifieringselement som användes i applikationen. 

 

Levels (nivå) 

Levels är vanligt förekommande i spel för att återspegla hur mycket/länge spelaren har 

spenderat i spelet. I applikationen användes levels för att visa när användaren låst upp nya 
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uppdrag, nya föremål i affären och för varje level utvecklas solrosen steg för steg. Se bilaga 

4. 

 

Progressbar 

Progressbaren visualiserar långt det är till nästa level, det är ett mycket enkelt verktyg för 

att sporra användaren att göra det där sista uppdraget för att fylla progressbaren till en ny 

level.  

 

Badges 

Badges lades till vid halvtidsmärket för studien och skapades med syftet att få användarna 

att göra ännu fler uppdrag under sista veckan. Badges låstes upp och visades för 

användaren vid 50, 75 respektive 100 klarade uppdrag (se bilaga 7). 

 

Feedback 

Återkopplingen som finns i applikationen är direkt återkoppling som är positivt betonad 

(Non-aversive feedback) genom att till exempel gratulera när användaren gått upp i level 

eller genomfört ett uppdrag. 

 

Topplista 

Hushåll 1 har spelelementet topplista där användarna kan se hur de ligger till 

prestationsmässigt i förhållande till de resterande i hushållet. Målet med elementet är att få 

in ett tydligt tävlingselement där målet är att komma först. 

 

Pie-chart 

Hushåll 2 har spelelementet pie-chart där målet är att se hur stor del av hushållets totala 

poäng en själv bidragit med. Målet är att motivera användaren att dra sitt strå till stacken.  

 

Shop 

I affären kan användaren köpa saker till sin solros, detta är endast kosmetiska 

uppgraderingar (se bilaga 5) och är endast där för att skapa en rolig del samt att anspela på 

den sociala biten då man kan visa upp sin blomma till de andra deltagarna och på så sätt få 

andra att också spela mer.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redogörs för de resultat som erhållits från den inledande enkäten, 

applikationstestet och den avslutande enkäten. 

 

5.1 Inledande enkät 
Inför användadet av applikationen genomförde alla användare en enkät med målet att ta 

reda på gruppens energimedvetenhet kring el i hemmet samt attityd kring energismarta val. 

Målet är att ta reda vad de känner till i förhållande till vad de faktiskt utför i hemmet. För att 

kunna uppnå målet med enkäten har det tagit fram ett graderingssystem som kommer visa 

på hur gruppens totala medvetenhet och attityd är. 

 

5.1.1 Graderingssystem 

Både medvetenhetsmomentet och attitydsmomentet består av fem frågor var. Därav är 

graderingssystem uppdelat på följande sätt i tabell 5.1.1: 

 

Tabell 5.1.1 - Graderingsystemets uppbyggande där nivå 1 är lägst och nivå 5 är högst. 

Procent 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 

Nivå 1 2 3 4 5 
 
Beroende på vilka av dessa intervall (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80% eller 

80%-100%) så motsvara det en nivå(1, 2, 3, 4 eller 5) där högre nivå motsvara ett högre 

kunnande eller en väldigt bra attityd. 

 

5.1.2 Medvetenhetsmoment 

Medvetenshetsmomentet innehåller fem frågor som rör energieffektivitet i hemmet. 

Användare som svarat “Vet ej” i undersökningen räknas som att användaren inte kan svara 
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på frågan och därmed räknas svaret som inkorrekt. Nedan följer en sammanställning för 

varje fråga hur många rätt användarna hade. För samtliga svar se bilaga 6. 

 

Fråga 1: Vad tror du är mest energieffektivt? 

A. Diska under rinnande vatten. 

B. Diska i fylld diskho. 

C. Vet ej. 

 

      Där det korrekta svaret för fråga 1 är A. Användarna hade 10/10 rätt. 

 

      Fråga 2: Vad tror du är mest energieffektivt? 

A. Koka vatten på spisen. 

B. Koka vatten i vattenkokare. 

C. Vet ej. 

 

       Där det korrekta svaret för fråga 2 är B. Användarna hade 8/10 rätt. 

 

       Fråga 3: Vad tror du är mest energieffektivt? 

A. Tina frysvaror i kyl. 

B. Tina frysvaror i micro. 

C. Tina frysvaror i vattenbad. 

D. Vet ej. 

 

Där det korrekta svaret för fråga 3 är A. Användarna hade 2/10 rätt. 

 

Fråga 4: Hur mycket mindre el tror du att en långenergilampa använder sig av i 

jämförelse med en vanlig glödlampa? 

A. 65 % 

B. 75 % 

C. 85 % 

D. Vet ej. 

 

       Där det korrekta svaret för fråga 4 är B. Användarna hade 5/10 rätt. 
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Fråga 5: Hur stor del av ett hushålls årsförbrukning tror du utgörs av tekniska prylar 

som är i stand-by läge? 

A. 16 % 

B. 18 % 

C. 21% 

D. vet ej. 

 

Där det korrekta svaret för fråga 5 är B. Användarna hade 5/10 rätt. 

 

Totalt hade gruppen 31/50 rätt vilket motsvarar 62%. Gruppens medvetenhetskvot 

motsvarar nivå 4 i graderingssystemet. 

5.1.3 Attitydmoment 

I detta moment angav användarna hur ofta det utför ett visst betende i hemmet. 
Aldrig/mycket sällan/sällan och ofta/mycket ofta/alltid sammanställs till antingen bra eller 
dålig attityd beronde på om utförandet är bra eller dåligt ur energisynpunkt. 

 
 
Fråga 1: 

 
Figur 5.1.3.1 - visar hur ofta användarna diskar under rinnande vatten. 
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Diska under rinnande vatten är inte energieffektivt och är därmed dåligt att utföra 
ofta/mycket ofta eller alltid. Figur 5.1.3.1 visar att 4 av 10 användare utför detta sällan. 
Därav räknas det som att 4/10 av användarna har bra attityd i detta moment. 

 
Fråga 2: 

 
Figur 5.1.3.2 - Visar hur ofta användarna kokar upp vatten med vattenkokare. 

 
Koka upp vatten med vattenkokare vid matlagning är energieffektivt och är därmed bra att 
utföra ofta/mycket ofta eller alltid. Figur 5.1.3.2 visar att 3 av 10 användare utför detta ofta 
eller alltid. Därav räknas det som att 3/10 av användarna har bra attityd i detta moment. 

 
Fråga 3: 

 
Figur 5.1.3.3 - Visar hur ofta användarna tinar mat i antingen mikrovågsugn eller i vattenbad. 
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Tina frysvaror i mikrovågsugn eller i vattenbad är inte energieffektivt och är därmed dåligt 
att utföra ofta/mycket ofta eller alltid. Figur 5.1.3.3 visar att 2 av 10 användare utför detta 
sällan. Därav räknas det som att 2/10 av användarna har bra attityd i detta moment. 

 
      Fråga 4: 

 
Figur 5.1.3.4 - Visar hur ofta användarna lämnar lampor tända. 

 
Lämna lampor tända i rum där ingen vistas är inte energieffektivt och är därmed dåligt att 
utföra ofta/mycket ofta eller alltid. Figur 5.1.3.4 visar att 5 av 10 användare utför detta 
aldrig/mycket sällan eller sällan. Därav räknas det som att 5/10 av användarna har bra 
attityd i detta moment. 

 
      Fråga 5: 

 
Figur 5.1.3.5 - Visar hur ofta användarna lämnar tekniska enheter i stand-by läge. 
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Lämna tekniska enheter i stand-by läge är inte energieffektivt och är därmed dålig att 
utförat ofta/mycket ofta eller alltid. Figur 5.1.3.5 visar att 3 användare 10 som utför detta 
aldrig/mycket sällan eller sällan. Därav räknas det som att 3/10 av användarna har bra 
attityd i detta moment. 
 
Totalt hade gruppen 17/50 rätt vilket motsvarar 34 %. Gruppens attitydskvot motsvarar 
nivå 2 i graderingssystemet. 

 

5.1.4 Medvetenhet i förhållande till attityd 

Tabell 5.1.4.1 - Sammanställer användarnas resultat i båda momenten. 

Frågor / moment Medvetenhet Attityd 

1. Diska effektivt 10/10 4/10 

2. Koka smart 8/10 3/10 

3. Tina smart 2/10 2/10 

4. Lampor 5/10 5/10 

5. Stand-by 6/10 3/10 

 31/50 = 62% 17/50 = 34 % 

 

Tabell 5.1.4.1 visar en översiktsbild över hur gruppen svarade på samtliga frågor i båda 

momenten. I tabellen 5.1.4.1 beräknas även gruppens totala medvetenhetskvot som 

motsvarar nivå 4 i graderingssystemet och gruppens totala attitydskvot som motsvarar nivå 

2 i graderingssystemet. Attityden i förhållande till medvetande inom området är 2 nivåer 

sämre än vad den borde vara om gruppen ska motsvara sin medvetenhet. 

 

5.2 Applikationen 
Efter att användarna fick använda applikationen i 14 dagar erhölls passiv data utifrån 

användarnas använde. 
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5.2.1 Level och erfarenhetspoäng 

Användarnas level och erfarenhetspoäng efter applikationstestets slut. 

 

Tabell 5.2.1.1 - Resultat från hushåll 1 

Användare Level Total erfarenhetspoäng 

C 11 1315 

I 11 1275 

B 8 940 

G 6 650 

F 2 85 

 

      Tabell 5.2.1.2 - Resultat från hushåll 2 

Användare Level Total erfarenhetspoäng 

J 9 1125 

A 6 625 

D 6 620 

E 4 415 

H 4 365 

 

I tabell 5.2.1.1 och 5.2.1.2 ses användarnas individuella prestation i hushåll 1 samt i hushåll 

2. Vid första anblick ses tydligt att användarna i hushåll 1 har både högsta level och lägsta 

level bland båda hushållen, vilket betyder att hushåll 1 har större skillnad i högsta och 

lägsta level. Hushåll 2 har i förhållande till hushåll 1 en mer jämn spridning i level och har 

därmed mindre skillnad i högsta och lägsta level. 
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Det totala medelvärdet i level och erfarenhetspoäng för hushåll 1 är följande: 

 

medel1.1 = 7,6 ≈ 8 level    medel1.2 = 853 erfarenhetspoäng 

 

      Det totala medelvärdet i level och erfarenhetspoäng för hushåll 2 är följande: 

 

medel2.1 = 5,8 ≈ 6 level    medel2.2 = 630 erfarenhetspoäng 

 

Det totala medelvärdet i level samt i erfarenhets poäng skiljer sig en del mellan hushållen. 

Hushåll 1 erhöll en högre snitt level och därav högre erfarenhetspoäng. Det visar på att 

hushåll 1 hade ett högre genomsnitt i gjorda uppdrag än hushåll 2. Hushåll 1 hade i 

slutändan samlat 35% mer erfarenhetspoäng än hushåll 2. 

 

5.2.2 Uppdrag 

Under testaperioden har användarna tillsammans utfört 418 uppdrag under 14 dagar. Där 

hushåll 1 bidrog med 241 gjorda uppdrag (58%) och hushåll 2 med 177 gjorda 

uppdrag(42%). 

 

5.2.2.1 Genomsnittliga uppdrag per dag 

Genomsnittet för hur många uppdrag hushåll 1 och hushåll 2 gjort per dag under 

testperioden.  
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Figur 5.2.2.1.1 - Genomsnittet på hushåll 1 utförda uppdrag per dag. 

 

I figur 5.2.2.1.1 visas genomsnittet på hushålls 1 utförda uppdrag per dag. Grafen visar en 

positiv trend i hushållets genomförande av uppdrag.  

 
Figur 5.2.2.1.2 - Genomsnittet på hushåll 2 utförda uppdrag per dag. 

 

I figur 5.2.2.1.2 visas genomsnittet på hushålls 1 utförda uppdrag per dag. Grafen visar en 

negativ trend i hushållets genomförande av uppdrag. 
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Diagram 5.2.2.1.1 gentemot diagram 5.2.2.1.2 ser ut att ha en mer ojämn kurva. Genom att 

beräkna båda diagrammens skillnader i toppar och dalar kan ett värde tas fram för att 

kunna ställa dem mot varandra i ojämnhet. Ett högre värde motsvarar en högre ojämnhet i 

kurvan och även i gjorda uppdrag per dag. Ett lågt värde är att föredra. 

 

∆ojämnhethushåll1 = 32 

∆ojämnhethushåll2 = 17 

 

Sammanfattningsvis framträder det att hushåll 1 har en positiv trendkurva, gjort totalt fler 

uppdrag än hushåll 2, men har en högre ojämnhet i utförandet av uppdrag. Hushåll 2 har 

negativ trendkurva, gjort färre uppdrag än hushåll 1, men har en jämnare kurva i utförande 

av uppdrag. 

 

5.2.2.2 Varians 

Det är även intressant att undersöka de olika hushållens variation i val av uppdrag. Med 

hjälp av att beräkna ett variansvärde (σ2) går det att se användarnas mönster under 

testperioden. Om användaren har en högre siffra innebär det att den har varit mer benägen 

till större varians i val av uppdrag och lägre siffra innebär tvärtom. 

 

Tabell 5.2.2.2.1 - Resultat från hushåll 1 

Användare σ2  

C 67,58 

D 71,8 

G 60,67 

I 49,95 

B 59,01 
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   Tabell 5.2.2.2.2 - Resultat från hushåll 2 

Användare σ2 

H 30,91 

E 31,39 

J 46,59 

A 55,89 

D 51,26 

Tabell 5.2.2.2.1 har vid första ögonkast högre värden än tabell 5.2.2.2.2 Genom att beräkna 

båda hushållens genomsnittliga värde i varians kan det tydligare sättas mot varandra. 

σ2 medelvärdehushåll1 = 61,8 

σ2 medelvärdehushåll2 = 43,1 

Sammanfattningsvis framträder det att hushåll 1 har en större varians i gjorda uppdrag. 

Användarna i hushåll 1 var således mer benägna till att göra flera olika uppdrag eller 

alternativt att testa nya uppdrag, medan hushåll 2 helst hade ett par specifika uppdrag de 

kontinuerligt utförde. 

5.2.2.3 Specialuppdrag 

I applikationen fanns det möjlighet till att utföra specialuppdrag som kräver mer utav 

användarna och genererar därav mer poäng och pengar. 

Totalt utfördes 13 specialuppdrag där hushåll 1 utförde 10 av 13 (77 %) och hushåll 2 

utförde 3 av 13 (23 %). Detta visar att på hushåll 1 var mer benägna till att utföra 

specialuppdrag under testperioden. 
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5.2.3 Shop 

I applikation fanns det även möjlighet till att använda shoppen för att använda sina pengar 

för att uppgradera solrosen. 

 

Totalt utfördes 17 specialuppdrag där hushåll 1 utförde 13 av 17 (76 %) och hushåll 2 

utförde 4 av 17 (24 %). Detta visar på att hushåll 1 var mer benägna till att göra köp i 

shoppen och därav uppgradera sin solros under testperioden. 

5.3 Avslutande enkät 
Efter att användarna genomfört testperioden med applikationen i två veckor uppföljdes 

testperioden med en avslutande enkät där användarna fick svara på om de hade hade en 

topplista eller diagram på highscore-sidan följt av ett par friare frågor (se bilaga 2). 

 

5.3.1 Resultat från hushåll 1 

I denna etapp sammanställs enkätsvaren från hushåll 1 som på “highscore”-sidan 

representerade användarnas prestationer visuellt i form av en topplista. Uppdelningen är 

utformad efter frågorna i den avslutande enkäten. 

 

5.3.1.1 Motivation till användande 

Det som främst fick användarna i hushåll 1 motiverade till att återanvända applikationen var 

de spelifierande aspekterna. Flera nämner solrosens utvecklande, samlandet av poäng och 

topplistan som gav med sig ett tydligt tävlingselement. Nedan lyfts ett citat fram från en 

användare i hushåll 1 som påpekar betydelsen av topplistan som motivation i 

applikationen. 

 

“För att vinna på leaderboard. Att vinna över andra var av större betydelse än att vara 

miljömedveten.” 
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Det nämndes även att designen var fin och applikationen var lätt att använda vilket gjorde 

det roligt att använda applikationen. Utöver spelifierings aspekten kände även några att 

miljöaspekten var en motiverande faktor. Nedan visas ett utdrag från en användare. 

 “Miljöaspekten var dock också en motiverande faktor. Jag började efter några dagar 

aktivt tänka på min elkonsumption.” 

5.3.1.2 Påverkan på beteende kring el i hemmet 

4 av 5 i hushåll 1 anser att applikationen har påverkat deras beteende kring el i hemmet 

positivt. De nämner att deras medvetenhet inom området har ökat, vilket har gjort att de 

tänker mer på vad som är det mest miljösmarta valet. Den ökade förståelsen har även fört 

med sig ett tankesätt där eftertanke om vad som är det miljösmarta valet att göra i en 

situation samt varför det miljösmarta valet görs. 

5.3.1.3 Har kunskapsnivån ökat 

4 av 5 i hushåll 1 ansåg att deras kunskap inom området har ökat med hjälp av 

applikationen. En användare i hushåll 1 ansåg inte att personens kunskap inom området 

har ökat med hjälp av applikationen. Kommentar från deltagaren i hushåll 1 om varför den 

inte kände att den ökat sin kunskap. 

5.3.1.4 Användarnas reflektioner 

4 av 5 i hushåll 1 anser att applikationen har ändrat någon form av beteende och inställning 

hos en själv och majoriteten tror att de kommer fortsätta med att göra miljösmarta val i 

hemmet. Urplock av kommentarer: 

“Ja, eftersom jag använt appen nu i två veckor har jag skapat flera nya vanor som jag 

hoppas kommer stanna kvar även nu efteråt.” 
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 “Troligen har min inställning påverkats något, iallafall till de sakerna jag inte visste om 

förut. Jag har lätt för att använda mig av miljövänligare metoder om de inte innebär 

någon större insats från min egen sida så förhoppningsvis fortsätter några av de 

sakerna jag lärt mig.” 

“Jag har redan nu börjat tänka mer på min energikonsumption, även om jag inte 

använder appen längre. Duschar snabbare, kokar upp vatten med bryggare och så 

vidare. Så sammanfattningsvis så var tävlingen den främsta anledning till att jag började 

använda appen, men med tiden så började jag att ”gå på vana” gällande att göra saker 

som använde sig utav mindre el.“ 

5.3.2 Resultat från hushåll 2 

I denna etapp sammanställs enkätsvaren från hushåll 2 som på “high score”-sidan 

representerade deltagarnas prestationer visuellt i form av ett cirkeldiagram där deltagarna 

såg hur stor del av sina uppnådda prestationer utgjordes av hela hushållet. Uppdelningen 

är utformad efter frågorna i den avslutande enkäten. 

 

5.3.2.1 Motivation till användande 

De faktorerna som hushåll 2 tyckte motiverade till att återanvända applikationen var att 

spridda. Majoriteten nämnde att den spelifierande aspekten av applikationen var mest 

motiverande. De spelifieringselement som nämndes var solrosen utvecklande, jämförandet 

av sin egen prestation gentemot de andra i hushållet och att det hade lagts ned tid på de 

grafiska elementen. En mindre del av hushåll 2 tyckte att det var feedbacken i applikationen 

som motiverade till kontinuerligt användande av applikationen. Specifikt nämndes att 

informationen som följde med varje uppdrag var motiverande för att kunna se varför 

uppdragen var viktiga att genomföra ur energisynpunktsvinkel. En användare i hushåll 2 

nämnde att motivationen för denne kom från ämnet i sig. Nedan lyfts en av användarnas 

kommentar fram. 

”Att det är en viktig fråga, energiförbrukning. Vad man gör av med och vad man kan 

förbättra i sitt hem.” 
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5.3.2.2 Påverkan på beteende kring el i hemmet 

Alla i hushåll 2 ansåg sig blivit påverkade positivt kring sina beteenden om el i hemmet. Alla 

nämner att deras medvetenhet inom området har ökat, vilket har gjort att de tänker mer på 

att fortsätta göra miljösmarta i vardagen. Den ökade förståelsen ger med sig ett driv om att 

fortsätta göra miljösmarta val i hemmet. 

 

5.3.2.3 Har kunskapsnivån ökat 

4 av 5 i hushåll 2 ansåg att deras kunskap inom området har ökat med hjälp av 

applikationen. En användare i hushåll 2 ansåg inte att dens kunskap inom området har ökat 

med hjälp av applikationen. 

 

5.3.2.4 Användarnas reflektioner 

5 av 5 o hushåll 2 anser att applikationen har ändrat någon form av bettende och inställning 

hos en själv och alla tror att de kommer fortsätta med att göra miljösmarta val i hemmet. Ett 

urplock av kommentarerna:  

 

”Absolut! Vissa uppdrag var saker som man inte ens visste själv vilket man blev 

chockad över. Så det ska appliceras.” 

 

”Ja det kommer jag absolut att göra, man tänker mer på de vanliga sysslorna man gör 

när man har fått kunskap om dem.” 

”Yup. Jag tror verkligen att jag ska försätta med det. Jag tycker bara att jag inte har 

ändrat så mycket på mina vanor. Men jag fick ännu bättre förståelse varför det jag gör 

är rätt.” 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet i studien länkat med teorin samt underfrågor. Vi tar 

även upp kritik mot studien och förslag på framtida forskning och tillämpningar. 

 

6.1 Diskussion kring resultat 

Det som direkt ges av resultatet i denna studie är att valet av spelelement är kritiskt för 

motivationen att använda applikationen. Som tidigare nämnt delade vi upp våra 10 

användare i två hushåll helt slumpmässigt, och den enda skillnaden mellan dessa var att 

hushåll 1 hade en klassisk topplista som återkoppling och hushåll två hade en pie-chart för 

att se hur mycket man bidragit med till helheten. Hushållen kunde alltså bara se sin egen 

typ av återkoppling och resultatet av detta är slående starkt.  

 

Hushåll 1 som hade den klassiska tävlingsinriktade topplistan har presterat bättre i 7 av 8 

kategorier som vi loggat under studien. Hushåll 1 hade högre level, erfarenhetspoäng, 

utförda uppdrag, aktivitet, antal köpta saker och de överlägset högsta poängen av alla 10 

användare. Hushåll 1 hade även högre varians när det gällde utförda uppdrag, med varians 

menar vi hur benägen en användare är att utföra nya uppdrag. I kontrast kan vi se att 

hushåll 2 gjorde sina uppdrag mer på rutin och hade då betydligt lägre varians. Det enda 

som hushåll 2 var bättre än hushåll ett i är att de var mycket jämnare i uppdrag utförda per 

dag, i hushåll 1 var det mer toppar och dalar.  

 

Det vi kan se av dessa resultat är att tävlingen motiverar kraftigt, men den kan också ha 

negativa effekter på studien, mer om det i 6.2 Studiekritik. 

 

Det vi ser när ett spelelement motiverar på denna nivå är att oavsett var användaren 

befinner sig i Foggs beteendemodell (Fogg, 2009) så är det motivationsnivån som är den 
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starkaste drivkraften till att skapa ett autonomt beteende. Därför är avsaknaden av ett 

tävlingsmoment i hushåll 2 den tydliga boven i dramat, det ger oss det tydliga svaret på 

vilket spelelement som motiverar mest. Men icke att förglömma så är det kombinationen av 

flera element som skapar miljön där topplistan kan få ut sin fulla kraft. 

 

Återkopplingen vi fått av användarna i den avslutande enkätundersökningen gav svar på 

vad de själva tyckte motiverade dem mest. Hushåll 1 har inte helt överraskande svarat att 

det var topplistan, poängökning, gå upp i level och miljöaspekten som motiverade mest. 

Medan hushåll 2 har svarat delvis som hushåll 1 men också att den direkta återkopplingen 

genom faktarutorna var motiverande. Den slutsats som börjar komma fram av detta är att 

även om hushåll 1 kanske presterade bättre i spelet, så kanske det är hushåll 2 som lärt sig 

mest och har störst chans att skapa en vana eller beteende av detta.  

 

En aspekt till som också talar för detta är en negativ speleffekt som framkommer genom 

tävlingar och det är tävlingsinstinkten. Många kanske har utfört uppdrag bara för att vinna, 

eller rent av fuskat bara för att vara högst på listan. Detta är bara antaganden från vår sida 

men dessa bör tas upp då det kan ha stor påverkan på framtida studier.  

 

6.1.1 Underfrågor 

Kan olika sorters spelelement ha olika påverkan? Positiva som negativa. 

Som tidigare nämnt i diskussion och resultat av denna studie så är det kombinationen av 

spelelement som skapar förutsättningarna för en positiv påverkan. Det ger oss också 

indirekt svaret på frågan då en dålig sammansättning eller ett ensamt spelelement utan 

komplement skulle ge en direkt negativ effekt. Till exempel en applikation med 

tävlingsmoment men utan återkoppling skulle helt döda syftet med tävlingen.  
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Vilken typ av spelifieringselement är mest motiverande för att förändra vanor på kort 

tid? 

Denna delfrågas besvarades i avsnitt 6.1 Diskussion kring resultat. 

 

6.2 Metodkritik 

Som tidigare nämnt så är det flera brister i denna studie när det kommer till tillförlitlighet. 

Den första delen är det låga deltagarantalet som endast är 10 personer, vilket gör att vi inte 

kan dra några egentliga paralleller på hur applikationen skulle fungera i stor skala. Det vi 

däremot kan se är att om resultaten vi fått på våra 10 deltagare kan appliceras på en större 

population så skulle det ha en mycket stor effekt på elkonsumtionen. 

 

Nästa bit som vi anser är bristande är att deltagarna i studien mer eller mindre är tvingade 

att delta då de annars inte får några högskolepoäng för kursen DM1578. Detta gör att vi 

inte på riktigt kan se någon ärlig bild av mängden användande då et krävs av studenterna 

att delta.  

 

Ännu en till länk som kunde varit starkare är sista biten i studien. Vi hade hellre velat gjort 

enskilda intervjuer med användarna eller hållit i fokusgrupper med varje hushåll. Tiden 

räckte dock inte till för detta och därav fick användarna en enkät med färre men bredare 

frågor. Vi hade även velat ha den avslutande enkäten/intervjun en längre tid efter avslutad 

studie för att då enkelt kunnat se om det faktiskt skapats beteenden eller vanor hos 

användarna. 

 

Den sista biten som bör nämnas är tävlingsaspekten som menar att vissa deltagare kanske 

bara klickade i att de gjort uppdrag för att vinna och för att kunna köpa mer saker i affären. 

Men detsamma gäller alla spel av den här typen, då denna typ av spel kräver en form av 

ärlighet gentemot spelet, men också mot sig själv. En till sak som påverkar deltagarna är 
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Hawthorne-effekten som är att deltagare i en studie utför saker eller svarar på ett sätt som 

de egentligen inte skulle gjort bara för att de vet att de är övervakade. Beskrivning och 

forskning kring Hawthorn-effekten finns på About Educations hemsida under avsnittet What 

is the Hawthorne effect? (2015) 

 

6.3 Fortsatta studier och utvecklande av applikationen 

Vid en fortsatt utveckling av applikationen bör den utformas och testas i riktiga hushåll där 

deltagarna själva får klicka i vem de bor med och därigenom bidra till den sociala aspekten 

att man tävlar mot sin familj eller vänner. En klassisk topplista bör användas då den kraftigt 

ökade motivationen hos användarna.  

 

Applikationen bör kodas om till en s.k native application så stöd för push-notiser finns. 

Push-notiser i sig skulle kunna agera som en påminnelse om att utföra eller skriva i de 

uppdrag man utfört. Det skulle även krävas en kontinuerlig uppdatering av uppgraderingar 

till blomman och nya saker i affären för att hela tiden hålla motivationen uppe hos 

användaren. Det bör även läggas till mer långsiktiga mål som fler badges eller mål som 

bara kan uppnås t.ex. efter 30 inloggade dagar i streck.  

 

Mer återkopplande statistik bör finnas för varje användare då t.ex. att kunna se en 

utvecklingskurva på antal uppdrag eller hur mycket energi man sparat under en viss tid kan 

agera som en extra morot. Det finns otaliga spelelement vi skulle velat lägga till i mån av 

tid, och vår rekommendation är att en vidare utveckling skulle innehålla många fler 

spelelement men de får absolut inte vara ogenomtänkta. Spelelement bör endast läggas till 

om de är väl valda och fyller ett tydligt syfte. 
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7. Slutsats 

Avslutningsvis gör vi ett försök till att besvara problemformuleringen och sammanfattar 

studien i sin helhet. 

7.1 Problemformulering och syfte 

Går det att öka energimedvetenhet genom spelifiering och därmed förbättra vanor 

och attityd kring elförbrukning i hemmet?  

Av den återkoppling vi fått genom de båda enkäterna så har användarna varit överlag 

mycket positiva till både syftet och applikationen i sig. Många uttryckte att de inser att det 

är viktigt att ändra vissa beteenden för miljöns skull men att de saknar verktyget för att 

verkligen göra något åt det.  

Genom testet av applikationen fick vi överväldigande bra svar då användarna utförde mer 

än dubbelt så många uppdrag som vi förutspådde, detta är ett bra mått på att 

applikationen var väl genomtänkt och skapad. Det visar även att användarna på något sätt 

motiverades att göra en skillnad i deras vardag för miljöns skull och allt detta på grund av 

en spelifierad app. 

Vår studie pekar på att det i sin helhet går att öka medvetenhet genom spelifiering, men 

processen bakom spelifieringen måste vara mycket genomtänkt och väl motiverad till 

målgruppen. När det kommer till vanor kan vi tydligt se tendenser hos användarna, men det 

är tyvärr svårt att säga om dessa vanor kommer utvecklas till manifesta beteenden på detta 

korta tidsspann. Avslutningsvis vill vi dela ett citat från en av användarna som återspeglar 

bra med det vi ville åstadkomma. 

“Jag har redan nu börjat tänka mer på min energikonsumption, även om jag inte 

använder appen längre. Duschar snabbare, kokar upp vatten med bryggare och så 

vidare. Så sammanfattningsvis så var tävlingen den främsta anledning till att jag började 

använda appen, men med tiden så började jag att "gå på vana" gällande att göra saker 

som använde sig utav mindre el.“ – En av användarna i hushåll 1  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Inledande enkät 
Fråga 1: Vad tror du är mest energieffektivt? 
Energieffektivitet - "Använda mindre energi för samma ändamål". 
    ▢  Diska under rinnande vatten. 
    ▢  Diska i fylld diskho. 
    ▢  Vet ej. 
 
Fråga 2: Vad tror du är mest energieffektivt? 
Energieffektivitet - "Använda mindre energi för samma ändamål". 
     ▢  Koka vatten på spisen. 
     ▢  Koka vatten i vattenkokare. 
     ▢  Vet ej. 
 
Fråga 3: Vad tror du är mest energieffektivt? 
Energieffektivitet - "Använda mindre energi för samma ändamål". 
    ▢  Tina frysvaror i kyl. 
    ▢  Tina frysvaror i micro. 
    ▢  Tina frysvaror i vattenbad. 
    ▢  Vet ej. 
 
Fråga 4: Hur mycket mindre el tror du att en långenergilampa använder sig av i 
jämförelse med en vanlig glödlampa? 
    ▢  65 % 
    ▢  75 %  
    ▢  85 % 
    ▢  Vet ej. 
 
Fråga 5: Hur stor del av ett hushålls årsförbrukning tror du utgörs av tekniska prylar som 
är i stand-by läge? 
Tv i standby, dator i sleep/hibernate, mobilladdare inkopplad men ingen mobil ansluten etc. 
    ▢  16 % 
    ▢  18 % 
    ▢  21% 
    ▢  Vet ej. 
 
Fråga 6: Hur ofta diskar du under rinnande vatten? 
   ▢ Aldrig  
   ▢ Mycket sällan (1 gång/månaden) 
   ▢ Sällan (flera gånger i månaden) 
   ▢ Ofta (fler gånger i veckan) 
   ▢ Mycket ofta (dagligen) 
   ▢ Alltid 
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Fråga 7: Hur ofta kokar du upp vatten med vattenkokare först vid matlagning? 
   ▢ Aldrig  
   ▢ Mycket sällan (1 gång/månaden) 
   ▢ Sällan (flera gånger i månaden) 
   ▢ Ofta (fler gånger i veckan) 
   ▢ Mycket ofta (dagligen) 
   ▢ Alltid 
 
Fråga 8: Hur ofta tinar du frysvaror i mikrovågsugn eller med hjälp av vattenbad? 
   ▢ Aldrig  
   ▢ Mycket sällan (1 gång/månaden) 
   ▢ Sällan (flera gånger i månaden) 
   ▢ Ofta (fler gånger i veckan) 
   ▢ Mycket ofta (dagligen) 
   ▢ Alltid 
 
Fråga 9: Hur ofta lämnar du lampor tända i rum som du inte är i? 
   ▢ Aldrig  
   ▢ Mycket sällan (1 gång/månaden) 
   ▢ Sällan (flera gånger i månaden) 
   ▢ Ofta (fler gånger i veckan) 
   ▢ Mycket ofta (dagligen) 
   ▢ Alltid 
 
Fråga 9: Hur ofta lämnar du tekniska prylar i stand-by läge? 
Tv i standby, dator i sleep/hibernate, mobilladdare inkopplad men ingen mobil ansluten etc. 
   ▢ Aldrig  
   ▢ Mycket sällan (1 gång/månaden) 
   ▢ Sällan (flera gånger i månaden) 
   ▢ Ofta (fler gånger i veckan) 
   ▢ Mycket ofta (dagligen) 
   ▢ Alltid 

 

Bilaga 2 - Avslutande enkät 
Fråga 1: Hade du en topplista eller ett cirkeldiagram på highscore-fliken i applikationen? 
   ▢ Topplista 
   ▢ Cirkeldiagram 
 
Fråga 2: Vilka var de största faktorerna som motiverade dig till att kontinuerligt använda 
applikationen? 
Om du inte använt applikationen kontinuerligt, förklara vilka delar som saknades för att 
motivera dig till användande. 
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Fråga 3: Anser du att applikationen på något sätt har påverkat ditt beteende kring el i 
hemmet?
Oavsett svar så förklara gärna. Jämför gärna med tiden innan apptestet började.

Fråga 4: Anser du att din kunskap inom området har ökat?
Oavsett svar så förklara gärna.

Fråga 5: Om du anser att applikationen ändrat någon form av beteende eller inställning 
hos dig, tror du att du kommer fortsätta med detta beteende nu när studien är avslutad?
Förklara gärna i vilken utsträckning du tror att ett beteende/inställning kommer stanna. Om 
inte, förklara varför.

Bilaga 3 - Uppdragssida och affär 

Bilaga 3.a (bilden till vänster) är uppdragsida. Bilaga 3.b (bilden till höger) är shoppen.
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Bilaga 4 - Utvecklingsfaser 
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Bilaga 5 - Uppgraderingar 
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Bilaga 6 - Medvetenhetssvar från inledande enkät 

Fråga 1:

Fråga 2:

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	  

Diska	  i	  rinnande	  vaUen	  

Diska	  i	  fylld	  diskho	  

Vet	  ej	  

Antal	  användare	  

Al
te
rn
a:

v	  

Vad	  tror	  du	  är	  mest	  
energieffek:vt?	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	  

Koka	  vaUen	  på	  spisen	  

Koka	  vaUen	  i	  vaUenkokare	  

Vet	  ej	  

Antal	  användare	  

Al
te
rn
a:

v	  

Vad	  tror	  du	  är	  mest	  
energieffek:vt?	  
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Fråga 3: 

 
Fråga 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0	   2	   4	   6	   8	   10	  

Tina	  frysvaror	  i	  kyl	  

Tina	  frysvaror	  i	  mikrovågsugn	  

Tina	  frysvaror	  i	  vaUenbad	  

Vet	  ej	  

Antal	  användare	  

Al
te
rn
a:

v	  

Vad	  tror	  du	  är	  mest	  
energieffek:vt?	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  

65%	  

75%	  

85%	  

Vet	  ej	  

Antal	  användare	  

Al
te
rn
a:

v	  

Hur	  mycket	  mindre	  el	  tror	  du	  a6	  
en	  lågenergilampa	  använder	  sig	  
av	  i	  jämförelse	  med	  en	  vanlig	  

glödlampa?	  
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Fråga 5:

Bilaga 7 – Badges 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

16%	  

18%	  

21%	  

Vet	  ej	  

Antal	  användare	  

Al
te
rn
a:

v	  

Hur	  stor	  del	  av	  e6	  hushålls	  
årsförbrukning	  tror	  du	  utgörs	  av	  
tekniska	  prylar	  som	  är	  i	  stand-‐by	  

läge?	  
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