
DEGREE PROJECT, IN  , FIRST LEVELMEDIA TECHNOLOGY
STOCKHOLM,  SWEDEN 2015

Topplistan som motivationsfaktor

RICKARD BERGELING AND ERIK FORSBERG

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CSC COMPUTER SCIENCE AND COMMUNICATION



Sammanfattning 

Väldesignade spel är naturligt motiverande för att hålla kvar sina spelare. För att ett spel ska bli 
framgångsrikt är det viktigt att det innehåller motivationsförstärkare. På senare år har element hämtade 
från speldesign även använts inom andra områden, utanför sin vanliga kontext. Detta sammanfattas i 
begreppet gamification (sv. spelifiering).  

Syftet med vår studie var att undersöka hur gamification kan påverka användandet av en applikation som 
är skapad i syfte att uppmuntra en miljövänlig livsstil. Detta gjorde vi genom att låta två testgrupper med 
studenter från programmet för Medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan använda varsin applikation 
under åtta dagar. Applikationerna var identiska sånär som på en komponent: en av dem innehöll en 
topplista, vilket är en vanlig motivationsförstärkare inom speldesign. Utöver de data som vi samlade in 
genom applikationerna så lät vi även användarna svara på ett antal enkäter för att få kvalitativa svar 
angående deras användning av applikationen.  

Resultaten visar att topplistan inte har fungerat som en motivationsförstärkare i det här fallet, men att 
många användare funnit motivation i att se sin personliga statistik. Införandet av topplistan krävde också 
att vi införde ett underliggande poängsystem. I diskussionen och analysen för vi resonemang om möjliga 
orsaker till undersökningens utfall. En möjlig förklaring till varför topplistan inte har höjt användarnas 
motivation kan vara poängsystemets utformning. Vidare visar resultatet att användare från olika årskurser 
visat på varierad motivation att använda applikationen. Studenter i årskurs ett och två har generellt 
presterat bättre än studenter i högre årskurser. 

  



Abstract 

Well-designed games are naturally motivational to keep the players interested. For a game to be 
successful, it has to contain motivators. Recent years have seen elements from games used in other areas, 
out of their normal context. This is what is called gamification.  

The purpose of our study is to examine how we can use common gamification elements to motivate our 
users to be more environmentally friendly. We have done this by letting two groups of students from the 
Programme of Media Technology at The Royal Institute of Technology use two separate applications. The 
study lasted for eight days and the two applications were identical except for one component – one of 
them contained a leaderboard, which is a common motivator in game design. 

We can see from our results that the leaderboard has not motivated our participants to be more 
considerate of the environment. A lot of people did however find motivation in their personal statistics. 
The use of a leaderboard required us to also implement an underlying points-system, one explanation to 
our outcome could be how this system was designed.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Well-designed games are good motivators by nature, as they imbue players with clear 
goals and a sense of reward and fulfillment, thus encouraging them to persist and endure 
in their quests. Recently, this motivational power has started to be applied to non-game 
contexts, a practice known as Gamification. This adds gaming elements to non-game 
processes, motivating users to adopt new behaviors, such as improving their physical 
condition, working more, or learning something new.” - (Barata et al. 2013) 

Det bedrivs alltmer akademisk forskning kring det stora ämnet och begreppet gamification (Hamari et al. 
2014; Deterding, Dixon, et al. 2011; Sailer et al. 2013; Denny 2013). Det första dokumenterade 
användandet av termen var 2008 (Deterding, Dixon, et al. 2011).  

Då det är ett så pass nytt begrepp är det viktigt att ha en tydlig definition av termen. Detta är syftet med 
Deterdings artikel From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”, nämligen att ta 
fram en formell definition av gamification för att underlätta framtida forskning inom ämnet. Vi har därför 
valt att använda oss av definitionen som Deterding et al. föreslår; “the use of game design elements in 
non-game contexts”. Viktigt att notera är att den här definitionen inte begränsar gamification till den 
alltmer allmänt förekommande digitala plattformen, då spel och speldesign i sig inte är enbart bundet till 
varken digitala eller icke-digitala medier. (Deterding, Sicart, et al. 2011) 

De studier som genomförts om gamification som motivationsförstärkare har inte bara varierande empiri 
utan även varierande resultat (Hamari et al. 2014). Flertalet rapporter drar dock slutsatser som stärker 
tesen att gamification ger fördelar gällande engagemang och värde hos användaren (Hamari et al. 2014; 
Denny 2013; Barata et al. 2013). Vanligast är att man i dessa studier inkorporerar spelelement så som 
poängsystem, badges och topplistor. (Hamari et al. 2014; Denny 2013)  

“Recent years have seen a rapid proliferation of mass-market consumer software that 
takes inspiration from video games. “ - (Deterding, Dixon, et al. 2011) 

Som tidigare nämnt är gamification ett relativt nytt område där det behövs fler empiriska resultat (Hamari 
et al. 2014), vilket är en av anledningarna till att vi har valt att genomföra vår studie inom detta område.  

1.2 Definitioner 

Nedan förklarar vi några av de vanligaste spelelementen samt begrepp som används inom området 
gamification. 
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Gamification “the use of game design elements in non-game contexts” (Deterding, Dixon, et al. 
2011) 

Svensk översättning: “användning av speldesignelement i en icke-spelkontext”.  

Poängsystem Poängsystem används för att kvantifiera användarens prestationer och används 
därför ofta som grunden till andra spelelement.  

Användaren belönas med poäng när denne utför förbestämda uppgifter som att 
exempelvis klara en bana i ett spel, besegra fiender eller samla ihop föremål.  

Badge Benämns även som “achievement” eller “trophy” och är en virtuell 
prestationsbelöning som tilldelas användaren då den utfört ett speciellt uppdrag. 
Underbyggs ofta av ett poängsystem, där en “badge” skulle kunna tilldelas 
användaren då denne har uppnått en viss poängsumma, eller samlat ihop ett visst 
antal föremål. 

Ett exempel på system som använder sig av badges för att uppmuntra till aktivt 
användande i en icke-spelkontext är www.stackoverflow.com. (Grant & Betts 2013) 

Topplista  En jämförelse mellan användare som underbyggs av ett poängsystem. Topplistans 
funktion är att presentera de användare med högst, alternativt lägst poäng. I många 
fall visas även din egen poäng i jämförelse med andras, i syfte att skapa ett 
tävlingsmoment mellan användarna. Detta är ett vanligt förekommande 
spelelement som återfinns i många spel- och icke-spelkontexter. 

1.3 Tidigare studier 

Ett exempel på en studie som inkluderade samtliga av de mest populära gamification-elementen är den 
som beskrivs i Engaging Engineering Students with Gamification - An empirical study (Barata et al. 2013). 
I denna studie har de tittat på hur “spelifieringen” av en kurs påverkat studenternas engagemang och 
resultat. Denna studie hade mycket positiva resultat där studenterna bland annat svarade 511 procent 
mer på varandras inlägg och själva initierade 845 procent fler trådar på kurshemsidan. Studenterna tyckte 
också att kursen, jämfört med andra, blev roligare och mer engagerande, fastän den krävde mer arbete.  

En annan, liknande undersökning redovisas i The Effect of Virtual Achievements on Student Engagement 
(Denny 2013) där ett välkänt och utbrett verktyg för skolor - PeerWise - användes för att se skillnad i 
engagemang hos studenter. PeerWise är ett system där studenterna i en kurs skapar flervalsfrågor som 
sedan deras medstudenter kan svara på, ge kritik på, eller kommentera. I undersökningen som 
genomfördes användes en testgrupp med strax över 1000 studenter. Gruppen delades upp slumpmässigt 
i två grupper, där den ena gruppen fick tillgång till en extra funktion i PeerWise, vilket var möjligheten att 
vinna badges. De kunde sedan se sina badges och vad som krävdes för att tjäna in fler; exempelvis att 
svara på, kommentera på eller att skapa frågor.  

Resultatet av undersökningen var tydligt, gruppen med belöningssystemet svarade i genomsnitt på 22 
procent fler frågor, och under endast en av de 26 dagarna som kursen sträckte sig svarade gruppen utan 
badges på fler frågor. Värt att notera är att andelen rätta svar inte skilde sig nämnvärt mellan de två 
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grupperna (69.29 procent för gruppen med tillgång till badges, respektive 69.26 procent för gruppen 
utan). Detta innebar att gruppen som kunde vinna badges inte bara svarade slumpmässigt på frågor för 
att nå fler badges - vilket var en av de potentiella problem som de kursansvariga oroade sig över. 

Metoden i Dennys undersökning är snarlik den vi har använt oss av i vår undersökning. Den största 
skillnaden är det införda spelelementet och kontexten, där Denny använde sig av badges för att öka 
studieengagemang och vi använde oss av en topplista för att minska negativ miljöpåverkan. Vi har i vår 
undersökning valt att undersöka en annan vanlig spelkomponent – topplistan och tittat närmare på dess 
påverkan och betydelse för användarna. Vi har valt att fokusera på denna komponent då den är vanligt 
förekommande och de allra flesta har stött på en topplista i någon form. Detta gjorde vi genom att efter 
vår bästa förmåga ha topplistan som unik skillnad mellan två testgrupper. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur användandet av en applikation som är skapad för att 
förändra användarnas dagliga miljövanor skiljer sig mellan två grupper där den ena har tillgång till en 
topplista där de kan se andra användares resultat. Vi valde att fokusera på hur gamification i form av 
topplistor fungerar som motivationsförstärkare inom förändring av miljöpåverkande vanor. 

Vår förhoppning var att undersökningens resultat skulle kunna säga någonting om hur man bättre kan 
utforma applikationer, inte minst de som skapas för att förbättra användarnas miljövanor. Vi hoppades 
även kunna säga något om övriga applikationer där man inkorporerar spelelement.  

1.5 Problemformulering 

Hur påverkas en användargrupp av att ha tillgång till ett jämförelsesystem i form av en topplista? 

1.5.1 Delfrågor 

● Hur väl når användarna sina uppsatta mål med, respektive utan möjligheten att jämföra sig med 
andra användare? 

● Hur stor uppoffring upplever användarna att det är att förändra en daglig vana med, respektive 
utan möjligheten att jämföra sig med andra användare? 

● Kan vi med hjälp av en applikation motivera användare att tänka mer på miljön? 
● Hur mycket upplever användarna med tillgång till topplistan att de har utfört sina mål på grund 

av sin placering i topplistan? 
● Kan vi se någon korrelation mellan de användare som bäst nått sina mål och de som mest frekvent 

tittat på topplistan? 
● Kan vi säga någonting om hur en applikation med en topplista ska utformas för att engagera och 

motivera sina användare? 

1.5.2 Hypoteser 

Huvudhypotesen var att användarna skulle finna motivation i att se andra användares framsteg i 
förhållande till sina egna. Vi hoppades också att kunna finna samband mellan användarnas poäng och 
deras användande av applikationen, med extra hänsyn till topplistan. Med användande avser vi här hur 
ofta användarna öppnar exempelvis topplistan eller på något sätt interagerar med applikationen. 
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2. Metod 

Vi har genomfört en undersökning där två deltagargrupper fått använda sig av två versioner av en 
applikation (härefter hänvisade till som "applikationerna") i vilken den ena gruppen har haft tillgång till 
en extra funktion: topplistan. Den grupp med tillgång till topplistan kommer härefter att benämnas som 
”testgrupp topplista” och gruppen utan kommer att benämnas som ”testgrupp standard”. De båda 
testgrupperna använde applikationerna parallellt under åtta dagar. Applikationernas syfte var att 
förbättra deltagarnas miljövanor genom att låta dem sätta upp dagliga mål, kopplade till deras 
miljöpåverkan.  

För att kunna dra slutsatser om huruvida topplistan och jämförelsefaktorn har varit en bidragande orsak 
till användarnas beteende så ville vi att applikationerna skulle skilja sig så lite som möjligt mellan de två 
grupperna. Vi valde därför att utveckla applikationerna själva och har tagit stor hänsyn till att 
användarupplevelsen skulle bli så lik som möjligt mellan de två grupperna. Vi tillämpade kunskaper som 
vi tillgodogjort oss inom området HCI (Human-Computer Interaction) från kurser som DH2620 Människa-
Datorinteraktion och DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben som båda ges på 
Kungliga Tekniska högskolan.  

2.1 Målsättning och motivation 

Eftersom applikationens syfte var att sätta upp mål kopplade till dagliga miljövanor så valde vi att titta på 
målsättningens påverkan på personligt resultat.  

Mål som är relativt svåra och specifika leder till högst prestation. Ej specificerade mål innebär att 
användaren endast kan göra sitt bästa och ger generellt sämre resultat. Detta beror på att ej specificerade 
mål är kompatibla med olika utfall, vilket inkluderar resultat som är sämre än personens bästa. (Locke 
1996) Vi har i undersökningen strävat efter att sätta upp så tydliga mål som möjligt, som 
undersökningsdeltagarna skulle känna var betydelsefulla och genomförbara. 

High commitment to goals is attained when (a) the individual is convinced that the goal 
is important; and (b) the individual is convinced that the goal is attainable (or that, at 
least, progress can be made toward it). - (Locke 1996) 

Att sätta upp mål är som mest effektivt när individen får återkoppling som visar på dennes framsteg mot 
det uppsatta målet. (Locke 1996) Vi valde därför att inkludera funktioner som visar användarens framsteg 
hos båda testgrupperna i form av en statistiksida.  

Mål som är satta för högt kan avskräcka individen från att försöka nå sina uppsatta mål. (Locke, E.A., 1996) 
Vi lät därför användarna själva välja hur många mål de ville sätta upp. På det viset avskräckte vi inte 
användarna genom att tvinga på dem mål som de var tvungna att genomföra. Vi lät därmed 
undersökningens intensitetsnivå bestämmas av användarna. 

2.2 Applikationsutveckling 

För att göra applikationen så lättanvänd och intuitiv som möjligt så genomförde vi användartester och 
utvecklade successivt en prototyp.  

Det vi kom fram till under användartesterna var att det efterfrågades ett enkelt och lättanvänt gränssnitt 
för att välja och skapa sina mål för dagen. Vi valde att ha instruktioner som visades för användaren första 
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gången de loggade in på applikationen för att undvika initial förvirring och svara på de vanligaste frågorna. 
Dessa instruktioner förklarade syftet med applikationen och instruerade användaren hur de skulle välja 
sina mål. Efter att användaren hade skapat och bekräftat sina mål visades applikationens huvudvy.  

Huvudvyn valde vi att bygga upp som en lista med de valda målen, där användaren endast behövde trycka 
på ett mål för att bocka av det och därmed markera det som avklarat. I listan visades även den poäng som 
målet gav när det bockades av. Målen sorterades efter antal poäng, där vi listade målen med högst poäng 
högst upp i listan för att uppmuntra användarna att utföra de mål som gav flest poäng först. 

Huvudvyn såg ut på samma sätt för båda testgrupperna. Deltagarna i testgrupp standard hade även 
tillgång till en annan vy i applikationen där de kunde se hur många poäng de olika målen gav, hur många 
poäng de samlat under dagen samt den totalpoäng som de ackumulerat under veckans gång. Vi valde att 
begränsa mängden information på statistikvyn för att användarna inte skulle känna sig överväldigade. 
Statistikvyn innehöll även grafisk presentation av användarnas resultat i form av cirkeldiagram över daglig 
och total statistik. Dessa cirkeldiagram var klickbara så att användarna kunde se hur många poäng de 
klarat och hur många de hade missat under dagen och totalt. För testgrupp standard syntes denna poäng 
alltså endast i statistikvyn.  

Deltagarna i testgrupp topplista hade utöver de två tidigare nämnda vyerna även tillgång till en tredje som 
innehöll en topplista. Denna vy hade två sidor som gick att växla mellan. På den första sidan kunde 
användarna se en daglig topplista och på den andra kunde de se en total topplista. På dessa sidor kunde 
användarna i testgrupp topplista se sin poäng i förhållande till andras– en möjlighet resterande användare 
inte hade. Bilder på hur applikationerna såg ut finns i bilaga 9.1, 9.2 och 9.3. 

Vi loggade användarnas interaktion med applikationen i syfte att utvinna data om exempelvis hur ofta de 
visat topplistan. Vi hoppades att detta tillsammans med data om användarnas snittpoäng per dag skulle 
kunna säga något om hur mycket topplistan påverkat deras resultat. 

2.3 Poängsystemet 

För att kunna jämföra de två gruppernas prestation och införa en topplista så behövde vi införa ett 
poängsystem i applikationerna. Poängsystemet fanns där för båda testgrupperna. 

Målen som användarna kunde välja mellan var poängsatta, där viktningen av de föreslagna målen var 
satta av oss, utifrån vad vi ansåg var rimligt. Detta kunde självklart påverka användarnas resultat, då en 
användare som exempelvis bor ensam har lättare att utföra vissa mål. Vi var medvetna om detta men 
valde att poängsätta aktiviteterna utefter vår upplevda svårighetsgrad. Vår förhoppning var att 
poängsättningen skulle ge en tillräckligt bra bas för att kunna göra en relevant jämförelse av de två 
grupperna. 

Nedan följer en lista på de mål som användarna kunde välja mellan. De kunde även lägga till egna mål om 
de tyckte att någonting saknades i listan. Mål skapade av användarna själva hade en förbestämd 
poängviktning på tio poäng. 

Uppgift Poäng 

Spara PET-flaskor och burkar för att panta 30 
Ät en vegetarisk lunch/middag 25 
Cykla eller gå till skolan/jobbet 25 
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Skilj på matrester och hushållssopor 20 
Diska inte under rinnande vatten 20 
Handla närodlat i största möjliga mån 20 
Källsortera konsekvent under dagen 20 
Ta kortare duschar 15 
Ät upp all mat eller gör matlåda av resterna, släng inget 15 
Släck alla lampor varje gång du lämnar huset 15 
Ta trapporna istället för att ta hissen konsekvent under dagen 15 
Ta med egna kassar när du handlar 15 
Kör endast fulla tvätt- och diskmaskiner 15 
Stäng av vattnet i handfatet när du tvålar in händerna 10 
Stäng av elektronik istället för standby (ej telefon) 10 
Dra ur laddaren ur väggen när den inte används 10 
Se till att alla lampor är släckta innan du somnar 10 

 

2.4 Undersökning 

För att dela upp användarna så jämnt som möjligt över de två grupperna började vi med att skicka ut en 
inledande enkät som alla undersökningsdeltagare fick svara på. Enkäten mailades ut innan 
undersökningens start och svaren användes som en grund för att dela upp användarna. Frågorna i enkäten 
rörde bland annat boendesituation, inflytande över matinköp och deltagarnas vilja att förbättra miljön.  

Vi parade ihop de deltagare som svarat så lika som möjligt och delade upp dem jämnt över två grupper. 
Vi ansåg att det bästa för undersökningen vore om de två användargrupperna var så lika som möjligt vad 
gällde existerande miljövanor och andra faktorer som kunde påverka deltagarnas resultat.  

Efter att användarna använt applikationen i tre dagar skickade vi ut en enkät i syfte att samla in data om 
hur användarna dittills upplevt användningen av applikationen och för att få underlag till vår sista enkät 
som vi skickade ut i slutet av undersökningsperioden.  

I den sista enkäten fick deltagarna svara på frågor som vi hoppades skulle hjälpa oss att besvara vår 
frågeställning och våra delfrågor.  

Vi valde att instruera undersökningsdeltagarna om att endast välja mål som de inte uppfyllde i dagsläget. 
Fördelen med detta var att de data vi fick var över förändrat beteende, vilket var det som vi tyckte var 
mest relevant. Eftersom användarpoolen var relativt liten kunde vi heller inte säkerställa 
normalfördelning av befintliga vanor bland deltagarna. Det skulle därför bli svårt att mäta någon sorts 
beteendeförändring om vi bad dem att även välja mål som de uppfyllde i dagsläget.  
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3. Resultat 

Här presenterar vi resultatet från våra enkätundersökningar samt data från användningen av 
applikationerna. Vi separerar enkäterna, såväl som varje fråga i enkäterna. Svaren sammanställs och 
presenteras i vissa fall visuellt med hjälp av diagram. Användningen av applikationerna summeras på ett 
antal olika punkter och data visualiseras även här i vissa fall med hjälp av diagram. 

3.1 Introduktion till enkätresultat 

Svaren på enkäterna har samlats in med hjälp av Google Forms och sammanställts med Google Forms, 
Google Sheets och Microsoft Excel. En del av frågorna med öppet svar har kategoriserats för att enklare 
kunna representera vårt applikationsdata. Samtliga enkäter har skickats ut till undersökningsdeltagarna 
via mail. Samtliga frågor på enkäterna var obligatoriska för deltagarna att svara på. Enkätsvaren har 
sammanställts och visas i den ordning som de förekom när enkäterna skickades ut. 

Testgrupp topplista samlade i genomsnitt 700 poäng mer per dag än testgrupp standard. Vad gäller 
antalet missade poäng så skilde sig grupperna inte lika mycket åt. Testgrupp standard missade i 
genomsnitt cirka 150 fler poäng per dag än testgrupp topplista. När det kommer till den upplevda 
uppoffringen för att förändra sina vanor så svarade deltagarna i genomsnitt 3.55 på en skala från ett till 
tio, där tio innebär störst uppoffring. Cirka två tredjedelar av alla användare har angett att applikationen 
har fått dem att tänka mer på miljön. Endast en person ur testgrupp topplista har angivit att den utfört 
mål endast för att förbättra sin placering i topplistan. Vi har inte funnit någon korrelation mellan de 
användare som bäst nått sina mål och de som mest frekvent tittat på topplistorna.  

3.2 Demografi för undersökningens deltagare 

Samtliga undersökningsdeltagare blev tilldelade en plats i undersökningen via kursen DM1578 
Programintegrerande kurs i medieteknik (härefter benämnt ProInt). Kursen ges på programmet för 
medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan under studenternas tre första år. Detta innebär att samtliga 
46 undersökningsdeltagare var studenter vid programmet för medieteknik vid Kungliga Tekniska 
Högskolan.  

3.3 Inledande enkätundersökning 

Denna enkät besvarades av samtliga undersökningsdeltagare och skickades ut sju dagar innan 
undersökningens start i syfte att samla in information för att kunna dela in deltagarna i två 
användargrupper. 

3.3.1 Är du vegetarian eller vegan?  

På denna fråga fick deltagarna välja på tre alternativ: “Ja”, “Nej”, och “Annat”, där det sista alternativet 
innebar att deltagarna själva fick beskriva sina matvanor om de inte kunde klassificera sig själva som 
antingen vegetarian/vegan eller inte. Svarsfördelningen var fyra ”Ja”, 40 ”Nej” och två ”Annat”. De två 
personerna som valde “Annat” angav båda svar där de beskrev att de oftast äter vegetarisk mat, men att 
de ibland äter kött. 
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3.3.2 Bor du på gång- eller cykelavstånd från skolan/jobbet? 

Detta var en ja/nej-fråga där 14, alltså ungefär en tredjedel av alla deltagarna angav att de bodde på gång- 
eller cykelavstånd från skolan. Resterande 32 svarade att de inte bodde på gång- eller cykelavstånd från 
skolan. 

3.3.3 Vad är din befintliga boendesituation? 

Detta var en öppen fråga där vi valt att kategorisera 
svaren för att bättre kunna representera dem i ett 
överskådligt diagram. Det var två personer som föll in i 
kategorin “Annat”. Denna kategori representerades av 
en person som var inneboende och en person som 
bodde hos en släkting. 

 

 

 

3.3.4 Har du en vilja att förbättra dina miljövanor? 

Detta var en öppen fråga i enkäten där vi uppmanade 
testdeltagarna att skriva lite mer utöver ett ja eller ett nej. 
Vi har i efterhand kategoriserat svaren för att kunna ge en 
lättare överblick. Majoriteten av undersökningsdeltagarna 
var positivt inställda till att förbättra sina miljövanor, en 
grupp som bestod av 36 svarande. Tre personer angav att 
de inte hade någon vilja att förbättra sina miljövanor, och 
sex personer svarade att de redan var nöjda med sina 
miljövanor och av den anledningen inte hade någon vilja 
att förbättra dem ytterligare. En person angav svaret “Vet 
ej”, och faller därmed in i en egen svarskategori. 

3.3.5 Har du stort inflytande över matinköp i 

ditt hushåll? 

Detta var en öppen fråga där svaren skrevs i fritext, svaren har i efterhand delats in i två kategorier. 31 av 
de svarande upplevde att de hade stort inflytande över matinköpen i hushållet, medan 15 svarade att de 
inte hade något stort inflytande över matinköpen. 

3.4 Första uppföljning 

Mellan dag tre och fyra, vilket motsvarar halva undersökningens gång, skickade vi ut en enkät till 
undersökningsdeltagarna. Vi fick in 40 svar från de 46 undersökningsdeltagarna, vilket motsvarar en 
svarsandel på ca 87 procent. I enkäten fick deltagarna svara på frågor där vi följde upp hur de upplevt att 
användandet av applikationen varit samt vilka motiverande faktorer som deltagarna upplevt och hur 
applikationen hade påverkat dem.  
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3.4.1 Har applikationen fått dig att tänka mer på miljön? 

Detta diagram är en 
sammanställning av de två 
testgruppernas svar på frågan 
“Har applikationen fått dig att 
tänka mer på miljön?”. I testgrupp 
topplista svarade 63.2 procent att 
de tänkte mer på miljön, 5.3 
procent att de inte tänkte mer på 
miljön, 21.1 procent att de redan 
innan undersökningen hade ett 
miljötänk som de var nöjda med 
och 10.5 procent att de inte haft 

tid att använda applikationen. I 
testgrupp standard svarade 71.4 

procent att de tänkte mer på miljön, 23.8 procent att de inte gjorde det och 4.8 procent att de redan hade 
ett miljötänk som de var nöjda med. I testgrupp standard var det ingen som uppgav att de inte haft tid att 
använda applikationen. 

3.4.2 Hur upplever du att användarupplevelsen är i applikationen? 

På denna fråga fick användarna 
gradera upplevelsen av 
applikationsanvändningen. Skalan 
gick från 1. Ingenting fungerar som 
det borde till 10. Allt fungerar kanon. 
Vi har valt att sammanställa svaren i 
procent för att lättare kunna 
jämföra gruppernas svar då alla inte 
svarade på enkäten. Från svaren kan 
vi se att cirka 81 procent av 
testgrupp standard tyckte att 
användarupplevelsen var 6 eller 
högre, jämfört med cirka 68 procent 
från testgrupp topplista. Svaren från testgrupp topplista hade ett medelvärde 6.42 med standardavvikelse 
2.46 medan testgrupp standard hade medelvärde 7.33 och en standardavvikelse 1.93.  

3.4.3 Beskriv användarupplevelsen i applikationen 

Denna fråga är svår att visualisera med grafer och tabeller i och med att det var en öppen fråga där svaren 
skrevs i fritext. Det går att urskilja mönster i deltagarnas svar om vad som fungerat bra och vad som 
fungerat mindre bra. Återkommande punkter vad gäller avsaknad funktionalitet var: 
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● Pushnotiser och påminnelser om att använda applikationen 
● Större överblick över sin vecka 
● Offline-läge 
● Möjlighet att ändra sina uppsatta mål efter klockan tolv på dagen 

 
I testgrupp standard var det två personer som uttryckte en önskan att kunna jämföra sig med andra 
användare för att se hur poängen de samlat ihop jämför sig med andras poäng. En fåtal användare 
upplevde också att applikationen ibland inte registrerade deras avklarade mål.  

3.4.5 Är du nöjd med antalet mål du har uppfyllt? 

På denna fråga fick deltagarna 
ange hur nöjda de var med 
antalet dittills avklarade mål. 
Skalan gick från 1. Nej, inte alls 
nöjd till 10. Ja, helt och hållet. 
Strax över 90 procent av 
testgrupp standard angav att 
deras nöjdhet var sex eller 
högre på skalan, jämfört med 
strax under 58 procent i 

testgrupp topplista. Testgrupp 
topplista hade ett medelvärde 

6.42 med en standardavvikelse 2.46 medan testgrupp standard hade ett medelvärde 7.43 med en 
standardavvikelse 1.75. 

3.4.6 Upplever du att topplistorna har påverkat ditt resultat? 

Denna fråga ställdes endast till testgrupp topplista där gruppen fick välja på tre svarsalternativ: 1. De har 
fått mig att prestera bättre; 2. De har inte påverkat mig alls, samt ett tredje alternativ där de själva fick 
beskriva hur topplistorna har påverkat dem. Svarsalternativ ett, De har fått mig att prestera bättre, valdes 
av åtta personer. Elva personer angav att topplistorna inte hade påverkat deras resultat alls. Det tredje 
alternativet fylldes i av två personer, där en angav Något bättre och den andra angav att de inte gjort det 
under undersökningens första tre dagar men att de troligen skulle göra det på sikt.  

3.5 Slutlig uppföljning 

Den slutliga uppföljningen bestod av två enkäter, en för vardera testgrupp. Frågorna var utformade för 
att vi skulle få djupare förståelse för användardatan. Testgrupp topplista fick ett antal ytterligare frågor 
som handlade om topplistorna. Vi har valt att visa dessa separat efter de gemensamma frågorna. 
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3.5.1 Gemensamma frågor för testgrupperna 

3.5.1.1 Vad har motiverat dig att använda applikationen? 

Detta var en öppen fråga i enkäten där 
deltagarna fick svara på vad som har motiverat 
dem att använda applikationen. Svaren har i 
efterhand kategoriserats. 33 procent av 
deltagarna ur testgrupp topplista svarade att 
de hade en vilja att förbättra miljön, och 
motsvarande andel i testgrupp standard angav 
att de ville förbättra sin statistik eller hålla sig 
över en viss poängsumma. Sex personer ur 
testgrupp standard angav att målen motiverat 
dem att använda applikationen. Fem personer 
angav att ProInt-kursen hade motiverat dem 
att använda applikationen, då de hade fått 
poängavdrag om de inte deltagit i studien. 

 

3.5.1.2 Finns det någonting som har minskat din motivation att använda applikationen? 

Detta var en öppen fråga där 
svaren angavs i fritext. Svaren 
har i efterhand kategoriserats.  

Nästan 35 procent i testgrupp 
standard angav att det inte 
funnits någonting som minskat 
deras motivation att använda 
applikationen, jämfört med 20 
procent i testgrupp topplista. 30 
respektive 26 procent från 
testgrupperna har angett att det 
var något med funktionaliteten i 
applikationen som minskade 
deras motivation. I denna 
kategori var det vanligaste 

svaret att applikationen inte 
påminde användarna att använda 

den, samt att det inte gick att “checka av” sina mål efter klockan tolv på natten. I svarskategorin 
“Reglerna” lägger vi in svar som handlar om att det inte går att ändra sina mål efter klockan tolv på dagen. 
Detta angav totalt sju personer i studien som en demotiverande faktor. En person i testgrupp topplista 
svarade att topplistorna minskade motivationen att använda applikationen. 
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3.5.1.3 Hur tycker du att applikationen rent funktionellt har fungerat under undersökningen? 

Skalan på denna fråga gick från 1. 
Oanvändbart, till 10. Felfritt. 80 procent av de 
svarande i testgrupp topplista har angett ett 
svar på sex eller högre, jämfört med cirka 77 
procent från testgrupp standard. Denna fråga 
användes för att säkerställa att applikationens 
funktionalitet inte har hindrat användare från 
att använda den. 

 

 

 

3.5.1.4 Har applikationen fått dig att tänka mer på miljön? 

Detta var en öppen fråga med fritextsvar som vi valt att kategorisera i två kategorier – ”Ja” och ”Nej”. 
Svaren var väldigt snarlika i de två testgrupperna, med ett medelvärde på 54.77 procent för “Ja”, och 
45.23 procent för “Nej”. I testgrupp standard svarade 54.55 procent Ja och 45.45 procent Nej. 
Motsvarande siffror för tesgrupp topplista var 55 respektive 45 procent. 

3.5.1.5 Är du nöjd med antalet mål som du klarat av? 

Skalan på denna fråga gick från 1. Nej, inte alls 
till 10. Ja, helt och hållet.  

Medelvärdet för testgrupp topplista var 5.8 
med en standardavvikelse 2.3 medan testgrupp 
standard hade ett medelvärde på 6.5 och en 
standardavvikelse 2.1. Noterbart är att 50 
procent av användarna ur testgrupp topplista 
angav betyget fem som svar. 
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3.5.1.6 Upplever du att det har varit jobbigt att utföra de mål som du har satt upp? 

Skalan på denna fråga gick från 1. Ingen 
uppoffring alls till 10. Det har varit väldigt 
jobbigt.  

I testgrupp topplista låg medelvärdet på 3.35 
och standardavvikelsen på 1.09. Motsvarande 
siffror i testgrupp topplista är 3.75 respektive 
2.02. 

 

 

3.5.1.7 Hur upplevde du poängsystemet? 

Deltagarna fick skriva fritt om hur de upplevde poängsystemet. Svaren har i efterhand kategoriserats. I 
testgrupp topplista hade sju deltagare en positiv åsikt, nio deltagare en negativ åsikt och fyra deltagare 
ställde sig neutrala eller hade ingen åsikt. I testgrupp standard var motsvarande siffror elva, nio och två. 
Den vanligaste kritiken av poängsystemet var att poängsättningen av de olika målen kunde tyckas vara 
omotiverad, samt att det var lättare för personer som inte redan tänkte på miljön att samla poäng då 
deltagarna endast skulle välja mål som de inte redan gjorde. 

3.5.1.8 Har du ändrat dina mål under undersökningen? 

Detta var en fritextfråga där svaren i efterhand har kategoriserats. Vanligast svar bland deltagarna var att 
de tagit mål som de tyckte var rimliga från början och sedan försökt följa dem under studiens gång. I 
testgrupp standard svarade 36.36 procent att de hade ändrat sina mål under studiens gång medan 63.64 
procent svarade att de inte hade det. Motsvarande siffror för testgrupp topplista var 30 respektive 70 
procent. 

3.5.2 Specifika frågor till testgrupp topplista 

Här presenterar vi de frågor som endast ställdes till testgrupp topplista. Dessa frågor ställde vi för att 
kunna få en överblick av hur topplistorna kan ha påverkat deltagarnas beteende och motivation. 

3.5.2.1 Har det varit intressant för dig att titta på topplistorna? 

Frågan löd som ovan med stödtexten Exempelvis, "Ja, jag är en tävlingsmänniska" eller "Nej, jag har inte 
brytt mig om dem alls eftersom…”. Svarsformen var fritext och har i efterhand kategoriserats. Av de 20 
personer som svarade på enkäten så har åtta svarat att det var intressant att titta på topplistorna. Elva 
personer svarade “Nej”, och en person ställde sig neutral till frågan. 

De vanligaste anledningarna till att deltagarna inte tyckte att det var intressant var att man inte visste så 
mycket om de andra deltagarna i listan samt att poängsystemet ansågs orättvist och topplistan därmed 
blev irrelevant. 

3.5.2.2 Hur tycker du att topplistefunktionen har påverkat ditt användande? 

Stödtexten till denna fråga var “Har det bidragit/inte bidragit till att du har utfört dina mål?”. Svarsformen 
var fritext och har i efterhand kategoriserats. Fem av deltagarna (25 procent) som svarade på enkäten 
angav att de blivit positivt påverkade av topplistorna. Två personer (10 procent) svarade att topplistorna 
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påverkat dem negativt, och resterande 13 personer (65 procent) svarade att topplistorna inte hade 
påverkat deras användande alls. 

3.5.2.3 Har du utfört mål endast för att ta dig högre upp i topplistorna? 

Detta var en ja-/nej-fråga. En person i testgruppen svarade “Ja” på frågan, medan 19 personer svarade 
“Nej”. Noterbart är även att personen som angav svaret Ja placerade sig sämst inom gruppen med tillgång 
till topplistorna. 

3.5.2.4 Påverkar topplistan hur nöjd du är med det antal mål du klarat av? 

Frågan var i fritextform och svaren har kategoriserats i efterhand. Ur testgruppen var det fem personer 
som svarade “Ja” på frågan, och 15 personer som svarade “Nej”. 

3.6 Data från applikationen 

Följande diagram och statistik är data som vi har samlat i en databas med hjälp av applikationen. Genom 
att logga varje användares individuella statistik per dag får vi ut daglig statistik vad det gäller aktivitet och 
poäng. 

3.6.1 Aktiva användare 

 

FIGUR 11. ANTAL AKTIVA ANVÄNDARE 

Med aktiva användare avser vi de användare som interagerat med applikationen på något sätt under 
dagen. Som vi kan se så har testgrupp standard i snitt två fler aktiva användare per dag jämfört med 
testgrupp topplista. 
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3.6.2 Samlad poäng per dag  

 

FIGUR 12. SAMLAD POÄNG PER DAG 

Denna sammanställning tar inte hänsyn till antalet aktiva användare, utan är en rak jämförelse mellan de 
två testgrupperna. Medelsumman per dag i testgrupp topplista var cirka 750 poäng. För testgrupp 
standard var motsvarande siffra cirka 1450 poäng. Testgrupp standard samlade under undersökningens 
alla dagar noterbart fler poäng än testgrupp topplista. 

3.6.3 Missad poäng per dag 

 

FIGUR 13. MISSAD POÄNG PER DAG 

Detta är en sammanställning av den missade poängen per dag. Med missad poäng avses uppsatta mål 
som ej uppfylldes under dagen. Denna sammanställning tar inte hänsyn till aktiva användare. Medeltalet 
av missad poäng hos testgrupp topplista var cirka 820 poäng, och cirka 970 poäng för testgrupp standard. 
Detta innebär att samtidigt som testgrupp standard i genomsnitt samlade fler poäng per dag, så missade 
de även fler poäng. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Medel
Topplista 490 775 770 645 820 710 740 1035 748,125
Standard 1530 1595 1625 1090 1760 1210 1120 1655 1448,125
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3.6.4 Samlad snittpoäng per aktiv användare 

 

FIGUR 14. SAMLAD SNITTPOÄNG PER AKTIV ANVÄNDARE 

Här sammanställer vi den samlade snittpoängen per dag och aktiv användare. Skillnaden i genomsnittlig 
poäng mellan de två testgrupperna var 36.3, då testgrupp standard hade en genomsnittlig poäng på 88.6 
och testgrupp topplistas motsvarande poäng var 52.3. 

3.6.5 Missad snittpoäng per aktiv användare 

 

FIGUR 15. MISSAD SNITTPOÄNG PER AKTIV ANVÄNDARE 

Vi har räknat ut den missade snittpoängen per aktiv användare genom att ta antalet missade poäng av 
aktiva användare och dividera med antalet aktiva användare för respektive testgrupp. Testgrupp 
standards aktiva användare missade i genomsnitt 6.4 poäng mer än de aktiva användarna i testgrupp 
topplista. 
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3.6.6 Resultat per dag 

 

FIGUR 16. RESULTAT PER DAG 

Resultatet har räknats ut genom att ta gruppens samlade poäng minus gruppens missade poäng. 
Testgrupp standard hamnar på en medelpoäng av cirka 470, och testgrupp topplista hamnar på 
medelpoäng -70. Trots att testgrupp standard i genomsnitt missat fler poäng, så har de ändå i allmänhet 
presterat markant bättre än testgrupp topplista då användarna i testgrupp standard samlat så pass 
mycket mer poäng än de missat. 

3.6.7 Andel uppnådda mål 

Testgrupp topplista uppnådde i genomsnitt 49 procent av sina uppsatta mål per dag under veckan. 
Samma siffra i testgrupp standard motsvarade 59 procent. Testgrupp topplista uppnådde som mest 59 
procent av sina uppsatta mål och hade som minst 35 procent av målen avklarade. Testgrupp standard 
klarade som mest 69 procent av sina dagliga mål och som minst 44 procent.  
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4. Metodkritik 

Här tar vi upp de problem och tillkortakommanden som vi har upplevt med vår metod och undersökningens 
genomförande. Vi går kort igenom hur de har påverkat undersökningens resultat. Vidare diskussion sker i 
kapitel fem, “Diskussion och Analys”. 

Vi valde att ha en inledande enkät för att enklare kunna göra jämnt fördelade grupper så att topplistan 
var den enda faktorn som skiljde de två åt. Vi ville alltså minska skillnaden i antalet faktorer som påverkar 
användaren utöver applikationens faktiska innehåll. Undersökningen gav ett tydligt resultat som pekar på 
att användarna i testgrupp topplista inte påverkats positivt av topplistan utan snarare negativt då de 
presterat sämre än testgrupp standard samtliga dagar förutom dag sju. 

För att se vad som kan ha påverkat användarna utöver applikationen så har vi efter undersökningen delat 
in användarna i undergrupper och tittat på deras individuella resultat. Den tydligaste skillnaden som vi 
hittade mellan dessa undergrupper var den mellan årskurserna. Mer om detta går att läsa om under rubrik 
5.1, “Uppdelning av användargrupper”. Vad vi såg var att vilken årskurs undersökningsdeltagarna 
huvudsakligen följt har haft stor inverkan på deras resultat och engagemang i undersökningen. Det hade 
därför varit fördelaktigt om vi tagit med detta som en parameter i gruppindelningen.  

Samtliga undersökningsdeltagare var också tvingade att delta i undersökningen genom ProInt-kursen. 
Detta innebär att ingen av deltagarna i undersökningen deltog av egen vilja, vilket kan ha påverkat deras 
engagemang i studien.  

De regler som vi satte upp runt undersökningen följdes inte till hundra procent av alla deltagare. Vi har 
inte kunnat säkerställa huruvida detta var en följd av att vi inte gav tillräckligt tydliga instruktioner eller 
om deltagarna helt enkelt valde att inte följa dem. Att vissa användare inte följde de uppsatta reglerna 
och därmed ”fuskade” har påverkat andra användare negativt – detta är något vi har kunnat se från våra 
enkätsvar. Vi angav tydliga instruktioner till deltagarna om hur de skulle använda applikationen och att de 
endast skulle välja mål som de i dagsläget inte uppfyllde. Detta gjorde vi för att mäta skillnaden i 
miljöpåverkan hos deltagarna, snarare än deras befintliga miljöpåverkan. Det framkom dock i enkätsvaren 
att ett fåtal deltagare valt mål som de redan innan undersökningen uppfyllde vilket också har påverkat 
undersökningens resultat.  

Andra regler som vi fick mycket feedback på handlade om ändringen av uppsatta mål och avbockningen 
av mål (att markera ett mål som avklarat). Användarna kunde endast ändra sina uppsatta mål mellan 
klockan 00:00 och 12:00, detta för att målen skulle gälla för den kommande dagen och inte skulle ändras 
exempelvis precis innan man checkar av dagens mål på kvällen för att undvika minuspoäng. De 
invändningar vi fick mot detta var att om man valde ett mål som man sedan märkte att man inte hade tid 
och/eller ork med och sedan glömde att ändra det innan klockan tolv så låg det fortfarande med i listan 
och samlade minuspoäng. Detta angavs som en demotiverande faktor till att använda applikationen hos 
cirka tio procent av deltagarna, vilket därigenom också kan ha påverkat resultatet.  

Vad gäller avbockning av mål så kunde deltagarna endast bocka av sina mål under samma dag som de 
utfört dem. Det vill säga deltagarna kunde inte gå tillbaka och bocka av mål för tidigare veckodagar. 
Anledningen till detta var att vi ville att deltagarna skulle få rutin i att använda applikationen och 
därigenom skapa rutin i att utföra sina goda miljövanor. Att man inte hade möjlighet att gå tillbaka och 
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bocka av mål som man uppfyllt tidigare dagar gjorde att deltagare som glömt använda applikationen 
samlade på sig minuspoäng. Detta bidrog i sin tur till minskad motivation att använda applikationen och 
kan ha bidragit till sämre prestation.  

Utformningen av poängsystemet kunde också ha gjorts annorlunda. Även om vi efter bästa förmåga 
utformade applikationen för att bli så lika som möjligt för de två användargrupperna så skilde sig 
uppfattningen om poängsystemet mellan grupperna. I testgrupp standard rörde merparten av de negativa 
åsikterna poängfördelningen över de olika uppgifterna, exempelvis att vissa uppgifter innebar olika 
ansträngning för de individuella deltagarna men gav samma poäng. Detta var ett problem som vi var 
medvetna om kunde uppstå men hoppades att gruppindelningen skulle göra att båda grupperna kollektivt 
hade samma förutsättningar. I testgrupp topplista så handlade de negativa åsikterna snarare om att 
minuspoängen skapade förvirring och att de påverkade slutresultatet i för stor utsträckning. Vi har därför 
konstaterat i efterhand att ett poängsystem utan minuspoäng hade varit att föredra.  

Vid denna typ av undersökning brukar man applicera jämförande statistik för att kunna uttala sig om t ex 
signifikansnivån för de observerade skillnaderna mellan grupper eller faktornivåer. Enligt 
utbildningsprogrammets läroplan har vi emellertid ännu inte haft någon kurs i sådana metoder. Vi har 
heller inte kunnat välja antalet försökspersoner, utan har fått arbeta med ett tilldelat urval.   
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5. Diskussion och analys 

Här analyserar och diskuterar vi resultatet från undersökningen och försöker att hitta korrelation mellan 
den kvantitativa användardatan och de kvalitativa svaren. Som grund för diskussionen gör vi ett antal 
jämförelser genom att behandla användardata med hjälp av databasen som vi har byggt under 
undersökningens fortgång. Dessa sammanställningar använder vi tillsammans med vår frågeställning som 
bas i diskussionen. När vi gör jämförelser mellan enkätsvar och applikationsdata så använder vi endast 
svar från de personer som har svarat på slutenkäten, vilket är 20 personer från testgrupp topplista och 22 
personer från testgrupp standard. 

5.1 Hypotes 

Vår huvudhypotes har varit att användare som kan jämföra sig med andra presterar bättre än de som inte 
kan jämföra sig med andra användare på något sätt. Vi hoppades också kunna hitta en korrelation mellan 
användarnas interaktion med topplistan och antalet dagligen utförda mål.  

Det har efter undersökningen visat sig att vår hypotes var felaktig och att topplistan i denna kontext inte 
gav det förväntade resultatet. Vad vi kan se är dock att användarna i vår undersökning funnit större 
motivation i den egna statistiken. Vi har inte funnit någon statistiskt säkerställd korrelation mellan antal 
klick på topplistan och användarnas slutpoäng. 

5.2 Uppdelning av användargrupper 

Vi ser en tydlig skillnad i samlad poäng mellan de två användargrupperna. Detta kan förklaras genom att 
ytterligare dela upp grupperna i flera olika undergrupper. Som en utgångspunkt i diskussionen gör vi en 
jämförelse mellan de olika årskurserna som representerats av undersökningens deltagare. Om vi delar 
upp samtliga deltagare i tre grupper: årskurs ett, årskurs två, och årskurs tre och uppåt, så ser vi tydliga 
skillnader i prestation mellan dessa grupper. (Se figur 17) 

 

FIGUR 17. SNITTRESULTAT PER ANVÄNDARE MED AVSEENDE PÅ ÅRSKURS 

Det vi kan se är att deltagarna som läser första året av den tre år långa kursen ProInt, och därmed 
utbildningens första år, har presterat betydligt bättre än de övriga årskurserna. Skillnaden mellan årskurs 
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ett och årskurs tre och uppåt är nästan 150 poäng, och snittpoängen för studenter som är på sitt tredje 
eller högre år är precis under noll. Totalt så har alltså studenterna i den tredje gruppen tillsammans inte 
lyckats hålla förhållandet mellan intjänad poäng och missad poäng över ett-till-ett.  

Något som är värt att ta upp som en möjlig anledning till att testgrupp standard, genomgående i 
undersökningen, dagligen tjänade fler poäng än testgrupp topplista är att årskurs ett var 
överrepresenterad i testgrupp standard. (Se tabell 1) 

 

TABELL 1. FÖRDELNING AV ÅRSKURS MELLAN TESTGRUPPERNA 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3+ 

Testgrupp standard 10 8 5 

Testgrupp topplista 5 6 12 

 

Som vi kan se i tabell 1 så var fördelningen av årskurser mellan testgrupperna ojämn. Detta var något som 
vi inte tänkte på när vi delade in deltagarna i grupper efter den inledande enkäten, och är samtidigt något 
som vi anser har påverkat resultatet vad det gäller poängstatistiken. Flera personer i årskurs tre och uppåt 
angav även på slutenkäten ett svar som förklarade att deras engagemang i undersökningen har varit låg 
eller obefintlig på grund av sina egna kandidatexamensarbeten. 

Vi ser dock att användare generellt har presterat sämre i testgrupp topplista, oavsett årskurs (se tabell 2). 
Det faktum att användare ur olika årskurser var olikt fördelade över testgrupperna kan därför inte ses som 
avgörande för undersökningens resultat. 

TABELL 2. POÄNGFÖRDELNING MED AVSEENDE PÅ ÅRSKURS OCH TESTGRUPP 

Årskurs Topplista Standard Totalt 

1 -93,0 252,5 137,3 

2 35,8 121,3 84,6 

3 -28,2 59,0 -0,9 

Totalt -25,5 164,8 71,8 

 

En möjlig förklaring till att årskurs ett i genomsnitt presterat bättre i undersökningen är att de kanske inte 
har varit med i en sådan här relativt påtvingad undersökning tidigare och att de därför tar uppgiften på 
ett större allvar än de studenter som har läst utbildningen ett par år. Vi tror, och upplever även själva som 
tredjeårsstudenter, att anledningen till detta är att man som nyantagen student försöker göra alla kursers 
uppgifter - inklusive ProInt - så gott det går. Efter att ha läst kursen ProInt något år så lägger många mer 
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fokus på andra kurser eller sina egna undersökningar och ser därmed engagemanget i ProInt-kursen som 
mindre viktig. 

5.3 Poängsystemets inverkan 

I slutenkäten hade vi en fråga där vi bad deltagarna beskriva hur de upplevde poängsystemet. I testgrupp 
topplista hade 35 procent en positiv åsikt, 45 procent en negativ åsikt och 20 procent ingen åsikt. I 
testgrupp standard motsvarade dessa siffror 50, 41 och nio procent. 

Det går alltså överlag att se ett missnöje med poängsystemets utformande bland 
undersökningsdeltagarna som är mer utpräglat i testgrupp topplista. Om vi tittar närmare på svaren utan 
att kategorisera dem så ser vi att en vanligt förekommande orsak till missnöje var att man inte kunde 
checka av uppfyllda mål för tidigare dagar i efterhand eller efter klockan tolv på natten och att ej avklarade 
mål gav minuspoäng.  

Som vi också såg i vår litteraturstudie så har tidigare studier inom ämnet gett varierande resultat. (Hamari 
et al. 2014) Det handlar inte bara om vilka spelelement man inkorporerar i sin studie, utan även hur man 
inkorporerar dem, då spelelementen kan påverka varandra. 

41 procent i testgrupp standard uppgav att de inte varit medvetna om att de fick minuspoäng för de mål 
som de inte klarat av under undersökningens gång eftersom att det enda de kunde se i applikationen som 
hade med statistik att göra var statistiksidan där poängen skrevs ut i positiva siffror. 

5.4 Motivationsfaktorer 

I testgrupp standard fick den egna statistiken ett större fokus då det var en av två sidor som man kunde 
nå genom huvudsidan i applikationen. Denna grupp har presterat markant bättre vad gäller avklarade 
mål.  

I testgrupp topplista har de som placerat sig i topplistans övre hälft stått för cirka 72 procent av de totala 
klicken i applikationen. Antalet klick på topplistorna låg också runt 72 procent, vilket gör att vi inte kunnat 
se någon korrelation mellan de som klickat mer på topplistan och de som fått mer poäng. Vad vi däremot 
kan se är att de som har tagit flest poäng är de som interagerat mest med applikationen.  

Det är endast en person av de tio i testgrupp topplista som har placerat sig högst på topplistan som har 
angivit topplistorna som motiverande. Tittar vi på statistiken som en motiverande faktor så är det tre 
personer av dessa tio som har angett statistiksidan som motiverande.  

Om vi gör vi samma kontroll på testgrupp standard och tittar på motiverande faktorer hos den hälft som 
samlat flest poäng så har sex personer av elva angett statistiken som motiverande. Slår vi ihop de två 
testgrupperna och sorterar användarna efter högst poäng så ser vi även att sju av de tolv högst placerade 
användarna har angett statistiken som en motivationsfaktor. 

Vi ser att statistiken har varit den motivationsfaktorn som fungerat bäst vad gäller resultat. Vi ser även att 
testgrupp topplista procentuellt sett har tittat mindre på statistikvyn än de övriga vyerna, vilket kan vara 
en bidragande orsak till deras sämre resultat.  

5.5 Applikationsdesign och användarvänlighet 

Applikationen har blivit relativt väl mottagen hos deltagarna. Vi har försökt att skapa en applikation som 
ska fungera lika bra på alla telefoner, men det finns självklart alltid saker som fungerar bättre på vissa 
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modeller. I enkäterna har vi ställt två frågor som handlade om användarvänlighet och funktionalitet i 
applikationen. Den första frågan ställdes i den första uppföljningsenkäten som skickades ut ett par dagar 
in i studien och formulerades “Hur upplever du att användarupplevelsen är i applikationen?” där de 
svarande fick välja en siffra på en tiogradig skala för att beskriva användarupplevelsen där tio var bäst och 
ett var sämst. Slår vi ihop alla svaren från båda användargrupperna så får vi ett medelvärde på 6.9. Den 
andra frågan var formulerad som “Hur tycker du att applikationen rent funktionellt har fungerat under 
undersökningen?” ställdes i slutenkäten och ger ett sammanlagt medelvärde på 6.95, alltså strax högre 
än den första frågan. Svaren var dock något högre i testgrupp standard. Med båda dessa siffror anser vi 
att vi har skapat överlag användbara applikationer och att applikationsdesignen inte har stått i vägen för 
användarnas deltagande i studien. 

5.6 Anonymitet i topplistan 

Något som togs upp flertalet gånger som en anledning till att topplistan inte ansågs vara intressant att 
titta på var att användarna saknade någon sorts koppling till resten av användarna. Det som efterfrågades 
var mindre anonymitet, det vill säga att användarna skulle kunna se vilka de andra i listan var och kanske 
även vilka mål de hade klarat av. En användare nämnde att om den haft möjlighet att lägga till ”vänner” i 
applikationen och jämföra sig direkt med dem så hade det varit mer intressant än att titta på en topplista 
där alla användare listas. Positionen ansågs därmed irrelevant då man i topplistan inte kunde se någon 
information om användarna utöver ett användarnamn och en poäng.  

Att användarna inte kunde se mer information om resterande användare i topplistan kan vara 
anledningen till att fusk har nämnts som en demotiverande faktor i slutenkäten.  
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6. Slutsats 

Undersökningens resultat tyder på att topplistorna har gjort skillnad hos användarna, men att användarna 
med tillgång till topplistan generellt har presterat sämre. Detta står i direkt motsats till vår initiala hypotes, 
att topplistorna skulle öka användarnas engagemang och påverka deras resultat positivt. Denna hypotes 
grundades i den litteratur som vi studerat, och kanske framförallt Dennys studie The effect of virtual 
achievements on student engagement, vilken kan ses som relativt lik den vi genomfört.   

Någonting som vi inte tänkt på innan studien var att det inte endast går att lägga till spelelement i en icke-
spelkontext och förutsätta att detta kommer att öka användarnas motivation. Det är många delar som ska 
fungera väl med varandra för att en så till synes enkel funktion som en topplista ska fungera som en 
motivationsförstärkare.  

Sambandet mellan spelelementet och de underliggande systemen som måste finnas på plats var något 
som Denny gjorde bättre i sin undersökning. Detta har i sin tur sannolikt gjort att de spelelement som han 
införde fungerade som starkare motivationsfaktorer än topplistan i vår undersökning. 

Den slutsats vi kan dra gällande gamification är att det är ett mer komplicerat koncept att behärska än 
vad det kanske kan uppfattas som. Vill man exempelvis lägga till en topplista på det sätt som vi valde så 
måste ett rättvist poängsystem implementeras, och för att ett poängsystem ska vara rättvist så måste de 
initiala förutsättningarna vara lika för alla användare. Detta i samband med hur resten av applikationen 
är utformad, om man har tillgång till personlig statistik eller inte, vilken information som visas och vad 
som döljs, spelar stor roll för användarna. 

Vi har funnit delade meningar i deltagarnas enkätsvar angående upplevelsen av topplistan. Detta har 
sannolikt sin grund i poängsystemets utformande. Det faktum att testgrupp topplista kunde se effekten 
av sina samlade minuspoäng i form av sämre ranking i topplistan är troligtvis en orsak till minskad 
motivation hos deltagarna i denna grupp.  

Det som har varit den största motivationsförstärkaren i applikationen är den egna statistiken. Denna har 
angetts som en primär motivationsfaktor i sju av tolv fall bland de deltagare som tjänat flest poäng mellan 
de två testgrupperna. I den egna statistiken summerades inte den totala poängen i form av samlade poäng 
minus missade poäng, vilket den gjorde i topplistan. Istället presenterades samlad poäng och missad 
poäng separat, vilket gjorde att användarna i testgrupp standard kunde räkna ut sin totalpoäng själva men 
aldrig fick den utskriven så som den visades i topplistorna. Det faktum att testgrupp topplista kunde se en 
negativ siffra som daglig eller total poäng kan ha varit en bidragande faktor till minskad motivation.  

Enligt våra enkätsvar så finns det ingen skillnad i upplevd uppoffring vad det gäller att utföra sina dagliga 
mål mellan de två testgrupperna. Det har alltså inte av användarna upplevts som varken lättare eller 
svårare att uppnå målen om man har haft tillgång till topplistorna. 

Vi har också kommit fram till att vilken årskurs en undersökningsdeltagare följer spelar stor roll för dennes 
resultat. Deltagare från årskurs tre och uppåt har presterat nämnvärt sämre än de som följer lägre 
årskurser. Vi har kommit fram till att detta beror på att samtliga deltagare i vår studie blivit tilldelad 
undersökningen som en del av kursen ProInt. Detta innebär att ingen av deltagarna utfört studien av egen 
vilja. Den slutsats vi drar utifrån detta är att studenter som läst ProInt-kursen ett eller flera år har ett 
mindre engagemang att utföra de uppgifter som de tilldelas än de som läser kursen för första gången, 
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vilket tydligt speglas i resultaten. Deltagarna i respektive årskurs presterade också generellt sämre i 
testgrupp topplista än testgrupp standard. 
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7. Framtida forskning 

I detta avsnitt presenterar vi förslag på framtida forskning baserat på vårt undersökningsresultat.  

Vi har genom undersökningen fått förslag på funktionalitet som användarna tyckte saknades i vår 
applikation. Ett exempel på sådan funktionalitet som vi även övervägde att ha med i utvecklingsstadiet 
var möjligheten att genom topplistan länkas till en användarprofil där man kan se mer information om en 
specifik användare. Denna information kan bestå av exempelvis vilka mål användaren klarat av den dagen, 
vilka mål användaren satt upp och vilka mål användaren har kvar att göra för dagen.  

Som förslag till framtida forskning föreslår vi en fördjupande studie om hur anonymitet påverkar 
jämförelser mellan användare i en topplista. Ett förslag till en sådan studie skulle kunna vara att 
genomföra en liknande undersökning som den vi genomfört. Skillnaden hade varit att båda 
användargrupperna fått tillgång till en topplista men att en av gruppernas topplista är anonym i den 
bemärkelsen att man endast kan se användarnamn. Den andra gruppen kan genom topplistan få reda på 
mer information om andra användare.  

En annan intressant studie skulle kunna vara att undersöka till vilken grad utökad funktionalitet i form av 
ett vänsystem kan påverka användarna. En användare kan då lägga till en annan användare som vän och 
på ett enkelt sätt jämföra sig med sina vänner utan att behöva bry sig om resten av användarna i 
applikationen.  

I vår undersökning har vi även kommit fram till att poängsystemets utformande har stor betydelse för 
användarnas upplevelse i applikationen. Vi tycker därför att det hade varit intressant att veta hur man 
utformar ett optimalt poängsystem för att motivera användare på bästa sätt.  
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9. Bilagor 

9.1 Gemensamma skärmdumpar från applikationerna 
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9.2 Skärmdumpar från testgrupp topplistas applikation 
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9.3 Skärmdumpar från testgrupp standards applikation 
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9.4 Förberedelseenkät 
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9.5 Mitt-i-veckan enkät testgrupp standard 
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9.6 Mitt-i-veckan enkät testgrupp topplista 
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9.7 Slutenkät testgrupp standard 
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9.8 Slutenkät testgrupp topplista 

 

40 
 



 

 

  

41 
 



9.9 Applikationsdata 

Detta är en länk till en dump från den SQL-databas som vi använt oss av i undersökningen.  

• https://goo.gl/PsNGHK 
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