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!Sammanfattning+
Människan!använder!mer!resurser!än!vad!vi!kan!tillhandahålla!och!reproducera.!
Syftet!med!denna!studie!är!att!undersöka!om!spelifiering!<!användandet!av!
speldesignelement!i!icke!spelsammanhang!<!motiverar!personer!att!minska!sin!
energiförbrukning!i!hemmiljö.!För!att!studera!detta!använder!denna!studie!
forskningsbaserad!design!och!designbaserad!forskning!som!metodik,!detta!
genom!att!designa!en!prototyp!grundat!i!teori!om!hur!spelifiering!kan!användas!i!
en!hållbarhetskontext!och!hur!människor!motiveras.!En!prototyp!på!en!
applikation!utvecklades!och!baserades!på!ett!antal!energispartips!som!
användaren!kunde!bocka!av!när!de!var!utförda.!I!applikationen!kunde!användare!
gemensamt!räkna!antal!utförda!moment,!samt!få!en!översikt!på!sin!egna!och!
andra!användares!prestationer.!Prototypen!testades!under!en!vecka!på!en!
testgrupp!bestående!av!nio!studenter!på!KTH!i!Stockholm!och!utvärderades!med!
hjälp!av!kvalitativa!intervjuer.!Resultaten!i!denna!undersökning!visar!på!att!
spelifiering!kan!användas!för!att!motivera!personer!att!välja!energismarta!
aktiviteter.!Resultaten!visar!även!på!att!kunna!se!och!jämföra!sig!med!andra!är!
ett!viktigt!moment,!samt!att!vid!design!bör!energitipsen!utformas!anpassat!till!
användarens!hem.!

 
 

Abstract 
Humanity!is!currently!consuming!more!energy!and!resources!than!what!is!
sustainable!and!can!be!regenerated.!This!study!examines!if!by!introducing!
gamification!<!the!use!of!game!design!elements!in!non<game!context!<!people!can!
get!motivated!to!engage!in!reducing!their!energy!consumption!in!home!
environments.!By!using!research!based!design!and!design!based!research!as!a!
method,!a!prototype!for!an!application!was!designed!based!on!theory!about!
gamification!in!a!sustainable!context.!The!application!lists!simple!energy!saving!
advice!and!allows!the!user!to!log!their!actions!and!also!interact!with!other!users!
achievements!by!visualizing!collective!measures!as!well!as!individual!statistics.!
The!prototype!was!evaluated!by!letting!a!test!group!consisting!of!nine!students!
at!the!Royal!Institute!of!Technology!in!Stockholm,!Sweden!use!the!application!in!
their!day<to<day!lives!for!a!week.!The!test!group!was!then!interviewed!and!the!
results!derived!from!their!observations.!This!results!of!this!study!show!that!
gamification!can!be!used!to!motivate!people!to!choose!energy<smart!activities.!
The!results!also!point!out!the!importance!of!being!able!to!compare!oneself!with!
others,!and!also!that!the!energy!advice!should!be!customized!to!match!the!user’s!
home.
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1.*Inledning*
I"det"inledande"kapitlet"presenteras"bakgrunden"till"detta"arbete,"arbetets"syfte,"
frågeställning"samt"avgränsningar"för"arbetet."

1.1*Bakgrund*
Enligt!Global!Footprint!Network!(2015)!använder!människan!motsvarande!1,5!planeter!
för!att!tillhandahålla!de!resurser!vi!använder!och!absorbera!vårt!avfall.!Detta!innebär!att!
det!nu!tar!jorden!ett!år!och!sex!månader!för!att!regenerera!vad!vi!använder!på!ett!år!
(Global!Footprint!Network,!2015).!Energiproblematiken!kvarstår!och!ännu!har!vi!inga!
tillräckligt!bra!förnyelsebara!energikällor!som!kan!ersätta!all!energiproduktion!som!
används!i!dagsläget.!Hållbar!utveckling!brukar!definieras!som!“utveckling!som!
tillgodoser!dagens!behov!utan!att!äventyra!kommande!generationers!möjligheter!att!
tillgodose!sina!behov”!(Brundtland!Commission,!1987).!Hur!vi!kan!minska!våran!
energiförbrukning!har!därför!blivit!en!viktig!prioritet.!Detta!tyder!på!att!vi!inte!enbart!
kan!förlita!oss!till!tekniken!ännu!utan!vi!borde!agera!på!flera!olika!plan;!ekonomiskt,!
politiskt,!socialt!men!också!beteendemässigt.!!

En!del!av!energiförbrukningen!sker!via!våra!hem!och!i!vår!vardag.!Många!är!idag!mer!
miljömedvetna!och!vill!etablera!mer!hållbara!vanor!i!sin!livsstil!men!det!finns!brist!på!
incitament!till!handling.!Många!hyresbostäder,!och!även!studentbostäder,!har!fasta!
energikostnader,!vilket!bidrar!till!att!det!inte!finns!något!ekonomiskt!incitament!för!att!
minska!sin!energikonsumtion.!!

Gamification,!eller!spelifiering!på!svenska,!är!ett!begrepp!för!att!använda!sig!av!element!
av!speldesign!för!att!lösa!olika!problem!eller!motivera!sig!till!att!fullfölja!uppgifter!
(Deterding!et!al.,"2011)."Exempel"på"spelelement"är"poängsättning,"spelregler,"och"
tävlande)mot)andra.)!

1.2*Syfte*
Syftet!med!detta!kandidatexamensarbete!är!att!undersöka!om!vi!med!spelifiering!kan!
motivera!människor!till!att!välja!mer!energisnåla!aktiviteter!i!sin!vardag.!Detta!för!att!se!
om!spelifiering!kan!vara!ett!sätt!att!etablera!hållbara!energivanor!i!samhället!på!
gräsrotsnivå.!!

1.3*Problemformulering*
Huvudfråga!som!vi!vill!besvara:!

• Motivererar!ett!spelifierat!system!personer!att!välja!energismartare!aktiviteter!i!
hemmiljö?!

För!att!lättare!handskas!med!denna!fråga!har!vi!definierat!delfrågor!som!vi!i!denna!
rapport!arbetar!med:!

• Vilka!element!är!viktiga!i!ett!spelifierat!system!i!en!energikontext?!
• Blir!energisparande!aktiviteter!meningsfulla!för!användare!med!spelifiering?!

Dessa!är!de!arbetsfrågor!detta!arbete!fokuserar!kring!för!att!undersöka!arbetets!syfte.!
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1.4*Avgränsningar*och*begreppsdefinitioner*
Undersökningen!använder!sig!av!KTH<studenter!mellan!18!och!25!år!i!Stockholm.!
Gruppen!är!troligtvis!teknikvana!då!de!studerar!på!ett!tekniskt!program.!Därför!
avgränsar!vi!oss!mot!att!undersöka!hur!andra!grupper!skulle!påverkas!av!ett!spelifierat!
system,!exempelvis!pensionärer!som!inte!är!uppväxta!med!datorer!och!smartphones.!

I!designen!av!spelifieringen!kommer!vi!fokusera!på!de!tips!på!energisparande!aktiviteter!
som!Allmännyttan!ger!på!sin!hemsida!(Allmännyttan,!2015).!

Ytterligare!kommer!inte!mätbara!skillnader!i!energimängder!att!undersökas!utan!denna!
studie!fokuserar!istället!på!att!undersöka!ifall!testgruppen!utför!de!olika!aktiviteterna!
och!om!de!blir!mer!medvetna!hur!man!kan!minska!sin!energiförbrukning!i!hemmet.!

Med!spelifiering!som!begrepp!använder!vi!oss!av!definitionen:!användandet!av!
speldesignelement!i!icke<spelsammanhang!(Deterding!et!al.,!2011),!där!
speldesignelement!kan!vara,!men!behöver!inte!vara!begränsat!till,!exempelvis!
poängsättning,!rankinglistor!eller!medaljer.!

Energi!som!begrepp!syftar!på!fysisk!tillförd!energi!som!används!för!hushållsdrift!i!form!
av!el!och!värme.!

Med!“vi”!syftar!vi!på!författarna!till!denna!uppsats!<!Erik!Markström!och!Magnus!
Westlund,!studerande!på!Medieteknikprogrammet!vid!Kungliga!tekniska!högskolan.!

!
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2*Teoretisk*referensram*
I"detta"kapitel"beskrivs"teorier"och"forskning"om"spelifiering,"speldesign,"beteende,"
meningsfull"spelifiering"samt"spelifiering"för"hållbarhet."För"denna"undersökning"är"
begreppet"spelifiering"centralt"och"för"att"utveckla"ett"spelifierat"system"har"vi"studerat"
definitionen,"ramverk"för"speldesign"samt"rekommendationer"för"användarcentrerad"
design."För"att"få"större"förståelse"för"mänskligt"beteende"har"vi"studerat"Foggs"
beteendemodell,"självbestämmelseteori"och"Bartles"taxonomi"som"beskriver"olika"
spelartyper."Slutligen"studerade"vi"meningsfull"spelifiering"samt"spelifiering"i"kontexten"
hållbarhet.!

2.1*Spelifiering*och*vad*det*innebär*
Spelifiering!är!“användandet!av!speldesignelement!i!icke<spelkontexter”!(Deterding!et!
al.,!2011).!Spelifiering!kan!ses!som!spelande!i!vardagen,!men!det!finns!också!en!
anmärkningsvärd!skillnad!i!syftet!hos!ett!spel,!då!det!framförallt!enbart!är!designat!för!
att!underhålla.!Spelifiering!tar!en!distinkt!plats!i!en!ospecifierad!grupp!fenomen,!
nämligen!gamefulness,"gameful"interaction,!och!gameful"design!(Deterding!et!al.,!2011).!
Gamefulness!syftar!på!beteende!och!upplevelsemässiga!kvaliteter,!gameful!interaction!på!
artefakter!som!ger!gamfulness,!och!gameful"design!är!tillämpandet!av!speldesign,!
vanligtvis!användandet!av!spelelement.!Med!detta!ska!också!anmärkas!att!det!är!en!
distinkt!skillnad!mellan!spel!och!lek,!och!spelifiering!relaterar!till!det!tidigare.!Ett!spel!
har!klara!regler!och!mål.!

Spelifierings!relation!till!spel!kan!sammanfattas!på!följande!vis:!

• Användandet!
• Design!
• Element"
• Egenskaper"
• IckeFspelkontexter"

Spelelement!definieras!som!egenskaper!som!karakteriserar!spel.!Spelifiering!ska!inte!
heller!blandas!ihop!med!användandet!av!spelteknologier!såsom!handkontroller!utan!
istället!hänvisas!till!användandet!av!speldesign!(Deterding!et!al.,!2011).!

2.1.1*Om*speldesign*och*mekanik,*dynamik*och*estetik*
MDA!är!en!formell!approach!till!ett!ramverk!för!speldesign!och!bygger!på!tre!pelare;!
mechanics,"dynamics!and!aesthetics"<!mekanik,!dynamik!och!estetik!(Hunicke!et!al.,!
2004).!!

Estetiken!beskriver!de!känslomässigt!önskvärda!reaktionerna!framkallande!av!ett!spel.!
Det!som!exempelvis!är!"kul"!i!ett!spel.!För!att!förflytta!sig!från!vokabulär!som!"kul"!har!
Hunicke!et!al.!specificerat!det!mer!och!estetik!kan!kategoriseras!som!bland!annat!
Sensation!<!spel!som!sinnesstimulation,!Fantasi!<!spel!som!fiktiv!värld,!Upptäckande!<!
spel!som!outforskat!område,!m.fl.!(Hunicke!et!al.,!2004).!

Dynamiken!är!det!som!skapar!estetiska!upplevelser.!Exempelvis!kan!utmaning!skapas!
genom!tidspress!och!motståndare.!Gemenskap!kan!skapas!genom!att!dela!information!
om!spelet!med!andra!spelare.!Uttryck!skapas!genom!att!användare!kan!lämna!sina!spår!i!
spelet,!bygga!eller!erhålla!saker,!utveckla!en!karaktär.!Eftersom!man!vill!hålla!
dynamiken!så!konkret!som!möjligt!är!det!lämpligt!att!skapa!modeller!för!hur!dessa!
dynamiker!fungerar!(Hunicke!et!al.,!2004).!

!
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Mekaniken!beskriver!de!komponenter!som!spelet!är!uppbyggt!på,!i!nivå!av!
datarepresentation!och!algoritmer.!De!utgörs!av!de!handlingar,!beteenden!och!kontroll!
som!en!användare!har.!Exempel!i!ett!kortspel!kan!vara!att!blanda!korten,!spela!korten!
och!vadslaging.!Genom!att!anpassa!sin!spelmekanik!kan!man!finjustera!spelets!dynamik!
(Hunicke!et!al.,!2004).!I!spelifiering!är!vanligt!använda!komponenter!som!utgör!
mekaniken!poäng,!märken!och!topplistor!<!points,!badges!and!leaderboards!<!den!
såkallade!PBL<triaden!(Werbach,!2012).!En!illustration!hur!speldesigner!respektive!
användare!förhåller!sig!till!MDA!visas!i!figur!1.!

!

Figur"1:"Speldesignern"kontra"spelarens"relation"till"MDA"(Hunicke"et"al.,"2004)!

2.2*Beteende*
Beteende!kan!beskrivas!som!en!produkt!av!tre!faktorer;!motivation,!förmåga!och!någon!
trigger!(Fogg,!2009).!För!att!en!person!skall!utföra!målbeteendet!måste!han!eller!hon!
vara!tillräckligt!motiverad,!ha!möjligheten!och!förmågan!att!utföra!handlingen!samt!bli!
triggad!att!utföra!handlingen.!Handling!inträffar!alltså!när!personen!är!över!tröskeln!i!
figur!2.!Alla!faktorer!måste!finnas!vid!samma!tillfälle!för!att!beteendet!skall!inträffa.!
Viktigt!här!är!att!endast!ökad!motivation!inte!automatiskt!leder!till!en!förändring!av!
beteende,!en!förändring!av!svårigheten!på!aktiviteten!kan!också!ge!önskat!beteende.!
Triggern!kan!anta!många!olika!former!och!kategoriseras!som!“spark”!eller!“facilitator”,!
som!syftar!till!att!påverka!motivationen!respektive!förmågan,!eller!“signal”!som!endast!
verkar!som!en!påminnelse.!!

!

Figur"2"F"Tokning"av"Fogg’s"beteendemodell"(Fogg,"2009)!
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2.2.1*Motivation*och*självbestämmande*
I!teorin!om!självbestämmandet!definieras!motivation!som!att!utföra!något!av!egen!vilja.!
Detta!kallas!för!inre!motivation.!Yttre!motivation!beskrivs!ur!olika!nivåer!på!en!skala!
från!helt!omotiverad!till!att!frivilligt!vilja!utföra!ett!moment!(se!figur!3).!Extern!reglering!
ger!närmast!omotiverade!beteenden.!Introjektiv!motivation!erhålls!när!personen!mer!
tar!till!sig!uppgiften!men!där!uppgiften!i!sig!inte!har!något!personligt!värde.!När!
personen!kan!identifiera!sig!med!uppgiften!och!sätta!ett!personligt!värde!höjs!
motivationen!för!uppgiften!ytterligare.!Ett!exempel!kan!vara!att!man!vet!att!momentet!
är!nyttigt!att!utföra!för!sig!själv,!men!man!vill!inte!utföra!det!egentligen.!Högre!upp!på!
motivationsskalan!kommer!man!när!momentet!är!helt!i!linje!med!sina!motiv!eller!mål!
(Ryan!och!Deci,!2000).!!

När!sedan!själva!momentet!i!sig!är!belönande!har!man!förflyttat!sig!till!det!som!benämns!
som!"intrinsic!motivation"!eller!inre!motivation.!Det!som!karakteriserar!inre!motivation!
är!att!det!finns!en!kompetens,!en!person!har!en!känsla!av!förmåga!att!kunna!det!som!
behövs.!Autonomin,!känslan!över!kontroll!och!frihet,!att!man!tar!beslutet!själv!genererar!
också!inre!motivation.!En!tredje!egenskap!hos!inre!motivation!är!relationsförmågan,!att!
man!kan!relatera!till!sina!intressen!eller!värderingar!(Ryan!och!Deci,!2000).!!

!

Figur"3:"Motivationsspektrum"(Ryan"och"Deci,"2000)!

!

2.2.2*Spelartyper*
Bartles!spelartyper!är!en!modell!som!definierar!och!kategoriserar!olika!typer!av!spelare!
i!multi"user"dungeons!<!virtuella!miljöer!för!flera!spelare!i!realtid!(Bartle,!1996)!(se!figur!
4).!Modellen!har!även!tillämpats!i!spelifiering!(Werbach,!2015).!Den!innehåller!fyra!
kategorier!av!spelare:!Achievers,"explorers,"socializers!och!killers"(Bartle,!1996).!!

Achievers!är!intresserade!att!göra!saker!i!miljön,!det!faktum!att!de!kan!agera!och!
åstadkomma!saker!i!miljön.!Att!det!delas!med!andra!förstärker!endast!äktheten!av!
momenten,!och!att!det!finns!tävlingsmoment.!Men!poängen!med!att!spela!är!att!
behärska!miljön.!Explorers"intresse!ligger!i!att!interagera!med!miljön,!upptäcka!och!
överaskas!av!olika!moment.!Att!samla!poäng!är!inte!ett!viktigt!moment,!utan!görs!enbart!
om!man!måste!för!att!kunna!ta!sig!till!nya!platser!eller!få!ny!information.!Socializers!
befinner!sig!i!miljön!för!att!interagera!med!andra!personer.!Att!kommunicera!och!lära!
känna!andra!spelare!är!huvudattraktionen!för!dem.!Killers!är!i!miljön!för!att!agera!för!
människor,!dvs!i!egenskap!av!andra!spelare.!Spelaren!vill!kunna!visa!sin!överlägsenhet!
mot!andra!medspelare!i!miljön!(Bartle,!1996).!
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Bland!dessa!olika!typer!finns!det!också!en!dynamik.!Exempelvis!bör!antalet!killers!
reduceras!om!man!vill!öka!antalet!achievers,!eftersom!killers!står!i!vägen!för!achievers.!
Tvärtom!bör!antalet!achievers!ökas!om!man!vill!ha!fler!killers,!då!dessa!triggar!killers.!
Socializers!gillar!andra!socializers,!medan!killers!har!en!negativ!påverkan!på!dem.!
Killers!har!också!en!negativ!påverkan!på!explorers,!och!tvärtom!gillar!inte!killers!heller!
explorers!(Bartle,!1996).!

!

!

Figur"4:"Bartles"taxonomi"(Bartle,"1996)!

!

2.3*Meningsfull*spelifiering**
Meningsfull"spelifiering!är!"integrationen!mellan!användarcentrerade!designade!
spelmoment!i!icke!spelsammanhang"!(Nicholson,!2012).!Att!enbart!styra!användare!
med!externa!belöningar!genererar!negativa!känslor!för!aktiviteten!hos!användare.!För!
att!spelifiering!ska!vara!positiv!måste!det!finnas!återkoppling!till!meningen!varför!man!
utför!momentet!och!dess!underliggande!syfte,!och!kommunicera!om!hur!aktiviteten!är!
meningsfull!för!användaren.!Om!inte!användaren!förstår!varför!den!får!en!extern!
belöning!för!en!viss!handling!minskas!innebörden!av!den!externa!belöningen.!För!att!få!
långvarande!systematisk!effekt!menar!Nicholson!(2012)!att!den!externa!belöningen!ska!
integrera!med!det!underliggande!syftet!av!aktiviteten!och!få!användaren!att!identifiera!
sig!med!denna.!

För!meningsfull!spelifiering!måste!också!användarens!bakgrund,!relation!och!intresse!
för!aktiviteterna!tas!till!hänsyn.!En!utmaning!är!därför!att!designen!ska!omfatta!en!
mängd!olika!bakgrunder,!önskningar!och!färdigheter!hos!användarna.!Det!är!därför!
viktigt!att!genom!användarcentrerad!design!kunna!finna!olika!sätt!för!att!uppnå!externa!
belöningar!för!att!passa!olika!typer!av!användare!(Nicholson,!2012).!Författaren!ger!
exempel!på!en!viktig!fråga!att!ställa!sig!vid!varje!designprocess!av!specificerade!
moment;!"hur!gynnar!detta!användaren?".!

!
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2.4*Spelifiering*för*hållbarhet*
Inom!ICT!<!information!och!kommunikationsteknik!<!har!det!utvecklats!tillämpningar!för!
hållbara!konsumtionsmönster!med!persuasive"technology"F"PT.!Med!detta!menas!
interaktiv!teknik!som!stöttar!förändring!i!motivation,!attityd!eller!beteendemönster.!
Sådana!övertygande!system!har!emellertid!kritiserats!av!två!skäl.!Det!första!är!att!de!
ofta!bygger!på!antagandet!att!information!(t.ex.!uppgifter!om!enskild!
energiförbrukning)!orsakar!beteendeförändring,!eller!en!förändring!i!medvetenhet!och!
attityd!som!sedan!ändrar!beteende!(Huber!och!Hilty,!2015).!För!det!andra!så!utgår!
designandet!av!systemen!från!objektiva!kriterier!för!hållbart!beteende!och!att!man!
utifrån!detta!kan!operativt!förändra!beteenden.!Huber!och!Hilty!(2015)!har!genom!
studier!identifierat!begränsningar!med!PT!och!menar!att!begränsningar!för!PT!även!
gäller!för!hållbar!beteendeförändring!och!därför!måste!designen!förhålla!sig!till!detta.!
Konkreta!begränsningar!är!(Huber!och!Hilty,!2015):!

• Fokusen!på!mätbar!effekt!
• Antagandet!om!att!användare!gör!rationella!val!
• En!otillräcklig!hänsyn!till!individuella!skillnader!och!socialt!sammanhang!
• Paradigm!för!att!öka!medvetenheten!och!förändra!attityder!
• Förmyndarmentalitet!för!inneboende!teknologi!!

Emellertid!menar!de!också!att!spelifiering!kan!vidga!vyerna!och!bredda!dessa!
begränsningar!eftersom!man!med!design!kan!vara!mer!flexibel!och!designa!för!åtgärder!
i!större!sammanhang.!De!har!genom!sin!studie!definierat!krav!som!kan!agera!vägledning!
vid!hållbar!motivationsbaserad!spelifiering.!De!fyra!grundläggande!kraven!är!(Huber!
och!Hilty,!2015):!

• Respektera!användare!som!individer!
• Respektera!användares!autonomi!
• Introducera!den!sociala!nivån!
• Möjliggöra!kollektiva!åtgärder!

Hållbar!konsumtion!är!rotad!i!fysisk!verkligheten!och!handlar!om!att!använda!energi!
eller!köpa!materiella!varor,!medan!dessa!åtgärder!är!inbäddade!i!befintliga!sociala!
praktiker.!Spelifiering!lägger!en!virtuell!värld!som!skapar!en!ny!länk!mellan!de!två!
sfärerna!och!stödjer!omvandlingen!av!metoder!genom!användandet!av!spelelement!
(Huber!och!Hilty,!2015).!

!
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3.*Metod*
Metodkapitlet"beskriver"den"valda"forskningsmetodiken"för"detta"arbete,"designprocessen"
för"vår"prototyp"samt"hur"undersökningen"gått"tillväga.!

3.1*Forskningsmetodik*
I!detta!kandidatarbete!förhåller!vi!oss!till!researchFbased"design"och!designFbased"
research!som!metodik!(figur!5).!Detta!innebär!att!utifrån!problemformuleringen!
designas!ett!koncept,!där!designbeslut!grundar!sig!i!en!redan!befintlig!kunskapsbas!
inom!området.!Resultaten!genereras!genom!iterering!och!evaluering,!där!eventuella!nya!
upptäckter!kan!bidra!till!den!befintliga!kunskapsbasen!i!ämnet.!I!vårt!fall!motiveras!
designbeslut!om!hur!aktiviteter!ska!utformas!av!teori!och!andra!observationer.!

!

Figur"5:"Design,"researchFbased"design,"and"designFbased"research"(Hevner,"2007)!

!

3.2*Designprocessen*
Designprocessen!var!reflektiv!och!iterativ!och!för!designen!användes!Werbachs!
ramverk!för!design!av!spelifiering.!Ramverket!består!av!följande!sex!steg!(Werbach,!
2015):!

1. Definiera!målet!för!aktiviteten!
2. Avgränsa!vad!användarna!skall!göra!
3. Beskriv!spelarna!
4. Utforma!aktivitetsloop!
5. “Don’t!forget!the!fun”,!eller!glöm!inte!också!att!det!skall!vara!roligt!
6. Distribuera!lämpliga!verktyg!

Detta!resulterade!i!hur!mekaniken!och!dynamiken!i!designen!utformades.!Därefter!
designades!pappersprototyper,!s.k.!offline<prototyper!som!genomgick!flera!itereringar!
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med!inhämtad!feedback!från!utomstående!personer.!Utifrån!vår!offline<prototyp!
utvecklades!en!interaktiv!prototyp.!Denna!lät!vi!tre!utomstående!personer!testköra!för!
att!fånga!eventuella!problem!i!användningen.!Efter!detta!togs!en!slutgiltig!prototyp!fram!
som!sedan!användes!i!ett!användartest.!!

3.2.1*Design*av*spelifieringen*
Här!beskrivs!spelifieringsdesignen!utifrån!Werbach!sex!steg!(Werbach,!2015).!

Definiera*målet*för*aktiviteten*
Det!huvudsakliga!målet!med!spelifieringen!är!att!minska!användares!vardagliga!
energiförbrukning.!Detta!genom!att!kommunicera!och!försöka!spelifiera!de!energitips!
som!Allmännyttan!(2015)!ger!och!få!användare!att!vara!energismartare!i!hemmet.!!

Avgränsning*vad*användarna*skall*göra*
Användarens!uppgifter!utgick!från!Allmännyttans!energitips.!Användaren!ska!ta!del!av!
tipsen!som!utspelar!sig!i!hemmiljö!och!utföra!det!som!tipsen!tipsar!om!i!så!hög!mån!som!
möjligt.!Energitipsen!kategoriserades!i!två!typer;!dels!de!som!är!vardagliga!uppgifter!
som!är!återkommande,!exempelvis!att!diska,!laga!mat!eller!tvätta!kläder.!Den!andra!
kategorin!är!saker!som!mera!görs!på!ett!specifikt!tillfälle!en!gång!(eller!få!gånger),!t!ex!
möblera!så!att!inga!element!blir!gömda!bakom!stora!möbler!och!onödig!energi!går!i!
spillo.!I!dessa!uppgifter!förhåller!vi!oss!även!till!Huber!och!Hilty!(2015)!och!de!fyra!
rekommendationer!som!ges!vid!hållbar!spelifiering!om!att!respektera!individen!och!
hens!autonomi!samt!introducera!den!sociala!faktorn!och!göra!de!möjligt!till!kollektiva!
åtgärder.!Eftersom!energifrågan,!utöver!det!ekonomiska!initiativet,!är!ett!kollektivt!
problem,!ville!vi!också!i!vår!design!att!användare!ska!agera!i!en!kollektiv!riktning.!
Därmed!måste!det!också!vara!frivilligt!att!delta!och!man!ska!inte!vara!tvingad!till!
spelifieringen!för!att!kunna!ta!del!av!tipsen.!!

För!att!uppnå!meningsfull!spelifiering!(Nicholson,!2012)!tog!vi!avstånd!från!
poängsättning,!vilket!är!vanligt!i!PBL<design.!Användaren!ska!förstå!hur!och!varför!en!
aktivitet!bör!göras!genom!kommunikation!och!individuell!prestation!ska!istället!belönas!
med!uppmuntran!och!positiv!feedback.!Istället!för!att!mäta!externa!poäng!mäts!antalet!
utförda!aktiviteter!som!sammanställs!i!en!gemensam!räkning.!!

Problemet!som!uppstår!då!är!att!åtgärder!som!endast!utförs!en!gång!men!som!istället!
kan!vara!mer!krävande!blir!mindre!attraktiva.!Därför!ville!vi!ändå!ha!en!symbolisk!
representation!för!dessa!engångsaktiviteter!<!någon!slags!badge.!Det!är!dock!viktigt!att!
denna!tydligt!representarar!denna!typ!av!åtgärd!för!att!användaren!ska!integrera!
innebörden!av!varför!personen!erhåller!en!sådan.!!

Beskriv*spelarna*
De!olika!spelartyperna!beskrevs!utifrån!Bartles!taxonomi!(1996).!För!achievers!infördes!
personlig!räkning!för!aktiviteter!och!badges!för!engångsaktiviteterna!som!de!kan!samla.!
För!att!presentera!de!kollektiva!framstegen!utformades!en!form!av!kollektiv!
leaderboard!som!visar!det!totala!antalet!utförda!moment!från!tipsen.!Denna!för!våra!
socializers.!På!denna!sidan!presenteras!även!individuella!prestationer!för!killers!som!
måste!kunna!jämför!sig!och!vinna!över!andra!(även!fast!syftet!inte!är!att!vinna).!Detta!
kan!även!vara!en!trigger!för!achievers.!För!explorers!ska!det!finnas!mycket!olika!saker!
att!utforska.!Exempelvis!genom!att!kategorisera!de!olika!momenten!i!teman!(köket,!
vardagsrummet,!tvättstugan!etc..).!Detta!ger,!förutom!att!göra!en!interaktionsmässig!
överblick,!ett!utforskande!moment,!där!de!kan!läsa!om!de!olika!tipsen!i!de!olika!
hemmiljöerna.!!

!
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Utforma*aktivitetsloop*
Aktivitetsloopen!består!av!att!tips!som!bör!utföras!repetitionsmässigt!också!går!att!
bocka!av!återupprepande.!Ett!sätt!är!att!denna!typ!av!tips!går!att!rapportera!in!på!daglig!
basis.!Detta!för!att!undvika!att!uppmana!till!högre!energiförbrukning.!Ett!exempel!på!
detta!är!att!om!man!kan!bocka!av!att!man!gjort!en!energivänlig!åtgärd!varje!gång!man!
gör!det!<!exempelvis!att!se!till!att!ha!locket!på!när!man!kokar!vatten!<!så!blir!det!motsatt!
effekt!om!användaren!istället!kokar!vatten!25!gånger!enbart!för!att!räkna!fler!avklarade!
aktiviteter.!En!bättre!lösning!är!att!dagligen!kunna!bocka!av!utfört!moment!<!“denna!dag!
har!användaren!sett!till!att!locket!är!på”.!!

När!en!aktivitet!har!genomförts!möts!användaren!av!en!dialog!som!förmedlar!ett!
positivt!meddelande!och!som!även!ger!uppmuntran!att!se!om!det!finns!fler!saker!i!
närheten!som!lätt!kan!göras.!Aktiviteter!som!ger!badges!går!däremot!att!spara!på.!Dessa!
avcheckningar!måste!visuellt!presenteras!permanent!och!man!ska!kunna!plocka!på!sig!
fler!badges.!Detta!för!att!motivera!till!ett!långsiktigt!användande.!

Sett!utifrån!självbestämmelseteorin!(Ryan!och!Deci,!2000)!kan!olika!användare!ha!olika!
förutsättningar!i!motivation!att!minska!sin!energanvändning.!Därav!kom!designen!att!
vara!anpassad!för!olika!nivåer!av!motivation.!Eftersom!det!finns!en!leaderboard!för!
kollektiva!framsteg!där!även!individuella!prestationer!presenteras!kan!man!vänta!sig!att!
det!finns!en!social!förväntan!hos!andra!deltagare!att!man!ska!bidra.!Detta!kan!medföra!
introjektiv!motivation.!När!användaren!får!information!om!vad!momentet!är!bra!för!
ökar!möjlighet!för!användaren!att!identifiera!sig.!Då!de!flesta!moment!är!
återupprepande!kan!tipsen!komma!att!växa!hos!användaren!för!att!slutligen!får!
användaren!att!personligen!vilja!bidra!och!integrera!aktiviteterna!med!sin!personliga!
mål.!Om!användaren!personligen!tycker!att!det!är!viktigt!men!har!svårt!att!genomföra!
momenten!på!egen!hand!kan!detta!typ!av!system!vara!ett!roligt!sätt!att!motivera!sig.!
Designen!ska!belöna!dessa!moment!på!sätt!så!att!man!känner!sig!stolt,!kompetent!och!
kan!relatera!till!problemet,!vilket!bidrar!till!att!öka!den!inneboende!motivationen.!

“Don’t*forget*the*fun”*
I!designen!lades!fokus!på!att!göra!designen!engagerande!och!kul,!den!får!inte!kännas!
jobbig!eller!vara!tråkig.!Designen!skulle!ha!en!lättsam!atmosfär!med!tydlig!ljus!layout,!
roligt!namn,!roliga!badges!etc!utan!att!den!heller!kännas!för!oseriös.!

Distribuera*lämpliga*verktyg*
Spelmekanikerna!i!designen!kom!att!bygga!på!olika!rumsindelningar!där!olika!tips!finns!
av!två!kategorier,!återupprepande!och!one<time!moment.!Användaren!ska!kunna!bocka!
av!moment!som!är!utförda.!Det!ska!finnas!en!leaderboard!där!den!kollektiva!räkningen!
ska!betonas,!men!även!personliga!insatser!där!antalet!utförda!moment!samt!badges!ska!
visas.!Speldynamiken!innebär!av!detta!att!användare!ska!gemensamt!samla!antalet!
avbockade!energitips,!triggas!av!att!samarbeta,!triggas!av!att!tävla,!samt!samla!badges!
för!att!på!ett!underhållande!sätt!ta!del!av!energitipsen.!En!mobil!applikation!valdes!för!
att!det!skall!vara!enkelt!att!bära!med!sig!var!man!än!är!i!sitt!hem.!Detaljer!kring!hur!en!
prototyp!för!en!applikation!togs!fram!beskrivs!i!nästa!delkapitel.!

3.2.2*Prototypdesign*
Olika!förslag!till!ett!gränssnitt!skissades!på!papper!och!för!att!sedan!välja!ut!en!som!fick!
bli!vår!första!prototyp.!Den!innehöll!två!huvudvyer,!en!för!rumsaktiviteterna!och!en!för!
leaderboarden!samt!en!nerfällbar!meny!för!navigation!(se!figur!6).!Rumsvyn!skulle!
bestå!av!ett!antal!knappar,!en!för!varje!rum,!där!varje!knapp!visade!de!olika!tipsen.!!

!
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!

Figur"6:"Offlineprototyper"F"till"vänster"första"protoyp"och"till"höger"den"andra!

!

Efter!en!första!designsession!väntade!vi!fyra!dagar!för!att!återkomma!och!använda!oss!
av!“kill<your<darlings”<metoden,!dvs!vi!kastade!bort!det!vi!hittils!gjort!och!vi!började!om!
helt!från!nytt.!Detta!resulterade!i!ett!liknande!upplägg!men!denna!vidareutvecklade!mer!
(se!figur!6).!Den!första!vyn!var!de!olika!rummen!och!den!andra!var!en!leaderboard.!Vyn!
för!rummen!skulle!bestå!av!en!knapp!för!varje!rum!som!visade!de!olika!tipsen!för!valt!
rum.!Där!finns!det!en!möjlighet!att!bocka!av!de!moment!som!tipsen!behandlade!och!när!
man!gjorde!detta!belönas!användaren!med!positiva!uppmuntran.!Leaderboarden!skulle!
överst!presentera!totalt!antal!tillämpade!tips!utförda!av!samtliga!deltagare!summerat.!
Dessutom!utökades!vyn!med!ett!paj<diagram!där!varje!deltagare!får!representativ!
återkoppling!av!hur!stor!andel!av!det!totala!antalet!utförda!moment!som!varje!deltagare!
gjort.!Detta!för!att!förhoppningsvis!ge!en!känsla!av!nöjdhet!om!man!visuellt!kan!se!att!
man!bidragit!mycket,!eller!motiveras!till!att!bidra!mer!om!man!ser!att!man!gjort!lite.!
Under!detta!presenteras!sedan!var!och!en!av!personers!insatser!i!kvantitativ!form!samt!
alla!erhållna!badges.!Badges!utformades!så!att!man!såg!ifrån!vilket!rum!de!erhölls.!

Denna!prototyp!presenterades!för!en!utomstående!person!för!att!få!feedback.!!

“En"idé"vore"kanske"om"man"också"får"mer"poäng"för"de"aktiviteter"som"kräver"lite"mer"än"
att"att"man"bara"får"badges”,!var!en!kommentar!som!vi!fick.!Vi!tog!till!oss!den!
feedbacken!men!tillämpade!det!inte!<!tanken!var!ju!att!komma!bort!ifrån!
poängräknandet.!Istället!såg!vi!det!som!att!designen!inte!är!tillräckligt!tydlig!i!att!det!
inte!är!poäng!som!räknas!utan!faktiska!utförda!aktiviteter.!Rumsvyn!skulle!inte!på!något!
sätt!indikera!att!vi!räknar!poäng,!utan!där!ska!man!enbart!få!positiv!feedback!och!
representativa!symboler!att!erhålla.!Dessutom!omdesignades!alla!badges!så!att!de!blev!
en!och!samma!symbol!för!att!vara!tydlig!med!vad!den!står!för!<!att!man!gjort!någon!av!de!
engångsaktiviteter.!En!annan!kommentar!var:!“finns"det"något"mål?”."En!talande!
kommentar!som!markerade!att!det!inte!fanns!någon!progression!i!räknandet!av!
aktiviteter.!Olika!nivåer!infördes,!så!att!användarna!tillsammans!kan!följa!sin!framgång!
via!en!progress"bar"som!visualiserar!hur!långt!kvar!det!är!till!nästa!nivå.!Nivåerna!är!en!
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kollektiv!nivå!för!gemenskapen!vilken!baseras!på!hur!många!moment!de!gemensamt!
utfört.!

!

!

Figur"7"F"Introduktion"till"vänster"och"menyn"nerfälld"i"rumsvyn"till"höger!

!

Den!interaktiva!prototypen!utvecklades!som!en!responsiv!mobilanpassad!
webbapplikation.!Detta!för!att!vara!enhetsoberoende!för!smarta!telefoner,!samtidigt!
som!man!även!kan!komma!åt!den!från!webbläsaren!i!en!PC.!Vi!började!att!utveckla!
layout!för!att!sedan!implementera!funktionalitet.!För!att!kunna!registrera!olika!
användare!fanns!det!ett!behov!av!användarkonto!och!inloggning.!När!man!skapar!ett!
nytt!användarkonto!möts!användaren!av!en!introduktion!som!förklarar!hur!
applikationen!används.!Detta!för!att!eventuellt!fånga!upp!några!interaktiva!oklarheter.!
Vi!passade!även!på!i!introduktionen!av!applikationen!att!jobba!med!estetiken!och!
användarupplevelsen,!detta!genom!att!introducera!konceptet,!erbjuda!en!humoristiskt!
men!innehållsrikt!videoklipp!om!hur!och!varför!man!ska!spara!energi!i!hemmiljön!(se!
figur!7).!Applikationen!döptes!till!“Energi<grisen”,!som!spelar!på!kopplingen!till!
energisparande!och!spargrisar.!Ett!återkommande!tema!blev!därför!gris,!som!också!är!
den!utformning!badges!har.!Utformningen!är!sedan,!likt!pappersprototypen,!uppdelad!i!
rumsvyn!och!leaderbord<vyn.!Dessa!kallades!i!applikationen!för!Hem"respektive!
Gemenskap.!Vi!gjorde!det!också!möjligt!att!igen!kunna!gå!igenom!introduktionen!genom!
en!länk!i!menyn!döpt!till!Instruktioner.!I!figur!7!presenteras!en!nerfälld!meny!över!hur!
navigering!mellan!huvudvyerna!sköts.!Väljs!ett!rum!visas!samtliga!tips!för!detta!rum!och!
väljer!man!att!utföra!ett!moment!markeras!det!med!en!grön!bock.!De!moment!som!är!
återkommande!nollställs!varje!dag!för!att!möjliggöra!loggning!av!utförd!aktivitet!på!
daglig!basis,!medan!engångsmoment!får!en!permanent!bock!(se!figur!8).!

!
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!

Figur"8"F"Rumsvyn"till"vänster"och"översikt"över"energitips"tillhörande"ett"rum"till"höger!

!
Applikationen!provkördes!sedan!av!fyra!personer!för!att!eventuellt!upptäcka!buggar!och!
få!feedback!inför!en!sista!iterering.!Feedback!vi!fick!var!att!användarna!tyckte!det!var!
jobbigt!att!behöva!gå!igenom!hela!introduktionen!igen!när!man!tryckte!på!Instruktioner."
Vi!lade!därefter!tillgång!till!menyn!så!man!kunde!navigera!sig!ur.!En!annan!kommentar!
var!att!de!hade!svårt!att!skilja!på!vilka!bockar!man!hade!satt!den!aktuella!dagen!och!
vilka!som!var!permanenta.!Det!löstes!med!att!ändra!färg!på!bockarna!för!de!aktiviteter!
som!görs!en!gång!till!samma!färg!som!gris<badgen!man!erhåller!har!(se!figur!8).!En!
annan!kommentar!var!att!i!gemenskaps<vyn!där!personliga!resultat!presenteras!
representeras!antalet!utförda!aktiviteter!endast!med!en!siffra!medan!antalet!badges!
representeras!med!en!ikon!för!varje.!Detta!uppfattades!som!mer!värt!att!få!“en!extra!
grej”!mot!att!ändra!en!siffra!till!en!annan.!Därför!valde!vi!också!att!visualisera!antalet!
utförda!aktiviteter!med!ett!streck!för!varje!(se!figur!9).!Andra!aspekter!var!också!att!
nivåerna!för!gemenskapen!var!lite!för!tråkiga!<!när!man!fyllt!progressbaren!så!stegar!
man!bara!upp!en!siffra.!Därför!lade!vi!även!till!olika!titlar!på!nivåerna!för!att!
förhoppningsvis!kunna!öka!motivationen!att!vilja!gå!upp!ett!snäpp.!Det!är!lite!mer!
överaskande!att!se!vilken!titel!gemenskapen!får!istället!för!att!bara!stega!från!
exempelvis!Nivå"2!till!Nivå"3."Titlarna!är!också!av!humoristisk!karaktär.!

!
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!

Figur"9"F"Gemenskapsvyn!

Vi!diskuterade!ett!lämpligt!antal!avbockade!moment!för!att!användarna!gemensamt!ska!
gå!upp!i!nivå!efter!det!första!testet.!Inledningsvis!sattes!25!moment!för!att!gå!från!första!
till!andra!nivån.!En!beräknad!grupp!på!10!tespersoner!behöver!alltså!utföra!i!snitt!2,5!
moment!var.!Nivåntröskeln!ökar!sedan!successivt!med!2!moment!per!nivå.!!

En!slutgiltig!prototyp!framställdes!för!test!efter!att!ha!tillämpat!det!vi!fick!av!den!sista!
feedbacken.!Totalt!sett!finns!det!i!prototypen!27!rutinmässiga!moment!som!går!att!
utföra!samt!13!engångsaktiviteter.!En!översikt!över!hur!aktivitetsinstruktionen!ser!ut!
visas!i!figur!10.!

!

Figur"10"F"Ett"energitips"och"rekommenderad"aktivitet!
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3.2.3*Teknikval*
Teknik!som!användes!vid!utvecklande!av!prototypen!var!HTML5,!CSS,!Twitter!
Bootstrap,!JavaScript!och!Angular!JS!som!ramverk!för!gränssnittet.!Anledningen!till!att!
använda!webbteknologier!var!främst!för!att!prototypen!skulle!bli!enhetsoberoende.!Vi!
använde!oss!av!MVC<arkitektur!för!att!få!bra!struktur!och!vara!flexibla!vid!förändringar!
då!mycket!av!innehållet!genereras!dynamiskt.!Serverapplikationen!är!utvecklad!med!
Node.js!JavaScript!och!vi!lagrar!all!data!i!en!MongoDB!NoSql<databas.!Dessa!teknologier!
lämpade!sig!bra!för!att!det!går!fort!att!prototypa!med!samt!att!vi!inte!behövde!hantera!
olika!transformationer!av!data!mellan!plattformar.!Kuriosa!är!att!applikationen!
hostades!från!en!Raspberry!Pi!enkortsdator!som!drivs!med!5!V!och!2.1!A!för!att!
serverapplikationen!även!ska!vara!energisnål.!

3.3*Studie*med*testpersoner*
För!att!utvärdera!prototypen!bad!vi!en!grupp!med!testpersoner,!bestående!av!sju!män!
och!tre!kvinnor!<!samtliga!studenter!på!KTH!<!att!under!sju!dagar!använda!
applikationen.!Samtliga!som!deltog!i!studien!läser!Programintegrerand"kurs"i"
medieteknik,!där!man!erhåller!högskolepoäng!för!att!delta!i!undersökningar!i!
kandidatexamensarbeten.!För!att!erhålla!dessa!högskolepoäng!hade!vi!inga!krav!på!
studenternas!användande!för!att!undvika!att!kursmomentskravet!skulle!påverka!
resultatet.!De!fick!inga!förinstruktioner!mer!än!att!registrera!en!användare,!som!om!de!
själva!hade!valt!att!använda!applikationen!på!eget!intiativ.!För!att!utvärdera!testet!
gjordes!intervjuer!med!samtliga!deltagare.!!

Denscombe)(2010))beskriver)tre)olika)typer)av)intervjuer;)strukturerad)intervju,)
ostrukturerad*intervju*och*semistrukturerad*intervju.*I*en*ostrukturerad*intervju*ställer*
intervjuaren*öppna*frågor*där*man*kan*gräva#på#djupet#och#få#kvalitativ#data.#Nackdelen#
är#att#datan#blir#svårt#att#mäta#och#jämföra.#I#en#strukturerad#intervju#får#den#person#
som$intervjuvas$svara$fritt$på$förutbestämda$frågor,$alternativ$välja$svar$från$en$
förutbestämd,gradering,vilket!resulterar!i!kvantitativ!data!som!är!lätt!att!jämföra!och!
analysera.!Vi!har!i!detta!arbete!valt!en!semi<strukturerad!form!vilket!ger!oss!tillåtelse!är!
en!blandning!av!dessa!två!för!att!både!få!jämförbara!svar!samt!kunna!gå!djupare!in!i!
intressanta!detaljer.! ! !! ! ! ! !

3.3.1*Om*intervjuerna*
Intervjuerna!utgick!ur!en!intervjuguide!(se!bilaga!2),!där!intervjuguiden!användes!som!
ett!manus.!Frågorna!var!av!öppen!karaktär!där!intervjuobjekten!tillfrågades!om!ämnen!
rörande!om!hur!pass!de!hade!tagit!till!sig!informationen,!om!användaren!och!vilken!
spelartyp!personen!i!fråga!är!och!om!applikationen!i!sig.!Frågorna!användes!i!syfte!att!
starta!dialog!med!den!intervjuade!personen.!Intervjuerna!ägde!rum!på!Kungliga!
Tekniska!Högskolan!och!intervjuerna!spelades!in.!Längden!på!varje!intervju!var!ca!20!
till!30!minuter!styck.!Samtliga!deltagare!informerades!om!att!de!i!denna!uppsats!
presenteras!anonymt!för!att!ge!dem!frihet!att!uttrycka!sig!fritt.!Ämnen!som!behandlades!
var!bl.a!hurvida!de!tillämpade!innehållet!i!tipsen,!vad!som!motiverade!dem!att!utföra!
momenten/inte!utföra!momenten,!huruvida!momenten!upplevdes!som!meningsfulla,!
vad!de!tyckte!om!en!gemensam!mätning!och!en!gemensam!progression!etc.!!

3.3.2*Analysmetod*
Vår!sammanställning!och!analys!av!datan!baserade!sig!på!tematisk!analys!(Braun!och!
Clark,!2006),!i!vilken!vi!letade!teman!baserade!på!vår!frågeställning!som!kunde!
användas!för!att!utvärdera!vår!prototyp.!Postit<lappar!användes!för!att!sammanställa!
intervjuerna!i!kommentarer!där!de!sedan!kunde!kategoriseras.!!
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Kategorier!som!uppmärksammades!var!kommentarer!som!handlade!om!användning,!
motivation,!miljömedvetenhet!och!meningsfullhet!samt!idéer!för!vidareutveckling!och!
övrigt.!De!lappar!som!handlade!om!motivation!bröts!ytterligare!ner!till!de!olika!delarna!
av!applikationen!genom!att!samla!de!lappar!som!handlade!om!den!specifika!delen!eller!
funktionen.!Ytterligare!samband!analyserades!genom!att!sortera!alla!lappar!som!
handlade!om!motivation!efter!spelartyp!för!att!undersöka!ifall!det!visade!något!resultat.!!
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4*Resultat*
Här"presenteras"resultatet"från"testperioden."Kapitlet"behandlar"hur"användarna"använde"
appen,"vad"som"motiverade"till"att"använda/inte"använda"samt"deras"upplevelse"i"övrigt.!

4.1*Använding*
Av!de!tio!personer!som!tillbads!att!använda!applikationen!var!det!nio!som!kunde!
fullfölja!uppgiften.!En!person!uteblev!p.g.a.!att!personen!inte!hade!tillåtit!cookies!i!sin!
webbläsare!i!mobiltelefonen,!vilket!krävdes!för!att!applikationen!skulle!fungera.!Tabell!1!
visar!hur!användningen!såg!ut,!dvs.!hur!många!aktiviteter!i!applikationen!som!de!gjorde!
under!veckan!fördelat!på!rum,!totalt!antalet!utförda!aktiviteter!och!antalet!“guldgrisar”!<!
de!som!representerade!utförda!engångsuppgifter.!Majoriteten!av!våra!användare!låg!
runtomkring!25<45!aktiviteter!under!de!sju!dagarna!som!testet!pågick.!Två!användare!
stack!ut!och!gjorde!över!20!aktiviteter!mer!än!den!tredje!mest!engagerade!användaren!
och!de!två!låg!jämt!uppe!på!toppen.!En!användare!använde!knappt!applikationen!alls.!I!
figur!11!visualiseras!hur!antalet!utförda!aktiviteter!växte!under!veckans!gång.!

Flest!antal!aktiviteter!utfördes!under!den!första!dagen!av!testperioden.!Den!fjärde!
dagen,!som!var!en!söndag,!hade!också!hög!aktivitet.!Den!dagen!som!applikationen!
användes!minst!var!dag!3,!en!lördag!i!det!här!fallet.!Resterande!dagar!var!användandet!
relativt!jämt!(se!figur!12).!Köket!var!det!rum!som!flest!aktiviteter!utfördes!och!
sovrummet!var!rummet!där!näst!flest!aktiviteter!bockades!av.!Av!de!totalt!sett!
avbockade!aktiviteterna!så!utfördes!över!hälften!av!dem!i!köket!och!sovrummet!(se!
figur!13).!

"
Tabell"1"F"Antalet"utförda"aktiviteter"per"användare"under"testperioden!

Användare! Sovrum! Tvättstuga! Badrum! Vardagsrum! Kök! Totalt! Guldgrisar!

A!1! 0! 0! 0! 0! 2! 2! 0!

A!2! 11! 2! 7! 5! 16! 41! 1!

A!3! 7! 4! 5! 4! 8! 28! 1!

A!4! 17! 0! 4! 6! 9! 36! 5!

A!5! 16! 8! 12! 17! 16! 69! 4!

A!6! 11! 3! 8! 7! 18! 47! 6!

A!7! 4! 0! 3! 5! 12! 24! 4!

A!8! 4! 0! 7! 4! 13! 28! 3!

A!9! 19! 2! 13! 14! 22! 70! 9!

Medelvärde! 9,9! 2,1! 6,6! 6,9! 12,9! 38,3! 3,7!
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!

!

Figur"11"F"Progressionen"av"totala"antal"utförda"aktiviteter"under"testperioden"per"
användare"

!

!

Figur"12"F"Totalt"antal"utförda"aktiviteter"för"alla"användare"fördelat"över"testperiodens"
dagar.!

!

 
!
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"

Figur"13"F"Totala"antalet"utförda"aktiviteter"fördelat"på"rum!

!

4.1.1*Om*interaktion*och*användbarhet*
Testpersonerna!använde!appen!på!olika!sätt!i!undersökningen.!Eftersom!den!inte!var!
enhetsbunden!kunde!den!lika!gärna!användas!från!en!dator!som!en!mobiltelefon!(se!
tabell!2).!

Tabell"2"F"Användarnas"val"av"enhet"under"testet!

Dator! Mobil! Dator!och!mobil!

3! 4! 2!
.!

Vilken!enhet!de!helst!använde!påverkades!av!användarnas!övriga!teknikvanor!samt!vid!
vilken!tidpunkt!eller!tillfälle!de!oftast!loggade!sin!aktivitet.!Fem!av!användarna!loggade!
oftast!på!kvällen!vad!som!hade!gjorts!under!dagen!eller!på!tunnelbanan!när!de!hade!tid!
över.!Övriga!loggade!vid!varierande!tillfällen!och!i!anslutning!till!själva!
aktivitetsutförandet.!

Ingen!av!användarna!hade!några!problem!med!att!förstå!och!använda!appen,!att!det!var!
enkelt!att!logga!sin!aktivitet!uppskattades.!Däremot!var!det!flera!som!önskade!en!native"
applikation,!dvs!en!enhetsskräddarsydd!app!istället!för!webbapplikation!som!körs!i!
webbläsaren.!Det!enda!som!påpekades!användbarhetsmässigt!i!övrigt!var!att!ett!
knapptryck!för!mycket!behövdes!om!bakåtknappen!i!webbläsaren!användes!efter!att!en!
uppgift!utförts.!

4.1.2*Om*uppgifterna*
Energispartipsen!upplevdes!som!tydliga!och!beskrivande!och!svårighetsgraden!låg!på!
en!rimlig!nivå,!den!konkreta!informationen!om!vad!som!sparades!i!varje!aktivitet!
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uppskattades.!Guldgrisuppgifterna!krävde!ett!lite!större!initiativ!för!genomförande!
vilket!användarna!också!upplevde.!!

Alla!användarna!uppgav!att!de!redan!kände!till!flera!av!aktiviteterna!som!fanns!i!appen!
sedan!tidigare.!Fem!användare!som!redan!hade!rutiner!som!innefattade!aktiviteter!från!
appen!loggade!dessa!och!lade!även!till!några!nya!aktiviteter!till!sin!rutin!som!de!hade!
lärt!sig!av!tipsen.!Två!utförde!de!rutiner!de!redan!hade!sedan!tidigare!utan!att!lägga!till!
något!nytt!men!uppskattade!att!appen!fungerande!som!en!påminnelse.!En!användare!
loggade!inte!sina!redan!existerande!rutiner!då!det!inte!kändes!givande.!!

“Släcka"lampan"gör"jag"alltid"ändå"när"jag"går"ut"ur"ett"rum”"!

En!person!var!också!bortrest!under!en!större!period!av!testet!och!upplevde!det!inte!som!
någon!mening!att!använda!appen!utanför!sitt!hem.!!

4.2*Motivation*
Under!intervjuerna!fick!vi!svar!på!vad!som!var!motiverande!och!demotiverande!till!att!
utföra!aktiviteter!och!bocka!av!dem.!Här!redovisas!resultatet!kategoriserat!efter!
ingående!motivation!och!energivanor,!checklistan!i!applikationen,!gemenskapen,!badges!
i!form!av!guldgrisar,!spelartyper!samt!övriga!idéer!och!kommentarer.!

4.2.1*Ingående*motivation*och*energivanor*
Av!de!nio!personerna!som!fick!använda!applikationen!under!testperioden!ansåg!sex!av!
dessa!att!de!redan!var!energimedvetna!eller!att!de!har!bra!vanor.!En!person!sade!sig!
vara!medveten!om!sin!förbrukning!för!miljöns!skull!“men"kommer"av"sig”.!En!person!sa!
att!under!en!period!användes!elmätare!i!vägguttagen!för!att!minska!
energiförbrukningen!och!att!många!tips!redan!var!kända,!men!intresset!minskade!när!
en!flytt!skedde!till!en!bostad!där!elen!ingick!i!hyran.!En!annan!person!tänker!inte!alls!på!
det!men!har!vanor!från!barnsben.!

“När"jag"började"lära"mig"laga"mat"sa"min"mamma"till"mig"att"använda"
vattenkokaren”!

Samma!person!har!lagt!lite!mer!krut!efter!flytt!till!bostad!där!elen!inte!ingår.!Det!var!en!
person!som!sa!att!hen!brukar!försöka!tänka!på!det,!men!personen!tror!sig!inte!ligga!över!
något!snitt.!En!annan!sa!att!personen!“har"energiaspekten"i"baktanken”.!!

Två!personer!tänker!på!energiförbrukning!kopplat!till!miljö!och!ansåg!sig!redan!ha!bra!
vanor.!En!person!berättade!att!personen!inte!tänker!alls!speciellt!mycket!vare!sig!energi!
eller!miljö!i!allmänhet.!

4.2.2*Checklistan*med*energitipsen*
Angående!checklistan!fick!vi!inte!så!många!kommentarer!om!att!den!är!motiverande!i!
sig.!Checklistan!och!antalet!tips!upplevdes!som!positiv!då!flera!användare!ansåg!att!för!
många!funktioner!kan!få!en!demotiverande!effekt.!Träningsappar!som!personerna!
använt!tidigare!angavs!som!exempel.!En!person!sa!att!checklistan!är!bra!för!att!få!saker!
gjort:!

”Det"ger"ett"extra"incitament"till"att"göra"det."Om"jag"bara"hade"läst"om"det"på"
internet"hade"jag"nog"inte"gjort"det”!

En!upplevde!det!positivt!att!det!fanns!så!mycket!småsaker!man!kan!göra!som!är!så!lätt,!
lika!lätt!som!att!göra!dem!på!ett!sämre!sätt.!Angående!momenten!som!skulle!utföras!i!
checklistan!fick!vi!dock!kommentarer!som!beskrev!en!demotiverande!upplevelse.!Det!
känns!jobbigt!när!det!fanns!saker!där!som!man!inte!kunde!göra,!exempelvis!hade!en!
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användare!ingen!kontroll!över!husets!värme!och!kunde!inte!själv!välja!att!sänka!den.!
Flera!personer!upplevde!detta!demotiverande!i!kombination!att!man!räknade!antalet!
utförda!aktiveter.!!!

!

“Jag"kunde"inte"säga"till"min"hyresvärd"om"min"droppande"kran"och"för"jag"har"
ingen"droppande"kran”!

En!person!som!redan!gjorde!de!flesta!av!de!här!sakerna!som!applikationen!tipsar!om!såg!
inte!någon!utmaning!att!logga!det!som!tidigare!redan!gjordes!på!rutin.!!

4.2.3*Gemenskapen*
Gemenskapsvyn!var!den!vy!som!de!flesta!av!personerna!i!testgruppen!upplevde!som!
mest!motiverande.!Sju!av!användarna!upplevde!en!ökad!motivation!av!att!se!hur!de!
övriga!i!gruppen!agerade!och!vilken!nivå!de!låg.!Fyra!personer!av!dessa!sa!att!
pajdiagrammet!var!det!som!de!tittade!mest!på,!dvs!hur!stor!andel!av!de!totalt!antal!
utförda!moment!man!själv!bidrog!med.!De!två!i!testgruppen!som!gjorde!flest!aktiviteter!
ansåg!att!pajdiagrammet!var!det!viktigaste.!En!av!dem!upplevde!det!också!som!positivt!
med!en!gemensam!poängräkning!men!att!vara!bäst!motiverade!mest.!För!den!andra!av!
de!två!“topp<användarna”!var!tävlandet!det!viktigaste.!Ytterligare!en!person!<!personen!
som!“kom!efter”!pga.!resa!<!ansåg!också!tävlandet!motiverar!mest.!En!användare!sa!först!
att!hen!inte!upplevde!att!kunna!se!vad!de!andra!gjorde!som!motiverande,!men!ändrade!
sig!sedan:!

“Kanske"om"jag"var"sämst,"då"skulle"jag"nog"försöka"göra"lite"mer”"!

En!annan!kommentar!var:!

“Det"är"ju"gött"att"hänga"på”"!

För!två!personer!var!det!de!individuella!prestationerna!viktigast.!Den!ena!personen!
använde!den!för!att!jämföra!sig!med!enstaka!andra!användare!medan!den!andra!bara!
höll!koll!på!sina!egna!bragder.!!

Att!kunna!se!vad!de!andra!gjorde!var!motiverande,!men!den!gemensamma!räkningen!
gav!inte!någon!stor!effekt!hos!användarna.!De!gemensamma!nivåerna!och!progression!
av!detta!hade!inte!heller!någon!effekt.!Av!de!nio!personerna!som!deltog!var!det!en!
person!som!upplevde!gemenskapssidan!som!demotiverande.!

”Jag"gjorde"allt"jag"kunde,"men"man"blev"begränsad"när"man"inte"kunde"göra"mer,"
men"jag"vill"ju"inte"att"nån"ska"vara"bättre"än"mig”!

Flera!av!deltagarna!trodde!också!att!det!skulle!vara!mer!motiverande!om!de!kände!de!
andra!deltagarna.!Två!användare!angav!att!de!kände!någon!annan!som!deltog!och!
bekräftade!detta.!

4.2.4*Guldgrisarna*
De!aktiviteterna!som!gav!en!guldgris!var!sådana!aktiviteter!som!endast!kunde!utföras!en!
gång!under!användartestet,!detta!på!grund!av!de!inte!var!dagligt!rutinmässiga!i!sin!natur!
<!det!är!inte!nödvändigt!att!t.ex.!kontrollera!fönsterlisterna!varje!dag.!Alla!användare!
utom!en!tog!minst!en!guldgris,!och!som!mest!tog!en!användare!nio!stycken,!i!snitt!tog!
varje!användare!fyra!stycken.!

Sju!av!användarna!upplevde!guldgrisarna!som!en!extra!belöning!och!något!utöver!de!
vanliga!aktiviteterna.!En!användare!kände!att!de!var!en!stor!påverkan!<!också!
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tillsammans!med!gemenskapsvyn!där!man!kunde!se!hur!många!de!andra!tagit.!Men!det!
var!ändå!inget!som!motiverade!till!handling.!En!annan!person!upplevde!det!som!
motiverande,!att!det!kändes!extra!bra!och!att!personen!försökte!“plocka!dem”.!En!
upplevde!det!att!det!kändes!bra!att!få!dem!individuellt!men!gemenskapsmässigt!spelade!
det!ingen!roll!<!där!var!det!det!kvantitiva!som!“räknades”.!

4.2.5*Spelartyper*
Vi!frågade!också!om!vilken!spelartyp!testpersonerna!identifierade!sig!med!i!allmänna!
spelkontexter.!Fem!ansåg!sig!vara!av!typen!achievers,!tre!killers,!en!explorer!och!en!
socializer.!Två!hade!svårt!att!placera!sig.!Utifrån!spelartypen!kunde!vi!inte!se!några!
mönster!hur!det!hade!påverkat!deras!användande!och!hur!det!motiverade.!!

4.2.6*Övrigt*
En!person!upplevde!nyfikenheten!som!motiverande!och!att!personen!“ville!testa”!att!
göra!olika!saker.!!

Personen!som!var!bortrest!under!en!större!del!av!perioden!slutade!ganska!fort!att!
använda!applikationen.!Varför!personen!inte!använde!appen!var!för!att!det!inte!kändes!
som!att!aktiviteterna!passade!så!bra!att!göra!hos!andra.!!

“Släcka"lamporna"kan"man"ju"göra,"men"jag"kan"ju"inte"säga"hur"man"ska"till"
exempel"ska"diska”!

Personen!var!dock!inte!bortrest!under!hela!testperioden!och!resonerade!att!det!inte!var!
motiverande!att!delta!efter!att!ha!“kommit"efter”.!

Under!intervjuerna!fick!vi!kommentarer!om!att!användarna!tror!de!skulle!ha!agerat!
annorlunda!om!de!själva!frivilligt!valt!att!använda!applikationen!och!inte!blivit!tilldelade!
uppgiften.!Flera!personer!sa!att!de!tror!på!konceptet!om!man!finputsar!det!lite.!

“En"extra"push"om"man"vill"göra"saker”"!

4.3*Miljömedvetenhet*och*meningsfullhet*
För!en!del!av!testpersonerna!var!också!miljömedvetenheten!en!aspekt.!Bland!annat!sa!
en!person!att!i!början!kändes!det!direkt!inte!så!givande!men!lite!längre!in!i!perioden!när!
rutinerna!var!på!plats!kände!personen!i!fråga!sig!duktig.!Exemplena!på!vad!som!var!bra!
med!att!utföra!en!uppgift!bidrog!till!detta!erkände!flera!av!användarna.!En!annan!person!
upplevde!det!också!som!att!man!fick!lite!mer!insikt!över!hur!mycket!man!kan!göra!
bättre.!Majoriteten!uppgav!att!de!tagit!till!sig!flera!nya!energispartips!som!de!inte!tänkte!
på!sen!tidigare!och!flera!tror!sig!fortsätta!med!vissa!saker.!!

En!person!menade!dock!att!känslan!av!att!vara!miljövänlig!var!sekundär.!En!annan!
kände!inte!alls!att!man!bidrog;!

“Jag"går"och"släcker"min"lågenergilampa,"men"Kina"står"fortfarande"där"med"sina"!

kolkraftverk.”"!

Flera!efterfrågade!kvantitativ!feedback!på!hur!mycket!energi!man!faktiskt!sparat.!Två!
personer!ansåg!att!minimera!elräkningen!som!större!sporre!än!för!miljöns!skull.!

En!person!tyckte!det!var!kul!att!kunna!få!tävla!samtidigt!som!man!gjorde!något!bra.!En!
annan!person!vill!vara!klimatsmart!och!det!kändes!positivt!av!att!kunna!“få"visa"upp”"
sina!ansträngningar.!
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4.4*Övriga*idéer,*kommentarer*och*önskemål*
En!av!testpersonen!använde!applikationen!i!ett!väldigt!hackigt!mönster.!Några!få!gånger!
var!personen!inne!och!klickade!i!många!saker.!Personen!förklarade!det!med!att!appen!
glömdes!bort.!Personen!efterfrågade!push<notiser!och!ansåg!att!detta!skulle!vara!
lösningen!för!personen!ifråga.!!

Några!personer!önskade!att!man!kunde!anpassa!checklistan!och!skräddarsy!aktiviteter!
efter!sitt!eget!boende!så!man!slapp!se!saker!man!inte!kunde!bocka!av.!De!önskade!också!
som!tidigare!nämnts!kvantitativ!återkoppling!på!den!energimängd!som!faktiskt!sparas.!!

!
!
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5*Diskussion*
I"detta"kapitel"diskuteras"de"teman"som"var"centrala"i"resultatet,"hur"resultatet"kopplas"till"
vår"frågeställning"samt"vad"vi"kan"dra"för"lärdomar"av"resultatet."Vidare"diskuteras"
applikationen"i"ett"större"sammanhang."Kapitlet"tar"upp"kritik"mot"studien"och"
avslutningsvis"diskuteras"eventuell"vidareutveckling"och"fortsatt"forskning.""!

5.1*Resultatdiskussion*
Centralt!i!resultatet!var!att!gemenskapen!och!den!sociala!aspekten!hade!störst!
motiverande!effekt!överlag.!Den!utvidgade!spelifieringen!med!mer!dynamik!än!att!
enbart!“tävla”!med!sig!själv.!Sett!till!Huber!och!Hilty!(2015)!som!har!den!sociala!
aspekten!som!ett!krav!av!spelifiering!i!ett!hållbarhetstema!kan!man!i!detta!fall!tolka!det!
som!att!om!en!användare!anser!att!hållbarhet!och!energisparande!är!viktigt,!kan!den!
sociala!aspekten!<!att!kunna!visa!upp!att!man!är!duktig!<!stärka!dess!självbild.!Bland!
annat!var!testpersonen!som!uppfattades!som!mest!miljömedveten!bland!de!två!
användare!som!slogs!på!toppen.!Den!andra!av!de!två!ansåg!också!att!miljö!är!viktigt!och!
att!applikationen!var!ett!kul!sätt!att!få!göra!något!personen!ansåg!som!bra.!Detta!kan!
haft!synergieffekt!ihop!med!utmaningen!med!att!tävla.!Men!tävlingsmomentet!i!sig!<!att!
bara!kunna!tävla!med!andra!<!bör!sägas!haft!störst!inverkan!sett!till!majoriteten!av!
deltagarna.!En!annan!sak!som!rör!gemenskapen!och!den!sociala!aspekten!var!att!
majoriteten!av!testpersonerna!ansåg!att!de!skulle!vara!mer!motiverade!om!de!kände!de!
andra!deltagarna.!

Vid!diskussion!om!“tävlandet”!bör!även!något!vi!kallar!gamer"mode"tas!till!beaktande,!
dvs!att!användare!mer!bryr!sig!om!att!tävla!än!att!att!faktiskt!bry!sig!om!själva!
uppgifterna.!I!applikationen!ville!vi!förmedla!varför!man!bör!göra!dessa!aktiviteter!som!
rekommenderas!och!vad!som!är!bra!med!dem,!men!i!slutändan!verkar!det!som!att!de!
flesta!bockade!av!moment!för!tävlingens!skull.!Detta!går!att!referera!till!meningsfull!
spelifiering!(Nicholson,!2012).!Meningsfullheten!ur!en!hållbarhetsaspekt!lever!inte!
fullständigt!upp!till!önskad!effekt!även!om!flera!upplevde!att!det!som!de!gjorde!i!
applikationen!var!positivt!ur!ett!hållbarhetsperspektiv.!Försöket!att!möjliggöra!
“gemensamma!åtgärder”!(Huber!och!Hilty,!2015)!i!form!av!en!gemensam!räkning!av!
utförda!moment!hade!inte!heller!önskad!effekt.!Den!låg!inte!i!fokus!hos!någon!av!
testpersonerna!utan!det!var!individuella!prestationer!som!var!mer!intressant!för!dem.!
Pajdiagrammet!var!dock!populärt!som!förmedlar!hur!stor!andel!som!användaren!gör!i!
förhållande!till!den!kollektiva!räkningen,!men!fortfarande!ett!individuellt!
prestationsmått.!Meningsfullheten!ur!ett!spelifieringsperspektiv!verkar!ändå!ha!nått!
resultat.!Samtliga!deltagare!utom!en!fortsatte!att!använda!applikationen!testperioden!ut!
och!de!verkar!därmed!ha!tagit!till!sig!uppgifterna!och!brytt!sig!om!att!bocka!av!moment!
och!visade!vilja!att!göra!de!rekommenderade!aktiviteterna.!

Testpersonernas!övergripande!åsikter!om!guldgrisarna!var!att!de!var!värda!något!extra,!
att!det!kändes!bra!när!man!hade!utfört!någon!av!engångsaktiviteterna!och!erhållit!en!
sådan!badge.!Dock!varierade!resultatet!av!att!de!motiverade!till!handling.!Om!man!drar!
paralleller!till!Fogg!(2009)!så!kanske!det!inte!handlade!om!motivation,!utan!mer!om!att!
det!inte!fanns!någon!tydlig!trigger!alternativt!svårhetsgraden!av!själva!momentet.!Flera!
av!testpersonerna!ville!få!guldgrisarna!vilket!visar!på!motivation,!däremot!var!flera!av!
dem!lite!mer!krävande!än!andra!<!det!krävs!lite!mer!av!en!person!att!se!till!att!inga!
möbler!skymmer!elementen!än!att!koka!vatten!i!vattenkokaren.!Det!är!dock!ingen!som!
saknar!kompetens!för!att!utföra!dessa!moment.!Avsaknaden!av!trigger!kan!istället!vara!
en!möjlig!faktor.!Koka!vatten,!borsta!tänderna!med!flera!är!exempel!på!dagliga!rutiner!
där!man!har!möjlighet!att!bocka!av!dessa!genom!att!välja!ett!bättre!alternativ.!När!man!
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utför!dessa!moment!finns!därför!en!naturlig!trigger.!Att!möblera!om!är!inget!man!under!
dagen!stöter!på!utan!en!aktivitet!man!istället!måste!söka!upp.!

Resultatet!visar!att!det!är!viktigt!att!aktiviteterna!passar!hemmet!så!att!det!inte!finns!
saker!som!inte!går!att!göra.!Detta!verkar!ha!en!negativ!effekt!på!motivationen.!
Resultaten!i!denna!studie!visar!även!att!testpersonerna!önskar!mer!kvantitativ!data.!
Detta!är!intressant!då!tidigare!resultat!visat!att!kvantitativ!data!kan!ha!negativ!effekt!
(Brynjarsdottir!et!al.,!2012).!!

I!undersökningen!kunde!vi!inte!se!några!mönster!eller!sambad!av!hur!applikationen!
påverkat!vissa!spelartyper!efter!Bartle’s!modell!(1996).!Bartle’s!spelartyper!bygger!på!
s.k.!MUD’s!och!applikationen!i!denna!studie!är!ganska!långt!ifrån!sådana.!Därmed!
kanske!det!därför!inte!är!helt!tillämpbart!att!använda!Bartle’s!spelartyper!i!denna!
studie.!I!vår!applikation!kanske!det!helt!enkelt!inte!finns!utrymme!för!alla!spelartyper.!
En!annan!orsak!kan!vara!att!testpersonerna!själva!fick!identifiera!sig!med!en!spelartyp!i!
allmänhet,!men!att!man!kan!agera!som!en!annan!spelartyp!i!särskilda!fall.!Resultaten!
visar!på!att!det!finns!tendenser!till!vissa!agerande!efter!en!spelartyp,!exempelvis!var!det!
individuellt!räknande!av!antalet!utförda!moment!och!antalet!plockade!energigrisar!som!
för!många!var!intressant,!vilket!går!att!hänvisa!till!en!typisk!achiever!(Bartle,!1996).!Men!
vi!fick!även!en!kommentar!att!där!personen!var!nyfiken!av!andra!saker!att!göra,!dvs.!en!
explorer,!men!vi!kunde!ändå!inte!se!hur!detta!påverkade!användandet.!

Ett!annat!intressant!resultat!är!varför!flest!moment!blev!utförda!i!köket!respektive!
sovrummet.!Vid!spekulation!varför!detta!kommer!sig,!kan!det!vara!orsaken!att!det!finns!
flest!saker!att!utföra!i!dessa!rum.!En!annan!orsak!kopplat!till!Fogg!(2009)!är!att!det!finns!
moment!i!dessa!rum!som!är!lättare!att!utföra,!vilket!ger!en!större!sannolikhet!att!det!
händer!om!motivationen!är!densamma!för!samtliga!moment.!En!annan!mer!praktisk!
interaktiv!orsak!kan!vara!att!dessa!rum!presenteras!överst!i!gränssnittet.!!

5.1.1*Resultat*relaterat*till*problemformuleringen*och*syfte*
Problemformulering!i!detta!arbete!löd!på!följande!sett:!

Motivererar"ett"spelifierat"system"personer"att"välja"energismartare"aktiviteter"i"
hemmiljö?"

Den!övergripande!upplevelsen!var!positiv!hos!testpersonerna!och!de!flesta!tyckte!att!
applikationen!var!kul!att!använda.!Resultatet!visar!att!majoriteten!har!bockat!av!flertalet!
uppgifter!på!regelbunden!basis!och!sådana!de!inte!utförde!innan.!Det!var!även!en!
påminnelse!och!liten!push!till!att!utföra!sådana!man!redan!visste.!För!att!svara!på!frågan!
om!man!kan!få!personer!att!välja!bättre!energialternativ!med!spelifiering!ur!ett!
helhetsomfång!svarar!vi:!“Ja,"om"det"görs"på"rätt"sätt”.!Detta!arbete!visar!på!tendenser!
till!motivation!men!har!fortfarande!flera!förbättringsmöjligheter!och!problem!som!
behöver!hanteras.!

Varför!vi!ville!undersöka!detta!var,!beskrivet!i!syftet,!för!att!undersöka!hurvida!man!
med!spelifiering!kan!etablera!hållbara!vanor!på!gräsrotsnivå.!Vi!kan!endast!svara!på!att!
det!gäller!så!länge!de!använder!applikationen.!Resultat!visar!på!att!flera!personer!har!
lärt!sig!och!tagit!till!sig!nya!alternativ!i!sitt!hem!och!flera!har!sagt!att!de!kommer"
“försöka"fortsätta”!med!dem,!vilket!återstår!att!se.!Vad!gäller!vanor!så!är!en!veckas!test!
alldeles!för!kort!tid!för!att!kunna!observera!några!förändringar!och!således!dra!några!
generella!slutsatser.!!

5.1.2*Lärdomar*om*spelifiering*i*ett*energi>*och*hållbarhetsammanhang*
Detta!arbete!visar!att!individualism!är!starkare!än!det!gemensamma!i!detta!
spelifieringssammanhang.!Med!detta!menar!vi!att!det!verkar!vara!viktigare!att!få!
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information!om!sina!egna!respektive!andras!prestationer!separat.!Men!vi!vill!också!
uppmärksamma!lärdomen!att!“tävla”!mot!andra!är!det!som!är!mest!motiverande!när!det!
kommer!till!denna!typ!av!uppgifter,!och!specifikt!verkar!det!vara!mest!intressant!för!
användarna!att!tävla!med!andra!de!känner.!

En!annan!lärdom!är!att!spelifiering!kan!vara!ett!roligt!hjälpmedel!för!att!motivera!till!att!
utföra!energisparande!aktiviteter,!men!föga!ett!sätt!att!få!användare!att!bli!mer!
omtänksamma!och!prioritera!ett!hållbart!beteende.!!

En!annan!lärdom!är!att!vid!en!sådan!applikation!som!denna!är!det!viktigt!att!själva!
momenten!i!applikationen!är!anpassade!till!användarnas!hem,!alternativt!att!man!själv!
kan!skräddarsy!den!efter!sitt!egna!hem.!

5.2*Applikationen*i*en*större*kontext*
Vad!skulle!en!sådan!här!applikation!innebära!i!en!större!kontext?!Enligt!Allmännyttan!
(2015)!kan!en!kort!dusch!på!fem!minuter!istället!för!en!kvart!minska!årsförbrukningen!
för!varmvattnet!med!500!kilowattimmar!per!person.!Låt!oss!anta!att!10%!av!Sveriges!
befolkning!på!ca!9,7!miljoner!(Statistiska!Centralbyrån,!2015),!dvs!970!000!personer!
ändrar!sina!duschvanor!från!15!minuter!till!fem!skulle!detta!innebära!en!(mycket!
approximal)!energiminskning!på!485!MWh.!Enligt!Energi!och!klimatrådgivningen!
(2015)!generar!elproduktionen!i!genomsnitt!80!gram!utsläppt!koldioxidekvivalenter!
(CO2,!metan!och!lustgas)!per!kWh!med!“nordisk”!elproduktion.!Tio!procent!av!all!
hushållsel!i!Sverige!går!till!hemelektronik!som!står!i!stand<by.!Det!motsvarar!värme!och!
el!till!64!000!villor!under!ett!helt!år!(Allmännyttan,!2015).!!

Med!detta!vill!vi!visa!att!en!sådan!lyckad!applikation!kan!göra!märkbara!skillnader!på!
större!skala.!

5.3*Kritik*mot*studien*
Validitet!och!reliabilitet%är%två%kvalitetsmått%för%vetenskaplig%forskning.%Reliabilitet%
anger&tillförlitligheten&hos&en&mätning&och&validitet&innebär&att&man&som&forskare&mäter&
det!som!det!avser!att!mäta!(Golafshani,!2003).!!

“Persuasive!Technologies”!har!använts!i!flera!tidigare!studier!i!en!hållbarhetskontext!
(Brynjarsdottir!et!al.,!2012).!Många!av!dessa!studier!uppvisar!brister!som!kommer!från!
angreppssättet!av!hållbarhet.!Ett!problem!är!att!för!att!studera!ett!beteende!eller!
fenomen!vetenskapligt!måste!synfältet!smalnas!av,!vilket!kombinerat!med!en!övertro!på!
kontrollen!av!alla!inblandade!variabler!ger!att!många!effekter!som!ligger!utanför!
synfältet!helt!missas!i!studien.!Utöver!detta!måste!ofta!begreppet!hållbarhet!brytas!ned!
för!att!minska!problemets!komplexitet!och!omfattning.!Denna!förenkling!står!i!stark!
kontrast!mot!den!relativt!kaosartade!vardagen!som!människor!lever!i!generellt!och!
resultaten!tappar!således!relevans.!Brynjarsdottir!et!al.!(2012)!menar!även!att!
utvärdera!prototyper!under!korta!perioder!gör!att!slutsatser!om!långsiktiga!effekter!
sällan!kan!dras!vilket!i!vårt!fall!minskar!arbetets!validitet.!!

Samtliga!deltagare!i!användartestet!var!mer!eller!mindre!“tvingade”!att!delta!för!att!
erhålla!högskolepoängen!från!en!kurs.!Detta!kan!ha!påverkat!reliabiliteten!i!detta!arbete!
även!om!vi!inte!hade!uttalat!några!krav!i!användandet!under!testets!gång.!!

En!ytterligare!aspekt!är!att!resultatet!baseras!på!en!testgrupp!av!enbart!nio!personer!
vilket!gör!att!inga!generella!slutsatser!egentligen!kan!dras.!Arbetets!avgränsningar!med!
att!enbart!använda!sig!av!studerande!på!KTH!minskar!ytterligare!arbetets!generalitet.!!

!
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5.4*Avslutande*diskussion*
Vid!en!fortsatt!utveckling!av!applikationen!som!har!använts!i!studien!skulle!fokus!ligga!
på!att!omarbeta!några!element!som!fanns!med!i!den!första!versionen!samt!tillägg!som!
har!diskuterats!i!och!med!testet!och!efterföljande!granskning!av!resultatet.!Annan!
framtida!forskning!som!är!intressant!i!förhållande!till!arbetet!har!också!uppkommit.!

5.4.1*Vidare*utveckling*av*applikationen*
Gemenskapsfunktionaliteten!kan!utvecklas!på!flera!sätt.!Våra!rekommendationer!är!att!
ge!användarna!större!möjlighet!att!välja!sin!gemenskap,!exempelvis!familjen,!
studentkorridoren,!en!krets!med!nära!vänner!eller!ett!hushåll!med!flera!boende.!Lägg!
mindre!fokus!på!en!gemensam!“poängräkning”!då!önskad!effekt!helt!uteblev.!Denna!kan!
inkorporeras!i!en!mer!utvecklad!statistikvisualisering,!t.ex.!att!användaren!kan!välja!
diagramtyp!eller!sortera!användare!efter!olika!kriterier.!Alla!användare!känner!sig!inte!
lika!motiverade!av!allmän!gemenskapsinformation!så!en!individuell!profilsida!för!
enskilda!personer!med!detaljerad!information!för!individen!bör!existera!som!
komplement.!

Ett!viktigt!element!som!fattades!i!applikationen!var!någon!form!av!notis!eller!trigger!
som!uppmuntrade!användarna!till!handling,!det!var!endast!den!informationen!som!
användarna!hade!läst!sig!till!och!kom!ihåg!som!föranledde!en!energisparande!aktivitet.!
Ett!system!som!triggar!användaren!på!lämpligt!sätt!tror!vi!kan!öka!användandet!av!
applikationen!och!på!så!vis!även!öka!antalet!aktiviteter!som!utförs.!Enklaste!formen!
skulle!vara!en!push<notis!som!går!ut!vid!valda!tillfällen!för!att!agera!som!en!signaltrigger!
(Fogg,!2009)!och!hålla!tanken!på!energisparandet!aktivt!i!användarnas!vardag.!Mer!
avancerade!triggers!skulle!kunna!utarbetas!men!det!är!utöver!vad!den!här!
undersökningen!kan!ge!rekommendation!om.!

När!det!kommer!till!aktiviteterna!i!sig!och!loggningen!av!dessa!ser!vi!några!sätt!systemet!
kan!förbättras.!Användarna!i!detta!inledande!test!efterfrågade!möjligheten!att!anpassa!
systemet!efter!sin!boendesituation,!de!såg!det!som!demotiverande!att!mötas!av!
aktiviteter!som!de!inte!hade!möjlighet!att!utföra.!Ett!hushåll!utan!diskmaskin!kan!av!
förklarliga!skäl!inte!utföra!aktiviteter!relaterade!till!diskmaskinen.!Även!aktiviteter!som!
användaren!redan!bedömer!sig!ha!som!rutin!kunde!i!vissa!fall!uppfattas!negativt,!
loggning!av!dessa!uteblev!då!det!kändes!omotiverat.!Med!en!inledande!fas!av!
användandet!där!applikationen!får!ställas!in!efter!vilka!förutsättningar!som!råder!
bedömer!vi!skulle!ha!en!ökad!effekt!i!motivation!och!i!utförande!av!aktiviteter.!Detta!
överensstämmer!med!observationer!av!Zuckerman!och!Gal<Oz!(2014)!där!användarna!
efterfrågade!inflytande!över!vilka!i!det!fallet!mätningar!som!görs!för!att!i!större!grad!
kunna!träffa!den!informationen!användaren!finner!intressant.!

Guldgrisarna!som!fanns!i!applikationen!i!första!versionen!var!endast!kopplade!till!vissa!
speciella!aktiviteter!och!dessa!guldgrisar!var!den!enda!permanenta!märket!som!fanns!i!
applikationen.!För!att!ge!spelifieringen!progression!och!även!öka!motivationen!att!
komma!tillbaka!till!appen!kan!ett!system!för!att!belöna!kontinuitet!implementeras.!
Exempel!kan!vara!att!en!aktivitet!utförs!varje!dag!under!en!viss!period!eller!att!
användaren!återvänder!regelbundet.!Om!dessa!märken!dessutom!visas!upp!i!
gemenskapsvyn!kan!det!ha!en!effekt!på!användare!som!känner!sig!motiverade!av!
sådant.!Med!ett!större!utbud!av!märken!utöver!de!enkla!guldgrisarna!kan!upplevelsen!
av!att!mottaga!dem!få!större!djup!och!relevans.!

För!förbättrad!användning!på!mobila!plattformar!bör!utvecklingen!av!en!dedikerad!
mobilapplikation!övervägas,!detta!då!användaren!endast!behöver!ladda!informationen!i!
appen!vid!ett!tillfälle!och!därefter!endast!skicka!korta!loggar!till!server.!Det!blir!även!
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lättare!att!ha!en!permanent!inloggning!då!applikationen!inte!blir!beroende!av!cookies!
och!sessioner.!

5.4.2*Vidare*forskning*
Övriga!tankar!om!ICT!och!hållbarhet,!och!närmare!bestämt!kommunikation!i!spelifiering!
i!en!hållbarhetskontext,!är!hur!stor!påverkan!kommunikativa!meddelanden!har!och!ifall!
av!vilken!art!de!besitter.!Med!hänvisning!till!Nicholson!(2012)!så!är!inte!spelifiering!bara!
poäng,!badges!och!leaderboards!utan!det!krävs!mer!för!att!användaren!ska!känna!sig!
manad.!I!vår!applikation!finns!det!en!beskrivning!varför!aktiviteterna!är!viktiga!samt!ett!
belönande!meddelande!när!de!är!utförda.!Beskrivningarna!är!dock!av!lite!olika!art,!en!
del!är!i!mer!personligt!format!(“gör!du!det!här!så!sparar!du!så!här!mycket”)!medan!
andra!är!satta!i!en!större!kontext!(“detta!motsvarar!så!här!många!villors!
årsförbrukning”).!Enligt!Huber!och!Hilty!(2015)!är!den!kollektiva!åtgärden!viktig.!Skulle!
en!omarbetning!av!t.ex.!räkneexemplen!där!ett!större!fokus!på!kollektiv!åtgärd!ge!en!
annan!effekt!i!hur!meningsfulla!aktiviteterna!upplevs?!

Detta!är!även!intressant,!inte!bara!i!spelifieringssyften,!utan!i!allmänhet!om!hur!hållbara!
tips!kommuniceras.!Vilket!har!störst!effekt!hos!personer,!personlig!vinning!eller!
kollektiv!vinning?!

Vidare!skulle!fortsatt!forskning!vara,!utifrån!denna!undersökning,!hur!gruppdynamiken!
påverkar!motivationen!i!spelifierade!system!–!vilka!personer!som!är!mest!motiverande!
att!spela!med.!

!
!
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6*Slutsats*
Sammanfattningsvis!dras!den!slutsatsen!att!spelifiering!kan!användas!för!att!motivera!
personer!att!välja!energismarta!aktiviteter!i!hemmiljö.!Resultatet!av!denna!studie!visar!
dock!att!det!är!vissa!aspekter!som!bör!beaktas!vid!design!av!spelifiering!av!
energisparande!aktiviteter!och!här!följer!ett!antal!rekommendationer.!!

Det!är!viktigt!att!designen!möjliggör!visualisering!av!andra!deltagares!prestationer!som!
de!egna!resultaten!och!ansträngningarna!kan!jämföras!med.!Resultaten!visar!också!
vikten!av!att!anpassa!aktiviteterna!efter!användarens!hem.!Moment!som!inte!är!
anpassade!efter!hemmet,!moment!som!inte!går!att!utföra,!har!istället!en!demotiverande!
effekt.!En!rekommendation!vid!design!av!spelifierade!energispartips!för!att!öka!
motivationen!att!utföra!dem,!baserade!på!våra!slutsatser,!är!att!möjliggöra!tävlande!med!
andra!deltagare.!Medspelarna!bör!också!vara!andra!personer!som!deltagarna!själva!kan!
välja.!

I!det!fall!systemet!är!tänkt!att!användas!löpande!under!en!period!där!användaren!skall!
loggföra!sina!handlingar!bör!det!designas!med!snabb!och!enkel!navigation!bland!
funktioner!och!aktiviteter,!exempelvis!att!användaren!behöver!logga!in!på!tjänsten!varje!
gång!den!skall!användas!upplevs!som!negativt!och!bör!undvikas!om!det!är!möjligt.!För!
att!upprätthålla!användningen!av!systemet!bör!användandet!av!någon!form!av!trigger!
övervägas.!Detta!för!att!påminna!eller!på!annat!sätt!uppmuntra!eller!möjliggöra!
användaraktivitet.!

!

!

!
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Bilaga*1*>*Tidsplan*

!

start!<!26!jan!! ! Idé!och!utkast!

!

26!jan!<!(5)!16!feb! Specifikation!!

!

17!feb!<!2!mar! Litteraturstudier,!teorikapitlet,!coursera<kurs!i!gamification!

!

3!mar!<!10!mar!! Design!av!spelifiering,!mock<ups,!utvärdering!!

!

11!mar!<!29!mar! Koda!prototyp!

!

30!mar!<!6!april!! Användartester!och!intervjuer,!under!tiden!skriva!klart!
metodkapitlet!!

!

7!apr!<!13!apr! Sammanställa!resultat!!

!

14!apr!<!17!arp!! Muntlig!presentation!

17!apr!<!30!apr!Rapportskrivning:!resultat,!diskussion,!slutsatser!

!
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Bilaga*2*>*Intervjuguide*

!

Fråga!för!att!se!hur!användaren!tagit!till!sig!informationen!i!applikationen!

Hur!kan!man!minska!sin!energi!i!sitt!hem?!

!

Frågor!om!användaren!

Hur!miljö!och!energimedveten!är!du!som!person?!Vad!gör!du!i!vardag,!hur!agerar!du,!
tänker!etc?!

Spelar!du!spel?!

Vad!gillar!du!i!spel?!socialisera,!utforska,!döda,!åstadkomma!saker!osv..!

!

Frågor!om!applikationen!

Hur!upplevde!du!applikationen?!

Hur!använde!du!applikationen?!

Vad!fick!dig!att!utföra/inte!utföra!en!aktivitet!

Vad!motiverade!dig!att!använda!appen?!(extrinsic!intrinsic)!

Hur!upplevde!du!att!gemenskapen?!

Hur!påverkade!de!andra!deltagarna!hur!du!använde!applikationen?!

Hur!påverkade!energigrisarna!dig?!

Upplevde!du!någon!skillnad!i!ditt!handlande!(var!du!mer!medveten!om!energival,!
mindre,!lika!mycket!etc?)!

Hur!meningsfullt!kändes!det!att!utföra!aktiviteterna!i!appen?!

Skulle!du!använda!en!liknande!applikation!i!din!vardag!om!det!inte!var!en!sådan!här!
studie?!

Var!det!några!funktioner!i!appen!som!var!otydliga/svåra!att!hitta/onödiga?!

!

!!
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