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Sammanfattning 
En grundfaktor för att en digital tjänst ska komma till användning är vilken 
motivation den ger användarna. Med detta i åtanke bör de motivationer tänkta 
användare av en tjänst har, kartläggas och ämnas uppfyllas. Syftet med denna 
studie har varit att undersöka hur spelifiering kan påverka användares engagemang 
och motivation för en social speltjänst. Studien utgick ifrån teorimodellen 
HMSAM (Hedonic-Motivation System Adaption Model), för att förstå hur 
uppfattad användarvänlighet, uppfattad användarnytta, glädje, kontroll och 
nyfikenhet kan leda till inre motivation, med tillägget spelifiering som en faktor. 
En modell och en tes över hur detta kunde samverka skapades, och därifrån 
undersöktes studiens frågeställning genom semistrukturerade intervjuer, där 
fokusområdet var en social speltjänst, som hjälper människor att spela tillsammans 
på travspel, och de tillfrågade användarna lagkaptener för lag som använder sig av 
tjänsten. Frågor rörande motivation, engagemang, social kontakt och relationer, 
samt glädje ställdes. Mönster gjordes utifrån resultatet, och dessa kategoriserades 
sedan inom relevanta områden. Undersökningens resultat visade att tjänsten redan 
bistår med hög upplevd- användarvänlighet och användarnytta samt kontroll. 
Områden där motivationen skulle kunna ökas är glädjen och nyfikenheten - även 
om det i dagsläget finns en del som främjar detta, framkom det att stödet för de 
två känslorna inte existerar fullt ut. Datan från intervjuerna resulterade i tre 
gränssnittsförslag på hur spelifiering skulle kunna implementeras för användarna 
på den befintliga webbsidan. Gränssnitten som togs fram antas öka den inre 
motivationen genom att bistå med infrastruktur dels för direkt och tydlig 
kommunikation - som väntas leda till att användarna upplever ökad glädje och 
nyfikenhet, och dels en möjlighet att tävla lag emellan - som väntas leda till ökad 
nyfikenhet. Studien visade att bland användarnas största motivation till 
användning var möjligheten att spela tillsammans, där gränssnitten som tagits fram 
kan bidra med en starkare social känsla och att underhålla den solidaritet många 
känner med sitt lag. Vidare testning av gränssnitten behöver göras över en längre 
period för att kunna verifiera förändringarnas påverkan på det fortsatta 
engagemanget och motivationen. 
 
Nyckelord: Spelifiering, Hedoniska motivationssystem, Inre motivation, 
Fördjupning, Engagemang 
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Abstract 
A key factor for the use of a digital service is which motivation it provides the 
users with, where the intrinsic- and extrinsic motivations are triggered by different 
functions, elements and feeling. With this in mind, the different motivations of the 
service’s users should be researched and strived to be fulfilled. The purpose of this 
study has been to examine how Gamification can affect users engagement and 
motivation regarding a social game service. The theory of the study has been 
grounded in the theory model HMSAM (Hedonic-Motivation System Adaption 
Model), to understand how perceived ease of use, perceived usefulness, joy, 
control and curiosity can lead up to intrinsic motivation, with Gamification as a 
contributing factor to the motivation. With the support of these two main 
subjects, a model and thesis were formed on how this could work together. The 
method used in this study was semi structured interviews, where the focus area 
was the social game service ‘ATG Tillsammans’ - which provides a platform for 
people to bet on horse racing together, and the subjects were captains for teams 
on that platform. The results of the study showed that the service already provides 
highly perceived ease of use and usefulness, and control. The areas where the 
motivation could be increased are joy and curiosity - even though they are 
somewhat supported today, the results indicated that the support wasn’t enough. 
The data from the interviews resulted in three different interface proposals, where 
Gamification was significant in the design process. The created interfaces are 
assumed to increase the intrinsic motivation, by providing an infrastructure for 
direct and clear communication - which is expected to lead the users perceiving 
more joy and curiosity, and also an opportunity to compete between the teams - 
which is presumed to lead to increased curiosity for the service. The study showed 
that among the users largest motivation for using the service was the opportunity 
to bet together with others, where the interface proposals could lead to a stronger 
social feeling och help maintain the solidarity that many feel towards their own 
team. Further research and testing over time is needed, to be able to verify the 
alterations effect on the continued engagement and motivation. 
 
Keywords: Gamification, Hedonic Motivation Systems, Intrinsic motivation, 
Immersion, Engagement 
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1 Introduktion  
Motivation till att använda en digital tjänst är en av nyckelfaktorerna till om den 
faktiskt kommer att användas eller inte. Denna motivation hör delvis ihop med 
upplevd användarnytta - hur användare upplever att en tjänst kan hjälpa dem att 
uppfylla deras tänkta mål (Davis, 1989). En designer bör med andra ord fråga sig - 
vad finns egentligen för användarnytta och motivation till att använda en viss 
tjänst? Motivation existerar på många olika sätt, och mycket kan förstås bero på 
den enskilda individen och den erfarenhet hen har sedan tidigare. Med det sagt 
finns det många tekniker, metoder och modeller som tar upp motivation som en 
viktig faktor, samt hur den kan främjas. Tidigare forskning visar att olika 
motivationshöjare leder till olika typer av motivation, där två huvudtyper är inre 
och yttre motivation (Chou, 2015; Deci & Ryan, 2000). 
 
Den yttre motivationen påverkas av vad användaren kan tänkas uppnå och få för 
externa belöningar, belöningen ligger alltså i det målet som nås efter att aktiviteten 
utförts (Chou, 2015; Deci & Ryan, 2000). Detta handlar enligt Chou (2015) om 
logiska aspekter. De känslomässiga aspekterna - att använda sin kreativitet, umgås 
med vänner eller känna spänning för en oförutsägbar situation - baseras på den 
inre motivationen, där blir aktiviteten i sig en belöning (Chou, 2015; Deci & Ryan, 
2000). De flesta tidigare studier har gjorts på den yttre motivationen, då den har 
antagits ha en starkare kraft och vara en större motivation än den inre. Studier som 
har gjorts på flow - det stadie där utmaningsnivån och ansträngningsnivån ligger i 
linje med varandra (Zichermann & Cunnigham, 2011), där en person är uppslukad 
av en aktivitet samt upplever stor njutning genom den - pekar på att det istället är 
den inre motivationen som har störst påverkan (Csikszentmihaly, 1990). Tidigare 
forskning diskuterar även att en blandning av de två kan vara ett vinnande koncept 
- att en kombination av press och motivation kan ge en god användarupplevelse 
(Chou, 2015).  
 
Det finns olika former av belöningar, och de kan te sig på olika sätt. Tidigare 
forskning berättar om informativa och bestämmande belöningar, samt verbala och 
materiella belöningar. Där de informativa, verbala belöningarna ses öka den inre 
motivationen om de görs på rätt sätt, och där de bestämmande, materiella 
belöningarna kan minska den inre motivationen. Om en individ upplever att hens 
kompetens ökar av en händelse, kommer den inre motivationen - så länge som 
individen känner att hen bestämmer själv - även den att öka. (Deci et al., 2001) 
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Ett begrepp som används för att uppnå motivation är spelifiering. Konceptet 
bakom begreppet i sig är inte nytt, utan har funnits i flera decennier. Däremot är 
själva begreppet spelifiering relativt nytt, det har ungefär tio år på nacken och det 
diskuteras ännu vad termen innebär, vad den bör kallas, och hur konceptet bäst 
kan implementeras (Deterding et al., 2011ab). Grunden bakom spelifiering är att 
inkorporera element från bland annat tv-spel i designen av andra former av 
tjänster och produkter, för att göra dem mer engagerande och lockande för 
användaren. Spel skapas oftast i underhållningssyfte, och användare vill ofta 
engagera sig i ett spel om det ger dem njutning och glädje. Kan de element i ett 
spel som leder till en engagerande och njutningsfull upplevelse då implementeras i 
andra typer av tjänster och produkter, kan dessa förhoppningsvis uppfattas ha 
större användarnytta, och användarupplevelsen kan förbättras (Deterding et al., 
2011ab). Tidigare forskning och litteratur går igenom designelement och koncept 
från spelifiering, och hur olika element kan uppfylla människors behov samt 
överbrygga barriärer för kunskapsutbyte (Alves et al., 2014; Wiegand & Stieglitz, 
2015; Zichermann & Cunningham, 2011).  
 
Användare som är mer engagerade i en tjänst och ser till att kommunikationen 
inom den fortgår tar ett stort frivilligt ansvar i att hålla tjänsten livskraftig (Butler 
et al., 2002). Därför är det viktigt att se till att de användarna hålls motiverade och 
att de får en god upplevelse. Studien vill undersöka hur främst den inre 
motivationen kan höjas, och därmed få användarna att hålla sig engagerade och 
motiverade i en tjänst de redan använder sig av.  
 
För att undersöka hur spelifiering kan påverka engagemanget och den inre 
motivationen hos användare av en tjänst, kommer teorimodellen HMSAM 
(Hedonic-Motivation Systems Adoption Model) att användas i denna studie. 
Teorin menar att om användarens upplevelse (där glädje, nyfikenhet, kontroll och 
uppfattad användarnytta är nyckelbegrepp) tas i beaktning vid utformning av ett 
hedoniskt motivationssystem (HMS) - som används primärt för att ge användaren 
en stund av nöje och glädje - kan användaren nå en fördjupad användning av 
tjänsten och avsikten att använda den kan öka (Lowry et al., 2013). När en 
användare känner en inre motivation, inträffar enligt Flow Theory en fördjupad 
anvädning naturligt (Webster et al., 1993).  
 
Ju större njutning en användare känner i interaktionen med ett system, desto mer 
uppmärksamhet vill hen ge de stimuli som finns, och därmed ge tillgång till en 
större del av de kognitiva resurser som interaktionen upptar (Cupchik et al., 2009). 
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Ökad grad av nyfikenhet inför ett system kan enligt tidigare forskning resultera i 
en fördjupad användning. Om en användare är nyfiken på ett system kommer mer 
uppmärksamhet ägnas åt att tillfredsställa den känslan. Detta då människan av 
naturen har behovet att tillfredsställa sin nyfikenhet, och engagemanget kan 
således öka (Agarwal & Karahanna, 2000; Berlyne, 1954; Brown & Cairns, 2004; 
Kashdan et al., 2004; Kashdan & Silvia, 2009; Posner & Boies, 1971; Wild et al., 
1995; Witmer & Singer, 1998). Zhang, Li och Sun (2006) kopplar uppfattad 
användarvänlighet till nyfikenhet och menar att lågt uppfattad användarvänlighet 
hos ett system kan leda till frustrerade användare, där frustration bidrar till 
minskad nyfikenhet. Om ett system däremot har högt uppfattad användarvänlighet 
kommer användarens nyfikenhet öka, då det blir lättare att använda. Ett system 
med hög komplexitet uppfattas ha låg användarvänlighet, och vice versa (Sun & 
Zhang, 2006). Genom att överbrygga en tjänsts komplexitet kan användningen av 
systemet göras mer fritt och nya interaktioner kan ske - något som genom ökat 
engagemang kan öka nyfikenheten (Posner & Boies, 1971).  
 
Hög uppfattad användarvänlighet kan öka en användares självförtroende och 
engagemang (Taylor & Todd, 1995), och ett högre självförtroende leder till ökad 
känsla av kontroll (Bandura, 1982). Agarwal och Karahanna (2000) definierar 
kontroll som möjligheten att styra över en interaktion. Är ett system svårt att 
använda och förstå, sänks självförtroendet hos användaren och så även kontrollen 
över interaktionen (Compeau & Higgins, 1995). För att nå en fördjupning i 
användandet av ett HMS krävs att användaren blir aktivt engagerad, vilket kontroll 
över interaktionen kan leda till (Webster & Ho, 1997; Wild et al., 1995). Om 
användaren känner lägre kontroll kan såväl möjligheten som lusten till att använda 
ett system minska (Guo & Poole, 2009). Salen och Zimmerman (2003) menar att 
möjligheten att känna kontroll över interaktionen med ett system, är en av de 
största orsakerna till att människor dras till interaktiva system. 
 
Genom att implementera element från Gamifcation, som designtats för att 
motivera och engagera användare, kan användares återkomst och återengagemang 
till/för ett system främjas. Zichermann och Cunningham (2011) diskuterar hur 
detta kan se ut, och hur en social engagemangs-krets (Social Engagement Loop) 
kan utformas för att maximera användares engagemang och återengagemang. 
Denna studie ämnar undersöka hur denna loop kan aktiveras hos användarna. 
 
Undersökningen av hur en tjänst kan gynnas genom spelifiering och eventuell 
ökad användarnytta kommer att göras genom ATG (Aktiebolag Trav och 
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Galopp). Fallstudien kommer att göras på den sociala speltjänsten ATG 
Tillsammans, som möjliggör för användare att forma lag och spela tillsammans. 
ATG har själva ett pågående projekt med målet att få lagkaptenerna att känna sig 
värdefulla och motiverade nog att fortsätta använda tjänsten, då det är dem som 
gör att tjänsten hålls levande. Även om tjänsten utgår ifrån spel, så är de element 
undersökningen tänkt utforska inte direkta funktioner i spelandet, varför 
spelifiering ändå ses som passande inom detta område. 
 

1.1  Syfte och problemformulering 

Studien tar grund i teorimodellen HMSAM, och dess syn på hur den inre 
motivationen samverkar med faktorer som glädje och nyfikenhet. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur spelifiering kan påverka den inre motivationen 
hos användare, och därmed leda till ökad fördjupning och avsikt till användning.  
 
Frågeställningen som denna studie ämnar besvara är: Hur kan spelifiering bidra 
till att användare av sociala speltjänster upplever större motivation och 
engagemang för tjänsten? 
 
Motivation är en viktigt pusselbit för att en tjänst ska användas. Inom just sociala 
onlinegrupper finns enligt tidigare forskning medlemmar som är mer motiverade 
att ta ett ansvar för gruppen, till exempel att uppmuntra olika önskvärda 
beteenden för att gruppen ska hållas vid liv (Butler et al., 2002). Olika sociala 
grupper har behov som är specifika för just den gruppen, och det är därför svårt 
att generalisera vad som skulle kunna fungera för samtliga. Tidigare forskning visar 
även att spelifiering-element påverkar både den inre och yttre motivationen hos 
användare. Teorimodellen HMSAM utgår från att användarens inre motivation, 
som triggas av glädje, nyfikenhet och kontroll, leder till att hen blir fördjupad i 
tjänsten, och ämnar använda den (Lowry et al., 2013). Studien grundas därför i 
HMSAM för att undersöka hur element från spelifiering kan vara en del till att få 
användarnas motivation att öka och/eller bibehållas. 
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Tjänsten som ska undersökas är en stödtjänst som bistår med digital infrastruktur 
med syfte att hjälpa användare att spela tillsammans på travspel. Uppdragsgivaren 
har efterfrågat en undersökning av vad som kan få den ovan nämnda tjänstens 
mest aktiva användare att känna sig uppskattade, för att på så sätt påverka 
användarnas fortsatta engagemang och motivation. Studien ämnar genom 
kvalitativa intervjuer undersöka om och hur spelifiering-element kan påverka detta, 
om de kan bidra till en loop av återengagemang, och om dessa element kan leda till 
ökad glädje och nyfikenhet för tjänsten. 
 

1.2  Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på användarnas attityder och upplevelser, och 
kommer därför inte att presentera någon kvantitativ, sifferbaserad data. Denna 
studie betraktas som en förstudie till ett fortsatt arbete, där genomförande av 
vidare undersökningar uppmuntras genom att praktiskt implementera förändringar 
i gränssnittet, som kan testas över tid. Med det nuvarande projektets tidsram i 
fokus, ses denna undersökning som en god grund till en mer kvantitativ 
undersökning i framtiden - där företaget kan observera användandet av tjänsten 
statistiskt. 
 
Under studien kommer den yttre motivationen att vinna pengar bortses ifrån. Det 
finns en medvetenhet om att den är grunden till användandet av tjänsten, men 
studien ämnar undersöka andra, inre motivationer som kan påverka användandet.  
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2 Teori 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk presenteras. Först presenteras teorimodellen 
HMSAM (Hedonic-Motivation Systems Adoption Model), som använts som utgångspunkt och 
analysverktyg i studien. Därefter presenteras och definieras de teoretiska områdena spelifiering, 
inre och yttre motivation, uppfattad användarvänlighet, användarnytta och nöje. Slutligen 
presenteras en teoretisk sammanställning, där den för studien framtagna modellen visas och 
definieras.  
 

2.1  HMSAM (Hedonic-Motivation System Adaption Model) 

Hedoniska motivationssystem (HMS) är en typ av system som i första hand 
används för nöjes skull, exempel på HMS kan vara datorspel, Virtual Reality och 
sociala medier. När ett HMS används, görs det primärt för att ge användaren en 
stund av nöje och glädje, till skillnad från exempelvis nyttosystem (UMS) vars 
primära uppgift är att hjälpa och stötta användaren i sitt arbete för att nå önskat 
resultat (Lowry et al., 2013).  
 
Lowry et al. (2013) definierar teorimodellen HMSAM (Hedonic-Motivation 
System Adoption Model) (se figur 2.1), en förlängning av TAM (Technology 
Acceptance Model). TAM föreslår att hög uppfattad- användarnytta och 
användarvänlighet hos ett informationssystem kan samverka för att avsikten att 
använda systemet ska öka (Davis, 1989). En tidigare förlängning av TAM gjordes 
av Van der Heijden, genom att addera begreppet uppfattad njutning som 
ytterligare en avgörande faktor för avsikt till användning (2004). Med van der 
Heijden (2004)’s förlängda modell som grund, definierar Lowry et al. (2013) 
HMSAM, där de inkorporerat begreppen fördjupning, glädje, kontroll och 
nyfikenhet från Agarwal och Karahanna (2000)’s definition av Cognitive 
Absorption (CA) som representerar olika aspekter av inre motivation. Detta då det 
enligt Lowry et al. (2013) i befintliga modeller saknats en aspekt av inre motivation 
- människor glädje och njutning orelaterat till yttre belöningar eller motivationer.  
 
Användningen av HMS blir allt viktigare för den globala ekonomin, men forskning 
inom informationssystem har ännu inte fokuserat på det i någon vidare 
utsträckning. Det särskilda med HMS är att det kan skapa en nivå av fördjupning 
och engagemang hos användaren, som andra typer av system sällan kan uppnå 
(Brown & Cairns, 2004). Författarna diskuterar att användare av underhållnings- 
system dedikerar tiden och energin till det för inre belöningar, snarare än 
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eventuella yttre belöningar. Alltså - de gör det för att de själva mår bra av det, och 
inte för att de får ut någonting fysiskt eller mentalt av det från någon annan. 
Forskning visar på att den inre motivationen är kraftfullare när det kommer till att 
påverka mänskligt beteende än den yttre, och att det som kan leda till inre 
motivation således blir viktigt att undersöka (Csikszentmihalyi, 1990). Lowry et al. 
(2013) utgår således från den ytterligare forskning som gjorts, för att skapa 
teorimodellen HMSAM, som är specifikt inriktad på HMS och de inre 
motivationerna. (Lowry et al., 2013) 
 

 
Figur 2.1: HMSAM (Hedonic-Motivation System Adaption Model). Fritt från Lowry et al. 

(2013). Fritt översatt från engelska till svenska. 
 
I HMSAM tas begreppen uppfattad användarvänlighet, uppfattad användarnytta, 
kontroll, glädje och nyfikenhet upp, och hur deras relationer kan leda till 
fördjupning och påverka avsikten att använda ett system (Lowry et al., 2013). 
Fördjupning innebär att en användare verkligen sjunker in i systemet och blir 
engagerad i det. I figuren symboliseras relationerna mellan dessa begrepp med pilar 
(se figur 2.1), och relationerna förklaras nedan.  
 
Ökad glädje leder till ökad fördjupning. Glädje kan hjälpa till att förutse 
användarens fördjupning i en HMS-kontext, medan det i en icke-HMS-kontext 
inte krävs glädje för att uppnå fördjupning. Fördjupning kan uppstå utan att 
medieras av glädje i situationer där den yttre motivationen primärt påverkas, 
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exempelvis om en arbetare fördjupar sig i ett flöde av organiserade arbetsuppgifter 
under sitt arbetspass - då utförs uppgifterna primärt för att ernå belöning i form av 
lön, beröm från chefen eller för att nå framsteg i en arbetsprocess. Fördjupning 
ses av Flow Theory som ett naturligt utfall när en individ gläds åt interaktionen 
med ett system, och istället känner en inre motivation inför det (Webster et al., 
1993). Ju mer en individ njuter och gläds av interaktionen med ett system, desto 
mer villig blir hen att uppmärksamma de stimuli som erbjuds, och ger således 
tillgång till en större del av de kognitiva resurser som upptas av interaktionen. Om 
majoriteten av en individs nyss nämnda resurser läggs på en interaktion kan 
omedelbar fördjupning uppstå (Cupchik et al., 2009). (Lowry et al., 2013). 
 
Ökad nyfikenhet leder till ökad fördjupning och avsikt till användning. Människan 
tenderar att uppmärksamma stimuli som är av personligt intresse, vilka leder till 
nyfikenhet. Ju mer nyfikenhet som finns inför ett system, desto mer 
uppmärksamhet kommer ägnas åt att stimulera den (Posner & Boies, 1971). Det 
kan finnas många fördelar med att i en HMS-kontext designa för att väcka 
nyfikenhet hos användaren, då tidigare forskning menar att nyfikenhet kan leda till 
fördjupning. (Brown & Cairns, 2004; Wild et al., 1995).  Är en individ nyfiken på 
ett system, kommer intresset för att undersöka det öka och engagemanget hos 
individen blir större. Den ökade nyfikenheten kan förstärka spänningen inför att få 
interagera med ett system, vilket i sin tur kan öka engagemanget och användarens 
avsikt att använda det (Agarwal & Karahanna, 2000; Kashdan et al., 2004; 
Kashdan & Silvia, 2009). Människan har av naturen ett behov av att sträva mot att 
tillfredsställa sin nyfikenhet (Berlyne, 1954), i en HMS-kontext görs det bäst 
genom att agera utefter nyfikenheten och undersöka och interagera med systemet. 
(Lowry et al., 2013). 
 
Uppfattad användarvänlighet leder till ökad nyfikenhet och kontroll. Är ett system 
lätt att använda, kommer användarens uppmärksamhet fritt kunna utforska och 
engageras av möjligheterna som interaktionen erbjuder (Zhang, Li, & Sun, 2006). 
Om ett system istället har låg uppfattad användarvänlighet, kommer användare 
troligtvis bli frustrerade, likgiltiga och sluta ägna systemet någon uppmärksamhet - 
vilket leder till minskad nyfikenhet. Sun och Zhang (2006) menar att komplexitet 
påverkar den uppfattade användarvänligheten, ett system med hög komplexitet 
kräver en större ansträngning av användaren, vilket ger en låg uppfattad 
användarvänlighet och vice versa. Kan användaren ta sig förbi barriären av 
komplexitet och uppfatta en hög användarvänlighet, så kan hen fritt använda 
systemet och således få möjligheter att engagera sig i - och ägna uppmärksamhet åt 
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nya interaktioner som kan öka nyfikenheten för systemet (Posner & Boies, 1971). 
(Lowry et al., 2013). 
 
Lowry et al. (2013) menar att hög uppfattad användarvänlighet kan ge användaren 
kontroll. Agarwal och Karahanna (2000) definierar kontroll som möjligheten att 
styra en interaktion, med möjligheten att avbryta den, anpassa den efter önskemål 
och göra egna val. Det är lättare för en användare att känna kontroll över en 
interaktion med ett system när det är lätt att använda (Lowry et al., 2013). Hög 
uppfattad användarvänlighet, resulterar ofta i att användaren får ett större 
självförtroende - som är en viktig parameter för att användare ska kunna känna att 
hen har kontroll över interaktionen (Taylor & Todd, 1995). Självförtroende hos 
användaren av ett system definieras av Bandura (1982) som en självupplevd 
förmåga att planera och vidta åtgärder för att nå sitt mål. Således kan en hög 
upplevd användarvänlighet ses som ett verktyg för att få användaren att känna sig 
utrustad nog för att uppnå sina mål. Är ett system däremot svårt att använda, 
kommer användarens upplevda kontroll minska vilket kan resultera i frustration, 
oro och ett försämrat självförtroende (Compeau & Higgins, 1995).  
 
Ökad kontroll leder till ökad fördjupning (Lowry et al., 2013). För att nå en 
fördjupning i användandet av ett HMS krävs att användaren blir aktivt engagerad, 
vilket kontroll över interaktionen med ett system kan leda till (Webster & Ho, 
1997; Wild et al., 1995). Upplever användaren brist på kontroll kan såväl 
användarens önskan som förmåga att nå fördjupning i interaktionen minskas (Guo 
& Poole, 2009). Möjligheten att uppleva kontroll i interaktionen med ett system är 
den huvudsakliga orsaken till att människor dras till interaktiva system framför 
annan form av underhållning (Salen & Zimmerman, 2003).  
 
För att en användare av ett HMS-system ska lyckas nå fördjupning och vilja 
fortsätta använda det, behöver, enligt Lowry et al. (2013)’s modell, en god 
användarvänlighet kompletteras med känslor som uppfattad användarnytta, 
nyfikenhet, glädje och/eller kontroll. Som designer behöver en ta reda på och ta 
hänsyn till vad som skapar dessa känslor hos potentiella användare och 
implementera elementen i designarbetet med systemet.  
 

2.2  Spelifiering, inre- och yttre motivation 

Spelifiering och dess element är starkt kopplat till människans olika former av 
motivation (Chou, 2015; Zichermann & Cunningham, 2011). Följande kapitel tar 
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upp ett ramverk över spelifiering, samt vilka element och riktlinjer tidigare 
forskning pekat på är nyckelfaktorer inom området.  
 

 
Figur 2.2: Chous ramverk Octalysis och de åtta kärndrifterna. Fritt från Chou (2015). 

Fritt översatt från engelska till svenska. 
  

Spelifiering innebär att engagerande och lustfyllda element tas från spel och lyfts in 
i andra typer av tjänster och aktiviteter. Chou kallar det för “Människofokuserad 
design”, i kontrast till “Funktionsfokuserad design” - och menar att det är ett 
område inom design som ser till den mänskliga motivationen istället för den 
funktionella effektiviteten hos ett system. Det innebär att ett system inte enbart 
finns där för att någonting ska utföras snabbt, utan väger in människors känslor 
och anledningar för och till aktiviteter - spelifiering har ett starkt samband med 
engagemang, motivation och känslor. (Chou, 2015) 
 
Spel är skapade för att underhålla människor, och då spelindustrin var de första 
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som lyckades med att fokusera på människan i designprocessen, och inte på 
funktionen, så har spelifiering fått sitt namn från just den industrin. Chou har 
utifrån detta tagit fram ett ramverk (se figur 2.2) för att kunna dra nytta av det 
njutningsfulla i spel, som bygger på åtta kärndrifter som motiverar människor till 
olika aktiviteter. Drifterna beskrivs i stycket nedan, och kan delas in i positiva- och 
negativa känslor, där det handlar om att aktiviteten vi utför antingen får oss att 
känna oss stärkta och inspirerade, eller manipulerar oss och gör oss snarast besatta. 
(Chou, 2015)  
 
Mening (Epic Meaning and Calling) är kärndriften som bygger på tron att man 
som spelare utför något som övergår en själv, eller att man är personligt utvald att 
utföra någonting. Denna drift kan leda spelaren till att lägga ner en stor del av sin 
tid på att till exempel underhålla forum eller att skapa saker som andra kan gynnas 
av. Utförande/Färdighet (Development and Accomplishment) är enligt Chou 
(2015) den enklaste driften att designa för, och används ofta genom att spelaren 
får belöningar efter att de klarat av en utmaning. Detta är den interna driften av att 
komma framåt, utveckla sina förmågor och överkomma hinder. Makt 
(Empowerment of Creativity och Feedback) är kärndriften som går igång när en 
användare är engagerad i en kreativ process där hen regelbundet måste lista ut 
saker och testa olika kombinationer. Människor behöver kunna se resultaten av sin 
kreativitet, få feedback och möjlighet att svara på den. Ett mål med detta är då en 
speldesigner inte längre måste bistå med mer och mer innehåll för att hålla 
aktiviteten engagerande och intressant - utan användaren själv kan göra detta. 
Äganderätt (Ownership and Possession) är driften som gör att användaren blir 
motiverad på grund av att de känner att de äger någonting. När en spelare känner 
äganderätt, vill hen instinktivt öka dess kvantitet och/eller kvalitet. Till exempel 
om en person lägger ner mycket tid på att skapa sin profil eller avatar, kommer 
hen automatiskt att känner mer äganderätt till den. Social påverkan (Social 
Influence and Relatedness) är driften som innehåller alla sociala element som 
driver en människa: bland annat mentorskap och social respons, men även 
avundsjuka och tävling. Om någon annan gör någonting riktigt bra, drivs du till att 
nå samma nivå - detta inkluderar även att vi drar oss närmare människor och annat 
som vi kan relatera till. En drift som är relativt välstuderad, och som resultat lägger 
många företag stor prioritet på att optimera sina sociala strategier online. Brist 
(Scarcity and Impatience) handlar om att du vill ha någonting enbart för att du inte 
kan få det. Detta kan bland annat ses i att ett spel låter användaren vänta x antal 
minuter/timmar/dagar innan de kan komma tillbaka och få en belöning - vilket 
leder till att användaren kommer att fortsätta tänka på det under den tiden som går 
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tills att de får sin belöning. Oförutsägbarhet (Unpredictability and Curiosity) är 
generellt en harmlös drift, då den i grunden handlar om att vilja veta vad som 
händer härnäst. Om du inte vet vad som kommer att hända, är din hjärna 
engagerad i den specifika aktiviteten, och du kommer att fortsätta tänka på den 
tills du får reda på vad som väntar. Undvikande (Loss and Avoidance) är baserat 
på att undvika att någonting negativt ska hända. Detta kan innebära att undvika att 
förlora tidigare arbete, eller att undvika att göra bort sig. När en möjlighet ser ut 
att tyna bort, används denna drift starkt, då människor känner att de kommer att 
förlora möjligheten för alltid om de inte agerar direkt. (Chou, 2015) 
 
I Chous ramverk är de kärndrifterna på höger sida av oktagonen kallade för 
“Högerhjärnans kärndrifter” och de på vänster sida “Vänsterhjärnans kärndrifter” 
(se figur 2.3). De på högersidan är kopplade till kreativitet, att uttrycka sig själv, 
och sociala aspekter. De på vänstersidan är mer kopplade till logik, uträkningar 
och ägandeskap. Chou noterar att dessa indelningar efter höger- och vänster 
hjärnhalva inte bygger på någon vetenskap, utan endast är ett förenklat sätt att 
förklara uppdelningen mellan logik och känslor. (Chou, 2015) 

 
Figur 2.3: Grunden av Chous ramverk över spelifiering, Octalysis - med vänster- och 
högerhjärnindelning och de 8 kärndrifterna. Fritt från Chou (2015), fritt översatt från 

engelska till svenska.  
 
De logiska aspekterna (vänsterhalvan - äganderätt, brist, utförande/färdighet) 
tenderar i större utsträckning att vara baserade på yttre motivation - alltså att 
användaren vill uppnå någonting, det finns ett mätbart mål som användaren vill 
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komma till. De känslomässiga aspekterna (högerhjärnan - makt, social påverkan 
och oförutsägbarhet) däremot, baseras ofta på inre motivation - användaren 
behöver inte någon ytterligare belöning eller något yttre mål för att hen ska 
använda sin kreativitet, umgås med vänner eller känna spänning inför någonting 
oförutsägbart. I denna typ av motivation blir själva aktiviteten belöningen, till 
skillnad från i den yttre motivationen. Chou menar även att spelifiering har 
potentialen att revolutionera sättet som människor arbetar, samarbetar och 
utvecklas på, då det innefattar både mänsklig interaktion och målinriktad 
beteendeförändring. (Chou, 2015) 

 
Figur 2.4: Grunden av Chous ramverk över spelifiering, Octalysis - indelning efter positiv 
(White Hat) spelifiering och negativ (Black Hat) spelifiering och de 8 kärndrifterna. Fritt 

från Chou (2015). Fritt översatt från engelska till svenska.  
 
Chou skriver även om två olika typer av spelifiering - Black hat (Brist, 
oförutsägbarhet och undvikande) och White hat (Mening, Utförande och 
Färdighet, och Makt genom kreativitet och feedback), där den förstnämnda står 
för element och situationer som påverkar användaren negativt, och den 
sistnämnda för det som påverkar användaren positivt (se figur 2.4). Båda typerna 
används, och är effektiva, men skillnaden ligger i hur det får användaren att känna 
sig (Chou, 2015). Det kan liknas vid fenomenen press och motivation - som båda 
påverkar användaren att utföra någonting, men där press oftast klingar negativt, 
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och motivation positivt. Det går att använda sig av båda formerna av spelifiering, 
men görs det bör det finnas en balans mellan dem - som gör att användaren inte 
känner sig utnyttjad utan fortfarande får en bra känsla av upplevelsen (Chou, 
2015).  
 
Den inre motivationen (vänsterhjärnan) styrs av tre kärndrifter; makt genom 
kreativitet och feedback, social påverkan och igenkänning, samt oförutsägbarhet 
och nyfikenhet. Det uppstår en balans i den negativa och positiva spelifiering- 
aspekten mellan dessa - makt genom kreativitet och feedback räknas till den 
positiva delen, oförutsägbarhet och nyfikenhet tillhör den negativa delen, och 
social påverkan och igenkänning ses som en neutral drift. (Chou, 2015) 
 
Wiegand och Stieglitz tabell över spelifiering-element visar dess förväntade 
effekter på människan (se bilaga G, tabell 2.7, för fullständig tabell). Genom 
ramverket Octalysis beskrivningar av kärndrifterna och den motivationstypen de 
är kopplade till, går det att från den tabellen se vilka element som bör påverka den 
inre motivationen. De elementen är: sociala incitament, direkt feedback, spelkultur 
(mening och historia), poäng/nivåer, utmaningar/badges, topplistor, förmåner och 
självbestämmande. De hinder för kunskapsutbyte som författarna menar att dessa 
element ska överbrygga är: låg medvetenhet om värdet, brist på uppmuntran, brist 
på tillit, brist på kommunikation, olika värden och tro, företagskultur, brist på stöd 
från ledning, brist på förfaranden/mål (se bilaga G, figur 2.8 och 2.9, för samtliga 
korrelationer). (Wiegand & Stieglitz, 2015) 
 
Poänger och nivåer tas upp av Alves et al. genom benämningen poängsystem, som 
de skriver har syfte att öka engagemanget hos användaren genom en sund 
konkurrens och att främja användningen av systemet. Elementet bidrar till en 
tävling, det ger snabb feedback och det möjliggör för användaren att se sin status i 
förhållande till den sociala gruppen. (Alves et al., 2014) 
 
Topplistor beskrivs som att visa rankning och har liksom föregående element 
syftet att öka engagemang och användning genom att skapa konkurrens mellan 
användare, och ge dem möjlighet att se sin status i förhållande till varandra. Även 
detta element bidrar till tävlingsmomentet, och att kunna se sin status i förhållande 
till andra användare. (Alves et al., 2014) 
 
En förloppsindikator kan i den här kontexten ses som att ge direkt feedback. Att  
erbjuda en indikator kan hjälpa användaren att utföra sin uppgift, genom att 
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konstant erbjuda feedback och ha indikatorn väl synlig när en aktivitet utförs. Det 
ger en känsla av framsteg, samt hjälper användaren fullfölja sina uppgifter. (Alves 
et al., 2014) 
 
Spelkulturen som Wiegand och Stieglitz (2015) nämner bör gå att nå genom att 
erbjuda utmaningar och uppdrag (Alves et al., 2014), där syftet är att guida 
användarna mot den bästa möjliga upplevelsen av systemet, och att optimera 
användningen av funktionaliteten. Detta ger möjlighet att skapa mål hos 
användaren, att ge sporadisk feedback, och att optimera användarupplevelsen. 
Elementet som innebär att ge utmaningar och uppdrag kan även översättas till 
Wiegand och Stieglitz (2015) element utmaningar/badges - vilket även Alves et 
al.’s (2014) element dela ut emblem/badges kan. Syftet är att genom att belöna 
små framsteg, och erbjuda möjligheter att dela denna belöning i sociala medier, 
öka engagemanget. Det kan skapa mål hos användaren, och det möjliggör att ge 
användaren sporadisk feedback, samt att hen ska kunna se sin status i förhållande 
till andra användare. (Alves et al., 2014) 
 
Genom att implementera element som motiverar och engagerar användaren, kan 
man få användaren att återengagera sig i systemet. Zichermann och Cunningham 
(2011) presenterar en social engagemangsloop (se figur 2.5), som är designad för 
att maximera användares engagemang och återengagemang i sociala system. 

 
Figur 2.5: Social engagemangsloop. Fritt från Zichermann och Cunningham (2011). Fritt 

översatt från engelska till svenska. 
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Loopen visar att en motiverande känsla hos en användare leder till att hen blir 
återengagerad och avser fortsatt användning. Engagerade användare utför sociala 
handlingar vilket leder till synliga framsteg eller belöningar. Zichermann och 
Cunningham (2011) konkretiserar två olika social engagemangsloopar där de olika 
delarna presenteras i korta scenarier med en ny Twitteranvändare och en erfaren 
Twitteranvändare i fokus.  

 
Den nya användarens scenario beskrivs enligt följande: motiverande känsla - 
ansluta och uttrycka - en användare ansluter sig till Twitter för att uttrycka en 
åsikt i en tweet och stänger därefter ned applikationen; återengagemang - 
@omnämnanden - en annan användare har sett tweeten och lämnar ett svar 
genom att tagga @användare. Twitter uppmärksammar användaren på att hen har 
blivit omnämnd och användaren vill nu läsa svaret varpå hen åter engagerar sig i 
systemet; social handling - tweets - användaren replikerar med en ny tweet, den 
initiala åsikten har nu blivit ett utbyte av åsikter mellan två parter; framgång eller 
belöning -  följare - det senaste svaret gav ringar på vattnet, flera andra twittrare 
tycker att användaren verkar ha sunda tankar och väljer att följa. Med fler följare 
motiveras användaren att twittra ut fler av sina åsikter. (Zichermann & 
Cunningham, 2011). 

Den erfarne användarens scenario beskriver istället: motiverande känsla - samla 
och ranka - det är viktigt för den erfarne användaren att ha koll på sin status 
gentemot andra användare/”konkurrenter”. Håller koll på hur många följare, likes 
och retweets det egna kontot har. Det blir en tävlingskänsla; återengagemang - 
tweets och retweets - användaren håller koll på andra användares tweets och 
retweets, håller koll på antalet följare ”konkurrenterna” har med jämna mellanrum. 
Systemet används frekvent för att hålla användaren uppdaterad; social handling - 
följer retweets - användaren förstår syftet med retweets, och börjar retweeta 
antingen för att höja eller i vissa fall sänka sina konkurrenter. Detta förstorar det 
sociala segmentet ordentligt, då en retweet når alla av det retweetande kontots 
följare; framgång eller belöning - följer sina följare - synlig framgång eller 
belöning får användaren genom att se sina följare, likes och retweets öka i antal. 
Twittrandet fortsätter för att nå ytterligare framgång. (Zichermann & 
Cunningham, 2011) 

 

Det skiljer sig markant vad ett system behöver kunna göra för att hålla användaren 
kvar i loopen och fortsätta använda det, beroende på vilken nivå av användare det 
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rör sig om. I fallet ovan, gällande Twitter, går det från den grundläggande 
funktionalitet som räcker för att behålla en novis användare, till mer komplex 
funktionalitet som den erfarne kräver för att stanna kvar och inte ledsna på 
systemet. Författarna skriver att denna form av loop tillåter en att fokusera på det 
som får spelare involverade, och håller dem engagerade och återkommande. 
(Zichermann & Cunningham, 2011) 

 
Från tidigare forskning (Alves et al., 2014; Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 2015; 
Zichermann & Cunnigham, 2011) kan man se att genom att använda sig av rätt 
spelifiering-element har man möjlighet att motivera, engagera och återengagera 
användare. De kärndrifterna som påverkar den inre motivationen är, som tidigare 
nämnts, makt genom kreativitet och feedback, social påverkan och igenkänning, 
samt oförutsägbarhet och nyfikenhet. Genom dessa drifter kan man ta fram de 
element som därmed bör påverka den inre motivationen hos en användare. 
 

2.2.1 Motivation till frivilligt arbete i en onlinegrupp 

Butler et al (2002) skriver att det finns olika typer av sociala grupper, de som har 
tidigare existerande sociala band, och de som inte har det. I de grupper där banden 
existerar, finns det ett naturligt sätt på vilket motivation och kommunikation 
fungerar - men även de grupper (såsom onlinegrupper), där banden inte existerar, 
kan en del av samma egenskaper som finns hos andra sociala grupper finnas - 
deras medlemmar återkommer och de känner ett band både till specifika 
medlemmar och till gruppen i stort. Det är socialt beteende som gör att grupper 
håller över tid, och de beteendena Butler et al menar är: underhåll av verktyg och 
att hålla sig uppdaterad gällande teknik, rekrytering av medlemmar för att 
förhindra en urholkning av gruppen, hantering av den sociala dynamiken samt, 
förstås, deltagande. Aktivt deltagande är den mest grundläggande formen av 
investering; att skriva meddelanden, erbjuda onlineaktiviteter, och att svara på 
meddelanden spelar en kritisk roll i att behålla en onlinegrupp aktiv. (2002) 
 
Social kontroll och social uppmuntran är två komponenter som anses viktiga för 
gruppens livskraftighet. Att moderera, informera nykomlingar om regler/normer, 
neka och godkänna åtkomst till gruppen är exempel på kontroll; att se till att 
medlemmar som visar på önskvärt beteende uppskattas, genom att erkänna de 
som till exempel bidrar med stöttande och informativa meddelanden, är ett 
exempel på uppmuntran. Utelämnas dessa komponenter, kan medlemmar komma 
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att lämna gruppen. Frivilliga, ibland självutnämnda, ansvarstagare gör mycket av 
arbetet som en grupp behöver - och dessa personer är benägna att lägga stor 
mängd energi på detta än andra. Administration över den infrastruktur gruppen 
har - som går ut på att utveckla och underhålla det som gruppen kräver, är ett 
typiskt sådant arbete. En ansträngning som är viktig för att bibehålla kontakten 
medlemmar emellan. Att få folk att lägga ner den tid och energi som krävs för att 
utföra tidigare nämnda aktiviteter, är någonting som är viktigt, och en stor 
utmaning, för att bibehålla onlinegruppen aktiv. (Butler et al., 2002) 
 
Onlinegrupper kräver ofta att en person tar ett större ansvar, eller har en uttalad 
ledarroll. Rollen förstärks och definieras och regler och de strukturer gruppen 
innehar, och innebär specifika rättigheter och skyldigheter andra medlemmar inte 
besitter. Exempel på detta kan vara att bestämma vilka som får vara med i 
gruppen, och att ge vissa av de andra medlemmarna rättigheter. Identifieringen 
med denna roll, samt den kompetens dessa individer besitter, bör leda till att de 
engagerar sig mer i tidigare nämnda aktiviteter än andra medlemmar gör. De har 
ett ökat ansvar för den sociala aktiviteten i gruppen, och en ökad auktoritet över 
resterande medlemmar. Det antas att människor som besitter ledarrollen gör mer 
arbete än andra, för att de förväntar sig någon form av gynning. Detta kan vara 
antingen genom de förmåner som de ger gruppen eller dem själva. Många 
människor som identifierar sig med en större grupp känner till exempel 
tillfredsställelse när gruppen gynnas. De förmåner en person förväntar sig få, 
kommer att påverka den typen av arbete, och hur mycket energi som läggs ner. 
Det påverkar även hur länge personen är villig att dra ett extra lass för gruppens 
räkning. Motivationen att hjälpa gruppen i sig är altruistisk, vilket betyder att 
individen gillar möjligheten att ge fördelar åt andra. (Butler et al., 2002) 
 
Sociala relationer är någonting som gynnar alla människor, och den här typen av 
grupper kan både bygga och underhålla band med såväl människor en lärt känna 
på internet, som de en känner från livet i övrigt. Dessa relationer bidrar med 
socialt stöd och kamratskap, samt tillit och ökad trovärdighet i den informationen 
som gruppen delar med varandra. De som värdesätter detta är mer troliga att lägga 
energi och arbete på att bidra med innehåll i gruppen, och att hantera social 
beteende genom att uppmuntra andra, och vara mer engagerade i stort. Grupper 
online kan ge människor möjligheter till nya sammanhang, bortom till exempel sin 
geografiska position och arbetsplats, något som kan motivera i främst de 
onlinegrupper som är arbetsrelaterade - men även i andra grupper som rör 
personliga intressen kan det finnas skäl att vilja ses som kunnig, och att vara 
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respekterad. Förväntningarna människor har kring de ovanstående nämnda 
typerna av vinningar, ger en spridning av motivation till varför människor väljer att 
frivilligt engagera sig i och ta ansvar för en grupp av denna typ. (Butler et al., 2002) 
 

2.3  Uppfattad- användarvänlighet, användarnytta och nöje 

Syftet i att interagera med ett hedoniskt system är att själva användandet ska vara 
värdefullt. Värdet i ett hedoniskt system är att användaren upplever glädje vid 
interaktion med systemet, och det designsyfte som innehar störst vikt är 
uppmuntran till fortsatt användning. (van der Heijden, 2004) 
 
Uppfattad användarnytta definieras som att en potentiell användare tror att ett 
system kan hjälpa till att uppfylla målet hen har med användningen. God 
användarnytta kan därför tolkas som att ett system kan hjälpa sina användare med 
att utföra uppgiften de önskar på ett tillfredsställande sätt. (Davis, 1989) 
 
Uppfattad användarvänlighet ses som i vilken grad en person tror att ett system är 
lätt att använda, och vilken möjlig ansträngningsgrad som användningen kan ske 
under. Bristande användarvänlighet kan förklaras med att även om ett system 
verkar uppfylla kravet om användarnytta, så kan det uppfattas som så svårt att det 
väger över gentemot användarnyttan. Alltså att ansträngningen som krävs av 
användaren för att förstå är större än nyttan som uppnås, och användaren tenderar 
således att avsluta användandet. Davis definierar dessa begrepp och undersöker 
hur de kan förutsäga och förklara användningen av ett system. (Davis, 1989) 
 

2.4  Teoretisk sammanställning 
Den ovan presenterade teorin kommer att användas som grund för att undersöka 
området, och för att ämna besvara forskningsfrågan. Teorimodellen HMSAM 
kommer att ses som en utgångspunkt; den uppfattade användarvänligheten, 
uppfattad användarnytta, glädje, kontroll och nyfikenhet leder till en inre 
motivation hos användaren och att denna inre motivation tar användaren vidare 
till användning av och fördjupning i tjänsten. Det kommer att undersökas hur 
valda delar inom spelifiering kan påverka denna inre motivation.  
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Figur 2.6: Förslag på hur spelifiering skulle kunna spela in i användarens inre motivation 
vid användandet av ett HMS-system, baserat på teorimodellen HMSAM. Fritt från Lowry 

et al. (2013). 
 
Utifrån HMSAM och övrig tidigare forskning har ett förslag tagits fram för hur 
spelifiering kan spela in i användarens inre motivation (se figur 2.6) - genom att ha 
en central roll för nyfikenhet och glädje. Utgångspunkten för modellen är 
uppfattad användarvänlighet, vilket innebär att tjänsten är lätt att använda, saknar 
onödig komplexitet och tillåter användaren att känna frihet i mötet med tjänsten 
(Posner & Boies, 1971). När användaren upplever detta leds hen in på uppfattad 
användarnytta: tjänsten upplevs hjälpa användaren att utföra den tänkta uppgiften 
på ett tillfredställande sätt (Davis, 1989). I den föreslagna modellen antas 
användarnyttan innefatta möjligheten att vinna pengar, samt att socialisera med 
andra. I denna studie kommer vinnandet av pengar att bortses från, då det ses som 
en yttre motivation och en del av själva spelet - alltså ingenting som 
undersökningen ämnar utforska. Den uppfattade användarnyttan leder användaren 
till större avsikt att använda tjänsten (van der Heijden, 2004). Om 
användarvänlighet tillgodoses går modellen vidare till nyfikenhet och glädje - som 
modellen föreslår att spelifiering kan bidra till. Detta i sin tur antas leda till att 
användaren känner inre motivation, som leder vidare till både fördjupning och 
avsikt till användning (Lowry et al., 2013). Uppfattad användarvänlighet bidrar till 
att användaren känner större kontroll över en tjänst (Lowry et al., 2013). I denna 
modell antas kontrollen dessutom upplevas genom rollen som lagkapten i den 
aktuella tjänsten. Kontrollen ses som en faktor till att användaren fördjupar sig i 
tjänsten.  
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3 Metod 
I följande kapitel redogörs datainsamlingen och de metoder som använts, vilka metoder som det 
reflekterats och diskuterats kring under studiens gång, den vetenskapliga ansatsen studien tagit, 
samt hur de intervjufrågor som ställdes uppkommit ur teorin. 
 
Datainsamlingen gjordes genom individuella, semistrukturerade intervjuer med 
aktiva användare av tjänsten (lagkaptener). Detta gjordes då studien ämnar under-
söka en specifik teoretisk ram och eftersöker svar på vad de teoretiska tilläggen 
skulle kunna tillföra - i vilket scenario semi-strukturerade intervjuer ofta används. 
Genom att göra en semistrukturerad intervju, istället för en ostrukturerad kunde 
det ses till att frågor som berörde det teoretiska ramverket ställdes, och relevanta 
motivationer, attityder och upplevelser tilläts komma fram. Denna typ av intervju 
tillåter även ställande av följdfrågor, och ger därmed möjlighet att få ut mer data, 
och låter användarna utveckla sina resonemang ordentligt. (Bryman, 2011) 
 
Som ett steg mot fortsatt undersökning och testning av den data som kommit 
fram under intervjun, gjordes även gränssnittsförslag på de elementen resultatet, 
med stöd av det teoretiska ramverket undersökningen grundats i, visade skulle 
kunna påverka den inre motivationen. 
 
I den forskningsplan som gav upphov till denna rapport, fanns en ambitiös lista 
med metodförslag. Denna lista reviderades tydligt vid två tillfällen, efter diskussion 
med både uppdragsgivare och handledare. De moment som tänktes ut från start 
var: en övergripande fallstudie på den aktuella tjänsten, där en utvärdering skulle 
utföras med syfte att detektera hur spelifiering kunde lyftas in i den befintliga 
designen; implementering av spelifiering-element i gränssnittet, baserat på vad den 
tidigare forskningen visade på rörande ökning av motivation, sett till att 
uppdragsgivaren önskade att motivationen bibehålls i det långa loppet och inte 
minskar drastiskt efter tid; anordna en fokusgrupp med ett flertal lagkaptener - där 
en diskussion om deras tankar, känslor och åsikter kring de nya elementen skulle 
främjas; eventuellt individuella intervjuer efter fokusgruppen, för att se till att 
bekräfta eller förkasta de uttryck som kommit fram under fokusgruppen, och 
säkerställa att enskilda användare inte enbart påverkats av gruppens mentalitet.  
 
Valet att inte göra en fallstudie gjordes för att kunna gå in med så öppna sinnen 
som möjligt, och inte låta kontakten med användarna färgas av de element som 
gruppen själva hade kommit fram till utifrån teorin. Fokusgruppen valdes bort då 



 
   

 

 
   

 

 

27 

projektets ramar endast tillät oss att göra antingen det eller intervjuer, då det sågs 
ha stor vikt att kunna göra datainsamlingen grundligt och ta tillräckligt med tid till 
det. Varför intervjuer valdes, då det kan vara svårt att avgöra om attityderna i en 
fokusgrupp delas av hela gruppen, eller enbart av ett par åsiktsstarka individer, 
samt om deltagarna påverkas av varandra och gruppdynamiken (Bryman, 2011). 
 

3.1  Vetenskaplig ansats 

Den empiriska studien gjordes genom en kvalitativ ansats, då dess fokuspunkt låg 
på användarnas upplevelser, erfarenheter, åsikter och attityder, och den ämnade att 
uppnå en förståelse för de användare som intervjuades (Johansson, 2011; Nyberg 
& Tidström, 2013). Även om några av de frågor som ställdes skulle kunna ses som 
kvantitativa, då de efterfrågade hur mycket någonting gjordes eller las tid på, var 
meningen bakom dem att få förståelse för hur de intervjuade individerna upplever 
sin tillvaro i relation till tjänsten (Johansson, 2011). En typ av kvasi-kvantifiering 
gjordes av dessa svar i resultatmönstrena, då de beskrevs som “några” och 
“många” (Bryman, 2011), breda begrepp som uppkommit från den tolkning som 
gjordes - till skillnad från om de presenterats i siffror eller på en skala (Nyberg & 
Tidström, 2013). 
 
Det förslag som lagts fram på fortsatt forskning (se punkt 6.2), skulle istället 
innebära en mer kvantitativ ansats, då förslaget handlar om att mäta användning: 
hur mycket den ökar eller sjunker inom olika områden - för att kunna få fram 
sifferbaserad data att utföra en statistisk analys på. Det ställs i det fallet en hypotes, 
som är att användandet kommer att öka på vissa områden, någonting som ofta 
görs då en kvantitativ forskning utförs. (Nyberg & Tidström, 2013) 
 

3.2  Intervjuer 

I följande avsnitt presenteras de intervjuer som gjordes för att kartlägga attityder 
och upplevelser hos användarna, med ATGs tjänst Tillsammans som utgångs-
punkt. 

 

3.2.1 Urval 

Urvalet som gjordes gick att kategorisera in i målstyrt urval, då de informanter som 
valdes ut blev utvalda på grund av deras relation med forskningsämnet och 
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relevans till forskningsfrågan (Bryman, 2011), och informanterna hade samtliga en 
roll som lagkapten, och använde tjänsten regelbundet. Intervjufrågorna var av 
sådan karaktär att informanterna behövde känna till systemet och dess funktioner i 
förhållande till rollen som lagkapten, vilken kräver mer än att bara till exempel 
köpa andelar. Informanterna fångades upp genom ATG:s befintliga nätverk av 
testpersoner, samt genom en notis på Tillsammans-sidan, där intresserade 
personer kunde fylla i sina uppgifter. Notisen syntes för de användarna som var 
inloggade mellan 10-11, samt 20-07 den 27-28e april. 86 personer visade intresse 
för att medverka, och fick ett mail (se bilaga A), där de informerades om att de 
skulle få 200 kronor i spelcheckar för deltagandet, när och var intervjuerna skulle 
äga rum, samt att de skulle svara innan nästa dag vid lunchtid om de fortfarande 
var intresserade. De informerades även om att intervjuerna skulle komma att 
handla om deras användning av Tillsammans, samt varför just de blivit utvalda. 
Ungefär en femtedel av de 86 personer som anmält intresse svarade på mailet, var 
på tio av dem valdes ut, och resterande fick ett tackmail. Informanterna befann sig 
i åldersspannet 30-55 år, de hade alla stor erfarenhet av Tillsammans, och 
majoriteten av dem var män. 

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Vid varje intervju möttes informanten i receptionen på Hästsportens Hus av de 
ansvariga studenterna, för att sedan tillsammans åka upp till mötesrummet. De 
erbjöds kaffe och vatten, och spelchecken gavs först efter att intervjun var genom-
förd. Innan varje intervju berättades det kort om varför undersökningen gjordes, 
samt vilka studenterna var och var de kom från. Efter det ombads informanterna 
läsa och skriva under en blankett med information om under-sökningen, som då i 
korta drag hade gåtts igenom muntligt av en av studenterna precis innan (se bilaga 
B för informationsblanketten). Blanketten innehöll information som klargjorde 
deras roll som informanter, samt att deras deltagande var helt och hållet frivilligt 
och att de utan vidare kunde avbryta intervjun. Blanketten informerade om att 
deras deltagande var anonymt och att alla uppgifter som de skulle komma att 
lämna behandlades konfidentiellt och med varsamhet. Efter genomgång av 
blanketten, efterfrågades informanternas samtycke att delta, vilket efter god-
kännande bekräftades med underskrifter, allt med god forskningsetik i åtanke 
(Arvola, 2014; Johansson, 2011). När informationsblanketten var underskriven 
sattes ljudupptagningen igång, och studenterna turades om att ställa frågor.  
 
För att öka chanserna att få ut relevant data hade samtliga frågor (se bilaga C för 
intervjufrågorna i sin helhet) en tydlig ambition att knyta an till den tidigare 
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forskningen och det teoretiska ramverket studien utgått ifrån. Första frågan var en 
allmän fråga kring hur tjänsten används samt hur informanterna uppfattar den, 
enligt Arvola en bra utgångspunkt då en interaktionsdesigner utför intervjuer 
(Arvola, 2014). Bredden på denna fråga gjorde att det kunde fångas upp attityder 
främst gällande uppfattad- användarvänlighet och användarnytta, samt att studien 
fick en grund för hur vardagen fungerar kring tjänsten, från lagkaptenernas sida. 
Efter denna fråga, som gick under kategorin “Generellt om ATG Tillsammans”, 
formades kategorin “Motivation, drivkraft och glädje bakom användningen” - där 
förhoppningen var att få en bredare bild av vad det är som gör att användarna har 
valt att ta på sig rollen som lagkapten - kopplat till Butler et al. (2002)’s artikel om 
de olika motivationer som driver en användare att ta mer ansvar än andra, hur 
mycket av deras vardag som influerades av tjänsten, samt om interagerandet med 
den gav dem glädje - enligt van der Heijden det största värdet i ett hedoniskt 
system (2004). Nästa kategori var “Engagemang och nyfikenhet” - där frågorna 
ämnade ge svar på om en topplistefunktion skulle kunna trigga användarnas 
nyfikenhet inför tjänsten - för att kunna se om en konkretisering av det spelifiering 
-elementet skulle ge dem något värde (Alves et al., 2014) och därmed trigga den 
inre motivationen (Lowry et al., 2013), samt vad som var orsaken till fortsatt 
användning. Efter detta styrdes frågorna återigen in på hur tjänsten fungerar för 
användarna, vad de ansåg var bra respektive dåligt - under kategorin 
“Användarnytta”. Detta för att undersöka vad de tyckte om tjänsten, och om det 
fanns några hinder för att aktiviteterna skulle kunna utföras utan vidare 
komplexitet. Under kategorin “Planering” ställdes frågor om tiden som las på de 
olika aktiviteterna tjänsten kräver, samt hur uppdelningen i laget såg ut. Detta med 
koppling till den kontrollen som den föreslagna modellen antar påverkar 
användarna till fördjupning av tjänsten. Sista kategorin var “Kommunikation och 
feedback”, då tidigare forskning säger att det sociala i en tjänst är en viktigt 
motivation till användning (Butler et al., 2002; Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 
2015; Zichermann & Cunningham, 2011), samt för att undersöka om de upplevde 
att de fick någon uppskattning från ATG, kopplat till uppdragsgivarens önskan. 
Denna uppdelning gjorde det även enklare att kunna analysera och kategorisera 
datan efter transkribering. 

3.2.3 Undersökningskontext 

Intervjuerna utfördes i två olika mötesrum i Hästsportens hus på Solvallas 
anläggning i Stockholm. Informanterna bjöds dit av studenternas kontaktpersoner 
på ATG Tillsammans, som även la schemat för dagen. Alla intervjuer gjordes 
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under en och samma dag, med start klockan elva på förmiddagen. Intervjuerna 
pågick mellan 30-40 minuter med en informant i taget, de ansvariga studenterna 
höll i intervjuerna och båda två fanns med vid samtliga intervjuer. Samtalen 
spelades in med två datorer, för att säkerställa att materialet inte skulle försvinna 
om någon dator skulle krascha. Valet att träffa informanterna ansikte mot ansikte 
ansågs självklart, då det i den situationen är lättare att uppfatta nyanser i det som 
sägs (Arvola, 2014). Hade antalet informanter som kunde träffas på detta sätt varit 
för lågt, hade planen antagligen fått ändras, och det hade kanske behövts göras 
telefonintervjuer som komplement för att inte samla in för lite data.  

3.2.4 Analys 

När samtliga intervjuer genomförts delades de upp mellan de två studenterna för 
transkribering, den ena gjorde tre och den andra fyra stycken, och 
transkriberingarna skrevs i individuella dokument för varje intervju. Dokumenten 
sparades på gruppens gemensamma Google Drive, så att båda skulle kunna 
komma åt allt. Det delades upp för att arbetet skulle kunna göras så effektivt som 
möjligt. Vid transkriberingen bortsågs det från ord och uttryck som kan räknas 
som onödiga, till exempel liksom, äh och typ i början eller slutet av meningar, då 
informanten annars riskerar att låta korkad, då fonetiska talet skiljer sig mycket 
från hur en skriven text ser ut (Bryman, 2011). Utöver detta fanns det en 
noggrannhet i att inte gissa sig fram till vad informanten sagt, utan om någonting 
var ohörbart skrevs det en anteckning om det (Bryman, 2011). Det tydliggjordes 
även vad informanten sagt, och vad studenterna sagt - dock gjordes ingen skillnad 
på vem av studenterna som sagt vad. När transkriberingen av samtliga intervjuer 
färdigställts, färgkodades svaren, och varje informant fick en egen färg för att det 
skulle vara enkelt att se vem som sagt vad. Sedan flyttades samtliga svar in i samma 
dokument, under respektive frågor. Därefter markerades det som besvarade 
frågorna, och vad som var relevant för studien - och sedan togs kluster ut under 
varje fråga (se bilaga C). Alla kluster som hade mer än en trea, skrevs ihop till en 
löpande text, och delades in i kategorierna; Motivation, Användarnytta, Kontroll, 
Socialt och Övrigt (se 4.1). Resultatet analyserades sedan genom det teoretiska 
ramverket (se 4.2), genom att dela upp det utefter de begreppen som den 
föreslagna modellen innehåller. 

3.2.5 Tillförlitlighet 

Informanterna underrättades genom ovan nämnda information- och samtyckes- 
blankett om att deras deltagande var helt och hållet anonymt och frivilligt. 
Informanterna hade rätt att avbryta intervjun när som helst utan att uppge 
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anledning, och de informerades om att den data som framkommit ur intervjuerna 
inte skulle gå att koppla till dem. Den insamlade datan återgavs ordagrant i 
transkriberingen, därefter valdes relevant data ut och sammanfattades i analysen. I 
studiens slutgiltiga resultat har relevant data tolkats och skrivits om med 
projektgruppens egna ord. När projektet slutförts raderades och slängdes alla 
ljudinspelningar, anteckningar och transkriberade dokument. 
 
Björklund och Paulsson (2016) tar upp validitet och reliabilitet som två mått på en 
studies trovärdighet och tillförlitlighet. Validitet handlar enligt författarna om i 
vilken utsträckning man undersöker och mäter just det man avser att mäta (2016). 
Studien har återgivits i största möjliga detalj, även om det vid semistrukturerade 
intervjuer är svårt att få till ett exakt likadant samtal om studien skulle göras om 
med andra, eller till och med samma, informanter. Validitet har ämnat uppnås 
genom att tydliggöra den valda målgruppen, och hur deltagarna valdes ut. Det 
finns stora möjligheter att en likadan studie, med en annan användargrupp, hade 
fått ett annat resultat - någonting som diskuteras i kapitel 5.2 Metodreflektion. I 
framtagandet av det teoretiska ramverk som datainsamlingen byggt på, har en 
kritisk granskning av samtliga utvalda källor gjorts innan de använts (Nyberg & 
Tidström, 2012). Artiklar som refereras till har tagits ur vetenskapliga databaser, 
och en stor del av de böcker som refereras till har varit kurslitteratur i tidigare 
kurser under Interaktionsdesigner-utbildningen. Urvalet har gjorts noggrant för att 
nå rätt målgrupp: erfarna användare som var välbekanta med systemet och dess 
funktionalitet. Studiens mål var att undersöka huruvida inre motivation kan leda 
till en fortsatt- och fördjupad användning och intervjufrågorna skrevs med stöd av 
teorin för att fånga upp generella och riktade attityder mot tjänsten i stort, samt 
vad som motiverade informanterna. Framtagandet av, och formuleringen av 
intervjufrågorna har således stärkt validiteten i datainsamlingen.  
 
Björklund och Paulsson (2016) menar att det till validitet närliggande begreppet 
reliabilitet är graden av tillförlitlighet i de mätinstrument som används i en studie, 
att man får samma resultat om undersökningen görs om. Reliabilitet är, liksom 
validitet, svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning, dock har det genom en tydlig 
genomgång av varje steg, och hur frågor och svar kategoriserade efter teorin, 
tydliggjorts hur samtliga moment i studien genomförts. Studien har haft som mål 
att undersöka användningen av hedoniska system generellt, och resultaten av en 
ökad motivation i användningen av dessa. Datainsamlingen gjordes genom 
intervjuer riktade mot användningen av ATG Tillsammans, intressant för framtida 
forskning hade varit att använda en metodtriangulering för att se om nya, andra 
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eller samma resultat framkommit, för att ytterligare öka reliabiliteten hos studien. 
Metodtrianguleringen skulle kunna innebära användande av även kvantitativa 
metoder - till exempel enkäter eller sifferbaserade användartester, för att 
förhoppningsvis kunna stödja resultaten på varandra (Nyberg & Tidström, 2013) 

3.2.6 Etiska aspekter  

För att upprätthålla en god forskningsetik har ett antal etiska principer efterföljts. 
Informanterna har tydligt informerats om studiens syfte, hur den ska komma att 
redovisas, samt försäkrat dem anonymitet. En informationsblankett med samtlig 
information gavs ut vid intervjutillfället, och informanterna ombads läsa igenom 
och skriva under den. För att tydliggöra de viktigaste delarna av blanketten 
berättade studenterna även muntligt för informanterna vad den innebär, innan de 
själva fick läsa den. De informerades även om att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande, utan att behöva uppge anledning. (Bryman, 2011) 
 

3.3  Utformning av gränssnitt 

När analysen gjorts togs tre gränssnittsförslag fram, baserat på de mest kritiska 
punkterna som kommit fram under datainsamlingen - och som gick att koppla till 
spelifiering och studiens teoretiska ramverk. Gränssnittsförslagen sågs som 
visualiseringar av det resultatet som framkommit, och gjordes för att kunna 
tydliggöra vad resultatet faktiskt innebar på ett så tydligt sätt som möjligt. Detta 
sågs som ett nödvändigt steg för fortsatt undersökning av studien, då tanken var 
att förslagen i fortsatt forskning/undersökning ska implementeras och testas. 
Gränssnitten gjordes i ett delat projekt i UXPin, ett webbaserat prototypverktyg 
(https://www.uxpin.com/), efter att en lista med funktionskrav satts upp utifrån 
det analyserade resultatet (se 4.3 för respektive funktionskrav). Valet att skissa 
wireframes - en visuell guide som visar ett gränssnitts huvudsakliga ramverk 
(Wikipedia, 2017) - gjordes då studenterna inte var fullt insatta i ATG Tillsammans 
grafiska profil, och det ansågs bättre att göra en bra grund än att försöka sig på att 
efterlikna profilen. Däröver sågs skisserna som temporära, varför det var bra att 
göra dem billigt (i studiens mått mätt: snabbt) (Arvola, 2014). Skisserna utgick 
ifrån de designstrukturer som redan används på tjänsten, för att upprätthålla en 
helhet och göra dem enkla för ansvariga på företaget att implementera. Skisserna 
kan utgöra ett underlag för uppdragsgivaren att testa och vidareutveckla, då de 
uttryckt önskan om en mer vetenskaplig grund bakom sina designbeslut. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna. Först presenteras de resultatmönster där 
resultaten av den insamlade datan sammanfattats och redogörs för, utan vidare kopplingar till 
teorin. Därefter kopplas resultatet till delarna i det teoretiska ramverk vilket studien genomförts 
mot. Slutligen presenteras grafiska designförslag på hur tjänsten utifrån resultatet kan designas 
för att få ett mer motiverade användare, ett mer fördjupat användande och främja fortsatt avsikt 
till användning av det. 
 

4.1  Resultatmönster 

Av tio inbjudna personer dök sju stycken upp, då några valde att inte medverka 
och meddelade det samma dag intervjuerna hölls. Samtliga informanter var 
lagkaptener för ett eller flera Tillsammans-lag. Då sju användare intervjuades, 
baseras mönstrena på det som tre eller fler användare har uttryckt liknande åsikter 
kring (se bilaga D för mönstrena i sin helhet). I vissa fall nämns även åsikter som 
färre användare uttryckt, men då i kombination med andra, liknande åsikter som 
faller inom samma område. Resultatet är indelat i kategorier, baserat på det 
teoretiska ramverk intervjufrågorna skapades utifrån. Tabell 4.1 ger en samlad, 
sammanfattad bild resultatmönstrena och kategorierna de delats in i. 
 

Tabell 4.1: Resultatmönster indelat i relevanta kategorier utifrån ramverket. 

 

4.1.1 Motivation 

Den främsta anledningen till användningen av tjänsten, ansågs vara för att det är 
roligt att vinna tillsammans. Användarna tyckte att det var/skulle vara roligt att 
dela på en eventuell vinst med sitt lag. Motivationen låg även i att tjänsten bidrar 
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till ett slags umgänge, och det blir en gemenskap inom det egna laget. Rörande 
detta nämnde även en del användare att det fortsatta användandet berodde på just 
laget, och det fanns en känsla av solidaritet hos dem. Utöver glädjen i att vinna 
tillsammans med andra, uttryckte de att det fanns en större chans till vinst vid 
gemensamma spel - möjligheten att göra större system sa dem ledde till ökad 
vinstchans. De ekonomiska möjligheterna som ges då de spelar i lag, möjliggör att 
de kan fullfölja sina idéer, något de inte kunna göra om de spelade individuellt.  
 
Det fanns ett utbrett intresse hos användarna för att se hur lagets resultat står sig 
mot andra lag, och det uttrycktes att det i dagsläget inte fanns - i alla fall inte 
tillräckligt. En del användare nämnde de röda och gröna prickar som idag 
indikerar vinst eller förlust i de senaste fem omgångarna, och sa att de inte var nog. 
De förslag som gavs på hur denna resultatmätning skulle kunna se ut var följande: 
en sorts intern liga, där en tävling två lag emellan skulle kunna ske; att lagen skulle 
kunna delas upp i olika grupper, för att kunna tävla på lika villkor. Till exempel 
skulle ett lag som spelar för 500 kronor i veckan inte ha en rättvis chans mot ett 
lag som spelar för det femdubbla; en möjlighet att kunna se vilket lag som ligger i 
topp, och vilka som ligger i botten; resultatet skulle räkna på vinster; resultatet 
skulle räkna på antal rätt eller inspelade pengar; det skulle finnas statistik för att 
analysera sitt spelade, ett steg mot att bli en bättre spelare; kunna se statistik längre 
tillbaka (i motsats till dagens färgade prickar), och erbjuda mer detaljer i statistiken; 
tävlingar månadsvis; möjligheten att välja vilka mätpunkter ett lag vill tävla med, 
till exempel nettoresultat, minst procent/spik, och så vidare; möjlighet att kunna 
visa mer detaljer över resultaten om så önskas. Alla dessa förslag kom från olika 
användare.  
 
Användarna ansåg inte att de fick någon uppskattning från det ansvariga företagets 
sida för det arbete de lägger ner på sina lag, men många hade svårt att tänka sig 
vad uppskattningen skulle uttryckas genom. Däremot tyckte samtliga att de fick 
uppskattning från sina lagmedlemmar. Detta gällde oavsett resultat, och kunde 
vara i form av både positiva och negativa kommentarer. 
 
Anledningen till att våra användare fortsätter att använda tjänsten var, borsett från 
tidigare nämnd lagkänsla, för att det bidrar med en smidig hantering av lagets 
ekonomiska resurser, och det sågs som en smidig och enkel tjänst att använda.  
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4.1.2 Användarnytta 

Användarna ansåg som sagt att tjänsten var enkel och smidig att använda, samt att 
den underlättar hanteringen av pengar. Många refererade till en tidigare situation 
vid spelande tillsammans med andra, då en person var ansvarig för att samla in 
pengar, och vid vinst dela ut dem. Av olika anledningar nämnda av användarna, 
var detta ett komplicerat och oorganiserat sätt, och därför ansågs den aktuella 
tjänsten vara en mycket bättre lösning. De nämnde dock att det mesta rörande 
spelandet och kommunikationen inte gjordes på tjänstens sajt. Det som primärt 
gjordes där var spelinlämning, insättning av pengar, och köpandet av andelar. 
 
Även om användarna tycker om att spela tillsammans med sitt lag, så delade de sig 
i frågan på om de tar tips från andra, eller om de kör efter egna idéer. Detta såg ut 
att handla om vilket typ av lagkaptener de är, om de är mycket aktiva eller lite mer 
passiva, och såg laget som ett gemensamt ansvar. 

4.1.3 Kontroll  

I de flesta lagen gick ansvaret för att lägga spelen runt från vecka till vecka. 
Tjänsten tillhandahåller en planeringsfunktion som användarna använde, där 
lagkaptenen kan bestämma spelläggare ett par månader framåt i tiden.  
 
Anledningen till att de är lagkaptener uppgavs vara för att de har ett genuint 
intresse för sporten och spelet, för att de gillar att ha kontroll, och för att det var 
dem som hade lite koll på tjänsten innan laget valde att byta till den digitala 
plattformen. De ansåg inte att de får några direkt förmåner eller fördelar genom 
att vara lagkaptener, men uttryckte att det är ett ansvar - som de förvisso inte 
tyckte var särskilt negativt, och ansåg att en fördel kunde vara den tidigare nämnda 
kontrollen som fås genom den rollen.  
 
Under en spelvecka aktiverade de flesta av våra användare spelomgången så tidigt 
som möjligt, och la in själva spelet så sent som möjligt innan omgången startar.  

4.1.4 Socialt 

Lagen som våra användare är kaptener för består mestadels av kompisar, familj 
och/eller kollegor. Nästan samtliga användare uttryckte att det finns en 
gruppkultur eller sammanhållning inom laget, men att denna bygger på tidigare 
relationer, och inte på tjänsten. Däremot ansåg några användare att tjänsten var ett 
bra sätt att hålla kontakt med till exempel släktingar eller tidigare kollegor.  
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Kommunikationen inom laget sker som tidigare nämnt till stor till inte på tjänstens 
sajt, utan medlemmarna använder mestadels andra kanaler för att prata med 
varandra, så som Facebook, sms och telefonsamtal. I de lag som består av 
arbetskollegor, sker en del kommunikation på arbetsplatsen. Chatten som finns på 
sajten nämndes som en av de sakerna som fungerar sämre med tjänsten, den 
beskrevs som gammal och död, och att det mail som skickas ut när det finns en ny 
kommentar i laget, är icke-informativt och dåligt formulerat. I samtliga lag 
beskrevs det som att det inte är alla som kommunicerar, utan en mindre del av 
laget skriver, och det är oftast de som är mer intresserade av sporten/spelet än 
andra.  
 
Vid frågan om det finns något som de vill ändra på i kommunikationen, var 
hälften relativt nöjda, medan den andra hälften ansåg att en mer direkt 
kommunikation skulle vara bra, och där kom förslag på till exempel push-notiser, 
sms-koppling, eller en app upp. Mängden kommunikation inom laget varierar 
stort, och hälften uttryckte att de kommunicerar mindre än en halvtimme per 
vecka med sitt lag - om just spelet, medan den andra hälften uttryckte att de 
kommunicerar några eller flera timmar per vecka med sitt lag. 
 
Samtliga användare ansåg att den kommunikation som sker från det ansvariga 
företagets sida under en vecka ligger på en lagom nivå, och ett par användare 
uttryckte att om det hade kommit mail hela tiden hade de bortsett ifrån dem, 
medan en annan uttryckte att de inte märkte av någon kommunikation alls - men 
var nöjda ändå.  

4.1.5 Övrigt 

Användarna sa att de inte lägger så mycket tid under veckan på att få in andelar, 
det beskrevs bland annat som en automatisk process, att de som vill vara med får 
vara med, att i vissa lag är det många andelar som är “förbokade”, och att vid 
dyrare omgångar jagas andelar mer än annars. De lägger däremot desto mer tid på 
att läsa på inför travet, för att kunna lägga sina spel. De flesta sa sig lägga några 
timmar, men nästan hälften sa att de lägger betydligt fler timmar än så under en 
vecka.  
 

4.2  Analys 

Den uppfattade användarvänligheten hos tjänsten är enligt den insamlade datan 
hög. Alla användare menade att tjänsten är enkel och smidig att använda, inga svar 
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tydde på att något med tjänsten skulle vara svårt eller komplext - vilket tillåter 
användarna att fritt utforska och använda den (Posner & Boies, 1971). Tjänsten 
erbjuder genom sin funktionalitet användarna möjlighet att utföra sina uppgifter 
och nå sina mål på ett, enligt användarna själva, tillfredsställande sätt. Samtliga 
användare uttryckte att det mest vitala var den administreringen av pengar som 
tjänsten erbjuder, vilken minskar ansträngningen- och sparar tid för användarna 
(Sun & Zhang, 2006). Då tjänsten enligt användarna har hög uppfattad 
användarvänlighet, finns förutsättningar för att få dem att känna nyfikenhet, glädje 
och kontroll (Lowry et al., 2013).  
 
Nästan samtliga användare uttryckte sig positivt angående idén på en 
tävlingssituation, där de kunde se hur lagets resultat stod sig mot andra lags 
resultat. Viljan att undersöka detta, skulle kunna leda till ökad nyfikenhet inför 
tjänsten och användarna kan bli mer engagerade (Kashdan & Silvia, 2009). 
Nyfikenhet ses i kombination med oförutsägbarhet som negativ av spelifiering, 
något som inte behöver ses som direkt negativt - utan i kombination med en 
kärndrift tillhörande positiv spelifiering kan leda till en god användarupplevelse 
(Chou, 2015). Element som enligt tidigare forskning kan påverka denna kärndrift 
är just poänger eller nivåer och topplistor (Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 2015). 
Poängsystem bidrar med en sund konkurrens, snabb feedback och en möjlighet 
för lagmedlemmarna att se statusen i förhållande till den större gruppen (Alves et 
al., 2014). Användarna uttrycker att det idag finns en form av poängsystem - de 
gröna och röda plupparna som indikerar lagets framgång eller nederlag under de 
senaste fem spelomgångarna - men att detta är något intetsägande och otillräckligt. 
Förslagen de gav går att likna vid topplistor, något som visar rankning. Syftet med 
topplistor är, liksom med poängsystem, att skapa en konkurrens och ge 
användarna möjlighet att se sin status (Alves et al., 2014).  
 
Ett glädjeämne hos många av användarna var möjligheten att få dela på en vinst 
tillsammans med lagmedlemmarna, det ansågs som något positivt att vinna 
gemensamt. En delvis altruistisk motivation, då de gärna vill hjälpa gruppen i stort, 
så väl som sig själva. Tidigare forskning säger att många människor i en grupp med 
stark gruppkultur blir glada över att själva gruppen gynnas. Att vinna tillsammans 
innebär dels en fördel åt en själv, men även fördel åt gruppen - och påverkar 
individens frivilliga arbete för gruppens räkning. (Butler et al., 2002) 
 
Många av användarna uttryckte att deras lag bestod av människor de känt sedan 
innan, och det är antagligen en stor anledning till den gruppkultur och 
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sammanhållningen samtliga uttryckte fanns. En social onlinegrupp, som den 
aktuella tjänsten bistår med, kan hjälpa till att underhålla även denna typen av 
redan existerande sociala band. Sociala relationer bidrar bland annat till tillit och 
ökad trovärdighet för informationen som gruppen delar, vilket i denna kontext 
kan ses som att medlemmarna delar med sig av tips, eller litar på att den aktuella 
spelläggarens förmåga att leda dem till vinst. De som värdesätter det som en social 
relation ger, är mer troliga att lägga ner tid på att bidra till gruppen. (Butler et al., 
2002) 
 
Ett element som tidigare forskning indikerar påverkar den inre motivationen är 
förmåner (Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 2015). Användarna ansåg idag att de 
inte fick några förmåner i sin egenskap av lagkaptener, men hade inga direkt 
önskemål kring vilka förmåner de skulle vilja ha, och ansåg att tjänsten i sig var bra 
nog för att inte behöva några vidare förmåner. Något som nämndes i anslutning 
till detta var att de fick ett ansvar, en kontroll över laget. Det ansågs vara 
någonting positivt, och skulle kunna ses som en förmån i sig. Makt genom 
kreativitet och feedback är en kärndrift som hör till positiv spelifiering (Chou, 
2015), och just självbestämmande, som kan kopplas till kontroll, är ett element 
som leder till inre motivation (Wiegand & Stieglitz, 2015). Lagkaptenerna har 
möjligheten att kontrollera laget, och användarna uttryckte att de bestämmer 
spelläggare - och lägger scheman över det en tid framöver - och att de själva lägger 
spel, en typ av uppgifter som ofta krävs av en användare som tagit ett frivilligt 
ansvar (Butler et al., 2002). Den feedback de får i detta avseende kan tänkas vara 
att de spelläggare som de förbestämt faktiskt lägger spelen, och att de får 
uppskattning av sina lagmedlemmar - något de alla uttrycker att de får, oavsett 
resultat. 
 
Social påverkan och igenkänning utgör tillsammans en av kärndrifterna i Octalysis 
- och ses som en av de neutrala drifterna (Chou, 2015). Det visade sig att den 
kommunikationen som gjordes lagmedlemmarna emellan, i stort inte skedde inom 
ramen för tjänstens infrastruktur, istället användes SMS, Facebook och telefon. 
Direkt feedback och sociala incitament är två element som enligt tidigare 
forskning påverkar den inre motivationen, (Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 
2015), och hälften av användarna önskade en mer direkt kommunikation, de drog 
paralleller till Messenger och SMS - där användaren blir direkt notifierad om någon 
skrivit till dem, och önskade något liknande för tjänsten. Chatten som tjänsten 
bistår med ansågs vara dåligt gjord, och det mail som skickades ut för att indikera 
att en annan medlem skrivit något där, talade knappt om någonting mer än att 
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någon just skrivit någonting. Det saknas med andra ord en direkt feedback, och 
även om de sociala incitamenten finns där i form av gruppkulturen och 
sammanhållningen användarna vittnade om - ger tjänsten dem inte så mycket hjälp 
på traven. 
 

4.3  Gränssnittsförslag 

I detta avsnitt presenteras de förslag på hela eller delar av gränssnitt baserat på den 
analys som gjorts på resultatet utifrån teorin. Dessa gränssnitt är studiens bidrag 
till den fortsatta testning som behöver göras för att fastställa om spelifiering kan 
vara en bidragande faktor till ökad inre motivation hos studiens målgrupps- 
användare. 
 
Som resultat av föregående avsnitt har det tagits fram tre gränssnittsförslag på 
funktioner som antas överbrygga några av de barriärer som idag, enligt 
intervjuresultat och tidigare forskning i samverkan, existerar för att den inre 
motivationen ska höjas. Användarna är nöjda i stort, och det finns redan en 
återkommande användning - enligt användarna till stor del på grund av det egna 
laget. Baserat på de attityder och önskemål användarna uttryckt, finns det dock ett 
intresse i att göra vidare undersökningar där dessa specifika förslag kan utforskas i 
ljuset av studiens frågeställning. Se bilaga E för den befintliga designen av de 
funktioner som gjorts nya förslag på. Funktionskraven för kommunikations- 
verktyget/chatten (Se bilaga F för samtliga gränssnittsförslag) var: underlätta 
svarsfunktion på specifika kommentarer, göra chatten bredare och mer tilltalande, 
att implementera emojis, en bifoga-funktion, och kunna tagga lagmedlemmar 
(inspirerat från Messenger), samt göra den mer levande i stort. Funktionskraven 
för mailet som skickas ut då ett nytt meddelande skrivits var: att kunna se vad som 
skrivits, vem som skrivit det och i vilket lag det har skrivits. Det skulle även finnas 
möjlighet att via en direktlänk komma till meddelandet för att svara. Funktions- 
kraven för topplistan var: möjlighet att filtrera fram lag som passar ens önskemål, 
möjlighet att skapa egna tävlingar, möjlighet att se över en längre tid. 
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5 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion, som förs dels utifrån vårt teoretiska ramverk, 
men även genom att väva in våra egna slutsatser och tankar. Vidare diskuteras kring de metoder 
och tekniker som tillämpats i studien i avsnittet metodreflektion.  

5.1  Resultatdiskussion 

Det första steget i ledet för att en avsikt att använda tjänsten, och en fördjupning 
av användandet i tjänsten, ska infinna sig är enligt HMSAM uppfattad 
användarvänlighet (Lowry et al., 2013). Den aktuella tjänsten har här en bra 
utgångspunkt, då samtliga användare beskrev den som enkel och smidig att 
använda, två ord som är själva essensen av användarvänlighet (Davis, 1989). 
Denna användarvänlighet grundade sig starkt i att de kunde utföra uppgifter på ett 
effektivt sätt, och då användarna uttryckte detta bekräftade de även att ett av de 
nästkommande stegen i HMSAM, uppfattad användarnytta, uppfylls i den aktuella 
tjänsten (Lowry et al., 2013; Davis, 1989). Uppfattad användarvänlighet leder, 
förutom detta, till att användarna leds vidare till möjligheten att uppleva 
nyfikenhet, glädje och kontroll över tjänsten (Lowry et al., 2013). Det finns med 
andra ord en bra grund att bygga vidare på i den aktuella tjänsten, och vi kunde 
med hjälp av dessa svar vara säkra på att vi hade bra förutsättningar att 
experimentera med spelifiering i gränssnittet, då spelifiering ska ses som ett 
komplement till ett i övrigt välfungerande gränssnitt, och inte som en mirakelkur 
som kan bidra med en fullkomlig lösning på användbarheten i ett gränssnitt 
(Kumar et al., 2017). 
 
I vår teoretiska sammanställning antog vi att nyfikenheten i HMSAM-modellen 
kunde hjälpas genom spelifiering-element. Vi utformade därför en del av frågorna 
utifrån detta antagande, och undrade om användarna var intresserade av en form 
av tävlingssituation, där de skulle kunna se hur deras lag stod sig mot andra - detta 
tänkte vi skulle kunna trigga den nyfikenhet som HMSAM tar upp som ett led i 
användarna kan bli mer engagerade, då tidigare forskning pekar på att just 
poänger, nivåer och topplistor kan påverka nyfikenheten (Chou, 2015; Wiegand & 
Stieglitz, 2015). Det system som tjänsten tillhandahåller idag för att användarna ska 
kunna se hur laget ligger till, sågs inte som tillräckligt och det var svårt att jämföra, 
därför valde vi att ta detta vidare till nästa metod - utformning av gränssnitt.  
 
Glädje uttrycktes av användare som att kunna spela tillsammans med andra, många 
tyckte att det var roligt att ha möjligheten att vinna tillsammans. Detta visade oss 
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att den sociala aspekten av tjänsten är viktig, och att den därför behöver fokuseras 
på - tjänsten behöver tillhandahålla fullgoda verktyg för att det sociala ska kunna 
levas ut. Denna glädje över att kunna hjälpa andra samtidigt som en själv, att de 
blir glada när gruppen gynnas, kan vara ett av skälen till att dessa användare har 
tagit den roll de har (Butler et al., 2002). Det går även att koppla kärndriften 
“Mening” till detta - användarna lägger ner stor tid på tjänsten, för att hjälpa sig 
själv men även andra, och gör detta på grund av tron att de som spelare utför 
något som övergår en själv - eller att de är utvalda på något sätt (Chou, 2015). I en 
HMS-tjänst är ökad glädje en viktig faktor, och om en användare känner glädje 
inför en tjänst kommer det att leda till öka fördjupning i tjänsten (Lowry et al., 
2013). Även om en del av denna glädje får ses som vad tjänsten kan ge dem för 
yttre motivation, så kan även samspelet med andra klassas som en inre motivation, 
varför denna sociala kultur är en viktig fokuspunkt för denna studie. 
 
Många onlinetjänster kräver att en eller fler användare tar ett extra ansvar (Butler 
et al., 2002). Vi frågade oss själva vad det är som gör att dessa användare tar ett så 
stort, frivilligt ansvar, bortsett från möjligheten att hjälpa laget och sig själv 
samtidigt. Rent krasst får de i dagsläget inget extra för det, det finns ingen yttre 
motivationsform i form av extra pengar eller dylikt. Under intervjuerna ställdes 
frågor om detta, bland annat om de upplevde att de fick några förmåner - för att 
undersöka vad de ser som förmåner och hur de upplever det. Chou (2015) samt 
Wiegand och Stieglitz (2015) skriver att förmåner kan påverka den inre 
motivationen, varför detta sågs som ett intressant ämne att undersöka. Det föll sig 
intressant så att samtliga användare till en början sa att det inte fanns några 
förmåner - och många sa att de inte ville ha några heller - men sedan utvecklade 
sitt resonemang till att prata om kontroll. Användarnas tankegång och ordval 
gjorde att vi förstod att kontrollen och ansvaret är en förmån i deras ögon, även 
om de själva inte tillskriver det som en förmån ordagrant. Det självbestämmande 
som användarna uttrycker att de besitter genom sin roll som lagkaptener, är en del 
av positiv spelifiering - det som får användaren att känna en bra känsla under och 
efter användning. (Chou, 2015) 
 
Matchningen mellan gränssnittets stöd för sociala utbyten och användarnas glädje 
över att göra någonting tillsammans är i dagsläget något släpande. Då resultatet 
visade att tjänstens egna verktyg knappt användes för kommunikation, och att 
användarna uttryckte att de önskade mer direkt kommunikation (till exempel push-
notiser, en applikation och så vidare), insåg vi att detta var ett område vi behövde 
fokusera på. De sociala aspekterna är en viktig del av spelifiering och dess 
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påverkan på den inre motivationen, genom bland annat direkt feedback, och sågs 
därför som en rimlig del att undersöka vidare (Chou, 2015; Wiegand & Stieglitz, 
2015).  
 
Figur 5.1 är ett förslag på hur vi tror att spelifiering kan spela in i samverkan med 
HMSAM-modellen, för just den studie-aktuella tjänsten, men kan förstås även 
testas på andra tjänster. Vi föreslår att uppfattad användarnytta, spelifiering (med 
nyfikenhet och glädje som innehåll) och kontroll i samverkan, utgör den inre 
motivationen som så många forskare pratar om (Chou, 2015; Deci & Ryan, 2000; 
Lowry et al., 2013). Dessa tre beståndsdelar i sig, gör sedan att användaren får en 
avsikt att använda tjänsten (motivation), samt leder till ett stadie av fördjupning 
(återengagemang) hos användaren (Lowry et al., 2013). 
 

 
 

Figur 5.1: Förslag på reviderad modell över HMSAM och spelifiering i samverkan, som 
ramverk för att underhålla den inre motivationen hos användare. Fritt från Lowry et al. 

(2013). 
 
Vi ansåg att de två viktigaste delarna att utveckla i detta gränssnitt, sett ur vårt 
teoretiska ramverk och den datainsamling och analys som gjorts, var 
kommunikationsverktyg samt en topplista. Studien visade oss att det var dessa 
delar som användarna saknade i högst grad för att uppnå ökad motivation. 
Kommunikationsverktyget är en förlängning och vidareutveckling av det idag 
befintliga verktyget som användes i väldigt liten grad. Vi har tagit inspiration från 
de tjänster som användarna kommunicerar med idag, nämligen Facebook, 
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Messenger och SMS. Sociala incitament är en del av spelifiering, och genom att 
möta användarnas krav gällande en bra och smidig kommunikation, hoppas vi att 
vårt kommunikationsverktyg kan öka kvaliteten på användarnas kommunikation 
och således ge ett bättre socialt incitament (Chou, 2015, Wiegand & Stieglitz, 
2015). Vår data säger att användarna tycker tidigare nämnda kommunikations- 
verktyg är smidigare, och därför väljer dem före det befintliga i tjänsten; vi tror 
också att det beror på att en stor del människor idag använder dessa tjänster i sin 
dagliga kommunikation med vänner och familj, och det har blivit ett standardiserat 
sätt att kommunicera med varandra. Däri ligger en stor utmaning i det fortsatta 
arbetet, att fokusera och flytta kommunikationen kring tjänsten just till tjänsten, 
blir som Davids kamp mot Goliat. Vårt gränssnittsförslag är ett steg på vägen då vi 
lagt till funktioner som användarna saknat, såsom en förbättrad möjlighet att svara 
på inlägg och en tydligare ordning bland meddelandena.  
 
Kopplat till det som i dagsläget kommuniceras ut från tjänsten till användarna för 
att uppmärksamma dem om att någon har skrivit ett inlägg, i form av ett 
innehållsfattigt mail som talar om att en ny kommentar finns; har vi gjort 
innehållet tydligare och mer relevant genom att skriva ut kommentaren i sin 
helhet, tala om vem som skrivit den och i vilket lag den skrivits direkt i mailet. Det 
ger användarna möjligheten att direkt välja om kommunikationen ska upptas 
direkt eller om det kan vänta till senare.  
 
Diskussioner har förts kring huruvida användarna ska kunna kommunicera 
synkront eller asynkront, vi upplevde inte att användarna hade något behov av att 
kunna sitta och prata med varandra i realtid genom tjänsten, utan det som 
saknades var mer aktivt kommunicerande lagmedlemmar. Från analysen drog vi 
slutsatsen att de funktioner vi implementerat i kommunikationsverktyget kan vara 
det som saknats för att få just mer aktivt kommunicerande lagmedlemmar. Vi tror 
att graden av aktivitet hos användarna till viss del kan bero på att det inte ges 
någon bra feedback på att ett nytt inlägg har gjorts, det tidigare nämnda mailet 
som skickas ut, skapar ingen nyfikenhet kring kommunikationen (Kashdan et al., 
2004; Lowry et al., 2013). Huruvida mängden innehåll vi lagt till i mailet är 
tillräckligt och relevant, är omöjligt att säga i denna studie. Framtida 
undersökningar kan visa att nyfikenheten helt och hållet försvinner när 
informationen finns att tillgå direkt i mailet, men det kan också bidra till att den 
som mottar mailet blir mer benägen att logga in på tjänsten och svara på inlägget, 
dels på grund av den solidaritet för laget som många användare uttryckte, samt 
känslan av ansvar för gruppen som Butler et al. (2002) beskriver.  
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För att öka användarnas motivation genom nyfikenhet, har vi skapat ett 
gränssnittsförslag för hur en topplista skulle kunna se ut - där lag kan tävla mot 
varandra på ett mer utvecklat sätt än i dagsläget. Ett sunt tävlingsmoment, alltså 
inte den huvudsakliga anledningen till användning, kan leda till ökat engagemang 
hos användarna (Alves et al., 2014).  Som vi tidigare i detta kapitel nämnt, ger 
dagsläget en intetsägande och odetaljerad information till användarna hur andra lag 
ligger till. Rörande denna del har vi brottats med frågor som vilka parametrar ska 
lagen tävla med och hur ska det visas? måste alla lag tävla? hur skapar man en rättvis tävling? 
Gällande vilka parametrar som ska visas, och vad tävlingen ska baseras på (vinst i 
kronor, vinst i procent et cetera), har vi valt att lämna över detta till vår 
uppdragsgivare, då vi inte ser oss vara tillräckligt insatta i de speltekniska delarna i 
tjänsten - och vi har heller ingen data med oss som talar om hur detta skulle kunna 
göras på ett bra och etiskt sätt, ur varken användarnas eller uppdragsgivarens 
synpunkt. För att skapa en rättvis tävlingssituation har filtreringsmöjligheter 
implementerats, vilket möjliggör för användarna att söka upp lag med de 
förutsättningar som önskas, något som användarna önskade när detta ämne 
vidrördes under intervjuerna. Vi har även lagt in en funktion som gör att 
användarna kan välja exakt vilka lag de vill tävla mot, så att de kan göra en egen 
liga med för dem speciellt intressanta lag.  
 
Utöver dessa gränssnittsförslag föreslår vi även att en applikation utvecklas, för att 
underlätta den direkta kommunikationen. Oavsett hur mycket hemsidan utvecklas 
ur en kommunikationssynpunkt, har många av användarna refererat till Messenger 
och SMS, som är två kommunikationskanaler användaren har direkt i fickan, där 
hen får notiser direkt då någon skrivit. Det ses därför av oss som en naturlig 
utveckling för tjänsten. 
 
Gränssnittsförslagen vi tagit fram behöver, efter att de implementerats på den 
aktuella hemsidan i enlighet med rådande grafisk profil, testas för att se om de 
påverkar. Vi kan därför omöjligt idag säga om de kommer att ha önskad effekt 
eller inte, däremot tror vi att dessa utvecklingar av främst sociala funktioner, kan 
bidra till att öka återengagemang och motivation för dessa aktiva användare. Vi 
avslutar därmed vår studie i bearbetningsfasen, då det som är kvar innan tester kan 
göras är en detaljerad prototyp - detaljeringsfasen (Arvola, 2014). Vår tes är att de 
kommer att leda till den Social Engagement Loop som nämndes i kapitel två 
(Zichermann & Cunningham, 2011), alltså att de sociala handlingar som 
möjliggörs genom förslagen vi lagt fram, leder till återengagemang, som i sin tur 
leder till framgång och belöning (vilket i detta fall kan översättas till ökad 
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kommunikation, feedback, sammanhållning, bättre spel i och med diskussion och 
engagerade användare), som leder till en motiverande känsla - och åter till sociala 
handlingar och sedan runt om och om igen.  
 
Som vi tidigare nämnt finns det redan en yttre motivation för att använda tjänsten, 
och det är att vinna pengar genom spelandet. Den motivationen har dock 
åsidosatts i denna studie, även om vi haft den i åtanke under arbetets gång för att 
inte generalisera för starkt utifrån de resultat vi fått fram. Vi valde att undersöka 
andra, underliggande och dolda motivationer för att kunna hitta ytterligare mening 
med tjänsten, och för att kunna se om det fanns någonting som kunde trigga 
återengagemanget och den inre motivationen hos de redan aktiva användarna. Vårt 
resultat visar bland annat att det finns en stark solidaritet med laget, att fokus 
ligger på att användarna gör någonting tillsammans med andra, och att tjänsten 
hjälper dem att kommunicera med människor de annars inte kommunicerat så 
mycket med - den bistår med en gemensam plattform. Vi har sedan starten av 
studien varit medvetna om det tvåsidiga myntet som detta område är - vi 
undersöker hur den inre motivationen till en tjänst kan ökas, samtidigt som det 
pågår en ständig diskussion om spelberoende och hur spelföretag ska ta ansvar för 
att skydda sina kunder. Vi tror som sagt att det finns två sidor, och även om de 
resultat vi kommit fram till i värsta fall kan bidra till ett osunt spelande, har vi valt 
att fokusera på att möjliggöra ökad kommunikation och öppenhet inom tjänsten, 
och tror, baserat på tidigare forskning och vårt egna resultat, att det fyller ett syfte. 
 

5.2  Metodreflektion 

Under 3.1 beskrivs de metoder som studien använt sig av, och varför dessa gjorts 
istället för andra metoder. I ett projekt som spänner över längre tid, hade det varit 
intressant att låta användarna diskutera ämnet i en fokusgrupp, eller en workshop 
där vi kunnat ge stöd för egna förslag på ett annat sätt - genom olika verktyg och 
metoder. Utifrån de givna ramarna anser vi att de metoder som valts gav oss 
möjlighet att utforska området på djupet, samt gav en bra grund för fortsatt arbete.  
 
Den kvalitativa ansats som gjordes, valdes då vi hade ett intresse av att höra 
användarnas egna ord och upplevelser kring sitt användande och engagemang i 
tjänsten. För vidare undersökningar kan kvantitativa undersökningar mycket väl 
passa bra, till exempel för att mäta trafiken på sidan, antalet skickade meddelanden 
och dylikt. En studie som gjorts över längre tid, hade med fördel kunnat använda 
även en sådan metod, då flertalet metoder - speciellt en blandning av både 
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traditionellt- kvalitativa och kvantitativa - är behjälpligt för att kunna stärka en 
studies trovärdighet (Nyberg & Tidström, 2013). Om andra frågor hade ställts, till 
exempel mer funktionsspecifika kopplade till spelifiering-element, hade studien 
kanske fått en tyngre vikt i att de gränssnittsförslag som tagits fram bör påverka på 
vissa sätt. Dock ansåg vi att det var bättre att i det här tidiga stadiet gå in med så 
öppna frågor som möjligt, och inte leda in informanterna för mycket på de spår vi 
önskade. Ett av de planerade stegen som valdes bort i datainsamlingen, var att 
utforma gränssnittsförslag innan intervjuerna, och efter att resterande frågor ställts 
visa dem för användarna och be dem reflektera kring dem och vikta dem mot 
varandra. Detta hade kunnat vara en bra lösning, och hade förhoppningsvis gett 
oss bra feedback på de spelifiering-element vi tänkt implementera. 
 
När användarna hade anmält sitt intresse för att ställa upp, fick de information om 
vad det skulle innebära, samt att en ersättning på 200 kronor i spelcheckar skulle 
ges ut till de som deltog. Detta, och det det faktum att användarna vid 
intervjutillfället var på besök hos ATG på Solvalla, kan möjligtvis ha påverkat dem 
till att svara som de trodde att vi ville att de skulle svara. Dock anser vi, då 
intervjuerna innehöll både positiv och negativ feedback angående tjänsten, och det 
framkom mycket vi inte frågade efter, att de användarna som dök upp för 
intervjuer inte såg sig stå i någon form av tacksamhetsskuld - utan fritt uttryckte 
sina åsikter utan tanke på vad vi ville få fram för resultat. Då enbart en femtedel av 
användarna besvarade mailet som informerade om den ekonomiska ersättningen 
som utgick, tror vi ytterligare att den faktorn inte har haft en övervägande roll och 
inverkan på intervjuerna. Däremot kan det faktum att den förhållandevis lilla 
mängden användare som visade fortsatt intresse efter att informationsmailet 
skickats ut, ge indikationer på att bara de som befann sig inom ett rimligt avstånd 
medverkade. Det finns en möjlighet att vi fick en snedfördelning i resultatet, då 
användarna behövde ta sig till oss för att medverka i intervjuerna. Om vi hade 
utfört telefonintervjuer, eller kunnat besöka användarna hemma hos dem, finns 
det en chans att vi kunnat få fler användare - och även ett bredare resultat, då det 
kan tänkas att de som slutligen kom till intervjuerna var en relativt homogen grupp 
med liknande åsikter. Resultatet hade kunnat visa någonting annat om användare 
spridda över landet hade medverkat.  
 
 
Det hade även kunnat bli ett helt annat resultat om andra användare hade 
tillfrågats. Då uppdragsgivaren önskade att vi skulle undersöka just lagkaptener, de 
mest engagerade och aktiva användarna, riktade vi in oss på dem. För en bredare 
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undersökning hade flera användargrupper kunnat inkluderas, för att se till att inte 
vanliga användare tycker tvärtom och därmed riskerar att lämna tjänsten eller 
ogilla den, om förslag sprungna ur lagkaptenernas åsikter och attityder 
implementerats i tjänsten. 
 
Informationen som gick ut innan intervjuerna, berättade inte för användarna vilka 
det var som skulle utföra intervjun och varför, det stod enbart vad den skulle 
handla om. Vi vet inte om det hade funnits samma intresse om de visste att det var 
en del av ett examensarbete, men det finns självklart en risk för det, särskilt då ett 
par av informanterna blev märkbart förvånade när vi sa att vi inte arbetade på 
företaget. Några verkade tro att vi utförde intervjuerna för att enbart få feedback 
och att vi skulle ändra på allt de tyckte var dåligt, vilket skapade en viss felaktig 
riktning på de intervjuerna. Skulle studien göras om, hade vi med detta i bagaget 
antagligen informerat djupare om kontexten, dock med risk för sämre deltagande.  
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6 Avslutning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur spelifiering kan påverka den 
inre motivationen hos redan aktiva användare av en tjänst. Tjänsten som 
undersökts är en stödtjänst som bistår med digital infrastruktur med syfte att 
hjälpa användare att spela tillsammans på travspel. Då spelifieringens grund ligger i 
att lyfta in element från spelvärlden i en icke-spel kontext kan det tyckas som ett 
underligt val av tjänst att utföra studien på, dock är de delarna vi fokuserat på inte 
delar av spelet i sig, utan snarare rena kommunikationsdelar, samt motivation 
utöver den primära yttre motivationen att vinna pengar. Forskningsfrågan som 
studien baserades på, och undersökte med fokus på, löd: 
 
Hur kan spelifiering bidra till att användare av sociala speltjänster upplever 
större motivation och engagemang för tjänsten? 
 
Frågan har ämnat besvaras genom en kvalitativ undersökning, där den valda 
användargruppen lagkaptener (aktiva användare) intervjuades. Under intervjuerna 
ställdes frågor som primärt rörde motivation, engagemang och kommunikation: 
vad ser just dessa användare för värde i tjänsten, vad får dem att fortsätta använda 
den, hur kommunicerar de med sina lagkamrater? Områden som vi enligt tidigare 
forskning såg kunde hjälpa oss att besvara frågeställningen. 
 
Den sociala speltjänst som undersökts i studien har visats ha en hög uppfattad 
användarnytta i dagsläget, användarna som intervjuades anser att den på ett enkelt 
och smidigt sätt hjälper dem att utföra de aktiviteter de önskar. Därmed har 
undersökningen visat att tjänsten har en bra grund för att motivera sina användare 
till användning. De motivationer som finns till användning är främst de sociala 
aspekterna, samt den potentiella möjligheten till vinst i spelet: en blandning av de 
två typerna inre- och yttre motivation. De sociala aspekterna bygger på att 
användaren finner en njutning under själva användandet - att få umgås med sina 
vänner gör användningen i sig till målet, och belöningen i möjligheten till vinst 
handlar om det mål som uppnås när en har slutfört aktiviteten. Även då 
möjligheten till vinst i sig ses som en yttre motivation, visar det faktum att 
användare såg det som roligare att vinna tillsammans med andra, på att det finns 
en inre motivation i den aspekten också. Det kan därför föreslås att den inre 
motivationen är det som driver användarna att använda just denna tjänst: hade de 
inte velat vara en del av grupp hade de lika gärna kunnat strunta i att använda den 
aktuella tjänsten och spela själva istället. Kombinationen av den inre och yttre 
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motivationen, kan bidra till en bättre användarupplevelse, då det ger både press 
och motivation. 
 
De gränssnittsförslag som lagts fram för att kommunikationen inom laget på 
tjänstens egen sajt ska öka, anses kunna ha en tongivande roll - då en starkare 
kommunikationskanal har möjligheten att öppna upp för informativa, verbala 
belöningar, och därmed kunna öka den inre motivationen. Potentiellt kan denna 
kanal öppna upp för att lagkaptenerna och spelläggarna får mer feedback, och 
genom detta öka sin kompetens, genom att till exempel få bättre koll på lagets vilja 
eller lära sig av sina lagkamrater. Så länge som dessa personer känner att det 
fortfarande är de själva som bestämmer över sina handlingar, kan den inre 
motivationen till att använda tjänsten stärkas, och om ett företag har avsikten att 
deras aktiva användare ska vara fortsatt engagerade och ta ansvar för att tjänsten 
fortsätter leva, är det viktigt att undersöka vad de har för motivationer till att 
använda tjänsten, och se till att de främjas genom gränssnitt och andra faktorer. 
Genom att använda element från spelifiering för att öka användarens glädje och 
nyfikenhet, kan den inre motivationen ökas – då en fördjupning av tjänsten kan 
uppstå då användare känner inre motivation. 
 
Då tjänsten i fråga har hög uppfattad användarvänlighet, leder den redan idag till 
ökad nyfikenhet, och en ökad grad av nyfikenhet ökar en användarens 
engagemang i en tjänst. Vi anser att nyfikenheten skulle kunna ökas ytterligare 
genom att införa ett tävlingsmoment lagen emellan, någonting som de flesta 
intervjuade användare hade positiv inställning till.  
 
Känslan av att ha kontroll över ett system, som användarna känner i egenskap av 
lagkaptener, är en av anledningarna till att människor vill använda den här typen av 
system, och kontrollen kan leda till ett ökat, mer aktivt engagemang - vilket vi tror 
är bidragande orsak till att vissa användare just tar rollen som lagkaptener. 
Kontrollen är en viktig del i att användaren känner självförtroende i användningen 
av en tjänst, och om kontrollen förloras eller upplevs svagare, finns en risk att 
även självförtroendet sänks. 

6.1  Slutsats 

Den sociala faktorn är en viktig motivation till engagemang i onlinegrupper och 
användning av en tjänst, och det kan tänkas vara bland annat för att den bidrar 
med glädje till användaren. Glädje leder till ökad avsikt att använda en tjänst, samt 
till potentiell fördjupning av tjänsten. Utöver det bör nyfikenhet för en tjänst 
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kunna ökas genom att implementera tävlingsfaktorer som triggar den inre 
motivationen, utöver spelandet som triggar användarens yttre motivation. Därför 
bör användares glädje och nyfikenhet utforskas om det finns en önskan att öka 
deras engagemang och motivation – någonting som kan göras genom spelifiering, 
som ju finns till för att skänka användare njutning i användningen av ett gränssnitt. 
 

Vi anser att vår studie kräver ytterligare undersökning innan forskningsfrågan kan 
besvaras, men i dagsläget är hypotesen att implementeringen av föreslagna 
gränssnitt bör påverka användaren i en positiv riktning, och att användarna genom 
sina sociala handlingar kan motiveras att återengagera sig i tjänsten, varpå det finns 
alla möjligheter för att en social engagemangs-loop ska aktiveras, vilket bidrar till 
att de positiva känslorna detta medför återkommer om och om igen. Vi tror att 
den sociala aktiviteten i tjänsten kommer att öka, och att användare kommer 
spendera större mängd tid på den, bland annat genom att kommunicera med andra 
- men även då de använder topplistan till att jämföra sig med andra lag. Spelifiering 
kan vara en viktig ingång till att göra system och tjänster roligare och mer 
njutningsfulla för användaren att involvera sig i, då det hjälper till att lägga fokus 
på att själva interaktionen ska vara lustfylld - till skillnad från när det är resultatet i 
sig som blir det lustfyllda. 

  



 
   

 

 
   

 

 

51 

6.2  Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att gränssnittsskisserna vidareutvecklas och 
implementeras på webbsidan, för att sedan mätas över en längre tid. Det mest 
intressanta att mäta tror vi är den sociala aktiviteten, samt i vilken utsträckning 
topplistan används och hur. Vi tror även att fokusgrupper och intervjuer bör 
utföras efter en tid, för att undersöka vad användarna tycker om de 
nya/utvecklade funktionerna. Applikationen vi föreslagit, bör utformas så att den 
matchar webbsidans övergripande grafiska profil, men även utefter rådande 
designprinciper för mobila applikationer. Den behöver självklart testas innan 
lansering, och även där kan fokusgrupper och/eller intervjuer vara ett steg i 
riktning mot målet. När applikationen lanserats, kan den mätas efter antal 
nerladdningar över tid, inte bara den första perioden - då intresset helst inte ska 
dala, samt aktivitetsfördelningen mellan den och webben. Används den? I vilken 
utsträckning? Vad används den till? är frågor i vilket område det skulle vara 
intressant att se statistik.  
 
För den övergripande teoretiska slutsatsen ser vi att ramverket skulle kunna testas i 
en kontext där pengar inte är en primär drivkraft. På detta sätt kan det visas hur 
mycket just pengarna påverkar, och om det går att applicera på andra områden än 
det den aktuella tjänsten befinner sig inom. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intressemail från ATG Tillsammans 
 
Hej!  
  
Vad kul att du vill vara med och förbättra Tillsammans!  
  
Vi skulle vilja träffa dig som är aktiv lagkapten för ett eller flera Tillsammanslag för 
en 30-45 minuters intervju kring hur du använder Tillsammans.  
Intervjun sker på ATG’s kontor på Solvalla under tisdagen den 2 maj.  
  
En ersättning på 200 kr i spelcheckar utgår för ert deltagande. Vi ersätter inte ev. 
resekostnader. 
  
Om du fortfarande är intresserad vill vi att du svarar senast imorgon fredag före 
lunch med vilken tid som passar dig bäst; förmiddag, eftermiddag eller kväll. Vi 
återkommer under fredagseftermiddagen till de som blir kallade till intervjuer. 
  
Vänliga hälsningar 
ATG Tillsammans-teamet 
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Bilaga B - Informationsblankett 

 
Hej!  
 
Vi tillfrågar dig härmed att delta i den studie vi genomför inom ramen för kursen 
Examensarbete inom Informatik, den slutgiltiga kursen i programmet för 
Interaktionsdesign som vi studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetet utförs 
i samarbete med ATG genom en studie riktad emot tjänsten ATG Tillsammans. 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur den inre motivationen kan 
påverkas för att aktiva användare ska få en ännu mer glädjefylld upplevelse, och 
motiveras till fortsatt engagemang, och studiens undersökningskontext är ATG 
Tillsammans och lagkaptenerna. 
 
Som en del av studien kommer vi att genomföra intervjuer med ett urval av sagda 
lagkaptener, för att försöka få svar på vad som motiverar och engagerar i tjänsten. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 30-45 minuter. Urvalet har gjorts genom att ATG 
skickat ut en notis på Tillsammans-sajten, för att fånga upp de lagkaptener som är 
intresserade av att hjälpa till att förbättra tjänsten, samt genom ATG:s nätverk av 
resurser för ändamålet. Resultatet från intervjuerna kommer att analyseras, 
sammanställas och utvärderas för att få en förståelse för hur informanterna tycker 
och känner kring ATG Tillsammans och dess utformning.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning, för att sedan 
transkriberas av projektgruppen, och transkriberingen kan komma att delas med 
ATG och handledaren. Utöver det, kommer transkriberingen att analyseras 
tillsammans med datan från övriga intervjuer, och sättas samman i kluster 
(mönster) för att få ett samlat resultat. All information, såsom åsikter, 
motivationer, attityder, personliga uppgifter och dylikt kommer att hanteras med 
försiktighet, och informanternas namn kommer inte att delas med någon utanför 
projektgruppen. 
 
I bilagor och själva rapporten, samt presentation av resultatet, kan det förekomma 
citat från intervjuerna, men de kommer att förbli anonyma och det kommer 
således inte att framgå vem av informanterna som citerats. Anledningen till att vi 
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kan komma att använda citat är i fall då resultatet behöver understrykas genom 
dem, för att tydligt framhäva attityder som stödjer analys och resultat. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en rapport, där all data som kommit 
fram först har analyserats och satts i mönster. Vi kommer även att framföra 
slutresultatet i en redovisning, som en del av examinationen i kursen. Vi skickar 
gärna över rapporten och resultatet till dig om du så önskar.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att uppge anledning.  
 
När examensarbetet är avslutat, kommer rapporten ges vidare till ATG:s 
utvecklingsgrupp för att kunna användas som grund för vidare tester med syfte att 
fortsätta utveckla tjänsten. När rapporten godkänts av Linnéuniversitetet kommer 
den laddas upp i DiVA -  Digitala vetenskapliga arkivet, som är en publicerings- och 
arkiveringsplattform för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vi vill här 
återigen framhäva att ni förblir anonyma, i rapporten återfinns endast de mönster 
som skapats utifrån era svar. 
 
Stockholm, 26 april 2017 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas 
och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att 
jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 
samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om ATG 
Tillsammans, samt att intervjun spelas in med ljudupptagning. 
 

Datum ___________________________ Ort ________________________________________ 

Namnunderskrift _______________________________________________________________ 

Namnförtydligande _____________________________________________________________ 

Kontaktuppgifter: 
Puck Wester Viktor Kjellén 
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pw222dx@student.lnu.se vk222cu@student.lnu.se 
073 - 688 86 13  070 - 931 62 28  
 
Handledare & Kursansvarig:  
Morgan Rydbrink 
morgan.rydbrink@lnu.se 
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Bilaga C - Intervjuunderlag 

Hej! 
 
Vi utför den här intervjun som en del av vårt examensarbete på programmet 
Interaktionsdesigner vid Linneéuniversitetet. Vi kommer enligt rådande 
forskningsetik att läsa upp ett informationsbrev som går igenom varför studien 
utförs och hur vi hanterar datan från intervjuerna, som vi vill be dig att skriva 
under. 
 
Läs upp brevet - ge brevet till informanten - få brevet underskrivet - starta 
inspelningen 
 
Intervjufrågor 

1. Generellt ATG Tillsammans 
1.1. Hur ser en typisk vecka ut för dig ur spelsynpunkt? När gör du 

vad? 
1.1.1. Red ut för att få med bra data genom anpassade 

följdfrågor. 
 

1.2. Hur skulle du beskriva ATG Tillsammans? 
 

2. Motivation/Drivkraft /Glädje(?) bakom användningen 
2.1. Vad är din främsta anledning till att du använder ATG 

Tillsammans? 
2.1.1. Att stötta upp med, är det för att spela tillsammans med 

vänner? För att kunna ta del av större system (& öka 
chansen att vinna mer pengar)? 

 
2.2. Hur kommer det sig att du är lagkapten? 

2.2.1. Tycker du att du får några fördelar, förmåner genom att 
vara lagkapten? Vilka? 
 

2.3. Hur ofta lägger du spel?  
2.3.1. Varje vecka? Både V75 & V86? Varannan vecka? Bara när 

det är jackpot? 
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2.3.2. Vad motiverar dig att lägga spel i den utsträckningen 
(anpassa efter svar)?  

2.3.3. Vad skulle få dig att lägga spel oftare? (om det inte är ofta)  
 

3. Engagemang/Nyfikenhet 
3.1. Skulle du som lagkapten vara intresserad av att se hur ditt lags 

resultat står sig mot andra lag? 
3.1.1. Hur skulle det kunna se ut, finns det någonting liknande i 

dagsläget? 
 

3.2. Jämför sig ditt lag mot andra i dag, genom andra kanaler eller ATG 
Tillsammans, eller är det bara ert eget resultat som är intressant? 
 

3.3. Vad får dig att fortsätta använda ATG Tillsammans? 
 

4. Användarnytta 
4.1. Hur tycker du att ATG Tillsammans fungerar idag?  

4.1.1. Vad fungerar bra?  
4.1.2. Vad fungerar sämre?  

 
4.2. Är det något du som lagkapten känner skulle kunna hjälpa dig att 

lägga mindre tid? 
  

5. Planering 
5.1. Hur mycket tid skulle du säga att du lägger varje vecka på att  

- Få in andelar? 
- Läsa på? 

 
5.2. Är det alltid du som lägger spelen i laget?  

5.2.1. Om inte, hur fungerar det i ditt lag, finns det bestämda 
spelscheman? (här kan man som kapten förbestämma vem 
i laget som ska lägga spel typ 10 veckor framöver.) 
 

6. Kommunikation /Feedback 
6.1. Hur kommunicerar ni inom laget?  

6.1.1. Vem är det som skriver? 
6.1.2. Är kommunikationen flytande? 
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6.1.3. Finns det något du skulle vilja ändra på när det kommer till 
kommunikationen? 
 

6.2. Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger varje vecka på att 
kommunicera? 
 

6.3. Finns det någon form av “gruppkultur” i ditt lag, 
“sammanhållning” eller liknande?  

6.3.1. Hur tycker du att det visar sig? 
 

6.4. Vad har du för upplevelse av den kommunikation som sker från 
ATGs sida under en spelvecka?  

 
6.5. Känner du att du får uppskattning från dina lagmedlemmar, 

oavsett resultat? 
 

Känner du att du får uppskattning från ATG för det arbete du lägger ner på 
ditt/dina lag?   
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Bilaga D - Resultatmönster 
Vad är din främsta anledning till att du använder ATG Tillsammans? 

- Enkelt/smidigt (4) 
- Underlättar pengahantering (4) 
- Umgänge /gemenskap (3) 
- Roligt att vinna tillsammans, att dela (3) 
- Alla kan se vilka som finns med, inte bara lagkaptenen (1) 
- Större chans till vinst (iom större system och gemensamt spel) (4) 
- Utbetalning direkt vid vinst (2) 
- Kunna bedriva sina idéer fullt ut (1) 

 
Okategoriserat 

- Det mesta görs inte på Tillsammans, förutom spelinlämning, sätta in pengar, och 
köpa andelar (4) 

- Tar till sig tips från andra (2) 
- Går mycket på egna idéer (2) 
- Vill ha med så många som möjligt (2) 
- Vill inte att för många utomstående ska gå in och köpa massa andelar (1) 
- Låg pengargräns för att folk inte ska bli sur (1) 
- Tycker att kommunikationen från ATGs sida under en spelvecka är lagom (7) 
- Känner att de får uppskattning från sina lagmedlemmar, oavsett resultat. Både 

positivt & negativ (7) 
- Känner inte att de får uppskattning från ATG för det arbete de lägger ner på sitt 

/sina lag (7) 
 
Laget 

- Spelläggar-ansvaret går runt (4) 
- Bara lagledaren lägger spel (2) 
- Lagledaren lägger oftast spelen (1) 

 
Typ av lag 

- Kollegor (2) 
- Kompisar/familj (3) 
- Blandat även främlingar (2) 

 
Spelet 

- Aktiverar omgången så for det går (3) 
- Aktiverar senare i veckan (2) 
- Obestämt (2) 
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- Lägger spelet så sent som möjligt (3) 
 
Anledningar till att de är lagkaptener 

- Intresset av spel/sporten (3) 
- Spelade innan tillsammans, hade koll (3) 
- Kontrollen (3) 
- På inrådan av bekant (1) 

 
Fördelar genom att vara lagkapten 

- Inga fördelar direkt (6), men: 
- Ansvar att se till att det fungerar, tas med lätthet (4) 
- Ser laget som ett gemensamt ansvar (2) 
- Kontroll (4) 
- Inte fokus för att det ska vara kul att vara (2) 

 
Intresse för att se hur ens lags resultat står sig mot andra lag: 

- Ja (6) 
- Om man vinner och ser positiva resultat (1) 
- Om det blir rättvist, det skulle behöva säga någonting (1) 
- Mer talande statistik än dagens röda & gröna prickar (1) 

- Inget större behov av det (1) 
 
Hur skulle det se ut? 

- En intern liga, tävla lag mot lag. 
- Dela upp i olika grupper, tävla på lika villkor. 
- Se vilka som ligger i topp och i botten. 
- Räkna på vinster. 
- Antal rätt eller inspelade pengar. 
- Statistik för att analysera sitt spelande skulle kanske  vara ett steg mot att bli en 

bättre spelare. 
- Se statistik längre tillbaka. Erbjuda mer detaljer i statistiken. 
- Månadsvis tävlingar.  
- Välja vilka delar man vill tävla med. (Nettoresultat, minst % /spik) 
- Visa mer detaljer om så önskas. 

 
Jämför sig ditt lag mot andra idag? 

- Ja (2) 
- Öga mot öga, ej genom Tillsammans (2) 

- Nej (1) 
 
Vad får dig att fortsätta använda Tillsammans?  
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- Lag (2) 
- Solidariteten mot laget (1) 
- Lagkänslan (1) 

- Pengar (4) 
- Administrering av pengar, automatiskt, smidigt (4) 

- Enkelheten (7) 
- Smidigt och enkel tjänst att använda.  

 
Vad fungerar sämre med ATG Tillsammans? 

- Spelet (3) 
- Kan inte ångra andelsköp (1) 
- Vill kunna sätta in småsummor för att få ihop ett system istället för att 

köpa andel (1) 
- Hanteringen av pengarna som blir över (1) 
- Möjlighet att köpa för få kuponger (1) 
- Kan inte se vad för system man köper andel i (1) 

- Chatten (2) 
- Lite död, borde kunna göras bättre (1) 
- Otydligt mail från ATG om att någon kommenterat, saknar adressering 

(1) 
- Svarsfunktionen på kommentarer, borde vara mer som Facebook (1) 

- Gränssnitt (2) 
- Sidan för att hitta lag är inte så bra (1) 
- Rörigt att hålla koll på omgångarna, vilken är v75 & v86? (1) 

 
Hur mycket tid skulle du säga att du lägger varje vecka på att… 

- Få in andelar 
- Inte mycket tid (5) 
- Cirka 30 minuter (1) 
- Någon timme (1) 

- Läsa på om travet  
- (Utanför Tillsammans) Många timmar (3) 
- [Utanför Tillsammans) Några timmar /inte mycket tid (4) 

 
Kommunikation inom laget 

- Använder Tillsammans i liten utsträckning (3) 
- Använder andra kanaler att kommunicera via (6) 

- Facebook (4) 
- Arbetsplatsen (2) 
- Sms/telefon (3) 

- Liten minoritet av gruppen kommunicerar (6) 
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Finns det något du skulle vilja ändra på det när det kommer till 
kommunikationen? 

- Inte direkt /ok som det är (3) 
- Mer direkt kommunikation (3) 

- Push-notiser (2) 
- Enklare chatt, som SMS (1) 

- Svar på en kommentar borde hamna under samma kommentar (1) 
 
Hur mycket tid läggs på att kommunicera varje vecka? 

- Under 30 minuter per vecka (3) 
- Runt 1 timme per vecka (1) 
- Några/Flera timmar per vecka (3) 

 
Finns gruppkultur/sammanhållning i laget (7) 

- Tidigare gruppdynamik (kompisar/kollegor) (6) 
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Bilaga E - Gränssnittsbilder (befintliga) 

 
Figur 4.1: Den befintliga chattfunktionen på en lagsida. 
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Figur 4.2: Den befintliga strukturen och designen på det mail som idag skickas ut då 

någon skrivit ett nytt meddelande i lagchatten. 
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Figur 4.3: Hitta Lag-sidan, där möjligheten att se andra lags resultat idag finns. De gröna 

och röda cirklarna visar om det blivit vinst eller förlust de senaste fem omgångarna. 
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Bilaga F - Gränssnittsförslag 

 
Figur 4.4: Gränssnittsförslag över chatt.  
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Figur 4.5: Gränssnittsförslag över nytt meddelande-mail. 

 
Figur 4.6: Gränssnittsförslag över topplista.  
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Bilaga G - Tabell Wiegand och Stieglitz 

Tabell 2.7: Instrument från spelifiering och dess förväntade effekter. Fritt från Wiegand 
och Stieglitz (2015). Fritt översatt från engelska till svenska. 
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Figur 2.8: Korrelationen mellan mänskliga arbetsrelaterade behov, instrument från 

spelifiering och hinder för kunskapsutbyte, enligt Wiegand och Stieglitz (2015). 
Instrumenten antas kunna uppfylla behoven, och ta bort hindren. Instrument: 

självbestämmande, förmåner, nivåer/poänger, utmaningar/badges, samt topplistor. 
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Figur 2.9: Korrelationen mellan mänskliga arbetsrelaterade behov, instrument från 

spelifiering och hinder för kunskapsutbyte, enligt Wiegand och Stieglitz (2015). 
Instrumenten antas kunna uppfylla behoven, och ta bort hindren. Instrument: sociala 

incitament, direkt feedback och spelkultur.  
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