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Sammanfattning 
 

Ökande avfallsmängder är ett globalt problem som väntas förvärras. 

Återvinningsgraden i Sverige håller en god nivå, men den kan bli bättre. Det är 

därför av intresse att hitta lösningar för att uppmuntra ökade miljövänliga beteenden. 

Green gamification har på senare tid använts som en effektiv metod för att öka 

människors motivation till att agera mer miljövänligt, men bör testas vidare i fler 

kontexter för att undersöka dess effektivitet. 

 

Som ett bidrag till forskningsprojektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus 2021-

2022 undersöker denna rapport hur användarnas inre motivation påverkas av 

spelmekanismerna topplistor, poäng, medaljer och streaks. Forskningsprojektet syftar 

att bygga ett spelifierat miljöhus i Kalmar för att undersöka om spelifiering kan bidra 

till bättre avfallssortering. Denna rapport undersöker huruvida spelmekanismerna 

påverkar användarna när de tävlar mot andra bostadsområden i deras närhet. 

 

För att undersöka detta utvärderades användarnas inställning till olika 

motivationsfaktorer före och efter en intervention i form av spelifiering, för att sedan 

analyseras. Genom ett t-test gav resultatet en indikation på att spelmekanismerna i 

fråga inte hade en märkbar påverkan på användarnas motivation till att källsortera, 

men att fortsatt forskning inom området kan vara ett bidrag för att lösa problemet 

med ökande avfallsmängder. 

 
  



  
 

IV 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

Summary 
 

Increasing waste volumes is a global problem that is expected to worsen. The 

recycling rate in Sweden is at a good level, but it could be better. It is therefore of 

interest to find solutions to encourage increased environmentally friendly behaviours. 

Green gamification has in recent times been used as an effective method to increase 

people's motivation to act more environmentally friendly, but should be tested further 

in more contexts to examine its effectiveness. 

 

As a contribution to the research project Collaboration for a gamified waste sorting 

house 2021-2022, this report examines how users' inner motivation is affected by the 

game mechanics leaderboards, points, badges and streaks. The research project aims 

to build a game-based environmental house in Kalmar to investigate whether 

gamification can contribute to better waste sorting. This report examines whether 

game mechanics affect users as they compete against other residential areas in their 

vicinity. 

 

To investigate this, user preferences for various motivational factors before and after 

treatment of gamification were evaluated and then analysed. Through a t-test, the 

results gave an indication that the game mechanics in question did not have a 

noticeable effect on users' motivation to waste sort, but that further research in this 

field could be conducted as a contribution to solving problems of increasing waste 

volumes. 
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Abstract 
 

Green gamification är en metod som på senare tid använts för att uppmuntra 

miljövänliga beteenden hos människor. I takt med att ökande avfallsmängder väntas 

bli ett allt större problem är det av relevans att hitta lösningar för att uppmuntra 

miljövänliga beteenden. Denna studie har utförts som ett bidrag till 

forskningsprojektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus 2021-2022. Studien 

undersöker hur spelmekanismerna topplistor, poäng, medaljer och streaks påverkar 

användarnas inre motivation till att källsortera när de tävlar mot bostadsområden i 

deras närhet. Genom att jämföra användarnas inställning till olika 

motivationsfaktorer före och efter intervention av spelifiering ger resultatet en 

indikation på att spelmekanismerna inte har en märkbar påverkan på användarnas 

inre motivation, och att vidare forskning inom området kan vara ett bidrag för att lösa 

problemet med ökande avfallsmängder. 

 

Nyckelord: green gamification, game mechanics, intrinsic motivation 
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1. Introduktion 

Ökande avfallsmängder väntas bli ett allt större globalt problem och kommer 

enligt beräkningar fördubblas till 2025 (Hoornweg & Bhada-Tata 2012, s. 

8), och Sverige är inget undantag. Naturvårdsverket (2020) rapporterade att 

de svenska hushållen under 2018 stod för 4,5 miljoner ton avfall och 

siffrorna fortsätter att stiga årligen. Trots att avfallssystemet i Sverige 

uppmuntrar till återvinning och att många följer riktlinjerna för ett sådant 

system (Sopor.nu, 2021) finns det fortfarande utrymme för förbättring, 

synnerligen med den snabbt ökade takten av växande avfallsmängder tagen i 

beaktande. Det är således av relevans att hitta lösningar för att maximera 

återvinningsgraden bland befolkningen. Denna studie är ett bidrag till 

forskningsprojektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus 2021-2022, som 

undersöker frågan om det kan vara roligt att återvinna, samt om spelifiering 

kan leda till bättre avfallssortering (Linnéuniversitetet 2021). 

1.1 Bakgrund 
 

Green gamification, eller grön spelifiering, innebär implementation av 

spelifiering specifikt i syftet att motivera miljömedvetet beteende hos 

användarna. Detta koncept visar sig vara framgångsrikt, framför allt i 

applikationer som jobbar mot energisparande, återvinning och minskning av 

avfall som mål. Akbulut och Yildirim (2019) lyfter i sin studie flera olika 

exempel på applikationer där man uppnått en framgångsrik implementation 

av spelifiering i miljösammanhang. Applikationerna motiverar användarna 

att göra mer miljömedvetna val och rädda planeten samtidigt som de har 

kul.  

 

I syftet att öka motivation och intresse för återvinning hos unga vuxna i 

Kuopio i Finland utförde Santii, Happonen och Auvinen (2020) en studie 

där olika spelifierade lösningar testades. Den lösning som sedan valdes för 

vidareutveckling för att testas på studenter bosatta i studentboenden 

resulterade i att återvinningsgraden för biologiskt avfall ökade från 76% till 

97%. Även återvinning av plastavfall fick en markant ökning från 25% till 

84%. Studien visar att spelifierade lösningar effektivt kan användas för att 

stötta beteendeförändringar hos användarna. 

 

Vid implementation av spelifiering används spelmekanismer som medel för 

att motivera och framkalla specifika beteenden hos användarna. I en studie 

utförd av Mekler, Brühlmann, Opwis och Tuch (2013) undersöktes det 

huruvida spelmekanismerna topplistor, nivåer och poäng har en negativ 

påverkan på användarnas prestation och inre motivation. Studien betonar att 

implementation av spelifiering medför en risk att yttre belöningar, i detta fall 

spelmekanismerna, kan försämra användarnas inre motivation, vilket Mekler 

et al beskriver som användarnas förmåga att finna personlig tillfredsställelse 

i den aktivitet de utför. Mekler et al (2013) drar slutsatsen att dessa 
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spelmekanismer, i det sammanhang de testades i, varken bidrar till ökad 

eller minskad inre motivation. De betonar dock att det är av intresse att 

fortsätta utforska spelmekanismerna inom fler områden, i syftet att ta reda på 

när de upplevs som alltför kontrollerande och när de har en positiv effekt på 

användarnas motivation. 

 

Dale (2014) menar att det inte räcker med yttre motivationsfaktorer för att få 

användarna att agera eftersom de måste uppleva personligt nöje i utförandet. 

Han betonar även att fokus på enbart externa belöningar, såsom pengar eller 

poäng och medaljer, oftast resulterar i att användarnas inre motivation 

minskar och därmed även deras vilja att använda spelifierade system. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Det kan således konstateras att tidigare ansträngningar påvisar att 

spelifiering kan fungera som en framgångsrik metod för att uppmuntra 

miljövänligt beteende. Det finns även utrymme att fortsätta utforska hur 

spelifiering och dess element kan implementeras i fler olika kontexter för att 

ta reda på hur användarnas motivation påverkas. Denna studie syftar att 

undersöka hur spelmekanismerna topplistor, poäng, streaks och medaljer 

påverkar användarnas inre motivation att källsortera. 

 

Frågeställning 

• Vilken effekt har spelmekanismerna topplistor, poäng, streaks och 

medaljer på användarnas inre motivation till att källsortera? 

1.3 Hypotes 
 

Baserat på tidigare forskning inom green gamification är studiens 

nollhypotes att användarnas motivation förblir oförändrad efter exponering 

för spelifiering. 

 

H0: x̅A =  x̅B  

Spelmekanismerna har ingen märkbar påverkan på användarnas inre 

motivation till att källsortera.   

 

Ha: x̅A -  x̅B > 0 

Spelmekanismerna har en märkbar positiv påverkan på användarnas inre 

motivation till att källsortera. 

 

Om nollhypotesen inte kan förkastas innebär det att denna studie stödjer 

Mekler, Brühlmann, Opwis och Tuchs (2013) resultat som visar att 

spelifiering varken ökar eller minskar inre motivation. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien undersöker endast spelmekanismerna topplistor, poäng, streaks och 

medaljer, och effekten dessa har just i samband med källsortering. Urvalet 

av testpersonerna som deltog i fältexperimentet skedde baserat på att de alla 

bor inom samma område, Växjö Campus, och att de känner till varandras 

bostadsområden.  
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2. Teori 
 

Detta kapitel behandlar de begrepp inom spelifiering och den tidigare 

forskning inom inre motivation som används som underlag i studiens 

undersökning. 

 

2.1 Spelifiering 
 

Gamification, eller spelifiering, är ett begrepp som på senare år fått en allt 

större spridning, och refererar i huvudsak till att samla olika element som 

utvecklats inom speldesign och implementera dem i icke-spelkontexter, i 

syftet att uppmuntra specifika beteenden. I Gamification by Design, som 

lyfter vilka faktorer som bidrar till en lyckad implementation av spelifiering, 

beskrivs konceptet som: “Användningen av speltänkande och 

spelmekanismer för att engagera användare och lösa problem.” (Zichermann 

& Cunningham 2011, min översättning). Med den här flexibla definitionen 

som utgångspunkt kan spelifiering appliceras på vilket problem som helst 

som kan lösas genom inflytande på människors motivation och beteenden 

(Zichermann & Cunningham 2011, s. 3). Begreppet spelifiering kommer i 

denna rapport att referera till implementation av de fyra spelmekanismerna 

som förklaras nedan. 

 

2.2 Spelmekanismer 
 

Spelmekanismer refererar till de olika element i ett spelifierat system som 

används för att framkalla en meningsfull effekt hos användarna. Några av de 

främsta mekanismer som används inom spelifiering är ledartavlor, poäng, 

nivåer, brickor (engelskans ”badges”) och utmaningar (Zichermann & 

Cunningham 2011, s. 50). De fyra mekanismer som testas i denna studie är 

ledartavlor, poäng, streaks och brickor. I denna studie kommer ledartavlor 

att refereras till som topplistor, brickor som medaljer och serier som streaks, 

eftersom det är de termer som används i den digitala prototypen i 

fältexperimentet. 

 

2.2.1 Topplistor 
 

Topplistor används för att presentera hur spelarna presterar i jämförelse med 

varandra. Topplistor kräver oftast ingen förklaring, då det är underförstått att 

det är ett rankningssystem spelarna tittar på när de ser en ordnad list med en 

poängräkning intill varje namn på listan (Zichermann & Cunningham 2011, 

s. 50). Denna spelmekanism har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att 

motivera användare och beskrivs som en av nyckelingredienserna i 

speldesign (Jia, Liu, Yu & Voida 2017). Jia et al (2017) lyfter även olika 

faktorer som påverkar hur topplistor upplevs av spelarna och huruvida dessa 

har positiva eller negativa effekter. Bland dem diskuteras hur placeringen på 

listorna påverkar spelarnas deltagande, där det visar sig att en placering 
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högst upp eller längst ned på topplistan är mer sannolik att resultera i 

användarnas fortsatta deltagande. 

 

Topplistor kan förekomma i olika former och en variant som Zichermann 

och Cunningham (2011, s. 50) redogör för är lokala topplistor, som visar hur 

spelarna rankar i jämförelse med deltagare i deras omedelbara närhet. 

Utöver lokala topplistor förekommer bland annat även sociala topplistor, 

som presenterar hur spelarna rankar i jämförelse med sina vänner, och 

globala topplistor, som visar hela systemets rankning. Jia et al (2017) 

undersöker hur användare upplever topplistor när de tävlar mot bekanta 

deltagare, såsom vänner, familj och kollegor, gentemot när de tävlar mot 

främlingar. Att tävla mot bekanta visar sig ha en mer tillfredsställande och 

motiverande effekt eftersom deltagarna har ett begär att vara engagerade i 

varandras framsteg. Användarna bryr sig mer om vilka de övriga deltagarna 

är, än var de själva rankar på listan. 

 

2.2.2 Medaljer 
 

Medaljer refererar till brickor, pokaler eller liknande belöningsobjekt, som 

delas ut när en spelare har nått ett specifikt mål. Liksom topplistor är även 

medaljer en typ av mekanism som används i syftet att indikera spelarens 

status, och kan delas ut både fysiskt och digitalt. För att medaljer ska vara av 

värde för spelarna är det väsentligt att de är synliga för andra spelare. 

Insamlingen av medaljer kan ge spelarna en stark drivkraft och uppmuntra 

dem, speciellt om medaljen levereras oväntat. Förutom att markera 

fullföljande av mål är de även bra för att visa användarna att stadiga 

framsteg sker (Zichermann & Cunningham 2011, ss. 10, 56). 

 

2.2.3 Poäng 
 

Poäng är ytterligare en av de olika spelmekanismer som kan implementeras 

genom spelifiering. Poäng beskrivs av Zichermann och Cunningham (2011, 

s. 36) som ett krav i spelifierade system, och kan användas för att följa 

användarnas handlingar och beteenden för att fortsatt kunna förbättra 

systemet, och är av den anledningen viktiga även när de inte är synliga för 

spelarna. Poängsystem kan designas på olika sätt och förekommer främst i 

fem olika former, som experience points, redeemable points, skill points, 

karma points och reputation points. Denna studie använder sig uteslutande 

av experience points. Experience points används främst för att iaktta, ranka 

och guida spelarna och samlas in genom allt som spelaren åstadkommer i 

spelet.  

 

2.2.4 Streaks 
 

Laeder (2018) redogör för streaks som en spelmekanism som visar antal 

dagar som en handling utförts oavbrutet. Denna streak försvinner först när 

användarna bryter sekvensen och det regelbundna beteendet upphör att 
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upprepas. Ett sådant fenomen påträffas i applikationen Snapchat, där 

användares streaks ökar för varje dag som de fortsätter att skicka 

meddelanden till varandra. Streaks har blivit en mekanism som används för 

att skapa beroende hos användarna, och har kommit att bli en symbol för 

status för dem (Laeder 2018). 

 

2.3 Inre motivation och yttre motivation 
 

Spelifiering handlar inte om att bara implementera en mängd 

spelmekanismer i ett system och anta att det kommer bidra till ökat 

engagemang från användarna. En viktig faktor att ta i beaktande för att 

lyckas med implementation av spelifiering är användarnas motivation. 

Denna motivation kan delas upp i två kategorier: den inre och den yttre 

motivationen (Zichermann & Cunningham 2011, s. 26). Den inre 

motivationen handlar om att uppnå mål för den egna personliga 

tillfredsställelsen, och den yttre berör externa faktorer som driver människor 

till handling.  

 

För att förtydliga vad inre och yttre belöningar kan innebära ger Dale (2014) 

exempel på några av dessa. Han beskriver inre belöningar som igenkänning, 

personlig prestation och ansvarskänsla, och yttre belöningar som bland annat 

pengar, priser, poäng och medaljer. Zichermann och Cunningham (2011, s. 

28) menar att spelifiering fungerar allra bäst när inre motivation och yttre 

belöningar kombineras, och när det sistnämnda används som ett hjälpmedel 

för att hålla upprätthålla den inre motivationen. 

 

2.4 Inre motivation och miljövänliga beteenden 
 

Tabernero & Hernández (2010) undersöker vilka interna motivationsfaktorer 

som bidrar till att människor utför miljövänliga handlingar och menar att 

människors personliga intressen är viktiga för att uppmuntra miljömedvetet 

beteende. Med tanke på att miljövänliga handlingar oftast sker på eget bevåg 

kan man alltså konstatera att individer som engagerar sig i den här typen av 

beteenden finner personlig tillfredsställelse i aktiviteten, vilket kan kopplas 

till altruism och delaktighet, och att beteendet inte nödvändigtvis drivs av 

ekocentriskt intresse. Ekocentrism beskrivs av Gray, Whyte och Curry 

(2018) som en världssyn där det inneboende värdet i ekosystem och i 

ekologiska processer betonas, och där mänskliga behov beräknas sekundära. 

Liknande slutsatser dras i en studie av Cecere, Mancinelli och Mazzanti 

(2013) där de menar att beteendemönster som leder till minskat avfall 

väldigt sällan drivs av sociala normer eller grupptryck. Även de drar 

slutsatsen att miljövänligt beteende är beroende av altruistiska attityder. 

 

Vidare, lyfter van der Linden (2015) fenomenet “warm glow” som en 

förklaring till varför människor agerar altruistiskt. Författaren lyfter tidigare 

studier som visar att människor upplever högre kroppstemperatur i samband 

med att de utför miljövänliga handlingar. Detta kopplas till både fysiologiskt 
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och psykiskt välmående, eftersom hjärnans reaktion på den ökade 

temperaturen är frisättning av signalsubstanser som kopplas till välmående, 

såsom oxytocin. 
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3. Metod  
 

I detta avsnitt presenteras och motiveras val av metoder. Studien använder 

sig av kvantitativa data för att besvara frågeställningen. 

 

3.1 Litteraturstudie 
 

För att få djupare förståelse för spelifiering och hur spelifiering kan påverka 

användarnas motivation utfördes en litteraturstudie. Detta var en väsentlig 

del av studien, eftersom skapandet av prototypen som användes i 

fältexperimentet grundades på teori om hur spelmekanismerna bör 

implementeras. Utöver det granskades även tidigare forskning inom 

spelifiering i miljösammanhang, samt forskning om människors motivation 

till miljövänliga beteenden. Den söktjänsten som främst användes var 

OneSearch, en tjänst som tillåter sökning i universitetets databaser. Även 

tidigare uppsatser inom samma ämne granskades. De sökord som i första 

hand använts är: gamification, gamification + waste sorting, gamification + 

recycling, green gamification, gamification mechanisms, gamification + 

intrinsic/extrinsic motivation, recycling + intrinsic motivation. 

 

3.2 En grupps pretest-posttest design 
 

Den huvudsakliga metod som använts i denna studie är en grupps pretest-

posttest design, en kvasiexperimentell metod som innebär att intervention 

och val av grupp inte är randomiserade (Robson & McCartan 2016, s. 126). 

En grupps pretest-posttest design innebär att man mäter en beroende variabel 

före och efter en intervention i ett experiment. Effekten av interventionen 

mäts sedan genom att beräkna skillnaden av resultatet mellan förtestet och 

eftertestet (Allen 2017). Den beroende variabeln som mäts i denna studie är 

testpersonernas inre motivation till att källsortera, och interventionen är 

spelifiering. Denna metod kan till fördel användas för dess simpla 

implementation och resultat som kan tydas genom enkla analyser, men är till 

nackdel för studiens validitet. Validiteten beräknas lägre på grund av att den 

beroende variabeln kan påverkas av händelser som inte berör studien, eller 

att gruppen utvecklas på ett sätt som ger ett naturligt bättre resultat i 

eftertestet. Metoden medför även risk för Hawthorneeffekten, vilket innebär 

att deltagare omedvetet ändrar beteenden när de ingår i en studie (ibid).  

 

3.3 Enkätundersökning 
 

Till studien rekryterades 20 testpersoner och för att kunna mäta deras 

motivation i förtestet skapades en enkät vars påståenden baserades på 

litteratur om människors inre motivation och vad som typiskt driver dem till 

miljövänliga beteenden. I eftertestet användes samma påståenden, men 

formuleringarna i enkäten anpassades efter prototypen. Eftersom enkäter är 

en lämplig metod att använda för att ta reda på vad användarna tänker och 
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känner (Robson & McCartan 2016, s. 242), valdes denna metod för att samla 

in data både före och efter fältexperimentet. Enkäterna skapades i Google 

Formulär och för att besvara påståendena i enkäterna användes en 

likertskala, vilket är ett typ av betygsättningssystem som kan användas för 

att mäta attityder. Likertskalor är simpla att utveckla och fördelaktiga för att 

respondenter ofta finner nöje i att fylla i sådana typer av enkäter (Robson & 

McCartan 2016, s. 308). Enkätundersökningen före intervention benämns i 

denna rapport som pretest och enkätundersökningen efter intervention 

benämns som posttest. 

 

3.4 Prototyp 
 

Baserat på datan som samlades in under litteraturstudien skapades en 

kravspecifikation som användes som underlag för att implementera 

spelmekanismerna enligt rekommendationer.  

I denna studie användes en digital prototyp som hjälpmedel för att samla in 

data under fältexperimentet. En prototyp är en fysisk design som skapas 

genom en iterativ process. För att användarna ska kunna utvärdera en 

produkt krävs det att de får testa en interaktiv fysisk design (Rogers, Sharp 

och Preece 2011, ss. 239-240). Prototyp och applikation kommer i denna 

studie att användas omväxlande, och båda refererar till den prototyp som 

användes i fältexperimentet. 

 

3.5 Fältexperiment 
 

Den typ av experiment som utförs i studiens pretest-posttest är 

fältexperiment, vilket är en metod som används för att utföra ett experiment 

i användarnas naturliga miljö. Ett experiment utanför en kontrollerad miljö 

kan innebära minskad kontroll över yttre variabler, men kan även föra med 

sig positiva aspekter. Ett fältexperiment har alltid en grad av konstgjordhet 

som inte kan undvikas, men möjligheten att dra slutsatser om det 

sammanhang som urvalet ingår i utifrån det urvalet som gjorts är större om 

studien utförs i det nästan “verkliga livet” (Robson & McCartan 2016, s. 

115). Ytterligare en fördel med fältexperiment är att de medför högre 

validitet, vilket innebär att det är högre sannolikhet att studien mäter det den 

faktiskt ämnar mäta (ibid. s. 117). Fokus under fältexperimentet var att 

testpersonerna under två veckors tid skulle använda sig av den digitala 

prototypen för att registrera sin källsortering. Eftersom källsortering är en 

aktivitet som utförs i testpersonernas naturliga miljöer är det av intresse att 

använda fältexperiment som metod för att samla in önskad data. Studiens 

reliabilitet kan däremot svikta eftersom experiment utförda i en kontrollerad 

miljö, där man även har kontroll över fler variabler, är mer sannolika att få 

samma resultat när de upprepas (ibid. s. 173). 
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3.6 Hypotesprövning 
 

Som analysmetod utfördes en statistisk hypotesprövning. Ett parat t-test är 

en vanlig metod som används för att jämföra två medelvärden och eftersom 

studien ämnar undersöka effekten av en intervention valdes denna metod för 

analys (Robson & McCartan 2016, s. 443). T-testet utfördes som ensidigt 

med riktning åt höger eftersom den alternativa hypotesen är att ett värde är 

större. Signifikansnivån sattes till 5%, vilket är standard i liknande studier. 

Hypotesprövningen är delvis manuellt beräknad, delvis med hjälp av Google 

Kalkylark. 
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4. Genomförande 
 

Detta avsnitt beskriver genomförandet av studien, inklusive uppbyggnad av 

enkätundersökningarna, skapandet av den digitala prototypen, samt detaljer 

kring fältexperimentet. 

 

4.1 Digital prototyp 
 

För att kunna genomföra fältexperimentet och få fram den data studien 

syftar att undersöka skapades en spelifierad digital prototyp i form av en 

mobilapplikation (se figur 1–4), i vilken de fyra spelmekanismerna berörda i 

teoriavsnittet implementerades. För att dessa skulle implementeras enligt 

rekommenderade riktlinjer användes den insamlade datan från 

litteraturstudien som underlag för att skapa en kravspecifikation för 

prototypen. Prototypen skapades i designverktyget Adobe XD, och 

utformades för att kunna användas i en smarttelefon. Prototypens 

funktionalitet och utseende var densamma för alla testpersoner, med 

undantag för de olika placeringarna på topplistan eftersom ett krav var att 

alla skulle erhålla förstaplatsen på topplistan. 

 

Kravspecifikation 

• Testpersonerna ska placeras högst upp på topplistan 

• Topplistan ska lista de olika bostadsområdena på Växjö Campus 

• Medaljerna ska vara synliga för andra spelare 

• Medaljerna ska levereras oväntat 

• Poängen ska användas för att ranka spelarna i topplistan 

• Poängen ska öka för varje aktivitet användarna registrerar 

• Streaksen ska öka för varje dag deltagarna behåller förstaplatsen på 

topplistan 
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Fig 1. Startsida. Fig 2. Mottagen medalj. 

 
Fig 3. Topplista. Fig 4. Medaljer. 

 

Teorin specificerar inte varenda detalj om hur spelmekanismerna kan 

implementeras, synnerligen inte anpassat efter källsortering. Av den 

anledningen krävdes iteration av idéer för att anpassa dem efter det 

sammanhang de testades i. Ett exempel på detta är att teorin antyder att 

streaks ökar för varje dag en handling utförs oavbrutet, vilket kan innebära 

olika saker i just denna prototyp. Streaks hade kunnat fungera på flera olika 

sätt, men slutligen bestämdes det att streaks skulle ange hur många dagar i 

rad ett bostadsområde lyckats behålla förstaplatsen på topplistan. Detsamma 

gällde för de andra mekanismerna, där det beslutades att poängen skulle öka 

för varje dag fältexperimentet pågick och att medaljerna anpassades efter 

vad deltagarna kan uppnå för mål när det kommer till källsortering. 

Det är dock viktigt att understryka att all data i prototypen, som placeringen 

på topplistan, poängräkningen, streaksen och medaljerna endast är baserad 

på spökdata. Poängen i prototypen ökade för varje dag som fältexperimentet 

pågick och baserades inte på vad de källsorterat i verkligheten. En unik QR-

kod, som länkade till prototypen, skapades för alla 14 dagar och för alla fyra 

bostadsområden som deltog. Dessa QR-koder gjordes sedan tillgängliga för 

testpersonerna. 

 

4.2 Pretest 
 

Genomförandet av projektet fortsatte med rekrytering av testpersonerna. För 

att uppfylla kraven som testperson skulle man vara bosatt i ett av de fyra 

bostadsområdena på Växjö Campus som inkluderats i studien, samt befinna 

sig i sin bostad de två veckorna som fältexperimentet pågick. Anledningen 

till att fyra olika bostadsområden valdes var för att få en mer realistisk 

representation av området. Till slut rekryterades 20 testpersoner till studien, 

fem stycken från vardera bostadsområde, varav två stycken gjorde ett 
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avhopp i samband med att den första enkäten skickades ut. Pretestenkäten 

som skickades till testpersonerna bestod av åtta påståenden (se bilaga 1) om 

vad som motiverar dem till att källsortera. Dessa påståenden är baserade på 

litteraturstudien om vad som ger drivkraft åt människors inre motivation, 

och mer specifikt, vad som driver dem till miljövänliga beteenden. Utöver 

det inkluderas även ett påstående som berör huruvida testpersonerna är 

motiverade till att källsortera för bostadsområdets prestation, eftersom denna 

motivationsfaktor också undersöktes i denna studie.  

De åtta motivationsfaktorer som testats är: 

1. Bostadsområdets prestation 

2. Stolthet 

3. Ekocentriskt intresse 

4. Delaktighet 

5. Ansvar 

6. Altruism 

7. Välmående 

8. Nöje 

 

Påståendena har valts i syftet att ge testpersonerna assistans, dels för att det 

kan vara svårt för dem själva att avgöra vad som motiverar dem till att 

källsortera, dels för att enhetliga enkäter ger underlag för att resultatet ska 

kunna analyseras statistiskt. På detta vis, genom att separera de olika 

motivationsfaktorerna, kan man även avgöra vilken som förstärks eller 

möjligtvis försvagas efter att testpersonerna utsatts för intervention i form av 

spelifiering. 

 

4.3 Fältexperiment 
 

Den första enkäten skickades till testpersonerna med information om 

fältexperimentet och instruktioner för deras exakta uppgift. De fick 

information om att de under två veckors tid skulle registrera vad de 

källsorterar, i en mobilapplikation som de får tillgång till genom att skanna 

QR-koder på sina mobiltelefoner. QR-koderna (se bilaga 3) skickades i 

samma meddelande som en bifogad fil. För att förtydliga skickades även en 

instruktionsvideo på hur prototypen används för att registrera källsortering. 

De fick även information om att de skulle få en avslutande enkät när de två 

veckorna var över. Kommunikation med testpersonerna skedde via 

applikationen Messenger. Eftersom experimentet pågick under två veckors 

tid och på eget bevåg fanns det en risk för att testpersonerna skulle glömma 

sin uppgift. För att undvika detta skickades en påminnelse till dem varje 

kväll.  

 

4.4 Posttest 
 

När de två veckorna som fältexperimentet pågick hade passerat skickades en 

avslutande enkät till testpersonerna. Även denna enkät innehåll åtta 

påståenden (se bilaga 2) om samma motivationsfaktorer som föregående 
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enkät. Formuleringarna för påståendena anpassades efter applikationen för 

att förtydliga att testpersonerna skulle grunda sina svar på deras upplevelse 

efter intervention. Enkäten avslutades med ett avsnitt där testpersonerna 

uppmanades att lämna egna tankar kring deras upplevelse (se bilaga 4).    
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras det resultat som framkom i 

enkätundersökningarna. 

 

5.1 Resultat 
 

Denna sektion presenterar data från studiens pretest och posttest (se tabell 

1). Totalt deltog 18 testpersoner i undersökningen. Deltagarna svarade på 

påståendena på en likertskala från 1 till 5 där de två polerna var “instämmer 

inte alls” och “instämmer helt”. Ett högre resultat indikerar således hög 

motivation. Rådata från båda enkätundersökningarna kan ses i bilaga 5. 
 

 Pretest Posttest  

Motivationsfaktor Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 
Skillnad 
(Medelvärde) 

Bostadsområdets 
prestation 

3,39 1,24 4,17 0,71 
0,78 

Stolthet 4,00 1,24 4,00 1,14 0 

Ekocentriskt intresse 4,61 0,78 4,22 0,81 −0,39 

Delaktighet 3,50 1,42 4,17 0,92 0,67 

Ansvar 3,89 1,23 3,67 1,24 −0,22 

Altruism 4,11 1,13 3,44 0,98 −0,67 

Välmående 3,11 1,45 3,06 1,30 −0,05 

Nöje 2,44 1,34 3,83 1,10 1,39 

Totalt: 3,63 1,37 3,82 1,09 0,19 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse från pretest- och posttestundersökningarna 
 

Medelvärdet och standardavvikelsen för alla åtta motivationsfaktorer 

presenteras i tabell 1. Pretestets totala medelvärde visar 3,63 av 5, och 

posttestet visar ett totalt medelvärde av 3,82 av 5. Den motivationsfaktor 

som har högsta kontra lägsta medelvärde i pretestet är ekocentriskt intresse 

och nöje. I posttestet ligger det högsta medelvärdet hos bostadsområdets 

prestation och delaktighet, och det lägsta hos välmående. De 

motivationsfaktorer som visade ett högre medelvärde efter intervention var 

bostadsområdets prestation, delaktighet och nöje. Nöje var den 

motivationsfaktor som ökade mest, med en skillnad på 1,39 från pretest till 

posttest. Stolthet visade ett oförändrat värde. Ekocentriskt intresse, ansvar, 

altruism och välmående visade ett lägre medelvärde efter intervention. Den 

motivationsfaktor vars medelvärde minskade mest var altruism, med en 

minskning av 0,67. Motivationsfaktorn med lägsta standardavvikelsen, både 

pretest och posttest, var ekocentriskt intresse. Den högsta standardavvikelsen 

i både pretest och posttest var välmående. En tydligare visualisering av 

skillnaden mellan resultatet pretest-posttest kan ses i figur 5. 
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Fig 5. Skillnad mellan resultat av pretest och posttest. 

 

5.2 Analys 
 

Denna sektion analyserar resultatet genom en hypotesprövning och genom 

att analysera de olika motivationsfaktorernas medelvärde pretest-posttest. 

 

5.2.1 Hypotesprövning 
 

För att analysera datan och specificera om studiens resultat förkastar 

nollhypotesen utfördes en statistisk hypotesprövning. Som tidigare nämnt i 

kapitel 3.6 utfördes ett parat t-test för att beräkna skillnaden mellan de två 

enkätundersökningarna.  

 

Följande lyder studiens nollhypotes och alternativa hypotes: 

H0: x̅A =  x̅B  

Spelmekanismerna har ingen märkbar påverkan på användarnas inre 

motivation till att källsortera.   

 

Ha: x̅A -  x̅B > 0 

Spelmekanismerna har en märkbar positiv påverkan på användarnas inre 

motivation till att källsortera. 

 
Tabell 2. Parat t-test, ensidigt med riktning åt höger 

 Paired Differences      

 Medelvärde Standardavvikelse t* t df alpha p-värde 

Pretest-posttest 0,19 0,69 1,74 −1,12 17 00.05 0,86 

 

Resultatet av t-testet (se tabell 2) visar att p-värdet är större än 

signifikansnivån, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Samma 

slutsats dras vid beräkning av det kritiska värdet, eftersom det kritiska värdet 



  
 

17 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

är större än t. T-testet motsäger alltså den alternativa hypotesen, vilken är att 

spelmekanismerna har en märkbar positiv påverkan på användarnas inre 

motivation till att källsortera. Trots att det totala medelvärdet visar en viss 

ökning från pretest till posttest är denna för minimal för att fastställa att den 

alternativa hypotesen kan bekräftas. Hypotesprövningen visar att denna 

studies resultat inte motsäger Meklers et al. slutsats som visar att spelifiering 

varken ökar eller minskar inre motivation (se kapitel 1.1). 

 

5.2.2 Spelmekanismernas effekt på inre motivation 
 

Nedan följer analys av hur motivationsfaktorerna påverkades pretest-

posttest. Eftersom nollhypotesen inte kan förkastas tyder detta på att 

spelmekanismerna inte har en märkbar påverkan på användarnas inre 

motivation. Medelvärdet för de olika motivationsfaktorerna skiljer sig dock 

åt, och analyseras därav även separat från varandra. 

 

Som resultatet visar var nöje den motivationsfaktor som ökade mest efter 

intervention. Detta kan vara ett tecken på att nöje är en motivationsfaktor 

som förstärktes vid användning av applikationen. Trots att nöje fick den 

största ökningen, finns en indikation att det inte är den motivationsfaktor 

som är viktigast för att uppmuntra miljövänliga beteenden. De andra 

motivationsfaktorerna visar goda värden i pretestet trots att nöje har låga 

värden, vilket kan tyda på att användarna källsorterar trots att de inte tycker 

att det är en särskilt rolig aktivitet, vilket kan innebära att andra 

motivationsfaktorer spelar en större roll i att driva testpersonerna mot att 

källsortera. 

 

De två resterande motivationsfaktorer som också ökade pretest-posttest var 

bostadsområdets prestation och delaktighet, om än minimala ökningar. Detta 

kan tyda på att motivationskänslan ökade när de tävlade med sina 

bostadsområden och att känslan av att vara delaktig också ökade. 

 

Den motivationsfaktor som fick ett lägre värde i posttestet var altruism 

vilket kan tyda på att känslan av att testpersonerna gör något för samhället 

när de källsorterar går någorlunda förlorad vid användning av applikationen. 

Eftersom medelvärdet för denna motivationsfaktor var högt i posttestet, kan 

detta tyda på att applikationen distraherar testpersonerna från att känna att de 

gör något gott för samhället eftersom känslan av nöje och fokus på att tävla 

dominerar. Detta kan således indikera att altruistiska känslor dämpas på 

grund av spelifiering. 

 

Stolthet var den motivationsfaktor vars medelvärde var helt oförändrat, 

vilket kan tyda på att spelmekanismerna i detta fall varken förstärker eller 

försvagar känslan av stolthet, som i sådana fall i sin tur styrker 

nollhypotesen att inre motivationen inte påverkas. Detta kan indikera att 

tävla kollektivt, i detta fall med sitt bostadsområde, gentemot att tävla själv, 
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innebär att känslan av stolthet reserveras för kollektiv stolthet och inte för 

den personliga. 

 

Motivationsfaktorn välmående visade en insignifikant minskning i 

medelvärdet från pretest till posttest. Medelvärdet för välmående är det 

andra lägsta i pretest och det allra lägsta i posttest, vilket kan visa en 

indikation på att varken källsortering eller applikationen har en märkbar 

positiv effekt på testpersonernas välmående. Det kan även tyda på att de 

själva inte har medlen för att kunna avgöra huruvida deras välmående 

påverkas, en teori som även kan appliceras på resterande 

motivationsfaktorer. Trots att tidigare forskning stödjer påståendet att 

miljövänliga handlingar kopplas till välmående, mäter denna studie och van 

der Lindens (2015) studie välmående genom olika metoder (se kapitel 2.4). 

Det kan därför inte med säkerhet fastställas att interventionen inte påverkade 

testpersonernas välmående. Välmående var även den motivationsfaktor med 

högsta standardavvikelsen i både pretest och posttest, vilket innebär att det 

är den motivationsfaktor testpersonerna hade mest delade åsikter om.  

 

Ekocentriskt intresse hade även lägsta standardavvikelse i både pretest och 

posttest, vilket visar att det är den motivationsfaktor det råder minst delade 

upplevelser kring. Även om motivationsfaktorn visade ett lägre medelvärde 

posttest, kan detta ändå vara en indikation på att denna motivationsfaktor är 

en av de viktigare för att uppmuntra miljövänligt beteende. Detta eftersom 

värdet är högt både posttest och pretest, och för att majoriteten av 

testpersonerna är relativt eniga om att denna faktor motiverar dem till att 

källsortera. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsats, samt förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt spelmekanismerna 

topplistor, poäng, medaljer och streaks har på användarnas inre motivation. 

Resultatet pekar på att spelmekanismerna inte har en märkbar påverkan på 

användarnas inre motivation. Att studiens nollhypotes inte kan förkastas bör 

inte stoppa vidare utforskning inom ämnet, eftersom det fortfarande finns 

mycket som talar för att spelifiering kan implementeras för att öka 

miljövänliga beteenden. Resultatet visar data om vilka motivationsfaktorer 

som är viktiga och kan fungera som underlag för att utveckla framtida 

spelifierade applikationer som berör källsortering, för att få en framgångsrik 

implementation av green gamification. Dessutom väcker resultatet frågan 

om man genom spelifiering kan förstärka de viktigaste 

motivationsfaktorerna för att uppmuntra miljövänligt beteende, och i sådana 

fall, hur. 

 

Ett minskat eller ett ökat medelvärde visar nödvändigtvis inte om 

interventionen har haft en positiv, oförändrad eller negativ påverkan på den 

inre motivationen, utan bara om interventionen förstärkte eller försvagade 

vissa känslor. Exempelvis att nöje som motivationsfaktor ökade ger en 

indikation på att det är interventionen som orsakat detta. En viktig aspekt att 

ta i beaktande är även interventionens längd. Att experimentet pågick under 

två veckors tid kan vara just en anledning till att nöje ökade mest. Det kan ge 

en indikation på att testpersonerna enbart upplevde nöje under testperioden 

eftersom det var en ny spännande grej och att tävlingsaspekten var rolig. 

Resultatet visar bara förändring över två veckors tid vilket kan argumenteras 

för att vara alldeles för kort tid för att hinna bilda sig en uppfattning om hur 

man verkligen upplever interventionen. Ett experiment som pågår under en 

längre tid hade kunnat ge ett helt annat resultat.  

 

Det kan även finnas faktorer som är unika för varenda en av dessa fyra 

bostadsområden som kan ha påverkat testpersonernas upplevelse under 

experimentet. Det kan till exempel vara kvaliteten på deras miljöhus, och 

miljöhusets geografiska läge i förhållande till deras hyreshus. Sådana 

faktorer kan spela en roll då ett miljöhus som är i dåligt skick och som inte 

ligger i direkt anslutning till deras lägenhet kan påverka hur mycket och hur 

ofta de källsorterar. Det är även värt att notera att alla testpersoner är 

studenter, troligtvis i unga åldrar, vilket också kan ha haft en påverkan på 

resultatet, eftersom de kanske tänker annorlunda kring miljö och teknik än 

äldre personer. 
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6.2 Slutsats 
 

Resultatet indikerar att spelmekanismerna inte har en märkbar påverkan på 

användarnas inre motivation. Eftersom det inte går att klart och tydligt 

konstatera att spelmekanismerna ökar användarnas inre motivation kan man 

inte förlita sig på enbart dessa för en långsiktig lösning för bättre 

källsortering. 

 

6.3 Vidare forskning 
 

Som tidigare konstaterat är det av relevans att fortsätta undersöka inre 

motivation i samband med spelifiering. För vidare forskning hade man 

kunnat ta till andra medel för att mäta motivation i stället för att låta 

testpersonerna självuppskatta, vilket kan ge en felaktig representation av hur 

de verkligen känner. Det kan även vara relevant att mäta ytterligare en 

variabel, exempelvis mängd och frekvens av källsortering, för att kunna 

avgöra om prestationen ökar. En framtida studie med liknande 

forskningsfråga hade kunnat pågå under en längre period och med en 

kontrollgrupp. Det är även av intresse att fortsätta utforska hur 

spelmekanismer bör implementeras i denna kontext, genom att fokusera på 

att iterera prototypen. 

 

 

 



  
 

21 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

7. Referenser 
 

Akbulut, D. & Yildirim, G. (2019). The Usage of Green Gamification for 

Public Interest Function of Public Relations. 

Tillgänglig: https://www.semanticscholar.org/paper/THE-USAGE-OF-

GREEN-GAMIFICATION-FOR-PUBLIC-INTEREST-Akbulut-

Yildirim/74723bb7663bd9a74905fa657ee9023fc58d039e 

 

Allen, M. (2017). One-Group Pretest–Posttest Design.  

Tillgänglig: https://methods-sagepub-com.proxy.lnu.se/reference/the-sage-

encyclopedia-of-communication-research-methods/i9778.xml 

 

Cecere, G., Mancinelli, S. & Mazzanti, M. (2013). Waste Prevention and 

Social Preferences: The Role of Intrinsic and Extrinsic Motivations. 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/314216899_Waste_Prevention_an

d_Social_Preferences_The_Role_of_Intrinsic_and_Extrinsic_Motivations  

 

Dale, S. (2014). Gamification: Making work fun, or making fun of work? 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/270723662_Gamification_Making

_work_fun_or_making_fun_of_work 

 

Gray, J., Whyte, I. & Curry, P. (2018). Ecocentrism: What it means and 

what it implies. Tillgänglig: https://www.ecologicalcitizen.net/pdfs/v01n2-

02.pdf  

 

Hoornweg, D. & P. Bhada-Tata. (2012). What a waste: a global review of 

solid waste management. 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/306201760_What_a_waste_a_glo

bal_review_of_solid_waste_management  

 

Jia, Y., Liu, Y., Yu, X. & Voida, S. (2017). Designing Leaderboards for 

Gamification. 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/316651227_Designing_Leaderboa

rds_for_Gamification_Perceived_Differences_Based_on_User_Ranking_Ap

plication_Domain_and_Personality_Traits  

 

Laeder, J. (2018). Social Media and Consumer Culture: Addicted to the 

Idealized Consumer. 

Tillgänglig: https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/30 

 

Linnéuniversitetet. (2021). Projekt: Samverkan för ett spelifierat miljöhus. 

Tillgänglig: 

https://www.semanticscholar.org/paper/THE-USAGE-OF-GREEN-GAMIFICATION-FOR-PUBLIC-INTEREST-Akbulut-Yildirim/74723bb7663bd9a74905fa657ee9023fc58d039e
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-USAGE-OF-GREEN-GAMIFICATION-FOR-PUBLIC-INTEREST-Akbulut-Yildirim/74723bb7663bd9a74905fa657ee9023fc58d039e
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-USAGE-OF-GREEN-GAMIFICATION-FOR-PUBLIC-INTEREST-Akbulut-Yildirim/74723bb7663bd9a74905fa657ee9023fc58d039e
https://methods-sagepub-com.proxy.lnu.se/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods/i9778.xml
https://methods-sagepub-com.proxy.lnu.se/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods/i9778.xml
https://www.researchgate.net/publication/314216899_Waste_Prevention_and_Social_Preferences_The_Role_of_Intrinsic_and_Extrinsic_Motivations
https://www.researchgate.net/publication/314216899_Waste_Prevention_and_Social_Preferences_The_Role_of_Intrinsic_and_Extrinsic_Motivations
https://www.researchgate.net/publication/270723662_Gamification_Making_work_fun_or_making_fun_of_work
https://www.researchgate.net/publication/270723662_Gamification_Making_work_fun_or_making_fun_of_work
https://www.ecologicalcitizen.net/pdfs/v01n2-02.pdf
https://www.ecologicalcitizen.net/pdfs/v01n2-02.pdf
https://www.researchgate.net/publication/306201760_What_a_waste_a_global_review_of_solid_waste_management
https://www.researchgate.net/publication/306201760_What_a_waste_a_global_review_of_solid_waste_management
https://www.researchgate.net/publication/316651227_Designing_Leaderboards_for_Gamification_Perceived_Differences_Based_on_User_Ranking_Application_Domain_and_Personality_Traits
https://www.researchgate.net/publication/316651227_Designing_Leaderboards_for_Gamification_Perceived_Differences_Based_on_User_Ranking_Application_Domain_and_Personality_Traits
https://www.researchgate.net/publication/316651227_Designing_Leaderboards_for_Gamification_Perceived_Differences_Based_on_User_Ranking_Application_Domain_and_Personality_Traits
https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/30


  
 

22 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-samverkan-

for-ett-spelifierat-miljohus/ 

 

Mekler, E., Brühlmann, F., Opwis, K. & Tuch, A. (2013). Do points, levels 

and leaderboards harm intrinsic motivation? 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/264310429_Do_points_levels_and

_leaderboards_harm_intrinsic_motivation_An_empirical_analysis_of_com

mon_gamification_elements 

 

Naturvårdsverket. (2020). Avfallsmängder i Sverige. 

Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Avfallsmangder/ 

 

Preece, J. Rogers, Y. Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-

computer interaction. 4th Edition. New York: John Wiley & Sons.  

 

Robson, C. & McCartan, K. (2016). Real World Research. West Sussex: 

John Wiley & Sons Ltd.  

 

Santti, U., Happonen, A. & Auvinen, H. (2020). Digitalization boosted 

recycling: Gamification as an inspiration for young adults to do enhanced 

waste sorting. 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/336846673_Digitalization_Booste

d_Recycling_Gamification_as_an_Inspiration_for_Young_Adults_to_do_E

nhanced_Waste_Sorting 

 

Sopor.nu. (2021). Sopor och återvinning: Sverige jämfört med EU. 

Tillgänglig: https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-

jaemfoert-med-eu/ 

 

Tabernero, C. & Hernández, B. (2011). Self-Efficacy and Intrinsic 

Motivation Guiding Environmental Behavior. 

Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/254088182_Self-

Efficacy_and_Intrinsic_Motivation_Guiding_Environmental_Behavior 

 

van der Linden, S. (2015). Intrinsic Motivation and Pro-Environmental 

Behaviour. 

Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/280578999_Intrinsic_Motivation_

and_Pro-Environmental_Behaviour 

 

Zichermann, G. & Cunningham, C. (2011). Gamification by design. 

Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-samverkan-for-ett-spelifierat-miljohus/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-samverkan-for-ett-spelifierat-miljohus/
https://www.researchgate.net/publication/264310429_Do_points_levels_and_leaderboards_harm_intrinsic_motivation_An_empirical_analysis_of_common_gamification_elements
https://www.researchgate.net/publication/264310429_Do_points_levels_and_leaderboards_harm_intrinsic_motivation_An_empirical_analysis_of_common_gamification_elements
https://www.researchgate.net/publication/264310429_Do_points_levels_and_leaderboards_harm_intrinsic_motivation_An_empirical_analysis_of_common_gamification_elements
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/
https://www.researchgate.net/publication/336846673_Digitalization_Boosted_Recycling_Gamification_as_an_Inspiration_for_Young_Adults_to_do_Enhanced_Waste_Sorting
https://www.researchgate.net/publication/336846673_Digitalization_Boosted_Recycling_Gamification_as_an_Inspiration_for_Young_Adults_to_do_Enhanced_Waste_Sorting
https://www.researchgate.net/publication/336846673_Digitalization_Boosted_Recycling_Gamification_as_an_Inspiration_for_Young_Adults_to_do_Enhanced_Waste_Sorting
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-jaemfoert-med-eu/
https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/sverige-jaemfoert-med-eu/
https://www.researchgate.net/publication/254088182_Self-Efficacy_and_Intrinsic_Motivation_Guiding_Environmental_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/254088182_Self-Efficacy_and_Intrinsic_Motivation_Guiding_Environmental_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/280578999_Intrinsic_Motivation_and_Pro-Environmental_Behaviour
https://www.researchgate.net/publication/280578999_Intrinsic_Motivation_and_Pro-Environmental_Behaviour


  
 

23 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

8. Bilagor 

Bilaga 1: Pretest-enkätundersökning 

Bilaga 2: Posttest-enkätundersökning 

Bilaga 3: Länk till QR-koderna till applikationen 

Bilaga 4: Fritext svar från posttest-enkätundersökningen 

Bilaga 5: Rådata från pretest 

Bilaga 6: Rådata från posttest 

  



  
 

24 

Nadya Mouwafak Ghassan 
 

Bilaga 1: Pretest-enkätundersökning 
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Bilaga 2: Posttest-enkätundersökning 
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Bilaga 3: Länk till QR-koderna till applikationen 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RM2WHzYpTwFzuA3rgQilbUWD

4gc9Gzgm?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1RM2WHzYpTwFzuA3rgQilbUWD4gc9Gzgm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RM2WHzYpTwFzuA3rgQilbUWD4gc9Gzgm?usp=sharing
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Bilaga 4: Fritext svar från posttest-enkätundersökningen 
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Bilaga 5: Rådata från pretest 
 

 

1. Jag 
känner mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att jag 
vill att mitt 
bostadsomr
åde ska 
göra bra 
ifrån sig 

2. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att 
känna mig 
stolt över 
mig själv 

3. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att 
bidra till 
en bättre 
miljö 

4. Jag 
känner 
mig 
motivera
d att 
källsorter
a för att 
känna 
mig 
delaktig i 
samhälle
t och min 
omgivnin
g 

5. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att 
känna mig 
ansvarsful
l 

6. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att det 
känns bra 
att göra 
något gott 
för 
samhället 

7. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att det 
har en 
positiv 
effekt på 
mitt 
välmåend
e 

8. Jag 
känner 
mig 
motiverad 
att 
källsortera 
för att jag 
tycker att 
det är en 
rolig 
aktivitet 

 5 5 5 4 3 5 5 5 

 3 4 5 2 4 4 2 1 

 3 5 5 4 5 5 3 2 

 5 5 5 5 5 5 4 4 

 2 5 4 3 4 3 1 2 

 1 2 2 1 2 2 1 1 

 5 3 5 5 5 5 4 3 

 5 2 5 5 2 4 3 3 

 5 5 5 5 5 5 3 2 

 2 2 4 2 3 4 1 1 

 3 2 4 2 4 4 1 1 

 2 5 4 4 5 4 5 4 

 3 4 5 3 4 4 3 2 

 3 5 5 3 2 4 4 1 

 3 5 5 1 2 1 5 3 

 3 5 5 5 5 5 5 5 

 4 4 5 4 5 5 3 2 

 4 4 5 5 5 5 3 2 

Medelvärde 
3,38888888

9 4 
4,611111

111 3,5 
3,888888

889 
4,111111

111 
3,111111

111 
2,444444

444 

Standardavvik
else 

1,24328260
4 

1,236693
885 

0,777544
316 

1,424574
24 

1,231397
527 

1,131832
917 

1,450715
397 

1,338226
316 
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Bilaga 6: Rådata från posttest 
 
 

1. Jag 
känner mig 
stolt över 
mitt 
bostadsomr
ådes insats 
när jag 
använder 
applikatione
n 

2. Jag 
känner 
mig stolt 
över mig 
själv när 
jag 
använder 
applikatio
nen för 
att 
registrera 
vad jag 
källsorter
ar 

3. Jag 
känner att 
jag bidrar 
till en 
bättre 
miljö 
genom att 
använda 
applikatio
nen 

4. Det 
känns kul 
att tävla mot 
andra 
bostadsomr
åden i min 
närhet 

5. Jag 
känner 
mig 
ansvarsfu
ll när jag 
använder 
applikatio
nen för 
att 
registrera 
vad jag 
källsorter
ar 

6. Jag 
känner att 
jag gör 
något gott 
för 
samhället 
när jag 
använder 
applikatio
nen 

7. Att 
använda 
applikatio
nen gav 
en 
märkbar 
positiv 
effekt på 
mitt 
välmåend
e 

8. Jag 
tycker att 
det känns 
kul att 
använda 
applikatio
nen för 
att 
registrera 
vad jag 
källsorter
ar 

 4 2 4 4 2 3 1 4 

 5 5 5 5 5 5 4 5 

 4 5 5 5 5 5 4 5 

 4 5 4 4 3 3 2 3 

 5 4 4 5 3 3 4 4 

 2 4 4 2 3 3 1 1 

 4 1 4 4 1 3 1 3 

 5 4 5 5 4 3 3 3 

 4 4 4 5 4 3 4 4 

 5 5 5 3 5 5 4 5 

 4 4 5 3 3 4 2 3 

 4 4 4 5 4 4 3 4 

 4 5 4 4 5 2 3 4 

 4 3 2 4 3 2 2 3 

 4 3 5 4 4 3 3 3 

 4 5 5 3 5 5 5 5 

 4 4 3 5 2 3 4 5 

 5 5 4 5 5 3 5 5 

Medelvärde 
4,16666666

7 4 
4,2222222

22 
4,16666666

7 
3,666666

667 
3,4444444

44 
3,055555

556 
3,833333

333 

Standardavvi
kelse 

0,70710678
12 

1,137592
918 

0,8084520
835 

0,92354814
52 

1,236693
885 

0,9835244
082 

1,304842
664 

1,098126
747 

 

 

 

 


