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Abstrakt 
Arbetets syfte är att studera om en ansats baserad på serious gaming kan göra ett 

datorbaserat träningsverktyg mer självständigt och mer motiverande för användaren.  

I detta arbete beskrivs erfarenheterna från en fallstudie där ett speciellt 

träningsverktyg, Eco2Trainer, utvärderades med hjälp av användartest. Eco2Trainer 

är ett träningsverktyg för sparsam körning med buss. Träningen görs framför en 

dator med en ratt och pedaler. Arbetets syfte är att med hjälp av serious gaming göra 

Eco2Trainer självständig och mer motiverande för användaren. Arbetet baseras på 

ett uppdrag av StageIT AB och innefattar flera intressanta och aktuella delar. Serious 

gaming är en aktuell ansats som lämpar sig bra för just detta projekt och även 

psykologiska faktorer som driver en tv- och datorspelare generellt och hur dessa 

gynnsamma faktorer kan implementeras i ett träningsverktyg som Eco2Trainer 

beskrivs. Arbetet innefattar litteraturstudier men också användarstudier i form av två 

användartest med personer i målgruppen. Under användartesten gjordes 

observationer och frågeformulär besvarades av testdeltagarna. All information 

samlades ihop och analyserades för att sedan användas för vidare utveckling. 

Resultatet av arbetet blev en ny version av Eco2Trainer som bygger på ett upplägg 

baserat på serious gaming. Det nya upplägget testades i ett andra användartest och 

fick gott betyg av deltagarna. Eco2Trainer visade sig vara självständig och 

testdeltagarna var motiverade och tyckte det var underhållande. Slutsatsen är därför 

att projektet har lyckats uppnå sina mål och varit med och skapat en produkt som 

kan bidraga till en mer miljömedveten framtid. 
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Abstract  
Eco2Trainer is a tool for practicing Ecodriving, developed for busses. In front of a 

computer screen, with a steering wheel and pedals the training is performed. This 

method has advantages compared to practicing Ecodriving in a vehicle. No CO2 

discharge, no exhaust fumes and no fuel expenses makes Eco2Trainer a tool of 

today. Making Eco2Trainer more independent and motivating for the user is the 

purpose of this paper. The project is an assignment for StageIT AB and contains 

interesting and current topics. Environmental matters are the background of the 

whole Eco2Trainer project. Serious gaming is another current subject that is 

brought up and adapt to the project as well as the psychology behind what m

videogame player, play on. The paper includes literary studies and user studies. The 

result of this project is a new version of Eco

akes a 

2Trainer were the structure is based on 

serious gaming. The new version of Eco2Trainer was well liked at the last user test 

and therefore the conclusion is that the project was successful. The test also shows 

that the project reaches its goals and helped creating a tool for a more aware future.   

 

Keywords: 

Eco2Trainer, EcoDriving, serious gaming, fuel saving 

 



Förord 
Arbetet har gjorts i ett större projekt på Multimediabyrån StageIT AB som har utvecklat 

Eco2Trainer. För att göra produkten starkare och mera motiverande gjordes det här 

arbetet i det större projektet att utveckla Eco2Trainer.  

Jag vill passa på att tacka alla som har hjälpt och stöttat mig i arbetet. Först och främst 

vill jag tacka StageIT som gett mig uppdraget och litat på mina kunskaper. Jag vill också 

tacka Trafikcenter i Kumla och Götebors Spårvägar som har ställt upp med tid och 

testdeltagare. Sedan vill jag tacka Räven Produktion som har lånat ut sin färgskrivare till 

mig för utskrift av frågeformulär och Emma-Sophia Silfverberg på A+A Corporate 

Design AB som hjälp mig utvärdera frågeformulär. Sist vill jag skicka ett tack till Viktor 

som har varit mitt personliga bollplank. 

Tack alla. 
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1. Introduktion 
Att lära sig saker är en stor del av livet och det finns många sätt att ta till sig ny 

kunskap. Många metoder som innefattar teknik och multimedia har blivit mer och mer 

accepterade som pedagogiska verktyg. Simulatorer är sådana verktyg. Termen 

simulator är en tvetydig och bred term. En simulator kan vara många olika saker men 

den gemensamma nämnaren är att de återskapar verkliga händelser eller situationer. 

(Whitehouse, 2005) Av egna observationer har bredden av simulatorer blivit uppenbar. 

Simulatorer kan användas i många olika områden både för att förklara saker för 

användaren och för att träna den på någonting. De flesta människor lär sig bäst när de 

själva får utföra det de skall lära sig praktiskt. Koster (2005) menar att barn inte verkar 

kunna ta in kunskap genom inlärning, de måste få göra sina misstag själva för att sedan 

lära sig. Där ger simulatorn en stor möjlighet inom många olika områden. Det här 

arbetet kommer att handla om en form av simulator, en trainer som den kommer 

kallas i rapporten. Trainern heter Eco2Trainer och är ett verktyg för att träna sparsam 

körning. Eco2Trainer är ett träningsredskap som idag är anpassad för busschaufförer. 

Anledningen till att det inte kallas för simulator är att Eco2Trainer inte fullt ut kommer 

att återskapa en verklig situation och kan därför inte i namnets fulla betydelse kallas för 

en simulator. Att en verklig situation inte fullt ut kan återges skapar egentligen inga 

problem eftersom meningen med trainern är att få användaren att förstå syftet och 

grunderna i sparsam körning.  

EcoDriving är en utbildningsmetod som utbildar sparsam körning och används i dag i 

flera länder i Europa. Den första kursen i EcoDriving hölls i Finland 1997. I Sverige 

började kurser i EcoDriving 1998. EcoDrivingkurserna görs med lärare på plats i en 

bil. (EcoDriving, www.ecodriving.com) Även om Eco2Trainer tränar sparsam körning 

är den en konkurrent till utbildningsmetoden EcoDriving. Den är också den ända 

kända konkurrenten i dagsläget. Båda metoderna har som syfte att träna förare att köra 

sparsammare, EcoDriving gör det genom sitt studiematerial och sina lärarledda kurser 

i bil. Eco2Trainer tränar utan lärare framför skärm med spelratt och pedaler. Genom 

att kunna utföra utbildning av sparsam körning utan att behöva använda en bil sparas 

både tid, pengar och koldioxidutsläpp. Ingen lärare behövs så även där sparas pengar. 

Att ha tillgång till ett verktyg för att träna sparsam körning gör också att mer träning 

kan göras än med en EcoDrivingkurs. Detta tros leda till högre kvalitet i körsättet och 

bibehållning, uppdatering av kunskaperna. 
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Anledningarna till att köra sparsamt är många. Ekonomiska vinster och miljötänk är 

ofta huvudargumenten men sparsam körning bidrar också till mindre olyckor och 

längre livslängd på fordon. (Sparsam körning, www.vv.se, 2008) De största vinsterna 

görs inom transportföretag och företag med fordon i verksamheten. Självklart finns 

det även anledning för privatpersoner att köra sparsamt men resultaten blir mer 

märkbara för företag. Fokus kommer att ligga på hur användare av Eco2Trainer på 

bästa sätt kan lära sig att köra sparsam körning. Fokus ligger också på hur användarna 

skall få mersmak och bli motiverade att träna mer.  

För att skapa ett stimulerande och nytänkande träningsverktyg behövs ett genomtänkt 

upplägg och en flexibel pedagogisk metod. Eco2Trainer ska därför utvecklas med hjälp 

av principer från serious gaming. Serious gaming är ett ganska nytt begrepp som inte 

har så fasta ramar. Principen bygger på att ta upplägg och struktur från tv- eller 

dataspel och applicera de i ett icke underhållande syfte. I det här arbetet blir det ett 

bidrag till att motivera användaren att träna mer. 

Eco2Trainer är utvecklad av Göteborgsföretaget StageIT AB som också är 

uppdragsgivare för rapporten. StageIT är en multimediabyrå som arbetar med 

kundanpassade lösningar, pedagogiska verktyg, simulatorer och spel både för webb, 

mässor och utställningar. De gör även egna produkter som inte är kunduppdrag. 

Eco2Trainer är en sådan produkt men initiativtagare till föregångaren av Eco2Trainer, 

SPARK var Vägverket. 

1.1 Forskningsproblem 

Forskningsproblemet ligger i hur en ansats som serious gaming kan implementeras i 

ett träningsverktyg av Eco2Trainers typ och på så sätt göra det mer självständigt och 

motiverande för användaren. På vilket sätt skall serious gaming anpassas för att 

Eco2Trainer ska bli ett så självgående och motiverande verktyg för träning av sparsam 

körning som möjligt? Självklart kommer även delar av användbarhet i menyer och 

struktur att vävas in i projektet. Eftersom Eco2Trainer är en konkurrent till 

EcoDriving kommer en jämförelse mellan de två olika utbildningsmetoderna att göras. 

Eco2Trainer skall fungera som ett självständigt verktyg som skall träna användaren 

både i teori och praktik, en lärare skall alltså ersättas. För att användaren skall lägga ner 

tid och kraft på att träna sina kunskaper i sparsam körning krävs ett verktyg som 

uppmuntrar till att träna och som gör att användaren känner att han eller hon 

utvecklas. Forskningsproblemet handlar alltså också om hur användaren kan 
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stimuleras och vilja träna mer och bli bättre. Vad är det som gör att användaren får 

mersmak? Vilka mål skall finnas, hur skall målen nås och hur skall användaren bli 

uppmuntrad att nå målen? Frågeställningen för arbetet ser ut som följer: 

På vilket sätt kan Eco2Trainer vidareutvecklas till ett självständigt och stimulerande verktyg för att 

träna sparsam körning med hjälp av serious gaming? 
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2. Bakgrund 
Datorer och teknik är i dagens samhälle en stor del av vår vardag. Många arbetsplatser 

är beroende av datorer för att fungera och det är svårt att föreställa sig en värld utan 

teknik. Med träning och utbildningsredskap som olika typer av simulatorer kan svåra, 

farliga eller unika situationer tränas på ett effektivt och säkert sätt. (Chen, Michel, 

2005) Det här arbetet är en del i utvecklingen av ett tekniskt verktyg för att träna 

sparsam körning. I Bakgrunden finns de stora teorierna för arbetet beskrivna. De skall 

skapa en bild av hur ett träningsverktyg för sparsam körning kan utformas. En 

grundläggande presentation för sparsam körning presenteras men också en överblick 

för serious gamings så att tankarna bakom valet av de olika teorierna blir tydligare. 

Även om dessa två teorier är de största i arbetet så är det även andra metoder som tas 

upp för att få en så bra förståelse om arbetet som möjligt. 

2.1 Sparsam körning 

I dagens samhälle är vi medvetna om miljöhoten vi dagligen utsätter planeten för. 30 

% av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från olika slags transporter. (Mål för 

klimatarbetet, www.vv.se, 2007) FN har satt upp mål för att minska växthuseffekten. 

Sverige och många andra länder har anslutit sig till dessa mål som i grova drag går ut 

på att halvera de globala utsläppen till år 2050. Vägverket har sammanfattat dessa mål. 

(se bilaga 1) För att kunna minska utsläppen när det gäller fordon krävs rätt inställning 

och rätt verktyg. När det kommer till transporter är den största utmaningen och det 

mest effektiva att minska på transporterna. För att samhället skall fungera krävs ändå 

vissa transporter men för att göra dem så miljövänliga som möjligt finns metoder. 

Sparsam körning är en metod som har många fördelar och är ett lätt sätt att minska 

koldioxidutsläppen samtidigt som pengar sparas. Runt 10 % av bränslet kan sparas. 

(Mål för klimatarbetet, www.vv.se, 2007) Sparsam körning går ut på att köra fordon 

mer energieffektivt vilket leder till minskade utsläpp men också till ökad trafiksäkerhet. 

Fordonet håller längre och däcken slits mindre. Ett avgörande moment i sparsam 

körning är hur väl föraren planerar körningen, genom att ha en bättre framförhållning 

kan körningen anpassas så att mindre bränsle behövs.  
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2.1.1 Miljöfrågan 

Det finns många olika hot mot miljön. Människan har skapat sig en ohållbar situation 

med alla de olika hoten mot vår egen miljö. Två av trafikens stora problemområden är 

bidragandet till växthuseffekten och försurning av mark och vatten. Växthuseffekten 

är från början ett naturligt fenomen. Det är växthusgaserna som gör att temperaturen 

är så hög och behaglig på våran planet, det medför liv av alla olika slag. 

Växthusgaserna är naturlig vattenånga, koldioxid, metan och kväveoxid. Utan 

växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara cirka -18 grader istället för 

cirka +15 grader som den är nu. Solens strålar slår mot jordytan och studsar sedan 

tillbaka ut. Växthusgaserna gör att alla strålar inte försvinner ut i rymden utan gör att 

solvärmen stannar kvar i vår atmosfär. Problemet är att ju mer växthusgaser vi får 

desto mer värme hålls kvar och desto varmare blir det på jorden. Den största 

anledningen till att växthuseffekten ökar är förbränning av fossila bränslen. Koldioxid, 

CO2 är den växthusgasen som vi släpper ut som påverkar växthuseffekten mest. 

Koldioxidhalten har ökat med 30 % sedan industrialiseringen började. 

(Växthuseffekten, www.naturskyddsforeningen.se, 2007) Människan har även skapat 

nya växthusgaser som används inom industrin och påverkar miljön negativt. Dessa 

kallas för fluoriderande växthusgaser. Andelen utsläpp av de fluoriderande 

växthusgaserna är inte så stor men de är väldigt kraftfulla och kan stanna i atmosfären i 

tusentals år. (Förstå växthusgaser, ec.europa.eu, 2006) 

Men koldioxid och ökad växthuseffekt är inte de ända miljöproblemen. Vägtrafikens 

stora utsläpp av kväveoxider bidrar till försurning av mark och vatten. I mellersta och 

södra Sverige är trafiken den största enskilda källan till de svenska kväveoxidutsläppen. 

Kväveoxider bidrar till övergödning som i sin tur leder till störningar och förändringar 

i ekosystemen. Utsläpp av kväveoxider och kolväten bidrar till bildningar av marknära 

ozon. Nere vid marken är ozonet skadligt till skillnad från när det är uppe i 

atmosfären. Det är framför allt skadligt för biologisk vävnad och jordbruket gör stora 

förluster men det är också ett hälsoproblem eftersom det bidrar till nedsatt 

lungfunktion och ökad infektionsrisk. Luftföroreningar och trafikutsläpp framför allt i 

tätorter bidrar i stort till sämre hälsa, 300 till 2000 cancerfall tros orsakas av 

luftföroreningar i Sverige varje år. (EcoDriving International, 2004) Det blir stora 

konsekvenser för både miljö, ekosystem, människor och samhället om trenderna 

fortsätter.  
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Regeringen presenterade en klimat- och sårbarhetsutredning 1 oktober, 2007. (Sverige 

inför klimatförändringarna hot och möjligheter, www.regeringen.se, 2007) I 

utredningen beskrivs hur Sverige kan drabbas av klimatförändringar. Utredningen 

fokuserade mest på växthuseffekten och ökad temperatur. Ökad nederbörd beräknas 

och den medför ras av ett stort antal byggnader. Sjöarnas vattennivå kommer att höjas 

och medföra stora materiella och ekonomiska kostnader. Ekosystem rubbas, bland 

annat i Östersjön där salthalten sjunker. Naturskyddsföreningen (Klimatförändringar 

runt om i världen, www.naturskyddsforeningen.se, 2007) har också gjort en 

sammanställning över vad som kan komma att hända i andra delar av världen: 

Nederbörden ökar i norra Europa medan torka och skogsbränder ökar i södra Europa. 

Hälften av Europas växter kan försvinna till år 2080 vilket skulle innebära en katastrof 

för de ekosystem som växterna ingår i. Åtta av nio glaciärer kan ha smält till år 2050. 

Dessa glaciärer bidrar idag med dricksvatten till ett stort antal människor. Isen vid 

nordpolen är beräknad att brytas upp till 2050. Översvämningar kan bli ett stort 

problem: om havsvattennivån stiger en meter kan Amsterdam ligga under vatten, vid 

åtta meters stigning kan London och Bryssel översvämmas. I Afrika blir jordbruk och 

matbrist stora problem. Det blir för torrt för att kunna odla och 

jordbruksproduktionen kan halveras i vissa regioner redan till 2020. Snön på Mount 

Kenyas topp kan vara smält till 2015 och de floder som föds där kommer då att sina. 

Elektricitet i form av vattenkraft kommer då att försvinna och jordbruket kommer 

påverkas. Vindar och turbulens kan öka och på så sätt påverkar fisket, Fiskeindustrin 

räknas minska med 50 %- 60 % i Afrika. I Asien påverkas landområden av en ökad 

havsnivå. Även floder kan komma att svämma över och tropiska cykloner blir 

vanligare. Himalayas glaciärer smälter och påverkar många, många människor genom 

vattenbrist när floderna sinar. Hunger och sjukdomar kan också komma att bli stora 

problem. (Klimatförändringar runt om i världen, www.naturskyddsforeningen.se, 

2007) 

2.1.2 Hur fungerar sparsam körning 

Moderna bensindrivna bilar och dieselbilar har insprutningsmotorer. När gasen då 

släpps med växel i drar fordonet inget eller nästan inget bränsle om motorvarvet, 

varvtalet överstiger 1600 varv per minut på en bensinbil (dieselfordon har lägre 

varvtal) när gasen släpps. När varvtalet slutligen går ner till under 1000 varv per minut 

då bilen saktar in börjar motorn dra bränsle igen, innan dess skall en lägre växel läggas 
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in för att gå upp i varvtal igen så att motorn inte drar något bränsle. På detta sätt går 

det alltså att sakta ner fordonet utan att behöva bromsa med hjälp av frikoppling och 

bromspedalen. Det blir i stället en motorbromsning. När en frikoppling och bromsen 

används går fordonet på tomgång och drar bränsle. För att klara av att motorbromsa 

gäller det att ha framförhållning och se vilka eventuella hinder som finns längre fram. 

Det allra bästa är att inte behöva stanna alls utan att planera körningen så väl att ett 

stopp inte behövs. Att starta upp fordonet från stillastående drar mycket bränsle och 

kan oftast förhindras. (Sparsam körning, www.vv.se, 2008) 

 För att få så låg bränsleförbrukning som möjligt vid acceleration skall föraren komma 

upp i den önskade farten så fort som möjligt men helst inte med mer än halv gas. Det 

gäller också att köra på så hög växel så möjligt, vid start skall till exempel ettan bara 

användas max två fordonslängder. För att komma upp på höga växlar fort kan växlar 

hoppas över. Växla från 2: an till 4: an och så vidare. För att växla upp på så bra sätt 

som möjligt skall varvtalet inte överstiga 3000 var per minut innan nästa växel läggs i. 

När önskad hastighet är nådd är en jämn körning att eftersträva, jämt gaspådrag. Att 

eftersträva är också att köra på hög växel då mindre bränsle dras. Att köra 

långsammare drar mindre bränsle, att hålla hastighetsgränserna är därför en bra idé. 

(Sparsam körning, www.vv.se, 2008) 

För att spara bränsle i lutningar kan gasen släppas helt i nedförsbacke, då är 

bränsleförbrukningen noll. Då används farten och lutningen för att komma framåt. I 

uppförslutning gäller det att få med sig fart in i backen, sedan skall gasen hållas på en 

jämn nivå. Det drar betydligt mindre bränsle att ligga på en låg växel och hålla jämn 

gas uppför än att gasa på och kanske växla ner i uppförsbacke, även om farten sänks. 

(Sparsam körning, www.vv.se, 2008) 

Andra saker som drar mer bränsle är tung last, för att minska förbrukningen skall 

onödiga tyngder som takboxar eller liknande avlägsnas om de inte används. Att 

fordonet är i gott skick, däcken har rätt lufttryck, oljan byts regelbundet och så vidare 

påverkar också förbrukningen av bränsle. När fordonet är varmt vid uppstart dras 

mindre bränsle, motorvärmare är att föredra. (Sparsam körning, www.vv.se, 2008) 

När det gäller den privata bilisten är det ett personligt val som måste göras om att köra 

sparsamt. För transportföretag som bussbolag, åkerier och andra företag som har 

fordon i verksamheten finns det stora pengar att spara både när det gäller 

bränslekostnader men också därför att slitage på fordon och däck minskar.  
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2.1.3 EcoDriving 

EcoDriving är en utbildningsmetod för sparsam körning. Metoden bygger på kurser 

där eleven lär sig att köra sparsamt tillsammans med en lärare. Kursens upplägg består 

av en praktikdel där eleven kör med en lärare och en teoridel. Deltagaren får också 

information i form av kursmaterial. EcoDriving riktar sig främst till företag men håller 

även kurser för privatpersoner. Eleven får först köra en utsatt sträcka för att se hur 

förbrukningen normalt ser ut hos just den föraren. I bilen finns en förbrukningsmätare 

som kallas för ”Econen” (idag Econen II). Med Econen kan bland annat 

bränsleförbrukning, hastighet och sträckans kostnader utläsas. Det går också att se hur 

hög förbrukningen är i just det ögonblicket, momentan förbrukning. Tanken med 

Econen är att den skall installeras i bilen för att hjälpa föraren att köra mer sparsamt. 

Då den märker en positiv trend ställer den högre krav på föraren. Föraren instrueras 

till ett mer sparsamt körsätt genom att till exempel få instruktioner om när han eller 

hon skall växla. Efter att den första teststräckan är körd får eleven feedback på 

körningen. Läraren ger tips på hur körningen kan göras mer sparsam. Efter att eleven 

testat tipsen körs samma utsatta sträcka igen för att kunna jämföra resultaten. 

(EcoDriving, www.ecodriving.com, 2008)  

Den första kursen i EcoDriving hölls i Finland 1997. I dag har EcoDriving utvecklats 

och det finns även kurser för tyngre fordon. Heavy EcoDriving riktar sig till buss och 

lastbilsföretag. Working EcoDriving riktar sig mot företag med arbetsmaskiner. 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, driver EcoDriving som ett affärsområde. De 

har anpassat EcoDriving till svenska förhållanden tillsammans med Vägverket. 

Metoden har varit väldigt framgångsrik och har spridit sig, den finns idag i stora delar 

av Europa. Enligt STR har mer än 30 000 personer utbildats sedan 1997. (EcoDriving, 

www.str.se, 2007) 30 000 utbildade personer innebär en hel del bränsle som har 

förbrukats bara under utbildningen. 

2.1.4 Eco2Trainer 

Eco2Trainer är ett verktyg för att träna sparsam körning. Det är en typ av simulator 

men syftet med den är inte att simulera en verklighetstrogen värld och situation utan 

fokus ligger på att få användaren att förstå och träna sparsam körning. I dagsläget är 

Eco2Trainer riktad till busschaufförer. Affärsidén bygger på att bussbolag och 

trafikskolor skall utbilda sina anställda och elever att köra sparsamt. Det är ett lätt och 

billigt sätt att spara både pengar och bli mer miljövänlig. Genom sparsam körning dras 
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både bränslekostnader och utgifter för service och reparation ned. Det blir också en 

mindre stressfull miljö för chauffören att arbeta i. Om trainern köps in till ett 

bussföretag kan även träningen bibehållas vilket annars kan vara ett problem. Det är 

lätt att förare efter hand går tillbaka till sina gamla körmönster. Där finns en stor fördel 

med Eco2Trainer. Eftersom verktyget redan är inköpt och inga extra kurser krävs så är 

det lätt och billigt att ge chaufförerna en kontinuerlig träning. 

I starten av arbetet var Eco2Trainer en del av ett verktyg för att träna sparsam körning. 

Den var alltså inte självständig. Vid det användartest som gjordes i februari 2008 av 

StageIT krävdes både teorigenomgång innan körningen av trainern och handledning 

under körningen. Målet är att ingen lärare skall behövas utan att verktyget skall vara 

helt självständigt. Trainern hade alltså testats en gång innan det här arbetet inleddes. 

Deltagarna som den gången kom från bussbolaget Sönebuss i Stenkullen fick en 

genomgång av sparsam körning samt syftet och målet med den. Resultatet var i stort 

sett positivt hos de tio deltagarna. (Se bilaga 2) Det var ändå många saker som 

behövdes utvecklas för att göra trainern mer självständig och lättanvänd. Till det andra 

användartestet, (det första i det här arbetet) gjordes förändringar. Det är det testet som 

ligger till grund för utvecklingsförslagen i arbetet.  

Så här såg användandet av Eco2Trainer ut vid användartestet i Kumla. Varje 

användare får inleda genom att skapa sig ett eget användarkonto med hjälp av 

tangentbord och mus. Användaren kan alltså logga in fler gånger och då ligger 

resultaten kvar och det är bara att fortsätta träna. Det går också att skriva ut resultaten.

En handledning eller en tutorial hade utvecklats efter testet med Sönebuss. 

Användaren kör då ett varv på den utsatta virtuella banan och får hela tiden 

information och tips om hur körningen blir som mest sparsam. Efter att ha kört 

handledningen är det körning på en bana där olika moment i sparsam körning tränas. 

Till exempel acceleration, utrullning (att släppa gasen och rulla), motorbroms och 

backkörning. En berättarröst vägleder användaren när han eller hon inte riktigt lyckas

med sin sparsamma körning. Efter varje varv på banan får användaren statistik som 

visar hur stor bränsleförbrukningen var för varvet, hur stor medelförbrukn

hur stor nollförbrukningen var och vad medelhastigheten var för att nämna några dat

När användaren sett statistiken skall han eller hon försöka förbä

 

 

ingen var, 

a. 

ttra sig genom att köra 

ett nytt varv 
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2.2 Serious gaming 

Serious gaming och datorsimulationer har blivit mer och mer accepterade de senaste 

åren. (Narayanasamy, Wong, Fung, Rai, 2006) Det används i dag i många branscher 

och till olika syften. Fördelen är att svåra och farliga situationer kan tränas utan risk 

och dessutom om och om igen. Militären använder serious gaming för att träna 

situationer som skulle vara farliga eller svåra att återskapa. Brandmän använder det för 

att träna hur bränder kan släckas på bästa sätt. (Chen, Michael, 2005) Vid sökning på 

serious gaming tas ofta exempel inom medicin upp. Träningsverktyg för läkare som 

bygger på serious gaming är ett bra exempel på nyttan metoden kan göra. Att kunna 

träna färdigheter i en trygg miljö utan att behöva ta tid från en lärare ser jag som en av 

serious gamings största fördelar. 

Grundtanken med serious gaming är att ta upplägget från TV- och dataspel och 

använda det för ändamål som inte enbart är i underhållningssyfte. Några av 

kännetecknen som gör serious gaming till en bra pedagogisk metod är; engagemanget 

hos användaren, självmotiverande process och att lärandet skall vara roligt. (Chen, 

Michael, 2005) Det gäller att hitta ett förhållande mellan underhållningsdelen och den 

andra, lärande delen där underhållningsdelen fungerar som en motivation för lärandet. 

(Wong, Shen, Nocera, Carriazo, Tang, Bugga, Narayanan, Wang, Ritterfeld, 2007) Det 

är kombinationen av underhållning och lärande som skall få användaren att lära sig 

saker. ”Fun is just another word for learning” (Koster, 2005, sid 46).  

Delar från underhållande spel som kan användas i serious gaming 

Vad det är för moment eller upplägg som tas från spelet kan variera. För att förklara 

syftet eller reglerna finns det ofta en handledning eller ”tutorial” som det kallas i 

spelutvecklingsindustrin. Tutorial är ett välkänt begrepp för de som är införstådda i 

spelindustrin men från och med nu kommer termen att kallas för handledning istället. 

Med en handledning kan användaren lära sig de grundläggande funktionerna och 

reglerna stegvis. Efter att användaren är klar med handledningen och har tagit in all 

kunskap är ett vanligt moment att olika uppgifter skall klaras med hjälp av 

informationen som lärdes ut i handledningen. Dessa uppgifter gör att användaren får 

träna upp och förstå sak för sak. Det är också ett test för att se att användaren har 

förstått. En användare som inte klarar av dessa första, enkla uppdrag skulle ha svårt att 

spela spelet. (Chen, Michael, 2005) Det kan till exempel i ett bilspel vara olika 

träningsmoment där användaren får träna på att ta en kurva på snabbast möjliga sätt 
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eller hur användaren skall gå till väga för att sladda med bilen. Det kan också handla 

om ”handledningsuppdrag” upplevs som att spelet är igång men egentligen tränas 

användaren i de mest grundläggande funktionerna. Till exempel kan användaren få 

instruktioner; gå dit, plocka upp något och så vidare 

Traditionell utbildning har oftast ett ganska enkelt upplägg. Ett ämne presenteras och 

sedan testas hur mycket eleven kan om ämnet. Olika typer av tester och nivåer för att 

bli godkänd används för att visa att kunskapen är inlärd. Serious gaming bygger på 

samma metod. Uppgifterna eller banor trappas upp i svårighetsgrad under spelets 

gång. Nivåer och test måste nås och klaras för att komma vidare. (Chen, Michael, 

2005) I många spel är nästa bana låst tills användaren klarat banan innan. I bilspel 

finns det ofta låsta banor och bilar som först låses upp när användaren nått en viss 

nivå eller klarat en viss bana. Allt detta motiverar användaren att fortsätta och på så vis 

lära sig ännu mer. Grundtanken är helt enkelt att du lär dig mer och kommer ihåg 

lättare om du har roligt eller blir stimulerad medan du lär dig.  

Att få belöning för utförda uppgifter är en viktig del i spel. Att spelaren får poäng är 

ett vanligt sätt att visualisera belöningen. Det är också ett sätt att få en bedömning som 

spelare och att kunna jämföra sig med sig själv och andra samt se förbättring. 

Highscorelistor (topplistor) är en vanlig metod att visa resultat. Användaren lär sig att 

höga poäng visar att han eller hon har gjort rätta val och låga poäng visar att han eller 

hon gjort felaktiga eller mindre bra val under spelet. (Chen, Michael, 2005) Detta leder 

till utveckling. Det är dessutom en stor motivationshöjare med topplistor.  

Edutainment 

Edutainment, en blandning av utbildning (education) och underhållning 

(entertainment) är något som till stor del hänger ihop med serious gaming. Koster 

(2005) menar att alla spel mer eller mindre är edutainment. Hjärnan lär sig något av alla 

spel. Redan på 70- talet introducerades spel med utbildande syften enligt 

edutainmentprincipen. Linderoth (2007) beskriver edutainment som en metod som 

förlitar sig på yttre motivation, det bygger inte på att spelmomentet är det viktiga. I 

stället är det poäng och belöning som driver användaren. Linderoth beskriver också 

avsaknaden av samspel mellan pedagogiken (education) och underhållningen 

(entertainment). Glappet mellan dessa delar är för stort och användaren är mest 

fokuserad på spelet och lär sig inte så mycket. Även upprepade, nötande övningar kan 

ge denna effekt. Användaren lär sig efter upprepning att 2+2 = 4 men förstår inte 

varför. Spelens upplägg bygger ofta på förenklade undervisningsstrategier och blir för 
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mekaniska. Edutainment har blivit ett sätt att marknadsföra spel med en pedagogisk 

inriktning. Både edutainment och serious gaming bygger på behaviorism, hur 

beteenden hos människor fungerar och förändras och kognitivism där människans 

tänkande och lärande är det väsentliga. När det gäller forskning om datorspel och 

behaviorism är det främst den yttre motivationen och belöning som tas upp. I 

kognitivistisk forskning handlar det om kognitiva och mentala strukturer som är det 

viktiga för motivation och inlärning. (Linderoth 2007)  

Linderoth (2007) delar upp pedagogiska datorspel upp i tre generationer. Den första 

generationen kan tolkas tillhöra edutainment, spelen är stela, kontrollerade och 

inriktade på direkt lärande. Enligt Linderoth (2007) är den första generationen mest 

behavioristisk.   

Den andra generationen är mer komplex och friare. Här går det att nå målet via olika 

vägar, spelet är mer individuellt anpassat. Det är mer inriktat på problemlösning och 

analytiska förmågor. Den andra generationen handlar om pedagogiska datorspel och är 

mer inriktad på kognitivism. (Linderoth, 2007) 

Tredje generationen handlar om det pedagogiska användandet av datorspel och 

fokuserar inte bara på själva spelet och hur många poäng användaren får utan på 

processen, användandet av spelet och vilka resultat spelet ger. I den tredje 

generationen har spelandet blivit mer socialt och användarna spelar med och mot 

varandra. Kulturer skapas i spelen och highscorelistor är viktiga. (Linderoth, 2007) 

Efter egen bedömning tillhör serious gaming framför allt den tredje generationen med 

tanken bakom varför spelet skall spelas men kan även passa in i den andra 

generationen. Sammankopplingen med andra användare och det sociala som 

representerar den tredje generationen är inte en nödvändighet för serious gaming 

enligt mig. 

2.2.1 Vad driver användaren? 

Många TV- och dataspel kan upplevas beroendeframkallande och det kan ibland skapa 

stora problem för personer som inte kan sluta spela. Spelets upplägg är att hela tiden 

stimulera användaren och göra det successivt svårare allt eftersom användaren 

utvecklas. På så sätt blir spelet aldrig tråkigt. (Berger, 2002) Det finns en förklaring 

bakom varför vi behöver svårare och svårare utmaningar för att hålla intresset uppe.  
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Hjärnan söker hela tiden efter mönster och de hjälper till att lära oss och känna igen 

saker, hittar den inte längre några mönster eller har strukturerat upp de som finns och 

inte får mer att göra blir hjärnan och alltså vi uttråkade. Ett exempel på mönster är 

ansikten. Hjärnan är inprogrammerad att se ansikten eftersom att känna igen ansikten 

är en viktig del i det mänskliga samhället. Mönstret av ett ansikte kan kännas igen bara 

genom några få streck. Hjärnan fyller i luckorna men den lämnar också luckor genom 

att förenkla saker (Koster 2005). Koster (2005) kallar detta för ”chunking”. När en 

person gör något efter ett fungerande mönster går han eller hon på autopilot, utför 

uppgiften automatiskt. Efteråt har personen svårt att i detalj återberätta hur uppgiften 

utfördes men den kan i stora drag berätta hur den gjorde. Hjärnan hade då redan 

färdiga rutinmässiga bitar (”chunks”) av hur uppgiften bör utföras. Det krävs oftast 

stort arbete för hjärnan att reda ut den stökiga verkligheten till dessa strukturerade 

bitar. (Koster 2005)  

Spel, av alla slag är redan strukturerade och uppdelade i färdiga, koncentrerade bitar 

(”chunks”) för vår hjärna att ta in. Spel är därför lätta att ta in och blir på det sättet 

utmärkta verktyg för inlärning. Det krävs även att spelet är stimulerande för att 

användaren skall vilja fortsätta. Det hela handlar om att motivera hjärnan, få hjärnan 

att ha ”kul”. Endorfin är ett ämne som kroppen själv tillverkar. Endorfin fungerar som 

smärtlindring men utsöndras också vid njutning. När vi bemästrar eller förstår något 

utsöndras endorfin, vilket gör att hjärnan uppmuntras till att lära sig nya saker. Att vi 

belönas av kroppen för att lära oss nya saker är en följd av att nya kunskaper är viktig 

för överlevnaden (kanske inte lika viktig nu som tidigare i den mänskliga historien). 

Hjärnan söker hela tiden efter nya mönster och ny saker att lära sig. Träning gör en 

uppgift intressant men bara till dess att hjärnan förstått alla mönster. Då kan den inte 

lära sig något nytt och inte se några nya mönster, uppgiften är då bemästrad och har 

blivit tråkig. (Koster 2005) 

Att få en användare att tycka någonting är roligt länge är en svår balansgång och det 

skiljer sig givetvis från person till person. Spelet eller uppgiften får inte vara för lättläst. 

Ser användaren mönstren och förstår dem efter bara en kort tid verkar spelet för lätt. 

Ser användaren inga mönster upplevs det bara som brus för hjärnan och spelet eller 

uppgiften tolkas då som för svår. För att stimulera hjärnan görs uppgifterna i ett spel 

svårare och svårare så att det hela tiden finns något nytt att lära sig men det gäller att 

svårighetsgraden trappas upp i rätt takt. Om svårighetsgraden trappas upp för 

långsamt så att användaren hinner förstå alla mönster kan han eller hon bli uttråkad 
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och då upplevs spelet/uppgiften som för lätt. Tvärtom blir det om svårighetsgraden 

trappas upp för fort. Mönstren kan då bli svåra att se och hjärnan läser bara brus, 

spelet/uppgiften tolkas som för svårt. I ett väl konstruerat spel/uppgift lär sig 

användaren allt som finns att erbjuda innan han eller hon tröttnar. (Koster 2005) 

2.2.2 Varför serious gaming 

För att inta ny kunskap behövs inlärning och för att bibehålla och förbättra kunskap 

behövs träning. Oavsett om det handlar om att flyga helikopter eller räkna 

huvudräkning är inlärning och träning viktiga delar. Även om hjärnan uppmuntrar oss 

till att lära oss mer och ger oss endorfin när vi bemästrar något och även om det är en 

naturlig del i livet att leka och spela spel så är människor ändå bekväma och söker 

enkla lösningar. (Koster, 2005) Upplägget i spel är gjorda för att hjärnan lätt skall ta in 

dem och därför är spelupplägg bra upplägg att använda för inlärning. Simulatorer är ett 

redskap som går att utnyttja på många olika sätt och används ofta för serious games. 

(Chen, Michael, 2005) De går att forma för att erbjuda precis rätt träning eller inlärning 

för just det specifika ändamålet. De flesta människor lär sig saker fortare genom att få 

göra dem själv istället för att bara läsa eller höra om dem. En fördel i undervisning och 

träning är då en kombination av teori och praktik. I artikeln Web-Enabled Simulations: 

exploring the teaching process (Whitehouse 2005, sid 26) säger Kelly Kamm som är lärare i 

ekonomi vid University of Texas: ”Students can read about complex investment 

strategies like hedging, but they don´t really understand how it works until they 

actually do it.” I undervisningen används handels- och investeringssimulator OTIS 

(Wharton´s Online Trading and Investment Simulator) för att ge studenterna en 

möjlighet att testa komplicerade investeringsstrategier själva. För att göra en simulator 

eller ett inlärning/träningsredskap så effektivt och stimulerande som möjligt krävs en 

pedagogik, en tanke bakom. Det är där serious gaming kommer in i det här arbetet.  

En del som kan vara avgörande i en simulering eller i ett spel är anpassningen till 

individen. Det finns många förutsättningar för olika spelare när de går in i ett spel eller 

i en träningssituation. Takten att ta in information är olika snabb hos olika människor 

En och samma person tar också in en typ av information snabbare än en annan. Spelet 

måste kunna anpassa sig efter användaren. Detta kan göras med hjälp av handledning 

samt olika alternativ och nivåer. Användaren måste få hitta sina egna vägar för att 

kunna ta in kunskapen så bra som möjligt. Motivation är en förutsättning för att du 

skall kunna lära dig saker. Gee (2003) tar i boken What video games have to teach us about 
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learning and literacy upp ett exempel som är förklarande. En person som aldrig sett eller 

spelat basket får en bok om just basket. Boken innehåller regler, spelsystem och så 

vidare. Hur motiverad är denna person att läsa boken och hur mycket kunskap kan 

den då ta in? (Gee, 2003) Svaret är förmodligen att personen skulle vara omotiverad 

eftersom den har svårt att skapa sig en bild i huvudet och på det viset kunde inte lära 

sig något, hjärnan skulle bli uttråkad. Det hade bidragit till att han eller hon hade slutat 

läsa eller hade haft svårt att komma ihåg innehållet. Gee menar också att det är lättare 

att lära sig saker när man går in i olika roller, identiteter. När en person skall lära sig 

något behöver den då ta en identitet som vill lära sig och har nytta av kunskapen. 

2.3 Användartest  

I utvecklingsarbetet kommer användartester att vara nödvändiga. Som underlag för 

användartest upplägg användes boken Interaction Design: beyond human interaction (Preece, 

Rogers, Sharp, 2002). Metoden som hämtades ur boken är ”User testing”. User testing 

eller användartest som används som den svenska översättningen är en metod som ofta 

används i utvärderingar eller vid utveckling av någonting. I det här arbetet handlar det 

om hur produkten upplevs och påverkar användaren. Ett användartest görs ofta på en 

prototyp som efter testet förändras för att sedan testas igen vilket är fallet i detta 

arbete.  

2.3.1 DECIDE 

För att underlätta genomförandet och förberedandet av ett användartest anger Preece, 

Rogers, Sharp (2002) ett ramverk för vilka steg som bör genomföras. ”DECIDE” 

kallas ramverket och alla stegen redogörs kortfattat här nedan. (Preece, Rogers, Sharp, 

2002, s. 348-356)  

 

Determine the goals and Explore the questions 

Avgränsa och dela upp den stora frågan. Om den stora frågan är hur god 

användbarheten är hos en produkt eller prototyp kan den delas upp i uppgifter och 

hur lång tid uppgifterna tar att utföra till exempel. 
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Choose the paradigm and techniques 

Vilka tekniker skall användas? Vilken typ av dokumentation passar bäst? Skall 

frågeenkäter användas eller skall en intervju göras istället? 

 

Identify the practical issues 

 

Design typical tasks: 

I detta steg bestäms uppgifterna för testet. Vilka uppgifter skall göras och hur skall de 

mätas?  Skall antal fel, tiden uppgiften tog eller hur många gånger hjälp behövdes, 

mätas? Krav på testet sätts upp, tidsbegränsningar och hur många fel som får göras. 

Hur uppgifterna och begränsningarna ser ut är helt beroende på vad som skall testas. 

 

Select typical users: 

Vilka användare skall användas? Målgruppen måste identifieras. Kriterier för vilka 

användare som är önskvärda för testet kan vara datorvana, kön, kunskap om ett 

speciellt område och så vidare. 

 

Prepare the testing conditions: 

Här avgörs hur testmiljön skall se ut. Vart skall testet göras och hur kan miljön 

kontrolleras? Hur många kameror skall finnas för dokumentation och vart skall de 

placeras? 

 

Plan how to run the test: 

Ett pilottest bör göras. Kontrollera att allting fungerar som tänkt. Mallar för vad som 

skall sägas och göras är önskvärt så att alla användare får samma förutsättningar. Om 

användaren kör fast eller håller på med en uppgift för länge skall regler sättas upp för 

vad som bör göras. Även upplägget på uppgifterna planeras i detta steg. Det är bra om 

användaren får en stund innan testet sätter igång där den kan bekanta sig med 

gränssnittet som skall testas. Att få lättare uppgifter i början ger användaren 

självförtroende och att avsluta med en ganska lätt uppgift gör att användaren lämnar 

testet nöjd. 
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Deal with ethical issues 

Ett kontrakt förbereds för att användaren skall godkänna allt vad testet innebär, till 

exempel att bli filmad. Om kameror är gömda skall de pekas ut, användaren skall ha 

inblick i vad som dokumenteras. De etiska frågorna anpassas efter tillfälle. 

 

Evaluate, analyze, and present the data. 

Utförandet mäts och analyseras, hur lång tid tog en uppgift och hur många fel gjordes 

och så vidare. Minimum, maximum och genomsnittliga resultat presenteras. Resultaten 

gör det lättare att jämföra resultatet mellan uppgifter och andra prototyper och 

produkter.  

 

2.4 Hypotes och målformuleringar 

Frågeställningen för arbetet lyder: 

På vilket sätt kan Eco2Trainer vidareutvecklas till ett självständigt och stimulerande verktyg för att 

träna sparsam körning med hjälp av serious gaming? 

Arbetet strävar mot att tillämpa serious gamingprinciper för att främja utvecklingen av 

Eco2Trainer. Detta innebär att göra Eco2Trainer mer självständig och 

självförklarande. Med hjälp av undersökningar, användartester och insamling och 

bearbetning av teori skall kunskapen om serious gaming vara så stor så att ett nytt 

upplägg för Eco2Trainer kan utvecklas. Målet är att ingen extern lärare skall behövas

utan att all information och hjälp som behövs finns i träningsverktyget. Arbe

är också att få användaren att känna sig motiverad och stimulerad. Han eller hon sk

hela tiden känna att det finns mer att lära och att vidare utveckling är möjligt. Äv

användaren tillslut bemästrar träningsverktyget och är tanken att han eller hon vill 

komma tillbaka senare för att friska upp minnet och förbättra sig ytterligare.  

 

tets mål 

all 

en om 

2.5 Avgränsningar 

I det här arbetet finns det många saker som är både intressanta och relevanta. Tiden är 

därför en stor begränsning. De stora områdena i arbetet är pedagogiken i trainern, den 
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psykologiska delen, vad är det som driver en användare till att fortsätta och vilja träna 

eller spela mer samt miljö- och ekonomiska vinster. För att avgränsa arbetet har det 

största fokus valts att läggas på serious gaming och psykologin bakom användningen, 

vad är det som driver användaren. Arbetet har också begränsats genom att serious 

gaming inte kommer att jämföras med några andra metoder. Däremot kommer 

Eco2Trainer att jämföras med EcoDriving som är en konkurrerande metod i 

utbildning av sparsam körning. Det var en vald inriktning redan när arbetet drog igång 

och därför är jämförelser med andra metoder inte så relevant. Detta kan dra ner 

validiteten något men är en avgränsning som valts att göras för att lägga mer tid på de 

mer relevanta delarna. 
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Insamling av information - 

teori 

Användartest 1 

Analys 

Insamling av information - 

praktik 

Vidareutveckling 

Användartest 2 

3. Metod 
Det här arbetet innefattar både praktiska och teoretiska delar (se figur 1). De praktiska 

delarna handlar om användartest och om att utveckla nya strukturer och menyer för 

Eco2Trainer. För att kunna genomföra de praktiska delarna behövs förståelse och 

kunskap om de teoretiska delarna. Genom att läsa och studera de olika teorierna kan 

informationen tas in men förståelsen ökar när teorierna anpassas och används i 

arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analys 

 

 
Figur 1: Flödesschema för metoder 

 

3.1 Insamling av teori 

För att ha grundläggande kunskaper om de olika teorierna i arbetet krävdes ett tidigt 

informationssamlande. Böcker, artiklar, uppsatser och adresser till hemsidor samlades 
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in i inledningen av arbetet. I det här projektet var det en fördel att tidigt förstå de olika 

teorierna och vara insatt i metoder eftersom användartest 1 kom tidigt i arbetet. Efter 

användartest 1 samlades den informationen in som behövdes för att kunna arbeta 

fram en vidareutveckling av Eco2Trainer. När problemen väl var identifierade var det 

lättare att se en bild av vad som behövdes göras. Det som gjordes då var att ta ut de 

teorier som behövdes användas och gå in djupare i dessa.  

3.2 Användartest 1 

Användartest 1 hölls i Kumla på Trafikcenter 15/4 2008. Trafikcenter är ett 

dotterbolag till Länstrafiken i Örebro och utbildar privatpersoner och yrkesförare. 

Utbudet av utbildningar sträcker sig över transport, logistik, trafiksäkerhet och miljö. 

De erbjuder både gymnasieutbildning, vuxenutbildningar, konferenser och kurser. De 

har flera simulatorer i sin anläggning och är positiva till den formen av 

träningsredskap. Tomas Lindén är utbildare och banansvarig vid Trafikcenter, han höll 

i en mindre teorigenomgång för testdeltagarna och närvarade vid testkörningen. 

Sammanlagt var det femton personer som deltog i testet, nio män och sex kvinnor i 

åldrarna 20-66 år. Medelåldern var 38 år. Nio av deltagarna var från vuxenutbildningar 

vid Trafikcenter, de sex andra var från ett bussföretag. Från början var tanken att tio 

personer skulle delta i testet men efter ändringar av tidsplaneringen lades ännu en 

testgrupp in på förmiddagen.  

3.2.1 DECIDE 

Som redogjorts i bakgrundsdelen följdes ett ramverk för att underlätta förberedelser 

och genomförande. Här beskrivs hur varje del i DECIDE bearbetades.  

Determine the goals and Explore the questions 

Målet med användartestet var att se hur väl Eco2Trainer fungerar idag. Ett av målen 

med träningsverktyget är att det skall vara självständigt och inte kräva någon lärare. Att 

få resultat på hur väl det fungerar är ett av målen. Ett annat mål är att se hur 

stimulerande trainern är och hur motiverade testdeltagarna blir att köra mer. För att få 

svar på dessa frågor sattes två olika frågeformulär ihop. (Bilaga 3) 
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Choose the paradigm and techniques 

Två frågeformulär eller enkäter förbereddes inför testet. Formulären var till största del 

frågor som besvarades med hjälp av att kryssa i hur positivt eller negativt något var på 

en skala. Det fanns sex olika grader för att ge användarna en större bredd för åsikterna. 

Det fanns inget mittenvärde för att begränsa användaren så att han eller hon skulle ta 

ställning på den positiva eller negativa sidan. (Se bilaga 3) Formulären förbereddes i 

god tid och har testats och omarbetats inför testet. Observation och anteckningar var 

en viktig del i testet för att få in så mycket och användbar information som möjligt. 

För att inget skulle missas dokumenterades det hela med en filmkamera. Efter testet 

ställdes muntliga frågor i grupp för att föra diskussion och samla in spontana 

kommentarer. 

 

Identify the practical issues 

 

Design typical tasks: 

Första uppgiften var att skapa en ny användare och logga in. Andra uppgiften var att 

köra ett handledningsvarv, en tutorial. Nästa uppgift var att köra fria övningar och 

försöka förbättra sin statistik när det gällde att köra sparsamt i träningsverktyget. Det 

finns tider på hur långt tid varje varv tog för varje deltagare. I det här testet är inte den 

typen av data relevant. Det som mäts är istället hur väl deltagarna förstod och klarade 

av att köra sparsamt med hjälp av en coachande röst. Trainern skötte dessa uppgifter 

automatiskt, inga papper med instruktioner eller liknande behövdes. Med hjälp av 

formulären mäts också hur underhållande och stimulerande trainern är. 

 

Select typical users: 

Målgruppen för användningen av Eco2Trainer är busschaufförer i det här skedet. I det 

här användartestet har alla deltagare någon form av erfarenhet av tyngre fordon. Några 

av testdeltagarna utbildar sig för att bli busschaufförer, några utbildar sig till 

yrkesförare och de övriga jobbar på ett bussbolag. Målgruppen har en skiftande 

datorvana, ålder och bakgrund. 

 

Prepare the testing conditions: 
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Figur 2: Testmiljön i Kumla 

Testmiljön (se bild 1) bestod av en konferenssal 

med ett stort bord, stolar, en whiteboard och 

stora fönster. I rummet monterades fem 

träningsverktyg. Varje verktyg bestod av en 

bärbar dator, en spelratt som fästes vid bordet 

och ett pedalset som placerades på golvet. Alla 

deltagare satt bredvid varandra på rad vilket gav 

en bättre överblick att observera för 

testledarna. En kamera dokumenterade alla fem 

testpersonerna och gav en bild av hur testet 

som stort såg ut. Testmiljön var inte strikt 

kontrollerad och fem personer testade 

samtidigt men alla deltagare fick samma 

förutsättningar.  

 

Plan how to run the test: 

Några dagar innan användartest 1 gjordes preliminära tester för att hitta buggar och fel 

som skulle fixas innan testet. Det preliminära 

testet gjordes av StageIT, vilket är fyra 

personer samt författaren. Dagen innan riggades datorerna, rattarna och pedalerna. Ett 

pilottest gjordes med Tomas Lindén som var med under testdagen. Allt fungerade som 

det skulle. Formulären hade testats veckan innan på StageIT och granskats av Tomas 

Lindén på Trafikcenter, Emma-Sophia Silfverberg från företaget 

A+A Corporate Design AB och Andréas Bengtsson på StageIT AB för att vara 

lättförstådda och ha väsentliga frågor. En diskussion mellan testledarna Pål 

Walfridsson, Tomas Lindén och Emma Kjellson hölls dagen innan om vad som skulle 

sägas eller inte men eftersom det här testet inte var så hårt kontrollerat och styrt så 

valdes att anpassa kontrollen efter hur testet utvecklade sig. Det viktiga, att alla skulle 

ha samma förutsättningar fanns ändå i åtanke. Testdeltagarna fick en teorigenomgång 

på 30 minuter där syftet och målet med sparsam körning presenterades. Därefter fick 

testpersonerna hjälp att skapa en ny användare och logga in. Många hade liten 

datorvana och det märktes ganska snart att hjälp skulle behövas för att det skulle 

fungera. Alla hade tillgång till hjälpen. Det var inte gränssnittet som var det väsentliga i 

testet och därför beslöts att hjälp skulle ges. Efter det fick testpersonerna hjälp att hitta 

Figur 2: Testmiljön i Kumla 
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till en tutorial de fick köra. Även här gavs hjälp eftersom det inte hade med testets mål 

att göra. Efter det var det fri körning av trainern. 

 

Deal with ethical issues 

Istället för ett kontrakt som skall skrivas på anpassades de etiska frågorna till testets 

relativt avslappnade karaktär. En muntlig information om syftet med testet och 

dokumentationen gavs där testpersonerna frågades om det var okej. Det var ingen som 

hade några problem med det. Det var inte heller någon som hade problem med att 

formulären inte var anonyma. Anledningen till att namn skulle anges på formulären 

var för att de sedan skulle kunna knytas samman med den personliga körstatistiken i 

datorn. På så sätt går det att se om personens svar överensstämmer med körningen. 

 

Evaluate, analyze, and present the data 

Dagen efter testet gjordes en sammanställning av formulärresultaten. (Se bilaga 4) En 

kortare sammanställning gjordes också för att skicka ut till eventuella kunder. När 

sammanställningen av enkäterna var gjord påbörjades en analys för att se vad 

observationer och formulären tillsammans pekade på för problem. En lista sattes upp 

över alla de saker som skapade problem eller som bidrog till att motivationen sjönk. 

3.3 Analys 

Det vara flera delar som behövdes för att analysera och komma fram till problem i 

Eco2Trainer. En av de stora delarna var naturligtvis formulären som sammanställdes 

och visade mestadels entydiga resultat. Formulären blev i själva verket en bekräftelse 

på de observationer som gjordes under testet och de kommentarer som också kom 

fram. Det är inte bara kommentarer som ger någonting utan också att se hur 

testdeltagarna hanterar träningsverktyget och hur de använder det. Observation och 

anteckningar blev en avgörande del av testet. Människor gör inte alltid som de säger. 

Det är därför bra att genom formulären få veta både vad testdeltagarna säger, och 

genom observationer hur de agerar. Allt sammanställdes genom en lista med saker 

som orsakar problem eller som användarna anser orsakar problem eller är störande. 

Listan vidareutvecklades med tänkbara lösningar. (Se under resultat) 
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3.4 Insamling av information 

För att gå till botten med hur underhållningsspel är uppbyggda och för att inte bara 

läsa om det i teorin gjordes ännu en informationsinsamling. En undersökning av tv-

spel för att hitta detaljer och inspiration för det nya upplägget av Eco2Trainer. Flera 

olika bil- och motorspel spelades men också andra typer av spel för att titta på 

menyupplägg och olika steg spelaren behöver göra för att ta sig vidare i spelen. Att 

göra denna typen av informationsinsamling kan vara tidskrävande men också ge nya 

infallsvinklar och idéer. 

3.5 Utveckling av struktur 

För att skapa en bra struktur för gränssnittet till Eco2Trainer samt ett passande 

upplägg av pedagogiken krävdes flera saker knytas samman. Serious gaming skulle stå 

för grundpedagogiken men måste anpassas till just detta ändamål. Serious gaming är 

ett brett område och har inga egentliga riktlinjer. Usability for the web (Brinck, Gergle, 

Wood, 2002) har varit en stöttepelare och en hjälp i utvecklingen av strukturen. Det 

hierarkiska upplägget har sin grund i boken men har inte följts fullt ut. Boken förklarar 

att alla gränssnitt måste anpassas efter syfte och mål. För att kunna göra det måste 

målgruppen väl kartläggas. (Brinck, Gergle, Wood, 2002) Fördelen i det här arbetet är 

att målgruppen träffades i användartest 1 och mycket information om hur upplägget 

bör se ut inhämtades där. 

För att få fram ett upplägg, en struktur som skulle passa för målgruppen och för syftet 

med trainern krävdes att slå ihop all kunskap som inhämtats och utveckla något nytt. 

Serious gaming blev grunden för det nya upplägget. Kunskapen från användartest 1 

guidade hur strukturen skulle se ut, hur enkelt och begränsat menystrukturen och 

upplägget skulle vara för att leda användaren rätt. Informationen från boken Usability 

for the web hjälpte till att vägleda. Boken är anpassad för webbsidor men det fanns en 

del saker som gick att plocka och anpassa efter arbetet. Med hjälp av skisser och post-

it lappar skapades en struktur utifrån de förutsättningar som fanns. En storyboard 

gjordes i Power Point för att visualisera hur flödet kunde se ut. Storyboarden 

granskades av alla projektdeltagare och synpunkter och förslag till förbättringar 

samlades in. Justeringar gjordes för att alla deltagare (StageIT AB) i projektet sedan 

skulle kunna arbeta med sina uppgifter. Under hela arbetets gång har alla i projektet 
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deltagit i möten för att se hur utvecklingen och arbetet fortskridit. Ändringar och 

justeringar har gjorts allt eftersom arbetet har gått framåt. 

 

3.6 Användartest 2 

Användartest 2 hölls i Göteborg på StageITs kontor 23/5 2008. Det var elva personer 

från Göteborgs Spårvägar som deltog. Deltagarna är busschaufförer eller 

bussinstruktörer. Det var åtta män och tre kvinnor och medelåldern var 51 år. De allra 

flesta hade datorvana.  

3.6.1 DECIDE 

Som redogjorts i bakgrundsdelen följdes ett ramverk för att underlätta förberedelser 

och genomförande. Här beskrivs hur varje del i DECIDE bearbetades i användartest 

2. Många saker liknar Användartest 1 men en anpassning fick göras för att just det här 

testet skulle fylla sitt syfte.  

Determine the goals and Explore the questions 

Målet med användartest 2 var att se om förändringarna som gjorts sedan användartest 

1 har givit positiva effekter. Det är också ett test för att se om målen är nådda. Är 

trainern motiverande och stimulerande? Är den självständig och lättanvänd? En annan 

sak som inte är lika viktigt för det här arbetet men viktigt för vidarearbetet är om 

menyerna och gränssnittet är självförklarande och om navigationen med ratt och 

pedaler fungerar. 

 

Choose the paradigm and techniques 

Ett frågeformulär skapades till användartest 2 (se bilaga 5). Formulären var till största 

del frågor som besvarades med hjälp av att kryssa i hur positivt eller negativt något var 

på en skala. Precis som vid användartest 1 fanns det sex olika grader för att ge 

användarna en bredd för åsikterna, tre frågor hade en bredd på sju alternativ för att 

kunna ha möjligheten att kryssa i ett mittenval. Formuläret liknar frågeformulären från 

användartest 1 men med vissa ändrade frågor. Flera av frågorna från det gamla 

formuläret stämde inte längre och kunde verka förvirrande. Det fanns dessutom nya 
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frågor som behövde besvaras. Observation används även i användartest 2 vilket visade 

sig vara en viktig metod i användartest 1. 

Identify the practical issues 

 

Design typical tasks: 

Testets olika uppgifter är att logga in, köra handledning, teoridel och de olika 

övningsmomenten, den slutliga uppgiften är att köra varvträningen för att få statistik. 

Maxtiden för att köra är 90 min och det är viktigt att se hur lång tid som krävs för att 

ta sig igenom grundträningen och få köra helvarv. Det fanns inga nedskrivna uppgifter 

utan trainern guidar användaren igenom uppgifterna med hjälp av begränsningar. 

 

Select typical users: 

Målgruppen för användningen av Eco2Trainer är busschaufförer. Alla tesdeltagare har 

erfarenhet av busskörning på ett eller annat sätt. De allra flesta är busschaufförer men 

det finns även ett fåtal som jobbar som bussinstruktörer. Testdeltagarna kom i 

grupper. Första gruppen bestod av bara en person, nästa grupp var fyra personer, 

sedan kom två grupper på tre personer. 

 

Prepare the testing conditions: 

Testet gjordes i ett avskilt konferensrum. På två olika bord riggades fyra bärbara 

datorer och rattar. På golvet placerades pedalseten.   

 

Plan how to run the test: 

Dagen innan gjordes pilottester för att hitta fel som kunde åtgärdas. Testerna gjordes 

av mig själv och StageIT. På testdagen var det fyra testgrupper som kom till StageITs 

kontor med en och en halv timmes mellanrum. Testet tog i vissa fall ungefär två 

timmar med besvarande av formulär inräknat. För att hinna med behövdes hjälp och 

därför fick Ida Gustavsson, StageIT hjälpa till att ta hand om testdeltagarna när de 

hade kört klart och skulle svara på formulär så att nästa grupp kunde börja köra. Jag 

ville ha möjligheten att observera alla testdeltagare eftersom det visade sig ge viktig 

information i användartest 1. Topplistan som skulle ha funnits med i Eco2Trainer 1.1 
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blev inte klar i tid. För att ändå få testa hur en topplista påverkar användare fördes en 

topplista vid sidan av. 

 

Deal with ethical issues 

Ingen känslig information lämnades av testdeltagare. Testet dokumenterades inte 

heller med videokamera. Däremot informerades deltagarna innan testet hur allting 

skulle gå till och vad syftet med deras deltagande var. De kunde själva avgöra hur länge 

se ville köra vilket också var en del i testet att se hur länge de valde att sitta framför 

trainern, maxtiden var dock 90 min. 

Evaluate, analyze, and present the data 

Användartestet sammanfattades först genom att föra in alla svar i ett och samma 

dokument (se bilaga 6). Eftersom nästan alla frågor besvarades genom att kryssa i en 

ruta hur väl en fråga överensstämde med personens åsikt gick det ganska fort att se ett 

sammanband mellan svaren. Det är lättare att jämföra siffror än skrivna åsikter. Alla 

anteckningar från observationerna samlades ihop och analyserades. Vilka av 

observationerna stämde med hur deltagarna svarat på formulären? Vad tyckte de och 

visade observationerna i så fall samma sak?  
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4. Resultat 

4.1 Användartest 1 

För att sammanfatta svaren från formulären, spontana reaktioner och kommentarer 

från testdeltagare är den stora bilden positiv. I figur 3 ses ett exempel på vilka 

svarsalternativ i grader testdeltagarna hade att välja mellan. 

 

Figur 3: Exempel från frågeformulär 

 

 

 

Näst intill alla deltagare, (fjorton av femton ställde sig på den positiva sidan) tycker att 

trainern är underhållande att köra och att den är lärorik. Alla förstår syftet och tycker 

att tanken med verktyget är bra. Elva av femton är mycket motiverade att minska sin 

bränsleförbrukning efter kursen, de övriga fyra står också på den positiva sidan av 

mitten.  

De allra flesta hade god hjälp av handledningsvarvet (tutorialn) som kördes först av 

allt. Under handledningsvarvet får användaren handledning och tips om de 

grundläggande momenten i sparsam körning under varvets gång. De flesta (tretton av 

femton kryssade i på den positiva sidan) kom ihåg tipsen de fick när de sedan körde 

utan handledning. Skulle användaren glömma av tipsen går detta varv att köra igen 

men det var det ingen som valde att göra så. 

Alla blev motiverade av statistiken som användaren får efter han/hon kört ett 

övningsvarv, nio av femton tyckte den var mycket uppmuntrande till en bättre 

körning. Många av deltagarna var ivriga att slå sina egna resultat och förbättra sig. 

Statistiken är en av de stora motivationskrafterna för att köra många varv. 

Deltagarna fick en kort teorigenomgång innan de testkörde. Denna teorigenomgång 

var mest fokuserad på miljöpåverkan och syftet med sparsam körning. Det var 

nästintill ingen information om hur sparsam körning går till rent praktiskt. Nästan alla 

tycker sig ändå förstå grunderna i sparsam körning väl, alla femton kryssade för den 

positiva sidan när frågan ställdes om de förstod grunden i sparsam körning. Detta är 

ett gott betyg för trainern och dess invävda teori. 
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De flesta kände att de förbättrade sig varv för varv vilket gav dem en positiv 

upplevelse och en vilja att fortsätta. Det är också ett tecken på att de förstår grunderna 

i sparsam körning och kan finjustera körningen från varv till varv. 

Det var nyttigt att få möta personer som passar in i målgruppen. Liten datorvana blev 

en stor begränsning för många. Datorvanan på testdeltagarna var jämt fördelade från 

liten till stor, en person kryssade för ingen datorvana alls. Problem som kom upp som 

testet inte var utformat för att få fram. Men all information togs med tillbaka för att 

bearbetas och hjälpa till utvecklingen. 

4.1.1 Problem 

Trots att det övergripande betyget var bra finns det många saker som måste förbättras. 

Inte minst när det gäller upplägget och att motivera användaren. Det är där serious 

gaming kommer in. Metoden skall infogas i träningsverktyget. Trainern är inte helt 

självständig än heller, mer teori och mer självförklarande gränssnitt behövs. Här 

kommer en lista på de viktigaste saker som bör ändras utifrån användartest 1. 

Upplägget 

Det nuvarande upplägget är lite för upprepande och tråkigt. Alla testdeltagare tycker 

att det skulle vara bra med olika moment. De skulle också önska sig fler banor när vi 

frågar dem muntligt. 

- Inlärningen fungerar ganska bra som den är men de flesta tror att de skulle bli mer 

motiverande att köra olika banor, motivation ökar ju också inlärningen. 

- Inlärningen kan byggas upp steg för steg med olika moment vilket skulle 

underlätta för många. 

- Det borde gå att välja moment att träna på och även välja moment att köra med 

handledning. 

Lösning 

Upplägget på Eco2Trainer har ändrats. Ett serious gamingupplägg har nu använts. De 

viktiga delarna i sparsam körning har blivit olika övningsmoment. Användaren får på 

så sätt träna en sak i taget och måste bli godkänd på alla övningsmomenten för att få 

köra ett helt varv. Ett liknande upplägg återfinns i många spel. Bil- och motorspel har 

ofta ett liknande upplägg med olika övningsmoment och banor som blir körbara ju 

längre spelaren tar sig i nivåerna. För att ge användaren den bakomliggande teorin och 
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informationen om sparsamkörning sätts tydliga begränsningar. Det ända som är 

upplåst och valbart för användaren när den loggar in första gången är en teoridel, en 

bildvisning med text som förklarar syftet med sparsam körning. När teoridelen blir ett 

handledningsvarv upplåst. Användaren har då två val; se teoridelen igen eller köra 

handledningsvarvet. Handledningsvarvet körs av användaren och till sin hjälp har han 

eller hon en berättarröst som talar om vad det är viktigt att tänka på i de olika 

trafiksituationerna som finns längst den virtuella banan. När handledningsvarvet är 

färdigt blir det första övningsmomentet upplåst. Alla övningsmomenten inleds med 

teori. Övningsmomenten har olika uppsatta mål. Det lägsta målet måste uppnås för att 

momentet skall godkännas. När momentet är klart får användaren antingen en stjärna 

om han eller hon nått upp till den satta nivån eller blir ombedd att träna mer för att nå 

upp till den satta nivån. Stjärnorna finns i tre olika nivåer; guld, silver och brons. Om 

användaren får en bronsstjärna kan han eller hon senare gå tillbaka och jobba upp den 

stjärnan till en högre nivå, silver eller guld. Detta för att skapa en motivation till att 

träna mer och bli bättre.  

Bankörningen, det hela varvet ser ut precis som det gjorde innan användartest 1. 

Användaren kör en virtuell bana där det finns rödljus att stanna för, busshållsplatser 

som skall stannas vid, rondeller som skall anpassas fart till och backar som skall köras 

igenom på sparsammaste sätt. Användaren får statistik efter varje varv och kan på så 

sätt jämföra sina resultat och försöka förbättra sig själv. En topplista har också kommit 

till för att motivera användarna ännu mer och tävla mot varandra i klassen eller i 

företaget. Användaren får feedback och tips efter varvet och är det någon del som 

varit genomgående under normal nivå till exempel om användaren accelererat på fel 

sätt för många gånger rekommenderas användaren att gå tillbaka till övningsmomentet 

för just den delen och träna mer. Om övningsmomentet skall köras en andra gång 

finns valet att se på teori och köra med handledning. 

 

Gränssnitt- Inloggning, skapa ny användare 

- Användaren förstår inte att det är tangentbordet och musplattan som skall 

användas eftersom de sitter framför en ratt.  

- Många av testpersonerna har ingen eller liten datorvana och har aldrig skapat ett 

användarkonto förut. Det behövs instruktioner och tydligare gränssnitt.  
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- När ett användarkonto har skapats skall användaren inte behöva logga in, denna 

inloggning skall ske direkt när kontot har skapats. 

- De feedbackrutor som kommer upp, till exempel ”en ny användare har skapats” 

eller ”tryck på ok för att fortsätta” är helt onödiga. Den feedbacken de bidrar med 

får användaren på andra sätt. 

- Tiden innan användaren loggas ut måste vara längre då det måste finnas tid att 

titta på statistiken.  

Lösning 

Inloggningen tas bort. Användaren skall inte behöva luta sig över ratten för att 

använda tangentbord och mus. Alla val görs med ratt och pedaler. Det gör också att 

trainern blir mer lättförstålig och självständig eftersom ingen hjälp vid inloggningen 

behövs, det var där det krävdes mest hjälp under testet. För att ersätta inloggningen 

skapar administratören ett användarkonto till alla på företaget, i klassen eller vad det 

nu kan vara. För användaren innebär det att den skall hitta sitt namn i en lista och välja 

det för att kunna köra. När antalet namn når en viss gräns får först ett val göras inom 

vilka bokstäver användarens namn ligger för att undvika att behöva bläddra igenom 

allt för många namn. 

 

Gränssnitt- Meny 

När användaren har loggat in kommer han eller hon direkt till statistiksidan. De val 

som finns att göra ligger på ett ställe där de är svåra att se. 

- Det borde finnas en meny där valen kan ligga. Antingen kan användaren komma 

till en menysida direkt efter inloggningen där det går att välja statistik, 

handledningsvarv eller ny övning, eller så får det finnas en bättre belägen meny på 

statistiksidan. 

- Tutorial är ett svårförstått ord för målgruppen. Ett namnbyte är önskvärt. 

Lösning 

Upplägget på hela gränssnittet har ändrats och menyer tillkommit. Alla navigation i 

menyer görs med ratten och val av en knapp görs med gaspedalen. Första menyn 

består av ett namnval där användaren skall hitta sitt namn för att logga in på sitt 

personliga konto. När namnet är funnet trycks gaspedalen ned för att välja och gå in 
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på kontot. Nästa meny är en grundmeny där val av övning görs. Allt utom en teoridel 

är låst i grundmenyn när användaren går in första gången. Allt eftersom användaren 

kommer längre och längre i sin träning blir fler och fler val upplåsta. När alla de olika 

övningsmomenten är genomförda låses slutligen banträningen upp. När en övning 

väljs med gaspedalen i menyn startas övningen automatiskt med en kort inledande 

teoridel. Vid första gången banträningen körs sätts körningen igång direkt. Är det inte 

första gången användaren väljer banträningen hamnar han eller hon på sin personliga 

statistiksida. På statistiksidan finns en meny där det går att välja förklaring för 

statistikuppgifterna, att se sin personliga utvecklingskurva, att se topplistan med andra 

användare eller att köra banträning.  

 

Berättarrösten - coachning 

Den coachande rösten under övningsvarven behöver finjusteras. Det är många gånger 

den är otydlig. 

- När användaren gasar med mer än 60 % eller mindre än 40 % gas uppmanar 

coachen att gasa bestämt. Detta tolkas som att användaren skall gasa mer. Det var 

många testpersoner som inte kunde förstå detta eftersom de gasade med gasen i 

botten. Ett tillägg i texten bör göras om användaren gasar för mycket eller för lite. 

- När användaren närmar sig en busshållplats uppmanas han eller hon att släppa 

gasen och rulla fram. Ibland, när det är uppförsbacke går det inte att rulla eftersom 

bussen står näst intill still. Då gasar användaren men blir genast tillsagd att släppa 

gasen och rulla fram. Detta är både förvirrande och irriterande. 

Lösning 

Nya texter tillkommer eftersom nya moment skapas. Texterna som finns justeras och 

förbättras för att bli mer tipsande och mindre uppmanande. 

 

Statistik 

Statistiken som kommer upp efter att ett varv är kört är uppskattad och intresserar 

användaren mycket. Men den behöver förbättras för att vara mer självförklarande. 

- Enheter till de olika siffrorna behövs för att kunna relateras till verkligheten. 
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- En uträknad tid för hur lång tid varvet tog borde ersätta sluttid som egentligen är 

helt ointressant i sig. 

- De olika sakerna som mäts, tex medelförbrukning borde förklaras på något sätt. 

Under test går det bra för då finns en testledare som kan förklara om något är 

oklart. För att ersätta den testledaren kan en pop-up ruta komma fram när 

användaren klickar på eller drar musen över rubrikerna. 

- För att användaren skall kunna utvecklas borde den få tips på vad den kan tänka 

på till nästa gång utifrån statistiken. Tex försök släppa gasen tidigare och 

accelerera med mindre gas… 

- En utvecklingskurva som tydligt visualiserar hur körningen utvecklat sig hade 

underlättat för användaren. Den skulle då räkna ut något medeltal för hela 

körningen så att användaren inte stirrar sig blind på bara en siffra. I användartestet 

sågs tendenser till fokusering på medelförbrukningen medan de andra värdena föll 

i glömska. 

Lösning 

När ett varv är kört får användaren feedback på sin körning. Trainern försöker göra 

användaren ännu bättre. Feedbacken består av uppmuntran, tips och förslag på vad 

som behövs tränas mer på. Sedan kommer användaren till statistiksidan. Enheter har 

lagts till för att underlätta jämförandet med körning i verkligheten. En förklaring finns 

för alla de olika enheterna vilket ger en möjlighet att få en djupare inblick i de olika 

mätresultaten. Förklaringarna går att nå genom ett val i menyn på statistiksidan. Sedan 

används ratten för att gå mellan de olika värdena. 

 

4.2 Eco2Trainer 1.1 

Det här är en beskrivning av hur Eco2Trainer blev efter att de flesta lösningarna från 

användartest 1 implementerats. Det är dessa saker som testas tillsammans med om 

trainern nått de uppsatta målen i användartest 2. 
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4.2.1 Upplägget 

Upplägget är en avgörande del i hur användaren bemöter produkten. Här är en 

beskrivning hur användarens väg genom träningen i Eco2Trainer ser ut. Steg ett är en 

meny där det går att välja vilket namn användaren vill logga in som. Efter att 

användaren valt sitt konto och kommit till den första menyn är bara ett val som heter 

introduktion valbart (se figur 4). 

  

 

Introduktion och handledning 

Introduktionen är ett bildspel som tillsammans med en berättarröst och text förklarar 

syftet med sparsam körning och ger grundläggande information. Efter introduktionen 

är gjord tas användaren tillbaka till grundmenyn där ännu ett val har låsts upp. Detta 

val är handledning. Handledningen går ut på att användaren kör ett helt varv av den 

virtuella banan och längst vägen får handledning av en berättarröst. Rösten ger tips för 

olika trafiksituationer. Handledningsvarvet är tänkt att få användaren att direkt efter 

introduktionen förstå vad sparsam körning går ut på men samtidigt få vara med och 

köra själv efter att bara suttit och lyssnat på introduktionen. Det enda sättet som en 

användare inte kan få godkänt på handledningsvarvet är om han eller hon kör av 

vägen. Om användaren inte får godkänt låses inte nästa steg upp. Det finns flera 

anledningar till att nästa val är låst ända tills steget innan är avklarat. Dels begränsar det 

användaren att göra allting i rätt ordning, dels gör det att användaren går igenom alla 

Figur 4: Grundmeny 
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steg och får ta del av all information och slutligen motiverar det användaren till att 

faktiskt gå igenom hela träningsprogrammet. 

Övningsmoment 

 För att göra det enklare för användaren att ta in alla tips och förstå grunderna i 

sparsam körning delades all information upp i fyra olika övningsmoment. Varje 

moment inleds med att berättarrösten förklarar vad som är viktigt att tänka på i just 

den övningen. De olika momenten representerar fyra viktiga grunder i sparsam 

körning. De fyra övningsmomenten döptes till ”Start och ivägrullning av fordon”, 

”Motorbroms”, ”Framförhållning” och ”Backkörning”. Efter att handledningen körts låses 

Start och ivägrullning av fordon upp. I den övningen får användaren träna på att starta 

upp och accelerera fordonet på sparsammaste sätt. När den korta övningen är klar 

kommer en ruta upp som visar resultatet av övningen. Rutan visar medelförbrukning 

och medelhastighet. Informationsrutan ger också feedback som säger om övningen är 

godkänd eller inte. Idag finns det bara två nivåer. Antingen klarades inte övningen och 

då får användaren försöka igen, eller så klarades övningen och användaren kommer 

tillbaka till grundmenyn där det finns en guldstjärna i kanten av det övningsmomentet 

som gjorts.  

Motorbroms är nästa övningsmoment som blir upplåst efter Start och ivägrullning av 

fordon. Övningsmomentet går ut på att använda gasen och bromsen så lite som 

möjligt och motorbromsa istället för att spara bränsle. Nästa moment är 

Framförhållning och övningen bygger på att användaren skall försöka titta långt fram 

för att tajma sin fart och slippa stanna för ett trafikljus och en cirkulationsplats. Den 

sista övningen är Backkörning där användaren skall köra upp för en lång backe och 

försöka hålla jämn gas och förhindra nedväxling. När alla de fyra övningsmomenten är 

genomförda och klarade blir den sista övningen upplåst. 

Fri körning 

Den sista delen i trainerns upplägg kallas ”Fri körning” och innehåller originalupplägget. 

I Frikörningen får användaren köra hela varv på den virtuella banan utan handledning. 

Banan leder både genom tätbebyggt område med trafikljus och låga hastigheter och 

landväg med fler backar och högre hastigheter. Det finns busshållsplatser längst hela 

banan som användaren skall stanna vid. Berättarrösten ger råd och en tipsande text 

dyker upp vid instrumentbrädan när användaren gör större misstag eller bryter mot en 

regel. Till exempel när han eller hon kör mot rött. I den fria körningen gäller det för 
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användaren att komma ihåg allt den lärt sig hittills. Efter varje varv får användaren se 

statistiken för varvet. Statistiken presenteras i en tabell (se figur 5).  

 

Det är värden som medelförbrukning, medelhastighet, totalförbrukning, tid för varvet 

och så vidare som presenteras. De olika värdena visar tillsammans hur sparsamt varvet 

var. Om en användare till exempel har förbrukat väldigt lite i sin medelförbrukning 

kanske den även har kört väldigt långsamt vilket gör att medelhastigheten blir låg. Det 

är inte ju inte önskvärt att köra för långsamt, då hade det varvet varit långt ifrån ett 

optimalt varv. Statistiken har visat sig vara en stor motivationshöjare och användarna 

tycker att det är roligt att tävla mot sig själv och slå nya rekord.  

Figur 5: Statistiksidan 

 

4.2.2 Gränssnittet 

Gränssnittet har fått ett nytt utseende. Mycket beroende på att ett nytt sätt att navigera 

har implementerats. Nu används ratt för att navigera i menyerna och gaspedalen 

används för att göra ett val. Tidigare fick användaren luta sig över ratten för att nå 

tangentbordet och musplattan på den bärbara dator som fungerar som skärm. 

Menyerna består av boxar som är något transparenta. Varje box är ett val och när just 

den boxen är markerad förändras den för att tydligt visa att den är aktiv (se figur 6).  
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När användaren vrider på ratten flyttas boxarna i en båge vilket gör att många val kan 

få plats även om de inte är synliga. Det finns flera olika menyer; en meny där alla namn 

finns, en grundmeny med val av övningsmoment och en mindre meny som ligger på 

statistiksidan. Samma färger och känsla på bakgrund har behållits från föregående 

version av Eco2Trainer men gjorts om något. 

Figur 6: Namnmeny med markerat val 

4.2.3 Statistiken 

Statistik är en viktig del i Eco2Trainers koncept. Den har visat sig motivera och den ger 

information om hur användaren utvecklas i sin körning. Statistiken har inte förändrats 

så mycket i version 1.1 av Eco2Trainer. När en användare kört ett varv kommer först 

en ruta upp som ger feedback och uppmuntrar 

användaren (se figur 7). Där står också 

medelförbrukning och medelhastighet. Dessa två 

värden är de som fokus ofta ligger på. En 

kombination av dem visar hur sparsam körningen har 

varit. Efter en stund byts informationsrutan ut mot 

statistiksidan. De övriga värdena som presenteras 

där är; vilken övning i ordningen det var, datum, tid 

då varvet startades, varvets totaltid, övningens 

totalförbrukning av bränsle, antal växlingar, medelvarvtal och sträckans 

nollförbrukning. För varje varv en användare kör listas dessa värden. Värdena sparas 

sedan och nästa gång användaren loggar in går det att se hur det gick sist och om han 

ndare kört ett varv kommer först 

en ruta upp som ger feedback och uppmuntrar 

användaren (se figur 7). Där står också 

medelförbrukning och medelhastighet. Dessa två 

värden är de som fokus ofta ligger på. En 

kombination av dem visar hur sparsam körningen har 

varit. Efter en stund byts informationsrutan ut mot 

statistiksidan. De övriga värdena som presenteras 

där är; vilken övning i ordningen det var, datum, tid 

då varvet startades, varvets totaltid, övningens 

totalförbrukning av bränsle, antal växlingar, medelvarvtal och sträckans 

nollförbrukning. För varje varv en användare kör listas dessa värden. Värdena sparas 

sedan och nästa gång användaren loggar in går det att se hur det gick sist och om han 

Figur 7: Feedbackruta 
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eller hon lyckats förbättra sig denna gång eller inte. Det går också tydligt att se hur 

utvecklingen har varit för användaren. Även om varje varv inte är en förbättring kanske 

utvecklingen ändå har varit positiv. 

4.3 Användartest 2 

Det andra användartestet i det här projektet gav positiva indikationer på att arbetet har 

varit lyckat. Alla lösningsförslag hade inte hunnit implementerats i trainern med de 

viktigaste fanns med. Testets resultat är baserade på frågeformuläret (se bilaga 5) som 

alla testdeltagare fyllde i men också på observationer. En person hade stora problem 

under testet och kunde inte genomföra alla uppgifter, testdeltagaren kunde inte hålla 

sig på den virtuella vägen. En annan testdeltagare hade inte med sig sina glasögon, 

personen genomförde alla uppgifter men svarade på formuläret utifrån hur han 

upplevde det utan glasögon. Detta bör kommas ihåg om en åsikt sticker ut. 

Upplägget 

Upplägget hade ändrats en hel del från användartest 1. Därför var det viktigt att testa 

hur användare uppfattar det. Användarna var positiva till det styrda upplägget med 

låsta banor som också gör att de blir guidade genom körträningen. Sju av elva ställer 

sig på den positiva sidan på frågan om upplägget fungerade. De olika 

övningsmomenten gör också att testdeltagarna känner att de får hjälp att lära sig 

grunderna i sparsam körning. De allra flesta tycker att övningsmomenten ger dem den 

hjälpen, nio av elva är positiva. Ungefär hälften, fem av elva tycker att det är lagom 

många övningar. De resterande, utom en kunde tänka sig ytterligare övningar vilket får 

ses som positivt. Det kan tolkas som att de gillar upplägget och de olika 

övningsmomenten. Det var ingen som tyckte att övningarna var alldeles för lätta men 

fem deltagare tycker att de är något lätta. Fem tycker att de är lagom och en tycker att 

de är något svåra. Svårighetsgraden är en motivationsfaktor och är bra att få åsikter 

om. Teoridelen som är det första användaren får ta del av när den är inloggad i 

Eco2Trainer ses som lagom lång för sex av elva deltagare, fyra tycker att den kunde 

varit något längre och en tycker att den är något för lång. Genom observationer och 

kommentarer har det visat sig att testdeltagarna tycker att teoridelen är viktig och att 

det är bra att den finns. Nio av elva säger sig komma ihåg teorin och kunna utnyttja 

den i den fria körningen till viss del men ingen säger sig komma ihåg mycket och ha 

stor hjälp av den. Åtta testdeltagare anser att berättarrösten hjälpte dem till en mer 

sparsam körning men ingen var jättepositiv. Detta kan bero på den icke helt färdiga 
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justeringen av hjälp från berättarrösten. Den kan på vissa ställen upplevas som 

störande. 

Gränssnittet 

Alla utom en gillar sättet att navigera med ratt och pedal och någon fäller en spontan 

kommentar att gränssnittet är ”fräckt” medan en annan skriver i sitt formulär att 

gränssnittet är lite ”rörigt”. Vid observation går det ändå att tydligt se att gränssnittet 

fungerar. De flesta använder också ratten automatiskt utan att få instruktion om det 

från trainern. 

Statistiken 

Statistiken mellan varven är den största motivationskraften enligt observationer. Nio 

av elva ställer sig positiva till frågan om statistiken uppmuntrade dem att köra ännu 

bättre. Även topplistan var viktig för att motivera de flesta att köra ännu bättre, åtta av 

elva tyckte att topplistan mer eller mindre gjorde dem motiverade till att förbättra sina 

resultat. När det kommer till frågan om de kände att deras körning förbättrades 

successivt ställer sig åtta stycken på den positiva sidan men ingen är jättepositiv. Detta 

kan bero på det låga antalet varv som flera testdeltagare körde. Genom observationer 

syns det ganska tydligt att vissa deltagare är mer fokuserade på att ”vinna” över sig 

själva och andra. För vissa räcker det att göra ett bra varv innan de är nöjda. Statistiken 

ger alla de olika typerna av personer något tillbaka. De som försöker slå sig själva får 

resultat att förbättra och de som inte är så noga med att ”vinna” kan ändå se hur de 

har utvecklat sig under körningens gång. 

Allmänt 

Åtta av elva tycker att körkänslan med ratt och pedaler är mer eller mindre positiv. Tio 

testdeltagare är mer eller mindre motiverade att sänka sin bränsleförbrukning efter 

kursen och alla kan rekommendera kursen till andra. De flesta kände sig nöjda med sin 

körning och alla var motiverade att köra mer i trainern. Alla elva tycker också att 

Eco2Trainer är underhållande, dessutom känner alla deltagare utom en att de fått en 

grund i sparsam körning. 
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5. Diskussion 
Jag kommer under denna del i arbetet att skriva fritt hur jag tycker och tror. Jag 

kommer diskutera runt resultatet av arbetet, serious gaming, genomförandet, 

validiteten, slutsatsen av arbetet och fortsatt arbete med Eco2Trainer. 

5.1 Resultat 

Inställningen till Eco2Trainer har varit positiv av testdeltagarna. Resultaten från både 

användartest 1 och 2 har varit positiva men också gett bra indikationer på vad som 

behövs göras härnäst. Eco2Trainer är ju inte helt färdig än men den har kommit långt i 

utvecklingen. Självklart går det alltid att utveckla den ännu mer men för den här 

versionen är det enligt mig inte så stora justeringar och detaljer som skall ändras och 

läggas till för att Eco2Trainer skall vara väl fungerande. Användartest 2 var för det här 

arbetet ett viktigt bevis på att arbetet har varit lyckat. Jag tycker att jag lyckats anpassa 

serious gaming till Eco2Trainer och genom serious gaming skapa ett mer motiverande 

verktyg. Jag var i början orolig för testdeltagarnas inställning till verktyget på 

användartesterna. Det kunde bli ett hinder om deltagarnas inställning var negativ till 

simulatorer och digitala verktyg. Testerna har visat att hur än åsikten av simulatorer 

och träningsverktyg i virtuella världar var när deltagarna kom till testet så var den i de 

flesta fall positiv när de gick där ifrån och det gör mig hoppfull. 

Originalversionen av Eco2Trainer var bara en del i utbildning av sparsam körning. För 

att få ett sammanhang krävdes en muntlig föreläsning med teori.. Nu finns teorin 

inbakad i trainern och ett helt moment är bara teori; introduktionen. Jag trodde att 

introduktionen skulle vara för lång för testdeltagarna i användartest 2. Jag själv satt och 

suckade och lyssnade knappt när jag körde pilottest. Testet visade att jag hade fel, 

vilket gör mig glad. Testdeltagarna som var busschaufförer och bussinstruktörer tyckte 

att introduktionen var lagom lång eller möjligtvis lite för kort. De var intresserade av 

teorin och tyckte den var intressant. En person tyckte till och med att det var den mest 

motiverande delen i hela testet. Det känns väldigt positivt. 

Ett problem som jag har funderat mycket runt är lösenord och säkerhet. Inga lösenord 

eller andra hinder finns för att gå in på någon annans konto vilket kan skapa problem. 

Under användartestet har det inte varit något problem men då är det en kontrollerad 

miljö. I originalversionen fick användaren skapa ett användarkonto men namn och 

lösenord första gången han eller hon loggade in. När den nya navigationen med ratt 
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och pedal implementerades försvann möjligheten till tangentbord. Skapandet av 

användarkonton och inloggning skapade också stora problem för vissa användare då 

de aldrig hade gjort något liknande innan. Att använda någon princip som från dator- 

och tvspelsvärlden där bokstäver väljs från en lista kändes krångligt och hade nog ställt 

till det för användare som aldrig använt den principen innan. I målgruppen för 

Eco2Trainer har testerna visat att det inte är många som har datorspelsvana. Efter 

diskussioner beslutades att det fick bli öppna användarkonton. När användaren loggar 

in får den en välkommstext som visar vilket namn som är inloggat. Namnet ligger 

också kvar uppe i höger hörna när användaren är i någon av menyerna. Dessa detaljer 

hjälper användaren att se om den loggat in på fel användarkonto. 

5.2 Serious gaming 

När jag började leta information om serious gaming hade jag inga större 

förkunskaper om vad det handlade om. Jag visste i stora drag vad det gick ut på och 

hade hört att det var en ansats som var på väg att bli populär. Första tiden gick till åt 

att hitta någon form av sammanfattning som beskrev vad serious gaming var, jag 

ville ha en överblick för att senare kunna gräva djupare. Någon sådan 

sammanfattning hittade jag inte och insåg ganska snart att serious gaming inte är 

någon metod som följer uppsatta punkter eller har några tydliga riktlinjer. Jag fick 

helt enkelt skapa min egen syn på vad serious gaming är och hur det skall användas. 

För att se vad andra hade för syn på serious gaming försökte jag hitta spel på 

Internet och skapa mig en uppfattning utifrån dem. Självklart sökte jag även efter 

information i textform. Det finns en hel del olika typer av spel och träningsverktyg 

som påstår sig vara serious games. Flera spel som jag har testat anser jag inte 

överensstämma med min bild av serious gaming. Jag tycker att pedagogiken och 

syftet med spelet eller träningsverktyget är det viktigaste. Många spel verkar bara ha 

tagit ett ämne och gjort det till ett spel utan vidare eftertanke. För mig är det just hela 

tanken med spelets upplägg och hur spelaren skall lära sig som är det väsentliga. Det 

har både sina för- och nackdelar att skapa sig en fri bild. Det gick att plocka 

guldkorn för att anpassa metoden till arbetet men det var samtidigt svårt att skilja på 

vad som var serious gaming och vad som var något annat eftersom riktlinjer inte 

existerar. För mig fungerade det ändå bra, jag skapade mina egna uppfattningar med 

grund av mina kunskaper i användbarhet och användarvänlighet. Det som krävde 

mer arbete var att få ihop serious gaming med hur människans hjärna fungerar och 

 41



hur vi blir motiverade att fortsätta träna eller spela. Psykologin bakom visade sig i 

allra högsta grad gå hand i hand med serious gaming.  

Det är ingen nyhet att försöka förena spel och inlärning. Serious gaming kan ses som 

en modernare och mer genomtänkt form av edutainment som inte bara riktar sig till 

barn och ungdomar. Ett problem med spel eller träningsverktyg som använder 

metoder av det här slaget är att de ofta har en låg budget och får en stämpel som 

tråkiga spel. (Linderoth 2007) Jag tror att serious gaming kommer att komma mycket 

längre än tidigare metoder. Det används inom så pass viktiga sammanhang där det 

finns stora resurser. Till exempel i militära och medicinska sammanhang.  

Linderoth (2007) delade in pedagogiska tv- och datorspel i tre generationer. (se 

under Bakgrund, Serious gaming) Den första generationen kan tolkas tillhöra 

edutainment, spelen är stela, kontrollerade och inriktade på direkt lärande. Den andra 

generationen är mer komplex och friare. Här går det att nå målet via olika vägar, 

spelet är mer individuellt anpassat. Tredje generationen handlar om det pedagogiska 

användandet av datorspel och det sociala dataspel kan skapa. Jag påstod att serious 

gaming kan tillhöra både den andra och den tredje generationen även om det till 

största del tillhör den tredje generationen. Enligt mig är det sociala som finns med i 

den tredje generationen inte nödvändigt för serious gaming även om det många 

gånger kan vara en fördel och en motivationskraft för att spela eller träna. Jag tror 

det handlar om en individanpassning. Vissa individer lär sig mer och blir mer 

motiverade om de ingår i ett socialt nätverk där resultat jämförs och saker kan 

diskuteras medan andra bara blir stressade och sitter hellre för sig själva och spelar 

eller tränar.  

5.3 Genomförande 

Arbetsgången har fungerat mycket bra, det var nyttigt att få en rivstart med mycket 

informationssamling direkt. På så sätt har det senare i projektet funnits kunskap och 

teori att luta sig tillbaka mot. Arbetet har genomförts i ett projekt för utveckling av 

Eco2Trainer. Det har alltså varit andra som har jobbat med olika delar i 

träningsverktyget. För att ha bättre överblick för hur processen har gått framåt men 

också för att få struktur och disciplin i mitt arbete har jag suttit på StageITs kontor 

och jobbat kontorstider. Jag har hela tiden haft stöd från de andra i projektet men 

framförallt någon att diskutera och bolla idéer med. Det har självklart även funnits 

problem i arbetet. Tidsbrist för att få klart allt, all teknik bakom innan testen har varit 
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hektiskt för dem som arbetat med den biten i projektet. Det har påverkat mig på det 

sättet att validiteten på testerna har varit i riskzonen. För att testa något som inte är 

lika färdigt som det var tänkt kräver att testets upplägg ändras. Nu har det fungerat 

bra ändå. Användartest 2 stötte på stora problem. Från början var testet tänkt att 

göras på ett företag i Eskilstuna men de ville inte ha något test förrän senare, efter 

mitt arbetes slut. I stället ställde ett bussbolag som heter Smålandsbuss upp och en 

resa till Jönköping för att testa med busschaufförer där började planeras. Ganska 

snart drog Smålandsbuss sig ur på grund av bristen av chaufförer som skulle kunna 

delta i testet. Detta inträffade en vecka innan det tänkta testtillfället och arbetet 

koncentrerades på att söka testdeltagare till ett test i Göteborg i stället, i StageITs 

lokaler. Göteborgs Spårvägar kontaktades och ställde upp med busschaufförer och 

instruktörer för bussutbildning. Ett nytt formulär utformades men efter pilottester 

kvällen innan användartest 2 visade det sig att några av frågorna inte riktigt stämde. 

Jag hade inte varit helt insatt i vad som hade hunnit komma med i Eco2Trainer 1.1 

och inte. Detta misstag gick nog inte att se för någon som inte visste om det men jag 

var ändå orolig att förvirra användarna något. Det visade sig inte vara något 

problem. 

5.4 Validitet 

Jag anser att validiteten i arbetet får ses som hög. Testdeltagarna vid användartesten 

passade målgruppen väl, ålderspridningen och könsfördelningen var ett plus för att 

skapa en bredd. Datorvanan hos testdeltagarna var också varierande vilket var bra 

för att se brister i hur självförklarande och självständig Eco2Trainer var. Testmiljön 

var inte speciellt kontrollerad och kan medföra att validiteten sjunker något beroende 

på hur man ser det. För att klara av att testa det antalet människor som gjordes fanns 

inga andra resurser än att studera flera i taget. Eco2Trainer kommer förmodligen 

dessutom användas i klassrum eller på ställen där flera personer tränar samtidigt. Så 

användartest 1 och 2 gjordes egentligen i en naturlig miljö för Eco2Trainer. Jag fick 

nu när testet genomfördes i grupp också med observationer av interaktion mellan 

deltagare och vad det gjorde för engagemanget bland testdeltagarna. Med 

frågeformulär fick jag en övergripande blick av vad testdeltagarna tyckte och med 

observationer kunde detaljer och mönster i ageranden hittas. Det som kan sänka 

validiteten är egentligen detaljer. Ett exempel är att topplistan inte fungerade till 

användartest 2, en temporär tavla där de bästa resultaten skrevs fick ersätta den. 
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5.5 Slutsats 

Nu när arbetet är så gott som klart är det inte så svårt att se en slutsats. Arbetet har 

flutit på bra och det har underlättat en hel del att ha suttit och arbeta kontorstid på 

StageIT. Det största problemet i arbetet som främst har handlat om realiseringen av de 

förbättringar jag tagit fram, har varit tiden. Annars har problem som kommit upp lösts 

på ett bra sätt. Arbetet har varit lyckat och resultaten från användartest 2 visar att 

målen med arbetet är nådda. Eco2Trainer är idag ett självständigt och stimulerande 

verktyg för sparsam körning. Jag har under användartest 2 kunnat sitta tyst och se på 

när Eco2Trainer gör jobbet med teorigenomgång, pedagogisk genomgång av de 

viktigaste körmomenten och låter användaren köra fritt men ändå stöttar han eller 

henne med tips. Jag har också under testet sett hur vuxna människor bara måste köra 

en gång till fast att tiden egentligen är ute. Antingen för att slå sitt egna eller andras 

bästa resultat. Jag har hört hur busschaufförer förvånat sagt halvt till sig själva, halvt till 

mig; ”Det här va ju kul!”. Jag var ganska säker redan innan jag samlade ihop och 

sammanställde frågeformulären från användartest 2 att omdömet var gott. Formulären 

gav mig bekräftelsen. Svaret på min frågeställning ”På vilket sätt kan Eco2Trainer 

vidareutvecklas till ett självständigt och stimulerande verktyg för att träna sparsam körning med hjälp 

av serious gaming?” är egentligen den här uppsatsen. I stora drag är svaret att samla in 

information och förstå teorin bakom, sedan försöka plocka godbitar för att anpassa till 

just den här produkten. Användartesterna har i det här arbetet varit en 

informationsinsamlare och resultaten från testerna har visat vilka delar som behöver 

arbetas med.  

Trotts att trainern idag inte är helt klar kan jag ändå med glädje säga att arbetet har 

varit lyckat och jag har nått de uppsatta målen. 

5.6 Fortsatt arbete  

Eco2Trainer är enligt mig ett bra verktyg för sparsam körning och har stor potential. 

Först och främst finns det en del små förändringar som inte har funnits utrymme till i 

tidsramen. Nu när jag lämnar projektet är Eco2Trainer fortfarande inte riktigt klar. I 

det stora är den relativt klar med nytt upplägg, nya menysystem och så vidare men det 

finns detaljer som kommer jobbas vidare med.  
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Upplägget 

Upplägget är i stort bra och användarna tycker att det fungerar. Detta är glädjande 

eftersom det var det största arbetet i det här projektet. För att göra upplägget ännu 

bättre anser jag att följande delar borde finnas med.  

En topplista, det finns ingen fungerande topplista idag vilket visat sig både i teorin och 

på tester vara en viktig motivationshöjare. Introduktionen är viktig och innehåller bra 

information men kan utvecklas med mer interaktion för användaren. Den är idag 

ganska lång men användarna tycker inte att den skall vara kortare. Det är några som 

inte säger sig komma ihåg så mycket av teoridelen när de sedan kör därför tror jag att 

längden kan vara kvar men mer interaktion med användarna gör att de kommer ihåg 

mer.  

När ett övningsmoment klarats finns det idag bara två saker som kan hända; antingen 

klarades inte övningen och användaren får försöka igen. Eller så klarades övningen 

och användaren får en guldstjärna. I mina lösningar hade jag med tre olika nivåer; guld, 

silver och brons. Tidsramen gjorde att bara en nivå finns med i nuläget. Det var flera i 

användartest 2 som tyckte att svårighetsgraden på övningarna var lite låg. Den höjs 

automatiskt genom att göra tre nivåer med olika svårighetsgrad. Jag tycker att nivån för 

att klara övningen, alltså få en bronsstjärna skall vara ganska låg för att du skall kunna 

ta dig vidare utan att fastna någonstans och inte få nästa övning upplåst. Nivån för att 

få en guldstjärna tycker jag däremot skall vara ganska hög. Användaren skall helst 

behöva göra övningen några gånger för att få den. På det sättet ”luras” användaren till 

att träna mer än den skulle ha gjort annars.  

I de olika övningsmomenten måste det också finnas referenser. Användaren borde få 

se de olika nivåerna och hur långt den har kvar för att nå dem. I dag när resultaten för 

en övning visas har användaren ingen aning om det är ett bra eller dåligt resultat 

eftersom den inte har nåt att jämföra med. Resultaten sparas inte heller så användaren 

kan inte jämföra med sitt senaste försök. Den feedbackruta som kommer upp idag 

efter en avklarad uppgift både i övningsmomenten och i den fria körningen borde 

ligga kvar längre eller få tryckas bort av användaren med hjälp av gasen. När 

användaren sedan kommer till den fria körningen skulle en mer detaljerad feedback 

vara önskvärt. Feedbacken kunde ge konkreta tips inför nästa varv eller 

rekommendera användaren att gå och träna ett övningsmoment. Jag tycker att det 

saknas en hjälp om hur man som användare kan förändra sin körning för att förbättra 

sina resultat. 
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Det är flera personer som under både användartest 1 och 2 har kommenterat att de vill 

ha en tidtabell eller liknande att gå efter. Jag tror att det hade gjort att 

medelhastigheten skulle bli jämnare. Ett förslag som kom fram var att ha en ”AIC” 

eller en ”I tid” som är ett instrument i bussen som visar hur körningen ligger till 

jämfört med tidtabellen. Instrumentet skulle då finnas på den digitala 

instrumentbrädan i gränssnittet under körningen. Jag tycker att det är en bra idé som 

jag tror hade gett chaufförerna större trygghet och mer kontroll över sin körning i 

Eco2Trainer. 

Gränssnitt 

Menyerna kan göras ännu enklare och det naturliga nästa valet skulle vara markerat när 

användaren kommer tillbaka till grundmenyn där övningsmomenten väljs. Detta skulle 

förenkla navigationen i grundmenyn en hel del. I dag är det mittersta valet som är 

markerat när användaren kommer till menyn. Det är egentligen mest av estetiska skäl. 

När användaren kommer till menyn första gången får principen att börja från vänster 

för att lista ut steg ett att används. Användaren lär sig snabbt hur menyn fungerar men 

i början behövs lite guidning för att den skall vara så lättförstålig som möjligt. Under 

observationer på användartest 2 var det tydligt att det tog en liten stund innan 

användaren förstod vad som skulle göras härnäst efter att han eller hon kom tillbaka 

till menyn efter en övning. Det nästa steget kunde listas ut med hjälp av kunskapen av 

vad som gjordes sist de hamnade i den menyn. Statistiksidan innehåller en egen meny 

som kan förbättras. Dels borde namnen på de olika valen i menyn testas och kanske 

eventuellt ändras och dels ligger menyn idag ivägen för information. Informationen 

består av beräknade medelvärden av statistiken. 

Statistik 

Statistiksidans meny innehåller idag val som inte är färdigutvecklade. Användaren 

kommer alltså till en tom sida. Valen som finns är ”Statistik”, ”Förklaring av statistik”, 

”Kör”, ”Topplista” och ”Meny”. Förklaring av statistik hade hjälpt användaren att förstå 

innebörden med de olika siffrorna som kommer upp efter ett kört varv. Tanken var att 

användaren kunde navigera sig till den rubriken den ville få förklarad med hjälp av 

ratten. När ett val markerats skulle då en ruta med information komma upp. 

Topplistan fungerar inte idag men hade listat de tio bästa varven i just det nätverket, 

till exempel ett företag eller en skola. En utvecklingskurva för varje enskild person 

hade varit önskvärt på denna sida för att motivera användaren ytterligare men också 

för att användaren inte skall bli för fokuserad på ett värde i statistiken utan kan se sin 
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utveckling i stort. Jag tycker också att användaren skall kunna se sin vilket varv som 

varit bäst av alla de körda varven. Problemet är att hitta en bra variabel eller 

uträkningsmodell för att hitta ett värde för all sammanlagd statistik.  

Vidare utveckling 

Den här versionen riktar sig till busschaufförer men senare versioner skulle kunna 

träna peson, taxi eller lastbilschaufförer. Fler övningar för samma typ av 

träningsmoment skulle kunna finnas. Testdeltagarna i användartest 1 efterfrågade fler 

banor vilket skulle kunna vara en vidare utveckling. Banorna skulle då kunna ha olika 

svårighetsnivåer. Beroende på vilken målgruppen är går det att göra anpassade banor 

och övningar. Till exempel skulle en taxichaufför behöva träning för stadstrafik med 

allt vad det innebär lika väl som han eller hon även skulle behöva landsvägsträning 

med backträning och allt annat som landsvägskörning innebär.  

Jag tycker också att mer detaljer från tv- och dataspel kan användas. Allt för att få ett 

mer spännande och motiverande verktyg. Det är flera saker som har diskuterats under 

projektet. Till exempel ett animerat intro för att direkt skapa ett intresse för 

träningsverktyget, en animation av banan som visas innan användaren skall köra, 

precis som det brukar vara i bilspel. Vilken del av banan som skall köras kan också 

visas på animerade banan innan de olika övningsmomenten inleds. Ljud är ännu en sak 

som kan skapa en spännande effekt. Jag tycker att det skall finnas ljudeffekter i 

menyerna. När ett val blir gjort och när ratten vrids för att förflytta sig i menyn kan 

ljud förhöja känslan och tydligheten.. 

Konceptet skulle också kunna utvecklas vidare för att förankra träningen i trainern 

med verkligheten. En färddator kunde ingå i paketet för Eco2Trainer. Färddatorn 

kunde då installeras i det fordon som personer som tränat sparsam körning i 

Eco2Trainer kör. På så sätt kunde både chauffören och företaget se effekten av 

träningen. Det skulle motivera chauffören att fortsätta träna och köra sparsamt samt 

uppmuntra företaget att ta fler initiativ för miljö och ekonomi. Det skulle dessutom 

vara ett väldigt bra försäljningsargument till nya kunder. För att vidareutveckla 

konceptet ytterligare skulle det finnas en hemsida eller liknande där företag kunde tävla 

mot varandra i hur mycket bränsle de sparar. På sidan skulle också topplistan finnas 

över vilka som kör sparsammast i trainern. Det skulle kunna finnas utmaningar och 

tävlingar för att motivera de som inte når upp till topplistan. Jag tror helt enkelt att det 

finns mycket att bygga vidare både i och runt denna produkt. Eco2Trainer ligger 

verkligen i tiden och har både ett gott syfte och ett bra upplägg.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Mål för klimatarbetet 

 
Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutet sig till FN:s mål om att 
minska utsläppen av växthusgaser. Det långsiktiga målet innebär i praktiken att de globala 
utsläppen måste halveras fram till år 2050.  

Nationellt klimatmål 

Det nationella klimatmålet består av ett långsiktigt mål för 2050, det så kallade 
generationsmålet, och ett delmål för 2008-2012. 

  

 Till 2050 bör utsläppen av växthusgaser från Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 
ton koldioxidekvivalenter per år och invånare. Därefter ska de minska ytterligare. Detta 
motsvarar ungefär en halvering jämfört med 1990 års utsläppsnivå.  

 För perioden 2008-2012 ska de svenska utsläppen av växthusgaser vara minst 4 
procent lägre än de var 1990. Med koldioxidekvivalenter menas en sammanvägning av 
de sex växthusgaserna som nämns i Kyotoprotokollet och FN-organet IPCC:s 
definitioner där koldioxid är den viktigaste. Sveriges regering har uttalat stöd för den 
tyska regeringens utspel om att EU bör ha som mål att minska utsläppen med 30 
procent till 2020. Som en del i detta lyfte regeringen samtidigt fram att Sverige bör 
minska sina utsläpp med minst 25 procent. 

Mål för transportsektorn 

Riksdagen har slagit fast att transportsystemet ska bidra till att klimatmålet uppnås. 
Det betyder att koldioxidutsläppen från vägtrafiken måste minska. 
Det gamla etappmålet för transportsektorns utsläpp av koldioxid säger att 
Utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör 2010 ha stabiliserats till 
1990 års nivå. 

 
Vägverket har även motsvarande mål nedbrutet för vägtransportsektorn i regeringens 
regleringsbrev för 2007. Där anges att också en ökad ambitionsnivå: 
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen 
av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 40 000 ton under 2007. 

 
Även om det inte har satts upp något mål för transportsektorn för 2020 kan man utgå 
från regeringens utspel om minst 25 procents minskning för Sverige. Troligen kan inte 
transportsektorn bidra fullt ut till det nationella målet. I väntan på ett mål för 
transportsektorn är det rimligt att utgå från det förslag till mål som tagits fram av 
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SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys: Som en lägsta ambitionsnivå bör 
vägtransportsektorn minska sina utsläpp till 2020 med 10 procent jämfört med 
1990. 

Hur kan vi nå målen? 

Vägtransportsektorn har svårare än andra sektorer att minska utsläppen av 
växthusgaser. Sektorn är hårt beroende av fossila bränslen. En prognos utifrån 
nuvarande utveckling pekar på att delmålet för 2010 kommer att överskridas 
motsvarande utsläppsmängden från alla tunga lastbilar över 16 tons totalvikt, vilket är 
huvuddelen av lastbilstransporterna. Däremot finns det goda möjligheter att nå målen 
på medellång och lång sikt. Men det kräver mycket kraftfulla åtgärder inom ramen för 
en tydlig och långsiktig klimat- och transportpolitik. För att nå målen krävs också en 
kraftfull internationell samverkan. 

 

Hämtat direkt från: http://www.vv.se/templates/page3____19562.aspx 
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7.2 Bilaga 2: Sammanställning av svar på formulär 
från användartest innan arbetets start 

FORMULÄR! 

Nu har du övat på sparsam körning i vår Eco2Trainer och nu vill vi veta vad du 

tyckte om den. Svara så gott du kan på nedanstående frågor.  

(Dessa frågor gäller de funktioner som användes efter teoridelen.) 

Övergripande frågor 

- Hur upplevde du de varningar och tips du fick medan du körde trainern?  
 

 Som datorspel. 
 Som ett hjälpmedel, men lite tips om varvtal och växel vore inte fel. 
 Mer tips. 
 Det var bra, jag upplevde dem som något positivt. 
 Varningarna och tipsen var till hjälp under övningen. 
 

- Tycker du att du lärde dig något av de varningar och tips du fick?  
 

 Nej. 
 För lite varningar. 
 Ja, tipsen gjorde att jag körde på ett sparsamt sätt.  
 Man lär sig alltid något nytt och det gäller detta också. 
 Delvis. 
 

- Hur upplevde du statistiken för dina genomförda övningar (tabellen med bland 
annat medelförbrukning och medelhastighet)?  

 
 Ingenting speciellt. 
 Mycket bra, då man kan jämföra växel och varvtal och utgå från vad man 

gör fel. 
 Enkel att förstå. 
 Bra, för då känner man att körsätt påverkar förbrukningen. 
 Bra. 
 

- Kände du dig illamående någon gång då du körde trainern? 
 

 4 stycken svarade ”Nej”. 
 Ja, första gången. 

3D-världen 
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- Vad tyckte du om 3D-världen som man kör omkring i? 
 

- Ingenting. 
- Medel. 
- Inte som att köra i verkligheten. 
- Helt ok. 
- Underhållande. 

 
- Hur viktigt tycker du att det är att man känner igen sig i en virtuell/animerad 

värld? Motivera. 
 

- 2 anser att det är ”Mycket viktigt”. 
- Lite lekaktig. 
- Verklighetsbaserat. 
- Det är inte så avgörande, men bra för omväxlings skull. 

Körkänsla och utrustning 

- Tycker du att det är viktigt att ratt och pedaler är verklighetstrogna när det gäller 
exempelvis tryck, motstånd och placering? 

 
 I praktiken är det jätteviktigt. 
 Ja. 
 Skulle vilja ha samma som i en buss, typ hela stora pedaler. 
 Mycket viktigt. 
 Ja, det hjälper. 

 

- Hur tyckte du att det kändes att köra trainern? Tycker du att den är tillräckligt 
verklighetstrogen för att ge en förståelse för sparsam körning? Hur kändes 
exempelvis synfält, hastighet och styrning?  

 
 Har lite svårt att se vart bussen är placerad. 
 Det är mycket verklighetstroget. Synfält, hastighet och styrning kändes 

bra.  
 Detta var nytt för mig i början av kursen, men bra att prova på för att få 

bättre förståelse. 
 Det vore bra att få fram fronten på bussen i simulatorn. 

Kursen 

- Vilka förväntningar hade du innan kursen? 
 

o Förväntningarna var få, men jag hoppades på att lära mig något nytt. 
o Vet ej. 
o Inga. 
o Köra sparsamt. 
o Växla rätt och köra rätt med tanke på varvtalen. 
 

- Har dina förväntningar uppfyllts under kursen?  
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o 2 svarade ”Ja”. 
o Nej. 
o Mycket mer än jag hade förväntat mig. 
o Ja, att köra trainern var nytt. Fick ju mycket info om hur körningen kunde 

förbättras ur miljöperspektivet. 
 

- Vad har du lärt dig under kursen? (Nämn minst tre saker.) 
 

o Bränsleförbrukning, släppa gasen i nerförsbacke, hålla jämn gas 
(hastighet). 

o Köra trainern (åtminstone försökt). Respektera miljön (fått mer 
motivation). Samt mer kunskap om miljön. 

o Hur mycket avgaser fordon släpper per liter bränsle. Hur vi kan minska 
utsläppen. Hur vi kan anpassa körningen. 

o Titta mer på varvtalen. Att det drar noll bränsle vid rullning. Planera 
körning efter växling. 

o Ingenting.   

Teori 

- Hade du nytta av teorin när du körde i trainern?  
 

 Bättre resultat. 
 2 svarade ”Ja”. 
 Nej. 
 Ja, till stor del. 
 

- Har du av denna kursen blivit motiverad att påverka miljö och sänka din 
förbrukning genom sparsam körning?  

 
 3 svarade ”Ja”. 
 Jag vill alltid göra det som är bäst för miljön och människan. Den 

motivation jag haft innan har blivit ännu större.  
 Det var jag redan innan och det ska jag vara hela mitt liv.  
 

- Saknar du något i teoridelen?  
 

 3 svarade ”Nej”. 
 Mer verklighetskörning. 
 Det var bra. Går alltid att utveckla mer. 
 

- Skulle du kunna tänka dig att rekommendera denna utbildning? 
 

 4 svarade ”Ja”. 
 Nej. 
 

- Har kursledarna varit tillräckligt tydliga?  
 

 Deras budskap nådde fram. 
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 Mycket tydliga, mycket duktiga. 
 Helt klart ja. 
 2 svarade ”Ja”. 

Övrigt 

- Tror du att andra människor kan ha nytta av att använda trainern? 
 

 En del. 
 4 svarade ”Ja”. 
 

- Tror du att en trainer är ett bra verktyg för att öva sparsam körning? Motivera. 
 

 Ja, när man vet hur det funkar. 
 Kanske. Tar tid att lära sig och komma in i datorns värld. 
 Ja. På detta sätt ser man direkt hur mycket bränsle man kan spara och på 

detta sätt minska utsläppen. 
 Ja. Men teori är en förutsättning. 
 Nej. 
 

- Övriga kommentarer och förslag på förbättringar. 
 

 Kursen motiverade de flesta att tänka på miljön. Svårt för en människa att 
förändra mycket själv, men kanske kan vi bli fler genom t.ex. sådana här 
utbildningar. 
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7.3 Bilaga 3: Frågeformulär användartest 1  
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7.3.1 Frågeformulär 2 
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7.4 Bilaga 4: Svar från frågeformulär, användartest 1 
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7.5 Bilaga 5: Frågeformulär användartest 2 
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7.6 Bilaga 6: Svar från frågeformulär, användartest 2 
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