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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats är en studie gjord för att undersöka spelmekanismer 

i en utvald träningsapplikation. Syftet med undersökningen är att skapa 

ökad förståelsen på varför människor får motivationshöjande effekter med 

hjälp av den utvalda träningsapplikationen. Detta kommer göras genom att 

undersöka användare av det praktiskta exemplet Nike+ för att ta reda på 

vilka funktioner som de anser gett dem motivationshöjande effekter och 

därmed ta fram vilka spelmekanismer dessa innefattar. 

 

Studien använder sig av en kvalitativ ansats och genom  intervjuer göra en 

datainsamling av användare av undersökningsexemplet Nike+. 

Intervjufrågorna grundar sig i teori om området Gamification samt tidigare 

forskning kring ämnet.  

 

Resultatet visar att det finns flera olika spelmekanismer implementerade i 

Nike+ som har positiv inverkan på användarna. Resultatet stärker att de 

spelmekanismer som informanterna ställts sig positivt till har hjälpt till att 

göra motionsträning en roligare form av träning samt ökat 

träningsfrekvensen hos informanterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Summary 

This bachelor thesis is a study to investigate the game mechanics in a 

selected training application. The study aims to create a greater 

understanding of why people get motivational effects with the help of 

information technology. This will be done by examining the users of the 

example Nike + to find out what features they consider giving them a 

motivating effect and thus describe the game mechanics these include. 

 

The study uses a qualitative approach to carryout interviews with the users 

of our example Nike+. The interview questions are based in theory of the 

field Gamification and previous research on the topic. 

 

The result shows that there are several different game mechanics 

implemented in Nike +, which has a positive impact on users. The result 

strengthens the game mechanics informants set positively towards making 

running a fun form of exercise as well as increased training frequency of 

our informants.  



   
 

   
 

Förord 
Den här studien har varit oerhört intressant för oss då vi fattat tyckte för 

Gamification och hur det används. Vi anser att det är ett relevant ämne vi 

gärna vill lära oss ännu mer om då arbetet kring det varit väldigt roligt. 

Anledningen till att vi riktade in oss på just träningsapplikationer och Nike+ 

var för att träning är något vi båda har svårt att motivera oss till samt att vi 

redan i tidigt stadie av undersökningen av Gamification stötte på flera källor 

som tog upp Nike+ som ett känt, lyckat exempel. 

 

Vi vill börja med att tacka de som ställde upp på intervjuerna då detta 

visade sig svårt att hitta. Vi vill också tacka de som försökte hjälpa oss med 

att hitta informanter även då det inte ledde till några. Till sist vill vi tacka 

vår handledare under examensarbetet Håkan Sterner för att ha hållt oss på 

rätt bana.
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1 Introduktion 

I detta kapitlet presenteras problematiken med området då det saknas 

förståelse om vilka spelmekanismer inom Gamification  som har påverkan på 

användarna samt hur dessa påverkar. Tidigare forskning inom området, 

studiens syfte och frågeställning samt avgränsningar kommer presenteras.  

1.1 Inledning 

Vi anser att användandet av ny teknik har tagit större plats i samhället där 

människor har insett dess potential till att använda den och integrera den i 

vardagliga situationer. Olika typer av motionärer använder sig av 

applikationer för att följa upp resultat för att förbättra, förändra eller få ett 

förtydligande på sitt beteende. Applikationerna erbjuder funktioner för att 

följa upp individuella prestationer samt att tävla mot andra användare, detta 

kan ses som en spelliknande upplevelse. 

 

Användandet av spelmekanismer i applikationerna har främst till syfte att 

skapa engagemang och förbättra användarnas upplevelse, detta kallas för 

Gamification. Enligt Marczewski (2013) introducerades begreppet 

Gamification 2002 av Nick Pelling, som innebär processer av speltänkande 

och spelmekanismer som används för att engagera en användare. Det är både 

kraftfullt, flexibelt och kan appliceras till problem för att lösa dessa genom att 

inkludera mänskliga motivationsfaktorer och beteende (Zichermann & 

Cunningham, 2011).  

 

På senare tid har Gamification fått större uppmärksamhet då ett fleratal 

projekt i olika brancher där traditionella processer omvandlats med 

Gamification för att ge deltagare djupare och utvidgade upplevelser. Det 

finns exempel på ett antal lyckade exempel för Gamification. Ett projekt för 

att lätta trycket på kollektivtrafiken i Singapore under rusningstid använde sig 

av spelmekanismer då olika typer av belöningar delades ut för de som kunde 

ta alternativa resvägar eller tider under rusningstid (Sing, 2012). Nike har 

lyckats att bygga upp ett community för löpare med hjälp av applikationen 

Nike+ Running. Med hjälp av flera olika spelmekanismer skapar 

applikationen olika former av motivationshöjande effekter. Zichermann & 

Cunningham (2011) samt Huotari &Hamari (2012) tar båda upp Nike+ 

Running som ett lyckat Gamification projekt och det finns flera webbkällor 

som bloggar som också nämner Nike+ Running som ett lyckat Gamification 
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projekt. Med tanke på detta vill vi använda denna applikationen som praktiskt 

exempel för vår undersökning.  

1.2 Tidigare forskning 

Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy och Pitt (2014) undersöker det 

breda begreppet Gamification för att belysa de dunkla uppskattningar till den 

verkliga effekten av traditionella processer som omvandlats med 

Gamification kommer att ha på användarna och på företaget som leder 

projektet. De anser att Gamification ofta är svårt och fyllt av problem som 

kan leda till negativa faktorer för företag och användare. I resultatet visar de 

ett ramverk för att identifiera de verkliga effekterna samt lyckade exempel 

som använt detta ramverk. Författarna tar också upp faktorer som enligt dem 

är avgörande för ett Gamification projekts framgång, dessa är upplevelsen 

och upplevelsens koppling till användaren. Detta kan kopplas till vår egen 

studie då vi ska undersöka en traditionell process för att identifiera vilka 

effekter spelmekanismer haft istället för Gamification som helhet som denna 

forskning gjort.  

 

I tidigare forskning har Insley och Nunan (2014) kommit fram till att rollen 

av Gamification och användingen av spelmekanismer möjliggör 

konsumenters engagemang på webben. Studien tyder på att Gamification kan 

bidra till att skapa en djupare nivå av engagemang genom att förändra 

shoppingupplevelsen till en form av underhållning. Detta är intressant då 

både denna studie samt vår egen studie undersöker spelmekanismens roll 

samt hur dessa påverkar användarna, dock inom olika sammanhang. 

 

Houtari & Hamari (2012) presenterar en ny definition för Gamification som 

betonar den erfarenhetsnatur spel och Gamification grundar sig i. Dessutom 

ska denna nya definition vara knuten till teorin om servicemarknaden då 

majoriteten av Gamification implementationer strävar efter mål för 

marknadsföring. I studien presenteras en föreslagen ny definition till 

Gamification som tydligare ska belysa de mål som Gamification har. 

Slutsatsen beskriver att genom den nya föreslagna definitionen som ankrar 

sig i en existerande kunskap om servicemarknaden och dess koncept kommer 

hjälpa senare forskning att undersöka hur Gamification kan bidra till service 

marknaden. Detta är intressant i förhållande till vår egen undersökning då 

Houtari & Hamari (2012) definierar i sin forskning Gamification emot 

servicemarknaden där även vår egen undersökning har sin grund. De tar 
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också upp Gamification i träningssammanhang i sina exempel, detta är direkt 

kopplat till det undersökningsexempel vi kommer att använda oss av. 

 

Van de Pol och Kavussanu (2011) undersöker konsekvenser och skillnader 

över träning- och tävlingssammanhang samt hurvida målorientering förutser 

ansträngning, nöje och ångest. Artikeln  baseras på en målteori som innefattar 

att utveckla sin personliga duglighet och hur människor använder kriterier för 

att utvärdera sina egna prestationer. Slutsatsen beskriver det särskiljande 

värdet mellan träning och tävlingsammanhang när man undersöker en 

idrottares prestation och motivation inom idrott. Denna undersökning är 

relevant för att se skillnader över huruvida träning, tävla mot andra samt 

målorientering påverkar ansträngning hos användarna. Detta ger oss en 

möjlighet till att göra en koppling mellan träning-, tävling och målorientering 

mot de implementerade spelmekanismerna i vårt praktiska exempel.  

 

Robson (2014) belyser att omvandlingen av traditionella processer genom 

Gamification är avgörande på förståelsen mellan upplevelsen och 

upplevelsens koppling till användaren. Insley & Nunan (2014) påpekar att 

Gamifications spelmekanismer skapar en djupare nivå av engagemang genom 

att förändra en upplevelse till en form av underhållning. Studien av Huotari & 

Hamari (2012) var i syfte att hjälpa senare forskning med studier om 

Gamification inom servicemarknaden genom att ta fram en definition knuten 

i denna marknad. Van de Pol och Kavussanus (2011) resultat menar att en 

människa kan utveckla sin duglighet och utvärdera sina prestationer genom 

olika former av kriterier.  

 

Tidigare studier påvisar att Gamification kan vara svårt att implementera då 

det kan leda till negativa effekter. Därför vill vi hjälpa till att fylla den 

kunskapslucka vi påträffat genom att undersöka vilka spelmekanismer som 

leder till motivationshöjande effekter samt leder till ändrat beteende och 

vanor hos användarna. 

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning inom området Gamification undersöker och syftar sig mot 

hur användare ska få en djupare och roligare erfarenhet med hjälp av 

spelmekanismer. Det vill säga hur en traditionell process kan omvandlas med 

hjälp av spelmekanismer för att ge användarna den dynamik och känslor som 

de längtar efter (Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy & Pitt, 2014). Vad 
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den tidigare forskningen inriktar sig mot ett marknadsförings perspektiv och 

hur företag kan få bättre processer för att få en bättre produkt.   

 

Det vi vill undersöka som inte annan tidigare forskning gjort är att se hur 

spelmekanismer i träningsapplikationer hjälper användarna att bli mer 

motiverade till att motionerna. Inriktningen på vår undersökning är istället för 

marknadföringsmål att undersöka samspelet mellan IT och människor samt 

hur en användares vanor kan ändras med hjälp av spelmekanismer. Resultatet 

av denna undersökning kan fungera som ett underlag för utvecklare av 

liknande applikationer. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att skapa ökad förståelsen på hur människor får 

motivationshöjande effekter med hjälp av den utvalda träningsapplikationen. 

Vi kommer att undersöka Gamification och bakomliggande 

motivationsfaktorer för att ta reda på vilka spelmekanismer implementerade i 

ett praktiskt exempel som hjälper användarna till ökad motivation. Den 

kunskap vi ämnar att tillföra till ämnet är en beskrivande kunskap då vi vill 

koncentrera oss på att beskriva och förklara skillnader och likheter (Jacobsen, 

2002). Med detta menar vi att analysera träningsapplikationen Nike+ för att 

hitta vilka spelmekanismer den innefattar gentemot vårt teoretiska ramverk, 

se rubrik ”2. Teori”. Genom denna analys kommer ett underlag för 

datainsamling att tas fram för att svara på föjande forskningsfråga: 

 

Hur påverkar de implementerade spelmekanismerna i Nike+ användarnas 

motivation och vanor vid motionsträning. 
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1.5 Avgränsning 

Då de träningsapplikationer som används idag har olika innehåll och därmed 

olika spelmekanismer har vi valt att avgränsa oss till en applikation för att 

under intervjuerna kunna djupgående fokusera på just de spelelement som 

finns i den utvalda applikationen. Det kommer också vara allt för 

tidskrävande att identifiera spelmekanismer samt hitta användare i flera olika 

applikationer. Den applikation vi kommer att begränsa oss till är Nike+ 

Running, detta för att den i flera vetenskapliga källor identifieras som ett 

lyckat projekt för Gamification (Zichermann & Cunningham, 2011; Huotari 

& Hamari, 2012). 
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2 Teori 

Kapitlet presenterar teori som är releveant för studiens frågeställning. 

Begreppet Gamification förklaras samt bryts ner för att tydligare redogöra 

för olika spelmekanismer. Fortsätttnignsvis presenteras innre och yttre 

motivationsfakotrer.  

2.1 Gamification 

Begreppet Gamification definieras som lärdomar från speldomänen för att 

förändra intressent beteende och utfall i icke-spelsituationer (Robson, 2014). 

Gamification kan brytas ner till tre delar som är: 

 Game-Mechanics (Spelmekanik)  - Är instruktionerna för spelet, 

specifierade mål, regler samt den föreskrivna spelar sekvensen. 

 Game-Dynamics (Speldynamik)  - Uppkommer när människor börjar 

spela och kan ses som det interpersonela resultatet av att böja och 

bryta emot mekaniken. 

 Emotions (Kännslor) - Det emotionella tillstånd som uppstår när 

människor deltar i spel som är formade runt hur spelare känner för 

mekaniken och dynamiken i spelet. 

Tillsammans skapar dessa tre en beskrivning om hur ett bra spel ska vara 

designat. Samma principer gäller för när lösningar med Gamification ska 

designas (Robson, 2014).  

 

Gamification använder sig av samma motivationstekniker som spelutvecklare 

använder sig av för att motivera spelare och applicerar dessa på icke-

spelsituationer. Dessa tekniker kan vara saker som uppsatta mål att uppnå, 

olika nivåer eller engagera spelarna med konkurrens (Paharia, 2013). Med 

Gamification kan insamlade användardata ge användarna möjligheten att 

visualisera och erhålla insikt ifrån datan, detta kan leda till motivering till 

beteendeförändringar (Paharia, 2013).  

2.1.1 Gamification – De viktigaste spelmekanismerna 

Spelmekanik i Gamification är gnistan som ger energi till och antänder 

blandningen av mänskliga motivationsfaktorer. Det finns många olika former 

och sorters spelmekanismer men det finns tio som är de mest använda samt 

de viktigaste individuella mekanismerna (Paharia, 2013; Zichermann & 

Cunningham, 2011; Kapp, 2012). 
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Fast feedback, i lärande eller spelrelaterade områden är feedback utformat för 

att framkalla rätt beteende, tankar eller handlingar. Feedback ger också 

återkoppling för att guida en användare till för att få ett korrekt utfall som 

möjligt (Kapp, 2012). Negativ feedback ger möjligheten att snabbt lära sig av 

sina misstag och anpassa sig. Om inte feedback används kopplas handlingen 

bort ifrån resultatet, vilket gör det svårare för spelaren att lära sig och bli 

motiverad. I Gamification projekt kan detta användas för att direkt låta 

användaren veta att denne uppnåt ett mål eller en milstolpe samt ge förslag på 

vad nästa steg för användaren kan eller borde vara (Paharia, 2013). Efter 

varje avslutad motionstillfälle ger Nike+ direkt feedback på längd, tid m.m. 

vilket gör fast feedback relevant för vår undersökning. 

 

Transparency, spel är himmeln när det gäller statistik. En spelare kan alltid se 

exakt vart eller hur dom ligger till i spelet, möjligtvis också vart andra spelare 

förhåller sig till en själv. Med Gamification kan detta implementeras genom 

en individuell profil sida, en lista av mål och hur använder förhåller sig till 

dessa, lag/grupp profil sidor samt både individuella och lag/grupp 

leaderboards. En stor del av Gamification är att motivera genom data, därför 

är det viktigt att visa denna datan för användarna på ett smälltbart sätt 

(Paharia, 2013). Nike+ har tydlig visning av användares statistik vilket 

redogör tidigare prestationer, vilket betyder att användaren kan se exakt hur 

denne ligger till.  

 

Goals, hela syftet med spel är att ha ett mål att jobba emot. Det finns också 

ofta delmål på vägen dit som ger extra belöningar. I spelvärlden kallas ofta 

dessa mål för achivements, challenges eller missions. Utan dessa mål att 

jobba emot blir spelet ett ändlöst repeterande enformighet. I Gamification 

projekt kan mål vara en enkel lista som visas för användarna där varje mål 

har en beskrivning för vad som krävs för att uppfylla målet, tiden kvar att 

uppfylla målet innan det går ut, typen av belöning, en eller flera indikatorer 

på framstegen med ett mål samt indikatorer på vilka som arbetar mot eller 

uppfyllt ett mål. Vid framtagningen av mål är det viktigt att det finns mål som 

är universella kan tillägnas alla men det måste också finnas mål som är 

specificerade emot en affärsenhet, roller, skicklighetsprofiler eller till och 

med individer. Detta görs för att upplevelsen ska bli ännu mer personifierad 

(Paharia, 2013).  Genom Nike+ kan användare sätta upp mål för det enskilda 

motionstillfället eller utmana sig mot sina egna tidigare resultat vilket gör 

denna mekanism relevant för vår undersökning. 
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Badges, en Badge är en symbolisk indikator på att ett speciellt mål har 

uppfyllts. Värdet ligger inte i badgen själv utan vad den representerar. I 

Gamification sammanhang är badges kopplade till mål samt att det också kan 

finnas badges som inte användarna vet hur de erhåller, utan låter dem klura ut 

det själva samt badges som användarna inte vet existerar utan blir 

överraskade när de erhåller dessa (Paharia, 2013). Förutom att badges 

signalerar status, ger badges en ökad lust, där samlandet av dem ger en ökad 

vilja medan att andra spelare uppfattar det som ett nöje och njutning över att 

få en överaskande belöning (Zichermann & Cunningham, 2011). Nike+ delar 

ut badges vid fördefinierade mål. Dessa symboliska belöningar ges ut vid 

uppnåda mål av tid, längd, förbättringar m.m. 

 

Leveling Up, dessa nivåer är indikatorer på långsiktig, ihållande prestationer 

och status (Paharia, 2013). De fungerar som en markör för att hänvisa 

spelaren var de står i en spelupplevelse över en tid (Zichermann & 

Cunningham, 2011). Detta visar upp att en viss mängd tid och energi 

dedikerats samt erhållit en viss mängd skicklighet. I Gamificaiton projekt 

visas ofta vilken nivå en användare är där användarens namn visas upp. Detta 

för att visa en indikator av användarens status i dennes community. 

Användare går ofta upp i “level” när den uppnår ett visst tröskelvärde eller 

om de uppfyller ett förbestämt mål. Efter att en användare har uppnått en viss 

nivå kan det vara så att denne får tillgång till nya mål, badges, innehåll eller 

belöningar (Paharia, 2013). Nike+ använder sig av leveling up i viss 

utsträckning, det finns nivåer som användaren uppnår vid visst tröskelvärde 

men detta ger inte tillgång till något nytt utan är mer ett komplement till 

statistiken. 

 

Onboarding, när en användare spelar ett spel är det väldigt sällan det inte ges 

några instruktioner på hur spelet fungerar eller ska spelas, och med 

instruktioner menas inte en instruktionsbok (Zichermann & Cunningham, 

2011). Istället har spel förfinat processen med att spelaren lär sig att spela 

ifrån spelet själv. Spelaren får erfarenhet medans denne spelar samtidigt som 

spelaren blir coachad av systemet tills de känner att de har tillräcklig 

erfarenhet att fortsätta på egen hand. Detta används i Gamification 

sammanhang när komplexa färdigheter och koncept vill läras ut till 

användarna (Paharia, 2013). Denna spelmekanism finns inte i applikationen 

då den inte berör syftet med den här typen av applikation. 
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Competition, Spelare kan tävla mot spelet eller andra för att uppnå mål. 

Andra kan vara konkurrenssituationer mot andra människor som antar en roll 

inom spelet som en annan karaktär i denna spelmiljö (Kapp, 2012). Denna 

tävling kan ta flera olika former kan vara allt från leaderboards, tävla om 

knappa resurser eller ligga steget förre en vän. Detta motiverar spelare att 

anstränga sig för att de ska få sitt namn i rampljuset, det ger också ett mått på 

hur det går för en individuell spelare jämfört med medspelare. Detta passar 

sig inte till alla processer för Gamification, då i vissa processer spelar 

samarbete en alldeles för stor roll för att det ska vara positivt att införa 

tävlingsformer (Paharia, 2013). Competition finns i flera former i Nike+ det 

är både leaderboard, challenges samt att användare kan jämföra sig mot andra 

i sin egen åldersgrupp, vilket gör den relevant för vår undersökning. 

 

Collaboration, att samarbeta för att uppnå ett mål är i många fall minst lika 

motiverande som att tävla mot andra för ett mål. Detta för att människor har 

ett medfött behov för sociala kopplingar med andra (Paharia, 2013). 

Samarbete är handlingar som användare gör tillsammans för att uppnå ett 

önskvärt resultat. Detta är en aspekt som många människor tycker om, då 

samarbete mellan individer resulterar i att dem kan uppnå mer (Kapp, 2012). 

Att inte vilja misslyckas för lagets skull eller bli sedd som den svaga länken i 

laget kan förstärka beteendet eller viljan att öka den individuella- samt lag 

prestationen. Detta är något som är väldigt effektivt i Gamification 

sammanhang då detta kan appliceras för projekt grupper och liknande för att 

stärka drivandet med att tävla, samarbeta, nätverka och dela kunskap inom 

organisationen (Paharia, 2013). Applikationen Nike+ har inte som syfte att 

vara ett hjälpmedel för användare att samarbeta mot ett mål, därmed rör inte 

denna spelmekanism vår undersökning. 

 

Community, alla de mekanismer som nämnts tappar stort värde om det inte 

finns ett community. Då finns det ingen att tävla mot, samarbeta med, ingen 

att visa sin status för, ingen som ser ens badges osv. Då det inte är ett måste 

kan det ofta vara avgörande på om Gamification av en process ska lyckas 

eller inte (Paharia, 2013). Nike+ låter användare intergrera med andra 

användare på många olika sätt t.ex. genom en vän funktion.  
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Points, i Gamfication processer är points ett sätt att hålla poäng. Det kan vara 

för att visa status (followers), det kan vara valuta som användarna kan 

använda. Points kan kort sägas vara något mätbart som bevis på vad som 

åstadkommits (Paharia, 2013). Applikationen Nike+ använder sig av points i 

form av NikeFuel som användarna erhåller vid motionstillfälle. 

2.2 Motivation 

En användares motivation är roten av konceptet Gamification, där motivation 

är det som driver resultatet. Att ha en förståelse över spelarmotivation är 

avgörande för att bygga ett framgångsrikt Gamification koncept 

(Cunningham & Zichermann, 2011). Det fantastiska med motivation är om 

du utnyttjar det på ett korrekt sätt finns det en aldrig sinande källa av det. 

Mänsklig motivation kan jämföras med kall fusion, då det kan ses som en 

form av gratis energi (Paharia, 2013).  

 

Aktivitetsdata kan motivera människor genom att härleda viss instinkt från 

den. Denna data kan öka förståelsen för personens egna beteende samt att 

denna kunskap kan motivera till förändring av beteende. Ytterligare sätt att 

använda data är att motivera människor att via visuallisering av mål, realtid 

feedback under utvecklingen, belöning av prestationer och en community av 

människor att tävla mot och samarbete med Paharia (2013). Enligt Reeves & 

Read (2009) så kan motivation kategoriseras till personlig kontra social. Om 

människor söker spel som involverar andra människor, eller om syftet kan 

hittas på egen hand. Det sociala motivet är konkurrens och umgänge 

gentemot den personliga är prestation, fördjupning och utforskning. 

 

Kapp (2012) menar att motivation kan delas upp i två element, intern och 

extern. Intern motivation innebär självförverkligande då motivationen 

framkommer från att utföra en aktivitet istället från resultatet av aktiviteten. 

Motsatsen extern innebär att motivationen inte framkommer inifrån utan 

utifrån dvs. något förbättras eller erhålls indirekt relaterat till aktiviteten. 

Dock använder sig inte Nike+ av någon form av funktioner som påverkar 

externa motivationsfaktorer. 
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2.2.1 Presentation av interna motivationsfaktorer 

För öka förståelsen på skillnaden mellan intern (instrinic) och extern 

(extrinsic) delar Paharia (2013) in intern till fem inre motivationsfaktorer. Tre 

av de fem bygger på self-determination theory (SDT). Self determination 

theory är ett teoretiskt perspektiv som är använtbart för förståelsen på olika 

motivationsfaktorer i fysiska aktiviteter. Teorin förespråkar att människan har 

tre medfödda psykologiska behov, kompetens, självbestämmande och 

samhörighet. Om dessa är tillfredsställda är vi motiverade, produktiva och 

lyckliga (Pink, 2010).    

 

Autonomy, Jag bestämmer. Denna motivationsfaktor innebär att människor 

vill ha kontroll. Vi vill ha möjlighet till att själva avgöra vad man vill, hur 

man vill, vem man ska integrera med, när och var. I det stora hela vill vi som 

individer bestämma själva över våra liv och våra beslut (Paharia, 2013). 

Autonomi innebär en känsla av delaktighet över sitt beteende som 

härstammar från intern upplevelse (Wilson, 2008). Nike+ ger användaren 

möjlighet att själv bestämma vad denne vill uppnå och på vilket sätt, vilket 

gör detta relevant för vår undersökning. 

 

Mastery, Jag förbättras. Detta innebär en medfödd önskan om att öka vår 

kompetens, dvs. att vi vill bli bättre på saker. Detta för att utföra en uppgift 

på ett enklare sätt eller personlig belöning på något man inte kunde tidigare 

eller att du besitter kunskap andra människor inte har (Paharia, 2013). 

Kompetens innebär att behärska utmanande uppgifter inom en omgivning 

(Wilson, 2008). Genom Nike+ kan användaren förbättras genom sina egna 

mål och därmed bli bättre på antingen en viss sträcka eller förbättra en tid.  

 

Social interaction, Jag är i kontakt med andra. Människor är till sin natur 

sociala varelser. Vi vill ansluta, samverka, dela med oss, bli erkända och vi 

vill förstå samt bli förstådda. Erkännande och validering från andra 

människor är en stor drivkraft för vårt personliga beteende, där vi även ser till 

andra för att lista ut ett lämpligt beteende (Paharia, 2013). Wilson (2008) 

menar att det innebär en meningsfull kontakt med andra i en sociala miljö. 

Nike+ ger användaren flera olika tillvägagångssätt för att intergrera med 

andra. Dels finns det en vän funktion som ger flera olika möjligheter och det 

finns också en möjlighet att dela sina prestationer på olika sociala medier.  

 



 

  16 (48) 
 

Purpose, Jag skapar skillnad. Att vi känner att vi skapar skillnad av våra 

ansträningar, att vår existens har en betydelse (Paharia, 2013). Genom Nike+ 

kan användarna se att de har skapat en skillnad genom att t.ex. se att de orkat 

en längre sträcka. 

 

Progress, Jag uppnår. Att vi strävar mot ett meningsfullt mål. Framstegen 

mot eventuella milstolpar eller prestationer (Paharia, 2013). Genom både 

användarens egna mål och applikationens fördefinierade kan användaren se 

hur de olika uppnås.  
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3 Metod 

Metodkapitlet förklarar tillvägagångssättet för studiens insamling av 

empirisk data. Kapitlet beskriver alla de ytterligare metoder som används i 

studien för att analysera den insamlade datan och hur tillförlitlighet ska 

uppnås.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Vid val av undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats, då 

enligt Jacobsen (2002) är ett bättre val än kvantitativ om problemområdet är 

av natur att detaljer och nyanser är viktiga. På så vis kan det ge klarhet i olika 

begrepp och fenomen (Jacobsen, 2002). Då vi vill gå in mer på djupet i vår 

undersökning om Gamification samt att det är ett ämne som kräver mer 

omfattande data passar sig en kvalitativ ansats bättre. Enligt Jacobsen (2002) 

passar sig forskningsfrågor som undersöks med standardiserad data med en 

kvantitativ ansats. 

  

Vi har utgått ifrån en induktiv ansats dock så har vår framtagna teori legat till 

grund för det intervjuunderlag som används i datainsamlingen. Därför kan det 

inte ses som en ren induktiv ansats då vi skapat en grundläggande förståelse 

genom teori. Undersökningen kommer att använda sig av det induktiva 

arbetssättet att från data skapa breda teman och till sist ta fram en 

generaliserad teori som jämförs med existerande litteratur inom området 

(Creswell, 2014). Det vill säga att den data som samlas in används som 

empirisk grund för att besvara frågeställningarna. 

3.2 Datainsamling 

Då undersökningen ska tillämpa en kvalitativ ansats för att svara på vår 

frågeställning använde vi oss av individuella intervjuer för att samla in data. 

Dessa intervjuer har varit i semistrukturerad form vilket betyder att de varit 

en form av ett vanligt samtal men med en viss styrning och begränsning från 

vår sida för att hålla det på en relevant nivå för studien (Jacobsen, 

2002).Valet att använda intervjuer gjorde vi för att kunna undersöka vårt 

fenomen på djupet och skapa en diskussion med följdfrågor kring varje 

intervjufråga.  
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3.2.4 Urval 

De personer som innefattas i populationen för denna undersökningen är 

användare av Nike+ applikationen och som använder denna för 

motionsträning. Vi kommer att begränsa vårt urval till Svenska användare av 

Nike+. Dessa användare ska ha använt applikationen länge nog för att ha 

förståelse för dess olika funktioner och ska använda sig av applikationen 

kontinuerligt.    

 

För att komma i kontakt med informanter använde vi oss av ett målinriktat 

urval. Enligt Bryman (2002) innebär detta att forskaren gör urvalet utifrån en 

förhoppning om att de personer som intervjuas ska vara relevanta för det 

syfte och den frågeställning som undersökningen grundas på. Under 

sökprocessen tog vi kontakt med olika löpgrupper och träningsanläggningar 

för att få nyttja deras kommunikationsportaler. Dessa 

kommunikationsportaler innefattade mail-utskick till medlemmar samt 

sociala medier. Även då vi fick kontakt med olika former av 

träningsanläggningar och löpgrupper och gjorde utskick genom dessa fick vi 

inte kontakt med några potentiella informanter. Vi bestämde då att övergå till 

ett bekvämlighetsurval som enligt Jacobsen (2002) handlar om att välja dem 

som är lättast att få tag i. Detta betydde för oss att leta i våra egna nätverk 

samt sociala medier. Avslutligen kan vi konstatera att urvalet blev en 

kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Detta genom att vi genom 

våra intervjuer fått tips och idéer om vilka som kan vara intressanta att 

intervjua (Jacobsen, 2002). 

 

Informanterna var 5 män och 1 kvinna dessa informanter var i vår benämning 

vardagsmotionärer som använde sig av applikationen Nike+. Två av dessa 

var erfarna tränare som inte använde sig av applikationen varje gång de 

tränade utan en till två gånger av de fyra de tränade varje vecka. De andra 

fyra informanterna som var mindre erfarna när det kom till träning använde 

sig av applikationen varje gång de tränade, vilket var en till fyra gånger i 

veckan. Tyvärr hade vi inte möjligheten att välja bland informanter utan var 

tvungna att intervjua samtliga vi fick kontakt med.  

3.2.5 Genomförande 

Framtagningen av intervjuunderlag har baserats på den analys vi utfört av 

applikationen Nike+. För att göra detta har vi undersökt applikationens 

funktioner och med hjälp av den teori vi presenterar under rubriken ”2. 
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Teori” tagit fram vilka spelmekanismer som dessa funktioner innefattar. 

Dessa spelmekanismer har vi sedan kopplat emot motivationsfaktorer 

framtagna av Paharia (2013) och Wilson (2008), utifrån detta samband 

mellan motivationsfaktorer och spelmekanismer har vi tagit fram frågor för 

att bäst kunna svara på vår frågeställning (se Bilaga 1). Intervjuunderlaget 

delas in i tre block som är skapade för att få en utvidgad förståelse på hur 

användaren har upplevt att användandet av applikationen har ändrat dennes 

vanor och motivation. 

 

Samtliga intervjuer utfördes face-to-face eller genom telefon. Det utfördes 

sex stycken intervjuer för att samla in data till undersökningen. Varje intervju 

spelades in med hjälp av två inspelningsmedier, detta för att säkerställa att 

den information som informanterna ger sparas. Utöver röstinspelning gjordes 

också personliga anteckningar som visade sig vara hjälpsamma vid 

uppföljningsfrågor. 

3.3         Analys 

Vår analys av applikationen Nike+ utfördes genom att granska applikationens 

funktioner för att identifiera vilka spelmekanismer som dessa innefattar 

gentemot de mekanismer vi tar upp under rubrik ”2. Teori”. 

 

Då vi använt av en kvalitativ ansats kommer den data vi samlar inte vara 

strukturerad förens efter den samlats in. Datan kommer behöva behandlas 

genom analysering, bli indelad i kategorier och uppdelad i teman som 

anknyts till varandra (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) delas 

analysering kring kvalitativa data upp i tre delar, beskrivning, systematisering 

och kategorisering samt kombination. 

 

Beskrivning görs för att få en beskrivning av intervjun som är så lik som 

möjligt. Detta kan ses som en renskrivning av intervjun. Denna beskrivning 

görs genom att överföra det inspelade materialet till skrift genom en 

transkribering (Jacobsen, 2002). 

 

Systematisering och kategorisering är en fas då den överskådliga 

informationen ska reduceras. Detta för att göra en förenkling av komplicerade 

och rika data till en nivå som är relevant och intressant för undersökningen 

och dess frågeställning (Jacobsen, 2002).  
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Kombination handlar om att tolka insamlad data. I denna fas kommer vi som 

undersökare försöka se vad som har blivit direkt sagt eller gjort. Det är här vi 

kan få fram de mer dolda men kanske mest intressanta förhållanden och 

generaliseringar. Uppdelningar görs för att undersökningen ska få en 

strukturerad överblick över den data som samlats in. Det är i denna fas det är 

möjligt att skapa kopplingar mellan kategorier och de olika enheterna 

(Jacobsen, 2002). 

 

De faser beskrivna ovan tillämpades på alla de utförda intervjuerna, dessa 

spelades in därför blev första steget att göra en transkribering för att kunna 

analysera datan. Nästa steg i analyseringen reducerades den insamlade datan 

för att kategorisera emot studiens syfte och frågeställning. Detta för att 

minska överflödig data och istället få fram den data som ligger på en relevant 

nivå för studiens inriktning. Sista steget blev att färgkoda datan för att påvisa 

vilka data som liknar varandra eller behandlar samma fenomen. Detta för att 

lättare kunna finna mönster som kan hjälpa oss svara på studiens 

frågeställning. Detta är vad vårt resultat har grundat sig på, då våra intervjuer 

öppnade upp för diskussion och följdfrågor gav dessa mycket rikt material 

vilket gav en stark grund för att utforma ett resultat som stämmer överens 

med studiens syfte. 

3.4 Tillförlitlighet 

För att systematiskt kritisera den insamlade informationen och kontrollera 

arbetets pålitlighet, skall arbetet göras utifrån två perspektiv (Jacobsen 2002). 

1. Empirin ska vara giltig och relevant 

2. Empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. 

3.4.1 Validitet  

Med giltighet och relevans (validitet) menar Jacobsen (2002) att 

undersökningen mäter det som önskas att mäta samt att det uppfattas som 

relevant och att det som mäts hos några få även gäller för flera. 

 

För att försöka minska felinformationen i undersökningen och därmed mäta 

rätt sak i förhållande till vad som ska besvaras har det underlag som använts 

för de intervjuer som genomförts tagits fram genom att det material som 

införskaffats vid litteraturundersöknigen kopplats emot vår forskningsfråga. 

Detta för att den teori vi utgått ifrån ska användas för att besvara 

undersökningens syfte. För att inte informanten ska krävas ha någon tidigare 
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kunskap kring området Gamification eller spelmekanismer har underlaget för 

intervjuerna formulerats på ett sådant sätt att det indirekt rör undersökningens 

teoretiskaramverk och därmed gör dessa förståbara utan tidigare kunskap. 

3.4.2 Trovärdighet  

För att undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig måste den vara 

genomförd på ett trovärdigt sätt, ett sätt som väcker tillit (Jacobsen 2002). Att 

forskarnas tillvägagångssätt är konsekvent till olika projekt och andra 

forskare (Creswell 2014).   

För att väcka tillit till undersökningen har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att vi är intresserad av den enskildes inställning, 

uppfattning och hur dem tolkar ett fenomen (Jacobsen, 2002). Med tanke på 

intervjuareffekten har vi försökt att hålla styrningen av intervjuerna till ett 

minimum, utan bara försökt styra informanterna till ämnet utan att ställa 

frågor på ett sätt som riktar emot ett visst svar eller påverkar en åsikt. Då 

frågorna är öppna har vi i underlaget skapat en tydligare förklaring om vad 

frågan handlar om. Detta har vi utgått ifrån för att frågorna ska uppfattas på 

samma sätt under alla de olika intervjuerna.  

3.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden syftar till den enskilde informantens intergritet. Vid en 

studie finns tre aspekter som borde tas hänsyn till: tillåtelse att genomföra 

intervjun, informantens krav på privatliv samt informantens svar återges 

korrekt (Jacobsen, 2002). 

 

Medverkan för informanterna var frivilligt och de fick information om vad 

studien handlade om samt att de skulle förbli anonyma. De medverkande blev 

också informerade att de intervjuer som skulle genomföras skulle spelas in 

samt att uppgifterna som lämnas endast kommer användas för studien och 

dess mål. 
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4 Resultat  
I detta kapitel redovisas kopplingen mellan vår teori och vårt 

underöksningsexempel genom att beskriva hur funktionerna i Nike+ Running. 

Sedan kommer informanternas syn på undersökningsexemplets 

motivationshöjande effekter redovisas genom den analyserade empiriska 

datan. 

4.1 Presentation av Nike+ Running 

Applikationen Nike+ Running erbjuder användarna en mängd funktioner som 

kan användas när dem motionerar. Applikationen innefattar åtta av de tio 

viktigaste spelmekanismer som vår teori tar fram (Cunningham & 

Zichermann, 2011; Kapp, 2012; Paharia, 2013), dessa som inte innefattas i 

Nike+ rör inte syftet med denna typen av applikation. 

 

Med hjälp av GPS så lagrar applikationen användarens löprundor på hur långt 

användaren har sprungit samt på vilken tid det tog. Den data som lagras kan 

ses som statistik som användaren kan använda sig av. 

 
Bild 1. Statistik 

 

Bild 1 visar hur statistiken visas i Nike+ användaren får på en karta se vart 

denne har rört sig. Till höger på bilden visas hur lång tid sträckan tog, 

kaloriförbränning m.m. Denna funktionen innefattar spelmekanismerna Fast 
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feedback, Transparency samt Goals. Till höger på bild 1 finns det också 

ikoner för att dela sin statistik på sociala medier, den spelmekanism som detta 

innefattar är Community. 

 

När en användare uppnår ett visst tröskelvärde i längd går denne upp i level, 

vilket innefattar spelmekanismen Leveling up. Bilden nedan visar hur 

funktionen ser ut i Nike+, användaren ser också en förloppsindikator på hur 

långt denne har kvar till nästa nivå. 

 
Bild 2. Leveling up 

 

Inom applikationen finns det leaderboards där användaren kan se hur denne 

ligger till i jämförelse med sina vänner, dessa leaderboards visar statistik över 

längden som sprungits samt antal löprundor.  

 
Bild3. Leaderboards 

 

Spelmekanismerna som leaderboards handlar om är Competition, Community 

och Transparency. Leaderboards går även att sortera eller ändra format för att 

se antingen över en viss månad eller vecka. Genom Nike+ kan användare 
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också jämföra sin löpta längd mot sin egen åldergrupp över en månads tid 

vilket innefattar spelmekanismerna Competition, Community samt Goals.  

 
Bild 4. Åldersgrupp 
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Till sist kan användare när det gäller att jämföra och tävla mot andra 

användare skapa och bjuda in till utmaningar, denna funktion innefattar 

spelmekanismerna Competition,Community och Goals. När dessa skapas 

väljer användaren en viss längd som ska uppnås under en bestämd tid, efter 

att detta avklarats kan användaren genom applikationen se vem som gjorde 

bäst ifrån sig. 

 
Bild 5. Challenges 

 

Efter varje avslutat motionstillfälle belönas också användaren med NikeFuel 

som är applikationens poängsystem, vilket också innefattar spelmekansimen 

Points.  

  



 

  26 (48) 
 

När en användare uppnår vissa fördefinierade mål som applikationen satt upp 

erhåller denna en symbolisk belöning i form av en badge, spelmekanismen 

kallas också för Badges. Det kan vara allt ifrån att ha uppnåt en viss längd på 

sträckan eller sprungit ett visst antal gånger på natten/tidigt på morgonen. 

 
Bild 6. Badges 
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För de användare som vill ha ett färdigt träningsprogram kan dessa använda 

sig av coach funktionen. Där bestämmer användaren syftet med sin träning, 

om det är en viss längd denne vill uppnå osv. och därefter lägger 

applikationen upp ett schema för detta. Denna funktion innefattar 

spelmekanismerna Transparency, Goals och Fast feedback. Applikationen 

erbjuder också tre olika svårighetsgrader som användaren kan välja emellan. 

 
Bild 7. Coach  
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

Intervjuerna utfördes på sex personer som vi anser är vardagsmotionärer 

angående deras användande av Nike+ Running. Dessa kommer att refereras 

som P1 till P6 då informanterna i denna undersökning ska förbli anonyma. 

Användandet av applikationen bland informanterna är blandat, då den som 

använt den längst gjort detta i fyra år och den som använt den minst gjort 

detta i tre månader. Resultaten kommer att redovisas genom de block som 

svaren innefattar ifrån intervjuunderlaget (se bilaga 1.). 

4.2.1 Sammanställning: Block 1 - Bakgrund 

Block 1 syftar sig att ge en bakgrundsbild av informantens träningsvanor 

innan påbörjat användande av applikationen. Detta för att få en bättre bild att 

jämföra emot de vanor och beteende som uppkommit genom användandet av 

applikationen. 

 

Innan påbörjat användande av applikationen utförde inte P1-P3 samt P6 

någon nämnvärd motionsträning. Efter påbörjat användande av applikationen 

ökade deras träningsfrekvens kolossalt. När vi frågade P1 vad det berodde på 

svarade P1: 

 

”Det beror väl på att jag tävlade mot mina kompisar och att vi använde nike 

appen. Den har bra finesser eller vad man ska säga” 

  

Informant P6 sa när vi bad denne beskriva sin träning innan påbörjat 

användande av applikationen: 

 

“Jag joggade aldrig innan jag började använda applikationen.”  

 

P4 och P5 var sedan innan påbörjat användande av applikationen erfarna 

träningspersoner (se bilaga 1, Block 1). 

4.2.2 Sammmanställning: Block 2 - Motivation 

Block 2 syftar sig att identifiera vilka delar av applikationen den enskilde 

informanten använder och därmed ge en bild över vilka spelmekanismer samt 

motivationsfaktorer som ger dessa användare ökad motivation vid 

motionsträning. 
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Informant P1 presenterar hur denne använder applikationens funktioner. P1 

använder sig av statistiken som sparas för enskilda löprundor för att mäta och 

följa upp då denne strävar efter att ligga kring en viss nivå samt veta hur väl 

denne presterar emot de fasta mål P1 bestämt för sig själv. Dessa bestämda 

mål har P1 fört in i applikationens Coach funktion som lägger upp ett 

träningsschema för P1 samt påminner om dagens aktivitet. P1 upplever att 

genom att sätta dessa fasta mål, samt planering, gett en motivationshöjande 

effekt för att genomföra dessa mål. 

P1 sa: 

 

“Det pushar för att uppnå det mål man satt upp.” 

 

Genom statistiken tävlar även P1 mot sig själv genom sina tidigare rundor. P1 

upplever att efter påbörjat användande av applikationen att löpning blivit 

roligare, detta genom applikationens tydlighet och snabba feedback samt att 

informanten får en känsla av att vilja hålla sträckan istället för att “fuska”. 

Informanten P1 ställer sig positivt till Badges då denne ser dessa som 

relevant positiv feedback. P1 anser också att även om en runda gått dåligt 

hittar alltid applikationen något att ge beröm för.  

 

Informanten P2 berättar att han får en känsla av att springa i onödan de 

gånger denne inte använt sig av applikationen samt att löpning innan påbörjat 

användande av applikationen sågs som en börda men applikationen har nu 

gjort det till något roligt. P2 använder statistiken som applikationen samlar 

för att utmana sig själv mot tidigare resultat och kämpar för att uppnå en 

bättre tid. P2 upplever också att sträckorna blivit längre efter påbörjad 

användning av applikationen. 

P2 sa: 

 

“Jag har kunnat springa längre när applikationen talar om hur långt jag har 

sprungit och känner att jag orkar mer, istället för att jag skulle känna mig 

nöjd efter halva sträckan.” 

 

P2 anser att badges är en bra sak för att se att när något bra gjorts. P2 liknar 

badges vid att få beröm samt att få en kännsla av att känna sig duktig när 

dessa erhålls.  
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Informanten P3 använder sig också av statistiken dock skiljer sig P3s 

användande ifrån de tidigare två. P3 tävlar i störst del emot en grupp vänners 

statistik och detta ledde till drastik ökning av P3s träning. Även då P3 inte 

kopplat applikationen emot någon form av social media så erhåller ändå P3 

en social koppling gentemot den grupp av vänner denne tävlar emot. P3 anser 

sig själv som tävlingsmänniska vilket får en motvationshöjande effekt genom 

att gruppen av vänner använder sig av leaderboard funktionen.  

P3 sa: 

 

“Jag kan inte ligga två därför kämpar jag hårdare.” 

 

Informanten P3 anser att även då denne till störst del tävlar emot din grupp av 

vänner använder sig fortfarande P3 i viss mån av statistiken för att tävla mot 

sig själv och sina tidigare resultat.  

P3 är positiv till badges och tycker att det är kul att se sig uppfylla 

applikationens förutsatta mål.  

P3 sa: 

 

“Jag tycker att det är positivt, varje gång man får en morot så är det ju lite 

roligt.” 

 

Som avslutning berättar P3 att löpningen framförallt blir en roligare grej med 

applikationen, P3 anser att detta kan bero på hur lätt tillgängligt och smidigt 

det är att ta med sig telefonen ut istället för att köpa en dyr puls- och/eller 

GPSklocka. 

 

Informanten P4 anser att löpning blivit roligare med användandet av 

applikationen då det var lättare att motivera sig själv när man har tillgång till 

sina resultat genom applikationens statistik. P4 ser applikationen främst som 

ett verktyg för att stämma av längden av sträckan samt antal minuter per 

kilometer. Även då P4 använder sig främst av statistiken nämner informanten 

att han inte försöker överträffa sig själv genom applikationen. När vi frågade 

P4 hur detta påverkade denne svarade P4: 

 

”Ser man resultaten så blir man lättare motiverad och det blir roligare att 

träna” 
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P4 berättar att denne lagt märke till att applikationen ger ut symboliska 

belöningar genom badges efter avklarad löprunda. 

P4 uttalar sig om detta: 

 

“Detta är nog mer ett irritationsmoment än en positiv effekt.” 

 

Informanten P5 använder sig av applikationens statistik för att hålla loggbok 

över sin träning. P5 upplever att känna sig mer motiverad när denne ser 

utvecklingen på samma sträcka genom applikationens statistik. Informanten 

P5 upplever att genom applikationen har denne fått ett verktyg för att bättre 

kunna variera sin träning. P5 berättar att denne, tillsammans med en kompis, 

har utformat träningspass med applikationen som de sedan utför tillsammans. 

Dock anser P5 att även då denne utför dessa pass med sin vän, tävlar de inte 

mot varandra utan de har skapat motiverande gemenskap även då de inte 

kopplat applikationen mot en social media. P5 upplever att applikationen har 

gett en positiv effekt till P5s motionsträning pågrund av att den är 

lätttillgänglig, detta anser P5 eftersom denne alltid har mobiltelefonen med 

sig samt slipper köpa en puls-/GPSklocka. 

 

Informanten P6 använder sig exklusivt av applikationens statistik för att få en 

överblick över sin uthållighet. P6 anser att applikationens snabba feedback 

med statistik ger denne en motiverande effekt. P6 upplever också att sin 

motivation höjts mycket genom användandet av applikationen och berättar 

också att motionsträningen blivit roligare. 

P6 sa: 

 

“Jag tittar innan jag ska springa hur långt jag orkat springa och på vilken 

tid, sedan försöker jag förbättra den hela tiden. Ibland tittar jag också på 

mina tidigare resultat och sett att jag innan klarat t.ex. 5 km, då måste jag 

minst klara det och sen försöka lite till.” 

4.2.3 Sammmanställning: Block 3 - Ändringar i vanor 

Block 3 syftar sig på att identifiera den enskilde informantens ändringar i 

vanor samt beteende gentemot innan påbörjat användande av applikationen 

Nike+ Running. Block 3 syftar sig också till att identifiera möjliga ändringar i 

betydelse kring motionsträning för den enskilde informanten. 
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P1 anser att efter påbörjat användande av applikationen höjt sin 

träningsfrekvens samt börjat springa längre sträckor. Informanten P1 menar 

att genom applikationens Coach funktion fått en bättre struktur på sin träning 

och även kan pusha sig själv hårdare samt har lättare att ta tag i träningen. 

P1 sa: 

 

“Inte säkert att man hade kört samma långa sträcka om jag inte kört med den 

här förplanerade träningen.” 

 

När P1 svara på om motionsträningen fått en ändrad betydelse efter påbörjat 

användande av applikationen säger P1: 

 

“Jag kör endast för motion men det har blivit ännu mer hobby nu med 

applikationen för det blir roligare att springa.” 

 

Informanten P2 anser att efter påbörjat användande av applikationen höjt sin 

träningsfrekvens samt att träningen förblivit ihållande. P2 anser att den 

största ändringen i vanor som gjorts är att denne börjat springa på morgonen, 

detta anser P2 inte skulle hänt utan applikationen. Detta gjorde också att P2 

kände sig stolt att ha motionerat tidigt på morgonen och ser det som att ha fått 

en positiv vana. Informanten P2 anser att applikationen hjälpt till att hålla ett 

jämnare tempo för att kunna få en bättre tid på sina löprundor. Detta ledde till 

ett annat tankesätt kring löpning samt höjt självförtroende hos P2, därmed 

fick denne en vilja att anmäla sig till ett lopp. För att träna inför detta loppet 

använder sig P2 av applikationen, P2 ställer in loppets sträcka på 

applikationen och tränar sedan emot denna för att förbättra sin tid. 

 

Informanten P3 upplever inte att motionsträning fått en ändrad betydelse. 

Dock har P3 märkt att styrketräningen har minskat och konditionsträningen 

ökat. Enligt P3 har vanorna med konditionsträning ändrats då det tidigare till 

störst del handlade om intervallträning genom bollsport men nu har övergått 

till distansträning med applikationen. 

Informanten P4 anser sig inte ha fått någon ändrad betydelse för 

motionsträning utan anser sig även efter påbörjat användande av 

applikationen ligga på en ren hobby- och träningssyfte nivå. P4 anser sig inte 

heller ha ändrat några vanor utan ser applikationen som att ha fått ett verktyg 

för uppföljning.  
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Informanten P5 upplever att löpningen har blivit roligare med applikationen 

samt att träningen blivit mer riktad mot löpning samt att motivationen mot 

löpning ökats. 

P5 sa: 

 

“Det är ju roligare att se att man blir bättre, man springer en sträcka på en 

tid en gång och sen nu kanske man springer den mycket bättre. Då får man ju 

mer motivation för det.” 

 

Tidigare ansåg P5 att löpningen var en hobby, nu har P5 anmält sig till 

Göteborgsvarvet och använder sig nu av applikationen för att träna inför 

detta. Det vill säga använda sig av applikationens statistik för att ställa in 

sträckan för förbättra sin tid emot detta. 

 

Informanten P6 anser inte att betydelsen med motionsträningen fått en annan 

betydelse, utan tränar endast för sin egen motions skull. Enligt P6 hade 

dennes träningsvanor ändrats då denne innan påbörjat användande av 

applikationen inte motionerat alls. P6 anser att genom att använda 

applikationen fått som vana att gå upp tidigare på morgonen för att springa. 

Då P6 berättar att denne innan användandet av applikationen gärna sov till 

klockan 12-13:00 men nu istället går upp klockan 9:00 för att springa.  
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5 Diskussion 
I detta kapitlet kommer vi redovisa diskussionen från resultatet vi fått fram 

samt hur vi tolkat detta. Våra resultat kommer också att jämföras med 

tidgare forskningsresultat samt kopplingar till vår teori. Valet av metod 

kommer också att diskuteras och om den varit lyckat i vår undersökning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Trotts det stora omfånget av olika användanden av träningsapplikationer för 

att motivera användare genom spelmekanismer har undersökningen av Nike+ 

Running gett en relativ lik användarbild bland informanterna med vissa 

avvikelser. Intervju som datainsamlingsmetod medförde en bred bild över de 

olika informanternas användande vilket gav ett utmärkt underlag för hitta 

gemensamma faktorer. 

 

Enligt Paharia (2013) använder sig Gamification av samma 

motivationstekniker som spelutvecklare gör för att motivera spelare, och 

sedan applicerar detta på icke-spelsituationer. Spelmekanismer identifierade 

ifrån Paharia (2013), Zichermann & Cunningham (2011) samt Kapp (2012) 

kommer under följande underrubriker kopplas emot undersökningsexemplet 

samt informanternas användning av dessa. För att svara på frågan hur dessa 

spelmekanismer påverkar användarna kommer de att kopplas till 

motivationsfaktorer enligt Paharia (2013) och Wilson (2008). 

5.1.1 Användandet av statistik i Nike+ 

Även då alla informanter använder applikationen på olika sätt samt tränar på 

olika sätt och mot olika mål definierar sig statistiken som den största 

gemensamma faktorn. Alla informanter använde sig av statistiken dock 

varierade formen av användandet bland dem. De mindre erfarna 

informanterna använde sig av statistiken för att hålla sig motiverade och tävla 

mot sig själva förutom i ett fall, mot andra. De mer erfarna informanterna såg 

applikationens statistik som ett verktyg för uppföljning samt för att föra 

loggbok. 

 

Genom den insamlade användardatan kompletterat med spelmekanismerna 

Fast feedback, Transparency och Goals berör dessa mekanismer 

motivationsfaktorerna Mastery, Progress och Purpose (Wilson, 2008; 

Paharia, 2013). Genom Mastery känner informanterna att de förbättras genom 
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statistiken och vill överträffa sig själva, detta handlar även om faktorn 

Purpose där informanterna känner att de skapar skillnad från sina 

ansträngningar. Då informanterna kämpade för att överträffa sina tidigare 

resultat påverkas de av faktorn Progress som handlar om att kämpa mot ett 

meningsfullt mål.  

 

Våra förväntningar om vilken del av applikationen som skulle ha störst 

inverkan på informanterna stöds av Paharias (2013) teori om Gamification 

där han menar att genom insamlad användardata kan ge användarna 

möjlighet att visualisera och erhålla insikt ifrån datan, detta kan leda till 

motivering för beteendeförändringar. Detta stärks också genom Van de Pol & 

Kavussanus (2011) forskning då deras resultat visade på att människor 

använder kriterier, i detta fall statistik genom applikationen, för att utveckla 

sin personliga duglighet samt utvärdera sina prestationer.  

5.1.2 Användarnas synpunkter av badges i Nike+ 

Majoriteten av informanterna såg Badges som en positiv faktor för deras 

motivation och liknade dessa symboliska belöningar vid att få beröm eller 

som en morot att jobba efter. En av informanterna såg dock Badges som ett 

irritationsmoment som inte tillförde något speciellt.  

 

Badges som också själv är vad spelmekanismen kallas påverkar 

motivationsfaktorerna Mastery, Purpose, Progress (Wilson, 2008; Paharia, 

2013). Badges ses som en indikator på att framsteg gjorts därmed handlar det 

om faktorn Mastery såväl som Progress. Informanterna ser också att de 

uppnått en skillnad genom ansträngningar vilket rör Pupose. 

 

Att Badges skulle ses som en positiv faktor förvånade oss då vi antog att 

informanterna inte skulle lägga någon större vikt vid dessa. Dessa tankar 

grundade vi på Paharias (2013) teori om att värdet inte ligger i badgen själv 

utan i vad den representerar. Dock verkar det som att det den insamlade datan 

representerar stämmer bättre överens med Zichermann & Cunninghams 

(2011) teori om att badges signalerar status, ger en ökad lust där samlandet 

ger en ökad vilja medan andra uppfattar det som ett nöje och njutning över att 

få en överraskande belöning. 
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5.1.3 Användandet av resterande funktioner 

Då det fanns andra funktioner som användes i applikationen men dock i 

mycket mindre utsträckning har vi valt att kort presentera dessa under en 

egen rubrik. 

 

Coach – Planlagd träning genom Nike+ 

Informanten P1 använder sig av coach funktionen för att strukturera upp sina 

mål och sin träning. P1 anser att detta varit till stor hjälp för att hålla sina 

mål. 

 

Vi själva hade inte innan vi påbörjade studien några tankar om denna 

funktion, dock ställde vi oss positivt till detta när P1 berättade om sitt 

användande av funktionen.  

 

Coach funktionen innefattar spelmekanismerna Fast feedback, Transparency 

samt Goals. Dessa mekanismer innefattar motivationsfaktorerna Mastery, 

Progress och Purpose. 

 

Leaderboard – Konkurrens genom resultatuppföljning i Nike+ 

Då informanten P3 tävlar emot en grupp vänner genom leaderboard 

funktionen ansåg P3 att få ännu en motivationshöjande effekt genom 

applikationen.  

 

Vi anser själva att detta skulle vara något som skulla öka motivationen, detta 

bygger vi på Kapps (2012) teori om leaderboards då spelare tävlar mot andra 

för att uppnå mål. Paharia (2013) stödjer detta yttligare genom att tala om hur 

spelare anstränger sig för att kunna få sitt namn i rampljuset. 

 

Leaderboard funktioner innefattar spelmekanismerna Transparency, 

Competition samt Community. Dessa mekanismer berör följande 

motivationsfaktorer Mastery, Social interaction och Progress (Wilson, 2008; 

Paharia, 2013). 
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5.1.4 Våra tankar kring resultatet 

Vår studie har undersökt vilka faktorer inom Gamification som bäst används 

för att skapa motivation inom träningsapplikationer. Vi har utgått ifrån 

forskning samt litteratur med utgångspunkt vid motivationsfaktorer i både 

spel och träningssammanhang samt Gamification och intervjuat sex 

informanter som använder sig av det praktiska undersökningsexempel vi valt. 

Studien har visat att Gamifications spelmekanismer har ett brett 

användningsområden när det gäller träningsapplikationer men att vissa av 

dessa inte används av majoriteten av användarna. Studien har också visat att 

spelmekanismer inom Gamification har egenskap att skapa både inre och 

yttre motivation för ändra vanor och beteende hos användarna genom en 

motivationshöjande effekt, detta stärks också ifrån Insley & Nunans (2014) 

resultat där de kommit fram till att Gamification bidrar till att skapa en 

djupare nivå av engagemang. Vår studie visade att det främst var inre 

motivationsfaktorer som påverkar användarna. Att tre av fyra yttre 

motivationsfaktorer inte uppkommer genom användandet av Nike+ anser vi 

beror på sättet applikationen är uppbyggd samt att det inte stämmer överens 

med applikationens syfte. I ett sammanhang som det här tar de inre 

motivationsfaktorerna en större plats då applikationens funktioner är 

implementerade på ett sätt som gör att de indirekt motiverar användaren. 

 

Tidigare forskning har visat att implementering av Gamification kan vara 

svårt, detta är något vi stött på i vår egen studie. Det framkom att en av våra 

informanter ansåg en av applikationens funktioner som ett irritationsmoment, 

detta är något som tidigare forskning framhäver att Gamification är svårt och 

fyllt av problem (Robson, 2014). Med tanke på detta visar både vår egen 

studie samt tidigare forskning hur viktigt implementationen av Gamification 

är. Utvecklaren måste ta hänsyn till vilken form av Gamification som ska 

implementeras då formen måste vara förankrat i syftet med processen.  

 

I tidigare forskning belyser Van de Pol & Kavussanu (2011) utvecklandet av 

människors personliga duglighet och hur människor använder kriterier för att 

utvärderar sina individuella prestationer. I vår egen studie använde sig 

samtliga informanter av dessa kriterier som Van de Pol & Kavaussanu (2011) 

tar upp i sin artikel. Dessa kriterier är att människor kan använda sig av 

självrefererade kriterier, i vårt fall den egna statistiken applikationen samlar 

in från användarnas löprundor. Genom att människor använder sig av 

självrefererade kriterier för att följa upp sina resultat har vi i vår studie tolkat 
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som att tävla mot sig själv. Vilket vår studie visat varit den största 

gemensamma motiverade faktorn.  

5.2 Metodreflektion 

Vi valde en kvalitativ ansats för vår studie då vi ville få in öppna svar ifrån 

våra informanter och gå på djupet om deras användande och tankar kring 

undersökningsexemplet. En kvantitativ ansats i detta fallet hade inte hjälpt 

oss att nå fram till de öppna svar vi eftersträvade, då vi också ville öppna upp 

för följdfrågor passar även där den kvalitativa ansatsen bättre för den typ av 

studie vi tänkt oss. Vi utförde sex stycken semistrukturerade intervjuer för att 

samla in empiriskt material, att hitta dessa sex informanter visade sig en 

mycket större utmaning än vad vi frånbörjan räknat med. Vi började utifrån 

ett målinriktat urval där vi sökte oss mot olika sociala medier för 

träningsanläggningar samt olika löpargrupper. Även då vi är tacksamma för 

den hjälp vi fick av några av dessa ledde detta inte till några intervjuer. Vi 

valde istället då att byta angripningssätt för att hitta informanter och började 

istället leta i vår egen omgivning samt egna nätverk. När vi väl haft två 

intervjuer applicerade vi snöbollsmetoden för att dessa intervjuer skulle leda 

till flera, detta fick lyckat resultat då vi relativt snabbt kom i kontakt med de 

resterande fyra informanterna. 

 

Datainsamlingsprocessen gick som förväntat när väl informanter hittats. De 

semistrukturerade inteverjuerna visade sig fungera bra med det underlag vi 

tagit fram ifrån vår litteraturundersökning. De tre block som utformades gav 

en bra bild av hur informantens bakgrund innan applikationen såg ut, vilka 

delar de använde och hur de uppfattade dessa samt hur deras vanor och/eller 

beteende ändrats efter de börjat använda applikationen. Det finns alltid en 

risk att intervjuaren påverkar svaren, därför har vi utformat 

intervjuunderlaget på ett sätt som syftar sig på hur informanten ser på saken 

istället för en fråga som riktar mot ett visst svar.  

 

Vår analysprocess av det insamlade materialet var väldigt tidskrävande då 

intervjuerna gav mycket omfattande data som både rörde studien och som 

hamnade utanför vårt område. Jacobsens (2002) tre steg för analys var väldigt 

hjälpsamma för denna delen av vårt arbete då dessa hjälpte oss att reducera 

den insamlade empirin till en strukturerad form. Detta gav oss en klar 

överblick över den data vi samlat in samt gjorde det lättare för oss att färg-

koda datan och hitta gemensamma teman. 
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Även då vi från början förväntat oss att utföra fler intervjuer räknade vi inte 

med det bristande engagemanget att delta i en undersökning av vår typ. Då vi 

hade en begränsad mängd tid hade vi inte heller någon tid över till att 

fortsätta jaga informanter. Den data vi fick in från våra informanter har direkt 

hjälpt oss att komma fram till ett resultat som är i studiens syfte. Då 

intervjuerna var semistrukturerade öppnade de upp för öppen diskussion och 

följdfrågor vilket resulterade i att den data vi fick in väldigt djupgående kring 

informanternas användande och tankar kring applikationen. Datan påvisar 

också på klara mönster hos informanterna. Detta pekar på att även om fler 

intervjuer skulle utföras skulle fortfarande samma mönster vara dominanta 

och därmed anser vi att även om vi utfört fler intervjuer skulle få fram samma 

resultat. 

5.2.1 Styrkor och svagheter med vår undersökning 

Det vi lärt oss av den här studien som också varit den största svagheten är att 

det inte går att räkna med att folk vill ställa upp på att ingå i datainsamlingen. 

Vi hade oerhört svårt med att hitta informanter som var villiga att ställa upp. 

Mycket tid las ner på detta och genom att det var så pass svårt hade vi inte 

heller möjligheten att välja bland informanter, utan var tvungna att använda 

alla som var villiga att ställa upp. Detta kan ha haft viss inverkan på resultatet 

dock inte på de större identifierade gemensamma teman. 

 

Något som vi lärt oss och som fungerat väldigt bra under vår studie var att ta 

fram ett bra underlag för datainsamlingen. Att ha en bra grund redan från 

början hjälper till att stärka arbetet under hela dess gång. Vi fick genom detta 

in bra och breda svar ifrån intervjuerna samt att även då ändringar gjorts i 

syfte m.m. under arbetesgång har underlaget varit så pass starkt att detta 

kunnat göras utan att behöva göra om någon datainsamling. 
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6 Avslutning 

Kapitlet presenterar den slutsats vi fått fram genom insamlad information i 

förhållande till vår frågeställning. Förslag till fortsatt forskning inom 

området kommer också att presentras. 

 

Syftet med undersökningen har varit att skapa ökad förståelsen på hur 

människor får motivationshöjande effekter med hjälp av den utvalda 

träningsapplikationen. Vi har  undersökt Gamification och bakomliggande 

motivationsfaktorer för att ta reda på vilka spelmekanismer implementerade i 

ett praktiskt exempel som hjälper användarna till ökad motivation. För att 

svara på dessa frågor har en kvalitativ ansats tillämpats och utfört sex stycken 

semistrukturerade intervjuer för att ta fram ett underlag till ett resultat. 

6.1 Slutsats 

Det finns flera spelmekanismer implementerade i Nike+ vars användande 

leder till motivationshöjande effekter samt skapar ändringar i användarens 

vanor. Främst är det Transparency, Fast feedback samt Goals som är de 

spelmekanismer implementerade genom den statistik som applikationen 

erbjuder. Statistiken ger i sin tur användarna möjlighet att tävla mot sig själva 

för att förbättra sina resultat eller vad vi i ett fall fann tävla mot andra. 

Majoriteten av informanterna uttryckte sig också om att spelmekanismen 

Badges gav en motivationshöjande effekt då det sågs som beröm samt som en 

morot att jobba emot dessa fördefinierade mål applikationen har. Det tyder 

också på att dem har fått ändrat beteende då dem uppfattar applikationen som 

ett verktyg, dvs. ett redskap till att få en översikt på sitt beteende som 

resulterar i att användarna  kan se deras prestationer, som i slutändan har fått 

dem mer motiverade till att träna, anmäla sig till tävlingar och ändrade rutiner 

då dem fått ökad vilja till att motionera.  

 

Det framkommer tydligt hur spelmekanismerna påverkar användarna. Utifrån 

de spelmekanismer som framkommit genom undersökningen identifieras 

sambandet mellan mekanism och påverkan med tre motivationsfaktorer. 

Dessa tre är Mastery, Progress samt Purpose. Genom dessa tre faktorer 

upplever användarna att de erhåller en motiverande effekt genom 

applikationens funktioner då de ser att de förbättras, uppfyller meningsfulla 

mål samt skapar skillnad ifrån sina ansträngningar. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag på forsatt forskning anser vi att en yttligare studie skulle kunna 

utföras där användare från flera olika träningsapplikationer deltar i 

undersökningen. Denna undersökningen skulle utföras i syfte med att se om 

de resultat vi fått fram över användandet av Nike+ Running stämmer överens 

med användandet av andra träningsapplikationer. En sådan studie skulle 

också ge en överblick om det finns spelmekanismer i större utsträckning 

inom andra applikationer eller om de använder sig av färre än Nike+. 

 

Ännu ett förslag är att utföra en kompletterande studie där obersvationer som 

datainsamlingsmetod ska tillämpas. Genom en sådan studie skulle 

informanterna kunna följas under en längre tidsperiod för att tydligare kunna 

se när och hur ändringar i användarnas beteende samt vanor görs. För denna 

studien skulle typerna av motionärer kunna göras i större utsträckning. Med 

detta menar vi att studien hade kunnat få ett utökat djup genom att observera 

allt från vardagsmotionärer till elitlöpare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuunderlag 

Block 1: Bakgrund 

 

1. Hur många gånger i veckan tränar du med användning av Nike+? 

2. Hur länge har du använt dig av Nike+? 

3. Hur såg dina träningsvanor ut innan du började använda 

applikationen? 

 

Block 2: Motivation 

 

4. Vilka delar av applikationen använder du? 

a. Hur påverkas du av den sociala återkopplingen? 

b. Hur påverkar tävlingen mot dig själv? 

c. Hur påverkar tävlingen mot andra? 

d. Hur påverkar badges? 

e. Hur påverkar leaderboards? 

f. Hur påverkar jämförelsen mot åldersgrupp? 

 

5. Hur tycker du att din motivation har ändrats/höjts med

 användandet av applikationen? 

 

6. Finns det något som inte Nike+ har i sin applikation som skulle

 öka din motivation? 

 

7. Använder du dig av Coach funktionen?  

a. Ökar din motivation genom att få ett färdigt träningsprogram? 

b. Anser du att funktioner bidrar positivt till olika former av

 träning? 

c. Anser du att Coach funktionen ändrat ditt beteende till en mer

 blandad träningsform? 

d. Är det ett irritationsmoment / Planerar du hellre din egen

 träning? 

 

 

 



 

   
 

Block 3: Ändringar i vanor 

8. Har träningen fått en annan betydelse för dig? Hobbylöpare ->

 Tävlingar? 

9. Hur tycker du att dina träningsvanor har förändrats sen du

 började använda applikationen? 

10. Finns det något annat du skulle vilja berätta om ditt användande

 av Nike+? 
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