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Sammanfattning 
Online mathandel är en ständigt växande tjänst i Sverige eftersom fler människor börjar handla sin mat 
på nätet. Trots det äter svenskarna inte nyttigt då över 51% av befolkningen är överviktiga eller lider av 
fetma vilket kan leda till allvarliga sjukdomar. Inkluderingen av frukt och grönsaker i den dagliga kosten 
har visat sig vara det optimala sättet att motverka övervikt och sjukdomar. Sedan år 2010 har termen 
gamification bildats och inneburit att spelelement har använts inom olika sammanhang utanför spel. 
Studier har visat att implementeringen av gamification och spelelement som exempelvis poäng, badges 
och leaderboards inom olika tjänster har haft positiva inverkan inom lärande, undervisning och 
framförallt motivation. Syftet med studien var att undersöka hur gamification kunde motivera människor 
att handla mer frukt och grönsaker via en online mathandelssida. Studien genomfördes med en high-
fidelity prototyp innehållande spelelementen badges, leaderboards, avatarer, poäng, förloppsindikatorer 
och feedback och testades på sex deltagare som tidigare hade handlat mat på nätet. De kvalitativa 
metoderna observation och intervju användes för att generera resultatet. Undersökningen resulterade i 
att deltagarna upplevde ökad motivation för att handla mer frukt och grönsaker och visade att 
gamification även kunde implementeras inom mathandel på nätet. 
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Abstract 
Online grocery shopping is an ever-growing service in Sweden, as more people are starting to purchase 
their food online. Despite this, the Swedes do not eat well since over 51% of the population is 
overweight or obese, which can lead to serious diseases. The inclusion of fruits and vegetables in the 
daily diet has proven to be the optimal way to counteract obesity and diseases. Since year 2010, the 
term gamification has been formed and has meant that game elements have been used in different 
contexts outside of games. Studies have shown that the implementation of gamification and game 
elements such as points, badges and leaderboards in various services has had a positive impact on 
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1. Inledning 

Vi lever idag i en värld som digitaliseras i takt med att teknologin ständigt utvecklas. 

Livsmedelshandeln har under de senaste åren digitaliserats och gynnats positivt då 

omsättningen för den digitala mathandeln uppgick till 4,6 miljarder kronor år 2017, vilket 

var en tillväxt med 19 procent från det förgående året (Svensk Digital Handel 2018). 

Enligt Svensk Digital Handels rapport (2018) har andelen konsumenter som handlat mat 

på nätet under de senaste åren ökat från 25 procent till 31 procent, och väntas öka 

ytterligare under de kommande åren. Konsumenterna börjar själva inse fördelarna med 

att handla online då var åttonde kund uppger att de i huvudsak handlar sin mat på internet 

(Svensk Digital Handel 2018). 

Den ständiga ökningen av den digitala livsmedelshandeln innebär däremot inte att 

svenskarna äter nyttigare. Enligt Livsmedelsverket (2018) är dåliga matvanor idag den 

största risken för ohälsa i Sverige. Utifrån ett folkhälsoperspektiv äter svenskarna inte 

tillräckligt bra då de får i sig alltför mycket av socker, mättat fett och salt, men för lite av 

bland annat frukt-och grönsaker (Livsmedelsverket 2012). Enligt en rapport från 

Livsmedelsverket (Lagerstedt 2018) är det bara en tiondel av det svenska folket som äter 

enligt Livsmedelsverkets rekommendation. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är 51 procent av den svenska befolkningen 

överviktiga eller lider av fetma. Mellan åren 2006–2016 ökade andelen med övervikt och 

fetma i åldersgruppen 16–29 år med 6,4 procent. Övervikt och fetma påverkar kroppen 

negativt och är stora riskfaktorer för många olika typer av sjukdomar, bland annat 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Världshälsoorganisationen 2019). 

Världshälsoorganisationen (2019) beskriver övervikt och fetma som ett problem som inte 

enbart påverkar höginkomstländer. Övervikt och fetma växer i drastisk takt även i 

låginkomstländer med urbana samhällen. 

Det optimala tillvägagångssättet för att motverka övervikt och fetma samt undvika olika 

typer av sjukdomar är att inkludera frukt och grönsaker i den dagliga kosten. Frukt och 

grönsaker tillför kroppen med nyttiga ämnen som fiber, olika typer av vitaminer samt 

antioxidanter, alla som motverkar olika typer av sjukdomar (Kostministeriet 2017). Den 

rekommenderade frukt och grönsakskonsumtionen i Sverige är 500 gram om dagen. Trots 
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det är den endast två av tio svenskar som äter den rekommenderade mängden frukt och 

grönsaker (Livsmedelsverket 2012). 

En anledning till att svenskarna inte äter den rekommenderade mängden av frukt och 

grönsaker kan bero på okunskap. Enligt Kostministeriets rapport (2017) vet inte 

konsumenterna vad de ska göra med grönsakerna i matlagningen och väljer istället att 

prioritera standardrätter som exempelvis spagetti med köttfärssås då de är enklare att 

tillaga. I samma rapport (Kostministeriet 2017) antog intressenterna att 400 gram av frukt 

och grönsaker var den rekommenderade mängden av daglig konsumtion i Sverige. Trots 

det var genomsnittet för vuxna svenskars frukt och grönsakskonsumtion 362 gram, långt 

under den rekommenderade mängden (Kostministeriet 2017).  

Ytterligare en anledning kan vara att svenskarna tänker på andra varor framför frukt och 

grönsaker vid matlagning. Enligt Kostministeriet (2017) prioriterade 74 procent av 

konsumenterna kött, fågel eller fisk först vid matlagning, varav pasta, ris eller potatis 

prioriterades först av 14 procent. Frukt och grönsaker kom sist i prioriteringen med endast 

12 procent.  

Fastän frukt och grönsaker nedprioriteras mot kött, fågel och fisk så finns det inget som 

hindrar majoriteten av konsumenterna från att köpa frukt och grönsaker (Kostministeriet 

2017). Det motstridiga svaret till resultatet av rapporten har enligt Kostministeriet (2017) 

att göra med svårigheter för konsumenterna att ändra på sina invanda mönster då två 

tredjedelar av konsumenterna handlar mat på rutin. De tillägger att det krävs stöd och 

hjälp från andra aktörer för att få in mer variation i konsumenternas tillvaro och för att 

etablera goda rutiner. Det väcker frågan om huruvida den digitaliserade 

livsmedelshandeln kan skapa nya möjligheter för konsumenterna att handla sina varor. 

Digitaliseringen av livsmedelshandeln har sina för-och nackdelar, men verkar vara vägen 

framåt för många konsumenters mathandel då antalet ökar för varje år (Svensk Digital 

Handel 2018). Trots att den digitala livsmedelshandeln är relativ ny i branschen jämfört 

med sällanköpshandeln så finns det potential för starkt tillväxt. Svenskarnas otillräckliga 

konsumtion av frukt och grönsaker är däremot ett stort problem som kan bidra till en 

ohälsosam daglig kost. Eftersom majoriteten av svenskarna inte vet hur mycket frukt och 

grönsaker de bör äta per dag tyder det på att det finns okunskap bland det svenska folket 

gällande kosten. Däremot bör det ses positivt till att majoriteten av det svenska folket inte 

verkar se några hinder för att äta mer frukt och grönsaker (Kostministeriet 2017). Att flera 
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konsumenter väljer att handla sin mat online bör ses som en möjlighet till 

vidareutveckling av livsmedelshandelssidorna för att engagera och motivera 

konsumenterna att äta mer frukt och grönsaker, och för att på så sätt försöka motverka 

övervikt och fetma samt hålla sig inom ramen för Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Som ett sätt att påverka och vägleda människor mot bättre beteenden har termen 

”nudging” framkommit. Hagman (2018) förklarar att nudges kan användas för att sätta 

människor i ett emotionellt tillstånd för att sedan påverka deras beslutsfattande. 

Exempelvis har nudges visat sig vara acceptabla inom hälsa och använts för att minska 

rökning bland människor (Hagman 2018). 

Sedan år 2010 har även termen ”gamification” bildats och använts för att skapa 

motivation och engagemang för människor i olika kontexter. Deterding, Dixon, Khaled 

och Nacke (2011) förklarar gamification som användningen av spelelement inom icke-

spel kontexter. Med element menar Deterding et al. (2011) mindre delar som används i 

designen av olika typer av spel, bland annat avatarer, rankingsystem, nivåer och badges. 

Enligt Blohm och Leimeister (2013) förväntades det år 2015 att 40% av världens 1000 

största organisationer skulle använda gamification för att omvandla deras 

affärsverksamheter.  

Gamification har med hjälp av spelelementen använts med framgång inom områden som 

utbildning, hälsa och företag och bland annat resulterat i ökad motivation för användare 

(Hamari, Koivisto & Sarsa 2014). I studier inom utbildning har gamification och 

spelelement som poäng och badges även bidragit till att förbättra både lärandet men även 

studenternas beteenden under lektionerna (Homer, Hew & Tan 2018). 

Fanfarelli och McDaniel (2015) har studerat spelelementet badges och tagit fram flera 

aspekter kring hur badges bör designas för att kunna skapa motivation för användare. Jia, 

Liu, Yu och Voida (2017) har undersökt leaderboards och kommit fram till att de kan 

vara positiva och motiverande för användare, framförallt inom hälsa-området. Jia et al. 

(2017) har även kommit fram till att användare föredrar att tävla mot människor som de 

känner igen, vilket även bidrar till att öka deras motivation. Även avatarer har visat sig 

kunna motivera människor till positiva beteenden. Sah, Ratan, Tsai, Peng och 

Sarinopoulos (2017) föreslår att avatarer anpassade för att reflektera kravsjälvet kan bidra 

med positiva beteenden för användarna i det verkliga livet. Andra spelelement som poäng 
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kombinerat med ett nivåsystem och feedback har också visat sig vara motiverande för 

användare (Zichermann och Cunningham 2011). 

1.1 Problemformulering 

Forskning inom online mathandel visar att allt fler människor i Sverige börjar att handla 

sin mat via internet. I samband växer även statistiken för antalet överviktiga i Sverige 

som visar att över 51% av befolkningen är drabbade. Som ett förslag för att förebygga 

övervikt föreslås ett ökat intag av frukt och grönsaker i den dagliga matkonsumtionen. 

Trots det är det endast två av tio svenskar som äter den rekommenderade mängden av 500 

gram frukt och grönsaker per dag. En av anledningarna till att svenskar inte äter 

tillräckligt med frukt och grönsaker beror på att de inte vet hur många gram de måste äta 

per dag. Gamification har framkommit som en möjlig lösning för att motivera människor 

och påverka deras beteenden på ett positivt sätt inom många olika områden. Spelelement 

som badges, leaderboards och avatarer har implementerats på digitala tjänster och använts 

inom områden för undervisning och hälsa vilket har bidragit med ökad motivation och 

positiva beteendeförändringar för användare. Det väcker frågan huruvida några av de 

vanligaste spelelementen kan implementeras inom webbsidor för online mathandel för att 

motivera människor till att börja handla mer frukt och grönsaker. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av gamification, 

med hjälp av spelelementen badges, leaderboards, avatarer, poäng, förloppsindikatorer 

och feedback, kan motivera människor till att handla mer frukt och grönsaker genom 

webbsidor för online mathandel. Då tidigare forskning har visat att gamification kan vara 

effektiv för att motivera människor är det intressant att undersöka om liknande resultat 

kan uppstå inom området för online mathandel. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan gamification skapa intresse och motivera människor att handla mer frukt och 

grönsaker på internet? 
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2. Litteraturgenomgång 

Det här kapitlet presenterar tidigare forskning inom motivationsteorier och gamification 

med syfte att skapa en stark akademisk grund för resten av studien.  

2.1 Teorier inom motivation 

Inom psykologin innebär motivation att man drivs för att göra någonting. Ryan och Deci 

(2000) förklarar att en människa som inte har drivet eller inspirationen att agera 

karaktäriseras som omotiverad. En människa som däremot har energin eller viljan att nå 

ett mål karaktäriseras som motiverad. Motivation är en stor faktor som står nära Self-

determination teorin (SDT) inom mänsklig motivation och bildas utifrån tre principer; 

”autonomy” (autonomi), ”competence” (kompetens) och ”relatedness” (samband). 

”Autonomy” syftar på människors behov av självständighet och kontroll för att vara 

ansvariga för sina handlingar. ”Competence” innebär människors motivation för att klara 

av utmaningar och uppnå framgångar, medan ”relatedness” syftar på människors sociala 

status och ömsesidiga koppling till andra människor (Ryan & Deci 2000). Alsawaier 

(2018) menar att de tre principerna i SDT utgör människors psykologiska behov av att 

välja, att tävla och att samarbeta med andra, tre behov som alla är möjliga i en gamifierad 

miljö. 

”Autonomy”, ”competence” och ”relatedness” bildar i samband en typ av motivation som 

Ryan och Deci (2000) kallar för intrinsisk motivation. Intrinsisk motivation kan 

översättas till inre motivation och innebär att man gör något för att man tycker att det är 

intressant eller underhållande och man känner sig tillfredsställd av det. Motsatsen till 

intrinsisk motivation är extrinsisk motivation, vilket kan översättas till yttre motivation, 

och innebär att man är motiverad att göra något för att få ett instrumentellt värde som 

resultat (Ryan & Deci 2000). Med andra ord så betyder intrinsisk motivation att man utför 

en aktivitet för att få inre ro och glädje av aktiviteten, medan extrinsisk motivation syftar 

på att man utför aktiviteten för den resulterande belöningen, och inte för att man 

tillfredsställs av den. 

Ryan och Deci (2000) förklarar att trots att extrinsisk motivation kan ses som icke-

autonom, så föreslår SDT att extrinsisk motivation även kan vara autonom. Som ett 

exempel på autonomi inom extrinsisk motivation nämner Ryan och Deci (2000) en 

student som gör sina läxor på grund av rädsla för straff från föräldrarna. Studenten är då 
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extrinsiskt motiverad eftersom han gör sina läxor för att undvika straff. Ett annat exempel 

är en student som gör sina läxor för att hon personligen upplever det som värdefullt för 

hennes framtida karriär. Även i den här situationen är studenten extrinsiskt motiverad då 

hon studerar för instrumentella värden, och inte för att hon tycker att det är intressant. I 

båda fallen utgår studenterna från instrumentella värden, men i det andra fallet utgår 

studenten från personligt stöd och eget val, medan studenten i det första fallet utgår från 

att undvika sanktioner från föräldrarna. Ryan och Deci (2000) menar att båda fallen av 

extrinsiskt motivation varierar relativt till deras autonomi. 

Att spela spel är en aktivitet som stödjer autonomi eftersom människor väljer att göra det 

med egen vilja. Enligt Suh, Wagner och Liu (2018) hjälper spel-aktiviteter, som att 

utveckla strategier tillsammans med andra spelare för att uppnå mål, utföra uppgifter och 

besegra andra spelare, att uppnå deras behov av ”autonomy”, ”competence” och 

”relatedness”. Andra spel-aktiviteter som att samla på poäng, klättra i nivåer samt 

belöningar i form av badges och pokaler hjälper även till med att öka människans 

intrinsiska motivation. 

2.2 Gamification 

Termen ’gamification’ har haft många olika tolkningar genom åren. I artikeln ”From 

Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” skriver Deterding et 

al. (2011) att gamification har förklarats som bland annat ”spelteknologi och speldesign-

metoder utanför spelindustrin” samt ”processen att använda speltänkande och 

spelmekanismer för att lösa problem och engagera användare”. Deterding et al. (2011) 

ger en tydligare förklaring av gamification och definierar det som ”the use of game design 

elements in non-game contexts” och påstår att gamification är när speldesign-element 

används inom olika sammanhang utanför spel. 

Enligt Deterding et al. (2011) bildas termen gamification med hjälp av tre centrala 

begrepp; gamefulness, gameful interaction och gameful design. Begreppen skiljer sig från 

tidigare etablerade begrepp som playfulness, playful interaction och design for 

playfulness då de fokuserar på lek och bildar en bredare kategori jämfört med 

gamification som enbart fokuserar på spel. 

Gamification struktureras med hjälp av regler och är menat för att uppnå olika mål 

(Deterding et al. 2011). Det primära syftet med gamification är att öka användarnas 
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motivation för olika aktiviteter, men även för att motivera användarna att använda 

teknologi och breda deras kunskaper (Morschheuser, Hassan, Werder & Hamari 2017). 

Utöver motivation används gamification även för att skapa engagemang och förbättra 

användarupplevelser (Deterding et al. 2011). 

Att designa gamification har olika svårigheter då designern oftast är tvungen att tänka på 

designen av gamification utifrån flera perspektiv. Morschheuser et al. (2017) anser att en 

designer kan stöta på problem då spel oftast är komplexa och svåra att utforma för att 

överföra till andra miljöer. Ett annat problem är att få gamification att försöka påverka 

användarens beteende över något, och inte endast underhålla, vilket är huvudsyftet för 

vanliga spel. På grund av de två anledningarna anser författare att designen av 

gamification inte bör vara lik utvecklingen av ett vanligt spel. Den gamifierade mjukvaran 

har därför följande dubbla krav; att designas för att fungera som avsedd, samt för att 

säkerställa att interaktionen med användaren leder till positiva beteendeförändringar 

(Morschheuser et al. 2017). 

2.3 Speldesign-element 

Till skillnad från seriösa spel som innehåller alla komponenter som ett färdigt spel ska ha 

så används enbart olika speldesign-element inom gamifierade tjänster (Deterding et al. 

2011). Några av de allra vanligaste speldesign-elementen som används inom gamification 

är poäng, badges (utmärkelser) och leaderboards (topplistor) (Looyestyn et al. 2017; 

Deterding et al. 2011; Morschheuser et al. 2017). Andra speldesign-element som mål, 

utmaningar, nivåer, feedback och belöningar förekommer också inom gamification 

(Deterding et al. 2011). Enligt en studie utfört av Garett och Young (2018) är de nio mest 

vanliga speldesign-elementen följande: poäng, sociala interaktioner, leaderboards, status 

för framsteg, nivåer, feedback, story, badges och belöningssystem. De mest populära är 

poäng (70%), sociala interaktioner (55%), leaderboards (40%) och status för framsteg 

(40%) (Garett & Young 2018). 

2.3.1 Badges 

Badges, engelska för märken, används som visuella representationer av bedrifter och 

prestationer.  De bekräftar allt från användarnas prestationer, uppnådda mål samt meriter 

genom att synliggöra det i form av olika märken (Alsawaier 2018). Användaren kan låsa 
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upp badges på flera olika sätt, bland annat genom att samla ihop ett visst antal poäng eller 

genom att klara av specifika aktiviteter inom spelet (Sailer et al. 2017). 

Badges är effektiva då de kan användas för att uttrycka sig, vara en form av belöning, och 

för att skapa konkurrens. Suh, Wagner och Liu (2018) menar att badges inte enbart är en 

belöning, utan att de även kan locka andra användare att försöka låsa upp samma badges, 

vilket leder till ökad konkurrens. Synliga badges kan även bidra till att skapa en unik 

identitet för användaren vilket resulterar i att användaren kan uttrycka sig på olika sätt. 

Enligt Fanfarelli och McDaniel (2015) har badges stor potential att skapa engagemang 

och motivation för användare. Designen av badges spelar en viktig roll för vilken typ av 

motivation som skapas för användarna då utdelningen av badges sker externt vilket kan 

tyda på att användarna upplever extrinsisk motivation. För att försöka skapa intrinsisk 

motivation menar Fanfarelli och McDaniel (2015) att badges bör användas för att skapa 

nyfikenhet, utforskning och ny kunskap, tre egenskaper som skapar intrinsisk motivation. 

För att kunna skapa intrinsisk motiverande badges anser Fanfarelli och McDaniel (2015) 

att man bör ta hänsyn på tre aspekter. En aspekt är att upplåsta badges bör vara 

lättillgängliga och synliga för användaren. Lättillgängligheten hjälper användarna att 

hålla koll på deras badges vilket kan leda till ökad motivation och användning. 

En annan aspekt är att badges bör delas ut oväntat och när användaren inte anar det. 

Användaren bör med andra ord inte veta vilka badges som går att låsa upp utan ska enbart 

få tillgång till badges när de väl är upplåsta (Fanfarelli & McDaniel 2015). Badges som 

är förväntade av användaren riskerar att bli extrinsiska belöningar eftersom användaren 

hade försökt att låsa upp dem enbart för belöningen. Om badges inte hade låsts upp hade 

användaren även upplevt att ansträngningen var för ingenting. Däremot hade oväntade 

badges överraskat och belönat användaren efter slutförd uppgift med ett erkännande och 

påminnelse om deras positiva beteende vilket hade kunnat öka deras intrinsiska 

motivation (Fanfarelli & McDaniel 2015). 

En tredje aspekt är undvika att dela ut badges för slutförda uppgifter. Fanfarelli och 

McDaniel (2015) menar att badges istället borde delas ut för användarnas olika 

ansträngningar, och inte enbart för förutbestämda avklarade uppgifter. Att dela ut badges 

enbart för avklarade uppgifter kan hindra användarnas intrinsiska motivation. 
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Enligt Hamari och Eranti (2011) byggs badges upp med hjälp av tre grundelement. 

Badges ska bestå av signifiers, en grundläggande logik samt minst en belöning. Med 

signifiers syftar Hamari och Eranti (2011) på badges visuella utseende och information. 

Badges ska bestå av ett namn, ett synligt märke, beskrivning av prestation samt belöning. 

 

Den grundläggande logiken för badges är den andra grundelementen och består av regler 

och krav som måste uppfyllas innan badges kan delas ut till användaren. Logiken byggs 

upp med hjälp av fyra komponenter; en trigger (avtryckare), krav, villkor och en 

multiplier (multiplikator). Triggern bestämmer vad användaren måste göra eller vilken 

händelse som ska ske innan badges kan låsas upp. Krav är en komponent som bestämmer 

vilka spelinställningar som måste uppnås innan badges kan låsas upp. Komponenten är 

vanligast inom badges som delas ut i olika tv-spel och består oftast av krav på spelet 

svårighetsgrad, rätt spelläge eller karaktärens nivå (Hamari & Eranti 2011). 

Komponenten för villkor bestämmer hur, när, var och inom vilken tid triggern ska ske 

medan komponenten multiplier bestämmer antalet gånger en trigger måste ske inom de 

bestämda kraven och villkoren innan badges kan låsas upp (Hamari & Eranti 2011). 

Den tredje grundelementen är belöningar. Efter varje upplåst badge får användaren en 

belöning som oftast består av poäng. Belöningarna kan även bestå av olika objekt som 

kan låsas upp och användas i spelet (Hamari & Eranti 2011). 

2.3.2 Leaderboards 

Leaderboards, som kan översättas till topplistor, används inom gamification med målet 

att rangordna användarna utifrån deras prestationer. Listorna visar vilka användare det är 

som presterar bäst och bidrar med konkurrens bland användarna (Sailer et al. 2017). Ökad 

konkurrens kan däremot påverka användarens motivation negativt om användaren 

befinner sig i den nedre delen av listan (Sailer et al. 2017). 

Jia et al. (2017) genomförde en studie där respondenter fick använda leaderboards inom 

sociala nätverk, produktivitet och hälsa för att ta reda på deras intryck. Olika leaderboards 

skapades med hjälp av respondenternas namn samt 10 av deras vänners namn. 

Respondenterna fick möjlighet att beskriva deras intryck utifrån var de befann sig på 

listorna beroende på olika områden. De olika listorna utvärderades genom följande 

kriterier; nöje, motivation, vilja att använda och rekommendera för vänner. 
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Studien resulterade i att respondenter som endast befann sig nära toppen av leaderboarden 

för inom sociala nätverks-området hade positiva intryck av spelelementet. 

Respondenterna som endast befann sig långt ner på listan inom produktivitet-området 

hade däremot negativa intryck om leaderboards. Inom hälsa-området hade 

respondenterna positiva intryck av leaderboards var de än befann sig på listan. 

Respondenterna värderade leaderboards inom hälsa-området positivt utifrån de fyra 

kriterierna vilket indikerar att spelelementet kan vara positivt för att motivera människor 

inom olika hälsa-områden (Jia et al. 2017). 

Resultatet visade även att respondenterna föredrog att se sina vänner eller kollegor på 

leaderboarden betydligt mer än att se olika främlingar. Jia et al. (2017) förklarar att 

människor uttrycker mer glädje och motivation när de tävlar mot människor som de 

känner igen jämfört med främlingar. 

2.3.3 Avatarer 

Avatarer är visuella representationer av användarna inom gamification kontexten. 

Användarna får möjlighet att skapa en ny identitet genom att designa avatarerna utifrån 

spelets eller tjänstens givna ramar. Utseendet av avatarerna varierar mellan olika tjänster 

och spel då de kan vara allt från piktogram till detaljerade 3D animationer. Huvudsyftet 

med avatarer är att ge användarna en unik identitet och för att kunna skilja åt dem från 

andra användare (Sailer et al. 2017). 

I en studie utförd av Sah et al. (2017) försökte författarna ta reda på vilka effekter olika 

avatarer kunde ha på människors olika självuppfattningar och hälsosamma beteenden. 

Intressenterna delades upp i tre grupper där de fick skapa digitala avatarer baserat på det 

faktiska självet, det ideala självet och kravsjälvet. Intressenterna som fick skapa avatarer 

baserat på det faktiska självet föreställde sina avatarer på hur de själva såg ut och agerade 

i deras vardag. Intressenterna som baserade sina avatarer på det ideala självet föreställde 

avatarerna på hur de strävade att se ut och agera i vardagen. Den tredje gruppen som 

skulle basera sina avatarer på kravsjälvet fick föreställa avatarerna på hur andra 

människor i deras liv tyckte att de såg ut och agerade i deras vardag. 

Efter att avatarerna hade skapats deltog intressenterna i ett digitalt spel där de fick välja 

olika matvaror till sina avatarer och delta i olika aktiviteter. Efter spelet fick intressenterna 

välja bland fyra olika tilltugg baserat på frukt, grönsaker, salta tilltugg och söta tilltugg. 



 

16 

 

Studien resulterade i att intressenterna som skapade avatarer baserat på kravsjälvet valde 

nyttiga matvaror både under samt efter spelet. Sah et al. (2017) föreslår att avatarer 

anpassade för att reflektera kravsjälvet kan bidra med positiva beteenden för användarna 

i det verkliga livet. 

2.3.4 Poäng, förloppsindikatorer och feedback 

Poäng är ett av de allra vanligaste elementen i spel och gamifierade tjänster (Sailer, 

Hense, Mayr & Mandl 2017). Poäng delas ut som belöning efter en lyckad aktivitet och 

är en typ av feedback som kan användas för att mäta användarens framsteg. Olika typer 

av poäng kan användas för att skilja på flera kategorier inom tjänster som använder 

gamification, till exempel erfarenhetspoäng, ryktespoäng och poäng som användaren kan 

lösa in för andra belöningar (Sailer et al. 2017). 

Zichermann och Cunningham (2011) förklarar att poängsystem oftast kan vara högt 

motiverande för användarna och nämner erfarenhetspoäng som den viktigaste typen av 

poäng som kan delas ut i spel och gamifierade tjänster. Erfarenhetspoäng delas ut för 

varje aktivitet som en användare deltar i inom ett spelsystem. Användarnas 

erfarenhetspoäng samlas ihop och stiger efter varje slutförd aktivitet eftersom 

erfarenhetspoäng inte kan gå ner eller raderas med tiden. Zichermann och Cunningham 

(2011) nämner även att användare inte kan maximera antalet erfarenhetspoäng då 

poängen alltid delas ut desto mer som användaren spelar. 

Olika poängsystem kombineras oftast med ett nivåsystem för att indikera användarnas 

progression. Nivåer fungerar som en markör som visar användarna var de befinner sig i 

spelet och hur långt de har kvar till nästa nivå. Enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) bör nivåer designas på ett logiskt sätt och vara enkla för användaren att förstå. 

Nivåer bör även vara utökningsbara så att man vid behov kan lägga till nya nivåer med 

tiden. Ett effektivt sätt att framhäva användarnas nivåer är genom att designa 

förloppsindikatorer. Förloppsindikatorerna kan baseras på procent och informera 

användarna om var de befinner sig och hur mycket de har kvar att göra innan nästa nivå 

kan nås (Zichermann & Cunningham 2011). Nivåsystem innehåller även olika 

svårighetsgrader baserat på vilken nivå användaren befinner sig på. Zichermann och 

Cunningham (2011) förklarar att svårighetsgraden på nivåsystem stiger i kurvor eftersom 

den kan öka genom olika nivåer men även minska med tiden. 
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En väldigt viktig spelmekanik som ofta förekommer i samband med poäng och nivåer är 

feedback. Feedback bidrar med att visa upp information och progression för användarna 

för att de ska kunna få en uppfattning om var de befinner sig i olika gamifierade tjänster 

(Zichermann & Cunningham 2011). Feedback i samband med poäng och nivåer bidrar 

med att ge användaren tydlig återkoppling om deras progression. 

2.4 Exempel på gamification 

När begreppet gamification började växa fram i början av 2010-talet ansågs det vara en 

effektiv plattform för marknadsföringskommunikationer med syftet att öka kundernas 

engagemang (Dymek 2018). Därefter har gamification sträckt sig över olika områden och 

använts för bland annat viktnedgång, journalism, marknadsföringsstrategier, träning, 

sociala nätverk (Dymek 2018), men även inom utbildning, hälsa och företag (Looyestyn 

et al. 2017).  

I en litteraturstudie utfört av Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) granskades 24 studier 

inom gamification för att ta reda på hur gamification kunde fungera och användas. 

Majoriteten av de granskade studierna föreslog att användningen av gamification hade 

positiva inverkan inom lärande och undervisning men även på människors motivation. 

Granskningen av studierna visade att användarnas egenskaper samt kontexten där 

gamification sker var två huvudaspekter som spelade en stor roll i hur gamification kunde 

implementeras på ett lyckat sätt (Hamari, Koivisto & Sarsa 2014). 

Däremot visade några av de granskade studierna att resultaten från gamification inte var 

långvariga. Några av studierna föreslog även att användare kunde uppleva negativa 

effekter om gamification togs bort från de gamifierade tjänsterna. Hamari, Koivisto och 

Sarsa (2014) menar att användarna hade varit oroliga över att förlora deras upplåsta 

badges och poäng om gamification togs bort från en tjänst som de hade använt under en 

längre tid. 

I en studie utförd av Fotaris, Mastoras, Leinfellner och Rosunally (2016) användes 

gamification i form av en applikation inom undervisning för att lära elever att 

programmera. Både eleverna och lärarna fick möjlighet att uppleva hur badges, 

leaderboards och poäng kunde användas för att framhäva en roligare och 

beroendeframkallande undervisning. Under genomgången med den gamifierade 

applikationen upplevde eleverna mer nöje och ett ökat självförtroende i deras lärande, 
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samtidigt som lärarnas förmåga att svara på elevers missräkningar upptrappades. Efter 

studien kom författarna fram till att gamification i kombination med effektiv pedagogik 

kunde ge eleverna en mer effektiv undervisning än traditionella undervisningar (Fotaris 

et al. 2016). 

I en liknande studie genomförd av Homer, Hew och Tan (2018) användes spelelementen 

badges och poäng för att belöna eleverna efter deras beteenden och uppfyllda lärandemål. 

Författarna delade upp eleverna i olika grupper där fyra grupper använde den digitala 

applikationen ”ClassDojo” för att tilldelas badges och poäng, medan fyra andra grupper 

använde icke-digitala fysiska emblem som belöning. Studien resulterade i en märkbart 

förbättrad inlärningsförmåga för eleverna i två av grupperna som använde applikationen 

(Homer, Hew & Tan 2018). 

Homer, Hew och Tan (2018) förklarar att användandet av badges och poäng gav eleverna 

en känsla av progression då eleverna kunde se hur långt de var i deras lärande och vilka 

mål de hade kvar. Spelelementen kunde motivera eleverna att slutföra mål, vilket jämförs 

med begreppet ”competence” som Ryan och Deci (2000) tar upp i Self-determination 

teorin. Författarnas studie föreslår att spelelement som badges och poäng har en positiv 

inverkan på både elever och lärare och bidrar med att förbättra både lärandet men även 

studenternas beteenden under lektionerna (Homer, Hew & Tan 2018). 

Utöver undervisning har gamification även använts inom flera träningsapplikationer för 

att motivera användarna under deras träningspass. Det amerikanska sportföretaget Nike 

är ett av många företag som har gynnats av implementeringen av gamification i deras 

applikationer (Looyestyn et al. 2017). Företaget utvecklade tjänsten Nike+, vilket är en 

tjänst som samlar data från användarnas fysiska aktiviteter via sensorer från olika 

Nikeskor och armband. Datan laddas sedan upp på Nike+ mobila plattform och 

omvandlas till NikeFuel, vilket är Nikes poängsystem (Nike 2014). NikeFuel bidrar med 

att visualisera användarnas framsteg och jämföra deras framsteg med andra användare 

(Suh, Wagner & Liu 2018). Tjänsten bidrar även med att låsa upp olika nivåer för 

användarna utifrån deras prestationer, vilket sedan kan användas för att visa deras fysiska 

potential. Användarna belönas även med badges för uppnådda milstolpar vilket de sedan 

kan dela på olika sociala nätverk (Blohm & Leimeister 2013). All form av NikeFuel-

poäng och badges används som belöning för användarna för att ha klarat av olika fysiska 

uppdrag (Looyestyn et al. 2017). Genom implementeringen av gamification har Nike 
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lyckats skapa ett stort och aktivt följe som består av över 30 miljoner användare (Nike 

2013; Suh, Wagner & Liu 2018). 

3. Metod 

I det här kapitlet presenteras metoder som användes under studien för att besvara 

frågeställningen. Kapitlet beskriver även prototypens uppbyggnad samt hur 

undersökningen gick till.  

3.1 Litteraturgenomgång 

Den här studien inleddes med en litteratursökning för att skapa en ordentlig uppfattning 

om ämnet och dess begrepp. Sökverktyget Summon användes för att söka efter relevanta 

artiklar från olika databaser. Systematiska sökningar gjordes även direkt i databasen 

ACM Digital Library för att hitta relevanta artiklar inom informatik och gamification. 

Rienecker och Jörgensen (2014) förklarar att systematiska sökningar bör användas om 

man vill hitta litteratur inom ett specifikt ämne. Utifrån de valda artiklarna skapades en 

kedjesökning där den ena artikeln ledde till nästa artikel. Enligt Rienecker och Jörgensen 

(2014) leder kedjesökning från en bra referens till en annan och bidrar till att man kan 

följa argumentens utveckling. Sökningar gjordes även på Google för att hitta 

populärvetenskapliga nyhetsartiklar och rapporter. 

Summon är Högskolan Kristianstads sökverktyg och innehåller följande databaser: 

Academic Search Premier, ACM Digital Library, ArtikelSök, Business Source Premier, 

Cambridge Journals Online, Cinahl Complete, Dawsonera, DBLP Computer Science 

Bibliography, Dimensions, DiVA, DOAJ, Ebook Central, Education Research Complete, 

Emerald, e-nav (SIS), Encyclopedia Britannica, ERIC, Essential Science Indicators, FAR 

Online, Geodata Extraction Tool (GET), Google Scholar, IngentaConnect, Journal 

Citation Reports, Karnov, Lantmäteriets kartor, Legimus, Libris, Mediearkivet, Medline, 

Nationalencyklopedin, Natural Sciences Collection, Notisum, Ordböcker i 

Nationalencyklopedin, Oxford English Dictionary Online, Oxford Reference, 

PsycARTICLES, PsycINF0, PsycTESTS, PubMed, Retriever Business, Riksarkivet 

Digitala forskarsalen, Safari Books Online, SAGE Journals Online, ScienceDirect, 

Sociological Abstracts, SpringerLINK, Summon, Svenska dagstidningar, SveMed+, 
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Svenska akademiens ordböcker, SwePub, Taylor & Francis Online, UR-access, Web of 

Science, Wiley Online Library och WorldCat.  

Inför litteratursökningarna med sökverktyget Summon tillämpades flera 

inkluderingskriterier. För att erhålla expertgranskade vetenskapliga artiklar söktes enbart 

artiklar som var ”peer-reviewed”. Sökningen bestod även av artiklar som hade publicerats 

tidigast år 2014, detta för att erhålla ”state of the art” inom forskningsområdet. Alla 

sökningar gjordes på engelska och ”Datavetenskap” valdes som ämnesområde för att 

kunna relatera till informatik. Under litteratursökningarna exkluderades artiklar som var 

skrivna på ett annat språk än engelska. Även artiklar som saknade rubriker och som inte 

var helt färdiga exkluderades från litteratursökningen. Sökord som användes för att hitta 

rätt artiklar var gamification, e-commerce, online, grocery shopping, motivation, badges, 

points, leaderboards, avatars, feedback och informatics. Sökorden kombinerades med 

varandra under sökningarna och resulterade tillsammans i 2416 sökträffar.  

I ett försök att hitta nya artiklar inom ämnesområdet gjordes sökningar även direkt i 

databasen ACM Digital Library. Sökningarna innehöll samma sökord och begränsades 

till artiklar som var publicerade sedan år 2018. Tillsammans resulterade sökningarna i 

databasen i 7836 sökträffar. Efter varje sökning granskades de 100 första sökträffarna 

baserat på rubrik och sökord. Efter litteratursökningarna i både Summon och ACM 

Digital Library samt kedjesökningarna utifrån andra artiklar granskades 87 artiklar som 

ansågs vara värdefulla för den här studien.  

3.2 Kvalitativ forskning 

Den här studien har en kvalitativ ansats då metoder som observation och intervju 

användes för att generera resultatet från undersökningen. Kvalitativt inriktat forskning 

fokuserar ofta på intressenternas upplevelser och hur de ska tolkas, samt hur företeelser 

ska upptäckas (Patel & Davidson 2011; Tjora 2012). Studiens syfte var att ta reda på hur 

gamification kunde användas inom online mathandel för att motivera människor att äta 

mer frukt och grönsaker. Av den anledningen var det viktigt att ta reda på deltagarnas 

synpunkter och upplevelser efter deras interaktion med den framtagna prototypen vilket 

erbjöds av de valda metoderna. 
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3.3 Urval 

Då studien fokuserade på hur gamification och online mathandel kunde kombineras för 

att öka köp av frukt och grönsaker var det lämpligt att observera och intervjua de tänka 

användarna. Enligt Svensk Digital Handels rapport (2018) är åldersgruppen 26–35 år de 

som handlar mat online mest i Sverige. Undersökningens population var därför 

människor mellan 26–35 år som tidigare har handlat mat med hjälp av en online plattform. 

Enligt Patel och Davidson (2011) är population en större avgränsad grupp av människor 

som är intressanta för studien. Ytterligare en anledning till att det tänkta urvalet var viktig 

var för att de enkelt skulle kunna interagera med prototypen. Deras tidigare erfarenheter 

med online mathandelssidor hade kunnat bidra med att de enkelt hade kunnat navigera 

bland prototypens sidor. 

Att involvera varenda människa mellan 26–35 år som hade handlat online i studien hade 

varit omöjligt utifrån ett tidsperspektiv. Därför gjordes ett bekvämlighetsurval där 

författaren tog hjälp av sitt kontaktnät för att hitta människor mellan 26–35 år som tidigare 

hade handlat mat online. Genom inlägg på sociala medieplattformarna Facebook och 

Instagram samt privata förfrågningar identifierades tre kvinnor och tre män i åldrarna 26 

till 32 år som passade den tänkta målgruppen.  

3.3.1 Deltagarna 

För att behandla deltagarnas uppgifter konfidentiellt användes pseudonymer vid 

presentationen av de resulterande svaren från undersökningen.   

Linda. Linda är 26 år gammal och studerar sin sista termin på Malmö Universitet. Vid 

sidan av studierna arbetar hon som lärarassistent vid en skola i Malmö. Linda bor ensam 

i en lägenhet utanför centrala Malmö och använder sin bil som transportmedel för att ta 

sig till skolan och arbetet. På fritiden föredrar Linda att spendera tid med sina vänner och 

koppla av. Linda har tidigare använt Mat.se för att handla mat online. När hon har handlat 

mat online har hon utgått från speciella recept som hon följde och har handlat allt från 

kött till frukt och grönsaker. 

Matilda. Matilda är 26 år gammal och arbetar som tandhygienist i en tandläkarklinik 

utanför Malmö. Hon bor ensam i en lägenhet i utanför Malmö och använder sin bil som 

transportmedel för att ta sig till arbetet och tillbaka. Matilda är träningsintresserad och 

prioriterar att träna på gym på sin fritid. Hon är även väldigt noggrann med sin kost och 
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föredrar att äta nyttig och proteinrik mat. Matilda har regelbundet handlat mat online via 

Icas webbutik då hon har ett medlemskap hos Ica. Hennes inköp har bestått av vardagliga 

livsmedelsprodukter som hon använt för att tillaga mat samt proteinbarer som hon har 

använt som mellanmål under träningen. 

Johan. Johan är 27 år gammal och studerar på Lunds Universitet. Vid sidan av studierna 

arbetar han på ett logistikföretag i Malmö. Han bor tillsammans med sin flickvän i en 

lägenhet utanför centrala Malmö och använder kollektivtrafiken för att ta sig fram och 

tillbaka från skolan och arbetet. På fritiden spenderar han tid med sin flickvän, och ibland 

träffas han med sina vänner och spelar fotboll. Johan har tidigare handlat vardagliga 

livsmedelsprodukter från Mathem.se där han även har passat på och utnyttjat olika 

erbjudanden. Han tycker även om att äta snabbmat och har använt OnlinePizza.se för att 

beställa olika maträtter. 

Max. Max är 27 år gammal och arbetar som IT-supporter på ett företag i centrala Malmö. 

Han bor ensam i en lägenhet på nära centrala Malmö och använder sin bil som 

transportmedel för att ta sig fram och tillbaka i staden. Max har ett stort intresse för ny 

teknologi och tv-spel. Han föredrar därför att sitta hemma och spela tv-spel online på 

fritiden. Max föredrar även att göra all typ av handel på internet, därför har han även 

handlat från Icas webbutik. Hans inköp har bestått av vardagliga livsmedelsprodukter. 

Han har även handlat många asiatiska produkter eftersom han tycker om att tillaga 

asiatiska maträtter. 

Kevin. Kevin är 28 år gammal och arbetar som elektriker på ett bemanningsföretag inom 

el-och teknik i Malmö. Kevin har tidigare även arbetat som budbilsförare där han har 

levererat matkassar till privatpersoner. Han bor tillsammans med sina föräldrar och sin 

yngre bror i en lägenhet i centrala Malmö. Kevin använder sin bil för att ta sig till och 

från arbetet, och brukar köra runt sina föräldrar till olika platser då de saknar körkort. 

Kevin har fotografi som hobby och gillar att fotografera allt från landskap till människor 

på sin fritid. Han har tidigare utnyttjat erbjudanden och handlat färdiga matkassar med 

recept från LinasMatkasse.se. Däremot tyckte han att det var för dyrt och ansåg att han 

själv hade kunnat köpa mer mat för pengarna från andra butiker. 

Anna. Anna är 33 år gammal och har tidigare arbetat som lokalvårdare. Hon är gift och 

har tre barn och är mammaledig. Hon bor tillsammans med hennes man och tre döttrar i 

en lägenhet i centrala Malmö. Hennes man arbetar som lastbilschaufför och är därför 
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endast hemma under 2–3 dagar i veckan. På fritiden spenderar Anna tid med att ta hand 

om sina döttrar. Anna saknar körkort och använder kollektivtrafiken för att ta sig runt 

Malmö, vilket inte sker ofta. Anna har under ett tag regelbundet handlat allt från 

grönsaker till barnmat från Willys webbutik. Att handla mat online har underlättat hennes 

vardag och bidragit med att ta bort stressen som framkom av att springa runt i en butik 

med tre barn. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Till den här undersökningen följdes de fyra övergripande etikreglerna som har 

formulerats av vetenskapsrådet (Patel & Davidson 2011). Deltagarna blev informerade 

om undersökningens syfte och vad deras svar skulle bidra till. Deltagarna fick även rätten 

att bestämma om de ville medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet förklarades 

för deltagarna vilket innebar att deras uppgifter skulle vara konfidentiella och förvaras i 

säkerhet och utan tillgång för obehöriga. Även nyttjandekravet förklarades och 

säkerställde att de insamlade svaren från deltagarna endast skulle användas för 

forskningsändamål.  

3.5 Prototyp 

En prototyp är ett verktyg som skapas för att visualisera fysiska modeller eller koncept 

för gränssnitt tidigt i designprocessen. Prototyper används för att ge designern nya 

lärdomar om konceptet, som sedan kan användas för vidareutveckling för att nå den 

slutliga designen (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). Wikberg Nilsson, Ericson 

och Törlind (2015) förklarar syftet med prototyper och nämner att de bidrar med att ge 

en bättre förståelse av designproblemet men också att de testar funktionalitet, förståelse 

och upplevelse av gestaltningen. 

Prototyper delas ofta upp i två kategorier beroende på hur avancerad de är. Low-fidelity 

prototyper är vanligast i början av designprocesser och består oftast av skisser på papper 

Martin och Hanington (2012). Den andra typen av prototyper kallas för high-fidelity, och 

är mer avancerade än low-fidelity prototyper, framförallt i utseendet. High-fidelity 

prototyper visar oftast det slutgiltiga utseendet av den framtagna designen eller 

produkten. Då denna typen av prototyper oftast ger en tydligare avbildning av konceptet 

baserad på estetik, form, interaktion och användbarhet finns det möjligheter för bättre 

feedback från de tänkbara användarna (Martin & Hanington 2012). 
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3.6 Design av prototyp 

Inför skapandet av prototypen gjordes en avgränsning där Mat.ses webbplats valdes att 

användas som grund för prototypen. Anledningen var för att Mat.ses hade en stor fokus 

på färska och ekologiska frukter och grönsaker. Webbplatsen passade den här studien då 

frukt och grönsaker spelade en stor roll i undersökningen. Inga stora förändringar gjordes 

på webbsidans layout och färger då målet var att behålla mycket av den ursprungliga 

sidan. Anledningen till att sidans layout inte ändrades för mycket var för att det endast 

skulle vara spelelementen som skulle jämföras och inte webbplatsens layout. 

Med de identifierade spelelementen och Mat.ses webbplats som grund skapades en high-

fidelity prototyp för att föreställa en gamifierad version av den nuvarande sidan. I 

prototypen implementerades spelelementen badges, leaderboards, avatarer, poäng, 

förloppsindikatorer och feedback för att simulera och efterlikna gamification. Utöver 

spelelementen designades prototypen även för att ge deltagarna en bättre förståelse om 

frukt och grönsaker, och varför de borde ätas mer. Målet med prototypen var att få 

deltagarna att skapa ett konto och välja en avatar, och därefter lägga till en banan, ett 

äpple och en paprika i varukorgen och slutföra köpet. Genom hela momentet skulle 

deltagarna få feedback i form av information om hur viktigt frukt och grönsaker är, hur 

många gram som bör ätas varje dag, hur många gram som fanns i kundvagnen, antal 

poäng de fick för köpet, vilka badges de låste upp och var de befann sig på topplistorna. 

Prototypen sattes ihop och blev interaktiv med hjälp av prototypverktyget Marvel. Marvel 

är ett prototypverktyg som ger användare möjligheten att bygga interaktiva prototyper 

baserade på redigerade skärmdumpar.  

Skapandet av prototypen inleddes först genom skisser på hur de tänkta spelelementen 

skulle implementeras på webbsidan (se figur 1). Skisserna bidrog med att få ut tankarna 

på papper och skapa en bild om hur prototypen skulle se ut. Därefter inleddes arbetet för 

att skapa en hi-fi prototyp först genom att ta skärmdumpar på flera av sidorna på Mat.se. 

Skärmdumparna redigerades sedan med bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop. 
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Figur 1. Tidiga skisser på prototypens design. 

 

Inledningsvis fick deltagarna skapa ett konto genom att välja deras avatar. Sex avatarer 

designades med hjälp av illustrationsprogrammet Adobe Illustrator. I prototypen var alla 

avatarer synliga, men endast två var möjliga att väljas. För att hindra att prototypen skulle 

bli för stor fick deltagarna istället välja mellan en kvinnlig och en manlig avatar (se figur 

2). När deltagarna hade valt sin avatar och skapat ett konto presenterades prototypens 

startsida.  

 

Figur 2. Prototypens inledande sida där deltagarna kunde välja avatar. 

 

På startsidan skapades en avlång ruta där information om användarens namn, poäng, nivå, 

status, varukorg och avatar var synliga. Rutan placerades under Mat.ses sökfunktion och 

anpassades på resten av sidorna för att skapa en konsistent design genom hela prototypen. 
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En poäng-ikon skapades och placerades tillsammans med ett numeriskt antal på varje 

frukt-och grönsak-ruta på sidorna för att indikera hur mycket poäng deltagarna kunde få 

efter köpet (se figur 3).  

Figur 3. Startsida för frukt och grönt avdelningen. 

 

Den avlånga bilden ovanför produkterna från skärmdumparna ersattes med en klickbar 

bild på viktig information om svenskarnas frukt och grönsaks-konsumtion som skapades 

utifrån information från studiens inledningskapitel. Bilden förklarade att svenskar inte åt 

det rekommenderade intaget av 500 gram av frukt och grönt per dag, och vilka 

konsekvenser det kunde ha i längden (se figur 4). En bild på olika frukter användes för 

att skapa informationsbilden. Bilden hämtades från Pexels.com och fick användas av vem 

som helst för privat bruk.  
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Figur 4. Informationsruta som dök upp när deltagarna tryckte på ’läs mer’-knappen. 

 

Enligt Zichermann och Cunningham (2011) är förloppsindikatorer effektiva för att ge 

feedback och informera användare om deras progression samt vad de har kvar att göra 

för att nå nästa nivå. Som ett hjälpmedel för deltagarna skapades en förloppsindikator i 

form av en mätare till höger om informationsrutan för att hålla koll på antal gram frukt 

och grönt som deltagarna hade i varukorgen. Mätaren användes som feedback och fylldes 

varje gång en vara lades i varukorgen. När varukorgen innehöll över 500 gram av frukt 

och grönsaker lyste mätaren upp för att indikera att det dagliga intaget var uppnått. En 

separat informationsruta skapades för att förklara mätaren för deltagarna (se figur 5). 
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Figur 5. Skärmdump av F.O.G Mätaren (Frukt-och grönt mätaren). 

 

Därefter skapades tre sidor som tog deltagarna genom varukorgens innehåll, betalning 

och bekräftelse. När deltagarna hade slutfört köpet och tryckt på ”fortsätt”-knappen 

presenterades sex upplåsta badges var för sig. Varje badge presenteras med en rubrik, 

förklaring och belöning (se figur 6). Badges delades ut för följande avklarade 

prestationer; 

1. Lagt första ordern 

2. Köpt över 500 gram av frukt och grönt. 

3. Köpt en banan. 

4. Köpt ett grönt äpple. 

5. Köpt en röd paprika. 

6. Klättrat upp till nivå 2. 

Varje badge skapades med hjälp av de tre grundelementen som enligt Hamari och Eranti 

(2011) var viktiga för badges och prestationer. Den första grundelementen var att badges 

skulle bestå av ett namn, ett synligt märke, beskrivning av prestation samt belöning, vilket 

även framkommer i prototypens badges. Varje badge designades med hjälp av Adobe 

Illustrator och bestod av en cirkel med olika karaktärer baserade på frukter och grönsaker 

placerade i mitten. Olika bakgrundsfärger användes bakom karaktärerna för att skapa ett 

unikt utseende för varje badge. När varje badge låstes upp presenterades de med namn, 

beskrivning och belöning. 
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Varje badge hade även en grundläggande logik som bestod av olika regler och krav som 

var tvungna att uppfyllas innan de kunde låsas upp. Hamari och Eranti (2011) nämner att 

grundläggande logik innehåller en trigger, krav, villkor och multiplikator och spelar en 

viktig del i hur och när badges delas. Kravet, villkoren och multiplikatorn som bestämdes 

för att badges skulle låsas upp var att deltagarna skulle köpa de utvalda varorna en gång. 

Efter utförd betalning skulle triggern ske och badges skulle låsas upp för deltagarna.  

Den tredje grundelementen var enligt Hamari och Eranti (2011) belöningar. Fem av 

belöningarna som delades ut efter att badges hade låsts upp bestod av poäng. För det 

badge som delades ut efter att deltagarna hade nått nivå 2 användes fri frakt vid köp av 2 

kilo frukt och grönsaker som belöning. Enligt Fanfarelli och McDaniel (2015) kan badges 

som delas ut oväntat bidra med att öka användarnas motivation. Varje badge som låstes 

upp presenterades därför oväntat för deltagarna då de inte visste om vad som skulle hända 

efter att ha slutfört köpet.  

Figur 6. Presentation av upplåst badge. 

 

Efter att ha bläddrat igenom varje badge hamnade deltagarna till slut på profilsidan och 

möttes av olika spelelement. Deltagarna fick möjlighet att titta på upplåsta badges och få 

information om nivåer och poäng samt om antal gram frukt och grönt som de köpt. Utöver 
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det fick deltagarna även tillgång till två separata leaderboards. Jia et al. (2017) förklarar 

att användare utrycker mer glädje och motivation när de tävlar mot människor som de 

känner igen. Av den anledningen skapades en separat leaderboard där deltagarna kunde 

jämföra deras poäng med vännernas poäng (se figur 7). 

 

Figur 7. Skärmdump av profilsidan. 

3.7 Observation 

Observation är en vetenskaplig metod för att samla information om omvärlden (Patel & 

Davidson 2011). Metoden är användbar när det gäller att samla in information som berör 

beteenden och skeenden inom olika situationer, och oftast kan informationen samlas in i 

samma stund som de inträffar. Patel och Davidson (2011) förklarar att 

observationsmetoden även är användbar vid olika tester och experiment och kan användas 

för att komplettera information som samlats in med andra metoder. 

Till den här undersökningen användes en ostrukturerad observation som metod för att 

iaktta deltagarnas interaktion med den framtagna prototypen. Ostrukturerade 

observationer används när observatören har identifierat ett problemområde och vill samla 

in så mycket information som möjligt från det (Patel & Davidson 2011). Författaren tog 

rollen som deltagande observatör och antecknade under observationen stödord baserat på 

deltagarnas reaktioner under interaktionen med prototypen. Vid problem eller 

funderingar kunde författaren ingripa och svara på deltagarnas frågor och vägleda 

deltagarna genom prototypen. Enligt Justesen och Mik-Meyer är deltagande 
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observationer lämpliga när forskare vill skaffa obearbetad kunskap om praktiken, och 

skiljer sig från intervjuer då de återger praktiken. 

Inför observationen och den efterföljande intervjun fick varje deltagare möjligheten att 

bestämma tid och plats för var undersökningen skulle äga rum. Detta gjordes för att 

deltagarna skulle få en så lugn och bekväm miljö som möjligt under interaktionen med 

prototypen och den efterföljande intervjun. Fem av deltagarna valde att bjuda hem 

författaren till deras lägenheter för att genomföra undersökningen. Deltagaren Johan 

valde att genomföra undersökningen utomhus vid en park i närheten av hans bostad 

eftersom det var 27 grader varmt i solen under den dagen. Varje deltagare fick interagera 

med prototypen på författarens bärbara dator som var tillgänglig under varje möte. 

Inför interaktionen med prototypen fick deltagarna möjlighet att genomföra ett fiktivt köp 

av en banan, ett grönt äpple och en röd paprika på Mat.ses nuvarande webbsida. Det 

fiktiva köpet utfördes för att träna upp deltagarna inför interaktionen med prototypen 

eftersom de skulle få utföra samma uppgift även där. Därefter fick deltagarna direktiv för 

prototypen och uppmanades att noggrant titta igenom varje sida för att inte missa viktiga 

detaljer som information och spelelement. 

3.8 Intervju 

Efter varje genomförd observation fick deltagarna ställa upp i en intervju där de fick 

möjligheten att berätta om deras synpunkter och upplevelser av interaktionen med den 

framtagna prototypen, samt deras tankar kring gamification och motivation. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att det finns två aspekter som en intervjuare måste ta hänsyn 

till, standardisering och strukturering. Standardisering syftar på frågornas utformning och 

ordning och strukturering syftar på hur fritt intervjupersonen kan tolka frågorna (Patel & 

Davidson). Till den här intervjun valdes semistrukturerade frågor för att ta reda på så 

mycket som möjligt om deltagarnas interaktion med prototypen. Semistrukturerade 

intervjuer innehåller frågor som är definierade på förhand, men där intervjuaren kan 

anpassa intervjun och ställa följdfrågor om intervjupersonen skulle ta upp oväntade 

intressanta ämnen (Justesen & Mik-Meyer 2011). Vid intressanta svar från deltagarna 

ställdes följdfrågor för att få en mer detaljerad uppfattning om svaret.  
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Genom varje intervju gjordes ljudinspelningar med hjälp av en smartphone efter 

deltagarnas godkännande. Efter inspelningen transkriberades varje intervju för att lättare 

kunna redogöra resultatet från undersökningen. (Se bilaga 1 för intervjufrågor). 

4. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet som genererades av observationen och den 

efterföljande intervjun.  

4.1 Observation 

Inför interaktion med prototypen fick deltagarna inleda med att göra en fiktiv beställning 

på Mat.ses nuvarande webbsida. Deltagarna lyckades med att lägga till en banan, ett grönt 

äpple och en röd paprika i varukorgen och gå vidare till betalningssidan. Efter avslutad 

interaktion med webbsidan uppmanades deltagarna att utföra samma uppgifter på den 

framtagna prototypen under tiden som de observerades. Inför deras interaktion med 

prototypen informerades varje deltagare om hur prototypen fungerade och att det endast 

var några få knappar som de kunde trycka på. Därefter inledde deltagarna genom att välja 

en av de tillgängliga avatarerna och gå vidare till prototypens förstasida.  

Efter att deltagarna hade navigerat till sidan för frukt och grönsaker möttes de av en ny 

rubrik som informerade om varför frukt och grönsaker var viktiga samt om den svenska 

befolkningens hälsotillstånd. Matilda och Max reagerade genom att läsa upp 

informationen och tycka på ”läs mer”-knappen. Deltagarna Johan, Kevin och Anna läste 

informationen men valde att scrolla ner och välja varorna. Linda missade 

informationsrubriken fullständigt och började istället att scrolla ner direkt. Då prototypen 

var linjär var deltagarna tvungna att trycka på ”läs mer”-knappen och läsa informationen 

innan de kunde gå vidare och lägga till varorna i kundvagnen. Observatören fick av den 

anledningen ingripa och informera deltagarna att de var tvungna att läsa den fullständiga 

informationen innan de kunde gå vidare. Deltagarna reagerade alla med förvåning efter 

att ha läst informationen. Därefter fortsatte de med att välja ut varorna och reagerade 

positivt när de såg att mätaren fylldes på varje gång en frukt eller grönsak lades till i 

kundvagnen. Matilda pratade positivt om mätaren och påstod att hon gillade att mätaren 

lyste upp varje gång en vara lades i kundvagnen. 



 

33 

 

Deltagarna gick sedan vidare genom betalningssidorna och möttes till slut av upplåsta 

badges som presenterades en åt gången med både rubrik, beskrivning och antal poäng 

eller förmån. Även badges möttes med positiva reaktioner från deltagarna. Matilda, Kevin 

och Anna komplimenterade badges utseende och medgav att de var söta och roliga. Linda 

var också positiv mot badges samtidigt som hon nämnde att hon inte förväntade sig att 

mötas av dem. Johan skrattade högt åt badgen som hade döpts till ”Bananamania” och 

delades ut för köp av en banan och påstod att namnet var väldigt komisk. 

Slutligen möttes deltagarna med prototypens sista sida vilket var profilsidan. Deltagarna 

fick direktiv från observatören att titta runt på hela sidan för att fånga upp alla detaljer. 

Även profilsidan fick positiva reaktioner från deltagarna då de möttes med alla 

implementerade spelelementen på en sida. Matilda, Max och Anna tyckte att profilsidan 

skapade en helhetsbild för prototypen och bidrog till att gamification konceptet blev 

förståeligt.  

4.2 Intervju 

4.2.1 För-och nackdelar med online mathandel 

Intervjun inleddes med en enkel fråga där deltagarna fick möjlighet att berätta vilka 

mathandelssidor de hade använt för att köpa mat online, och vad deras inköp bestod av. 

Därefter ställdes frågor gällande deltagarnas åsikter om både för-och nackdelar med 

dagens mathandelssidor. Deltagarna såg alla stora fördelar med online mathandel och 

noterade att tiden de sparade genom att beställa matvaror med hjälp av datorn var den 

största fördelen. Att handla matvaror online underlättade planeringen av dagarna då man 

inte behövde tänka på att åka till butiken för att handla efter jobbet eller skolan. Andra 

fördelar var servicen och bekvämligheten med att få sina varor levererade till dörren. Max 

blev av med bördan av att behöva gå runt i en butik och ta allting själv och sedan behöva 

bära på tunga kassar i långa sträckor. 

 ”Det är skönt att kunna handla hemifrån som med allt annat tycker jag. Sen 

slipper jag bära på tunga kassar.” - Matilda, 26 år. 

 ”Fördelen är att det blir lättare att planera in dagar. Just det här med att 

man tänker ”men efter jobbet så måste jag handla.” Hela det här försvinner liksom, man 
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sparar tid. Det är inte det med att det finns en klar kasse heller utan man får gå runt och 

ta allting själv och det blir en börda av det hela.” - Max, 27 år. 

Anna hade tre barn och tyckte att online mathandel även tog bort all stress som framkom 

av att springa runt i en butik med tre barn som ville köpa allt som de såg. 

 ”Det är ju mest det med att man sparar tid och inte behöver stressa. Det är 

jättestressigt att springa runt i butiken med barnen och dom vill ha allt dom ser. På datorn 

sköter jag det på några minuter och får tid för annat.” - Anna, 32 år. 

Online mathandel hade däremot även sina nackdelar då majoriteten av deltagarna tyckte 

att avgifterna för frakt och service var alltför dyra. Linda tyckte att fraktpriserna endast 

var lämpliga ifall man handlade mycket på en gång. Vid köp av få matprodukter sågs 

frakten mer som ett hinder. Utöver fraktpriserna var även leveranstiderna en nackdel då 

matkassarna ibland kunde levereras sent och i tider som inte passade deltagarna, trots att 

de själva hade valt en annan tid. 

 ”Men serviceavgiften är ganska dyr så det känns att man måste köpa 

jättemycket för att få ut mycket av pengarna. Det är inte lönt att handla lite grejer för den 

serviceavgiften man måste betala, då går man hellre till butiken.” - Linda, 26 år. 

Ytterligare en stor nackdel för Kevin var att man inte visste hur bra matvarorna skulle 

levereras. Då deltagaren tidigare hade arbetat med att leverera matkassar visste han 

utifrån egen erfarenhet att matkassarna inte alltid hanterades på ett bra sätt, och att det 

fanns risk att få sina grönsaker mosade på vägen hem. Kevin föredrog därför att själv få 

välja ut sina frukter och grönsaker från butiker för att hindra att få hem förstörda varor. 

 ”Du vet inte vad du får, du köper grisen i säcken om man ska säga så. För 

saken är när jag går till Möllevångstorget så kan jag själv plocka vilka tomater jag vill 

ha, sen vet jag vet att jag kommer leverera dom hem säkert för att dom inte kommer mosas 

på vägen hem. Och jag har själv jobbat med att leverera matkassar så jag vet hur maten 

levereras och jag lovar dig, för det mesta av tiden kan påsarna kanske vara dåliga, de 

kan ha gått sönder, man tappar, det har hänt att jag tappade en hel påse och tomater 

ramlade på golvet. Det är inte en bra känsla för att man inte vet vem det är som hanterar 

matvarorna.” - Kevin, 28 år 
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4.2.2 Intryck av prototypen 

Efter de inledande frågorna om deltagarnas erfarenheter samt för-och nackdelar med 

online mathandel ställdes frågor för att ta reda på om deras känslor och intryck efter att 

ha interagerat med den framtagna prototypen. Varje deltagare svarade med att de fick ett 

bra och positivt intryck av deras interaktion med prototypen. Prototypen var enligt 

deltagarna tydlig och lärorik då den bidrog med viktig information om frukt och 

grönsaker, samt att den gjorde mathandeln roligare med hjälp av de olika spelelementen. 

”Jag tyckte att den var bra, det är en rolig grej, jag gillar roliga och nya 

sätt. Så om man kan göra det roligt, varför inte? Man kan hjälpa dig att hålla koll på 

grönsaker så att du äter på rätt sätt. Den är kul, jag gillade den.” - Johan, 27 år. 

Utöver att prototypen var lärorik och rolig var den även mer personlig eftersom deltagarna 

kunde välja egna avatarer och tävla med vänner, vilket enligt Kevin kunde skapa en 

tävlingsmentalitet bland vännerna och motivera dem att köpa mer. 

”Jag tyckte att prototypen var kompletterande till originalet om man ska 

säga så. Tycker att den skapar en känsla om bedrift på det sättet samtidigt man också får 

bra erbjudanden som det med level 2, fri frakt för 2kg frukt och grönt. Det är lätt en 

förbättring, absolut. Det hade lätt motiverat mig att köpa mer, speciellt när du ser ”oj, 

mina vänner har handlat mer och jag måste tävla mot dom” det bygger en sådan 

mentalitet liksom.” - Kevin, 28 år. 

Deltagarna fick därefter redogöra deras intryck och åsikter angående all information om 

hälsa samt frukt och grönsaker som de möttes av under interaktionen med prototypen. 

Informationen gjorde stora intryck hos några av deltagarna då de möttes av viktig 

information som de inte visste tidigare. Linda tyckte att informationen på prototypen var 

bra då det alltid var bra att vara allmänbildad och veta hur mycket man måste få i sig. Då 

den här typen av information inte fanns med på några andra online matbutiker var det bra 

att få upp det med en gång medan man handlade på sidan istället för att behöva leta efter 

liknande information på andra webbsidor. 

”Det finns ju inte på andra sidor och i så fall är det om man själv går in på 

livsmedelsverkets hemsida och tittar eller om man googlar, fast det är inget man tänker 

på när man handlar mat. Man ska inte behöva göra värsta research.” - Linda, 26 år. 



 

36 

 

Enligt deltagarna uppfattades Sverige som ett rätt så hälsoriktat land jämfört med många 

andra länder. Därför var informationen både ögonöppnande och otäck för Max och Anna 

som tyckte att det var förvånande att 51% av den svenska befolkningen var överviktiga. 

 ”Det var ögonöppnande. Nej men alltså om man säger såhär för att vara 

ett ganska så hälsoinriktat land så var det förvånande att det var 51 procent som var 

överviktiga.” - Max, 27 år. 

 ”Det var jättebra och samtidigt läskigt för jag visste inte att man åt så dåligt 

med tanke på att vi bor i Sverige.” - Anna, 32 år. 

4.2.3 Gamification och spelelement 

Intervjun riktades därefter mot gamification och prototypens spelelement. Deltagarna fick 

möjlighet att berätta vad de tyckte om varje spelelement som användes i prototypen. 

Överlag var deltagarnas reaktioner positiva då de alla upplevde spelelementen som bra 

och roliga. Johan och Max var sedan tidigare intresserade av spel och tyckte därför om 

prototypen då de kände igen några av spelelementen, framförallt badges som liknades till 

’Trophies’ som delas ut efter avklarade moment i spelkonsolen Playstation 4. 

Badges i kombination med poäng var två spelelement som deltagarna var positiva för. 

Enligt Matilda var badges och poäng motiverande för att handla mer eftersom de kunde 

resultera i nya förmåner. Johan tyckte att badges kunde vara något som man hade kunnat 

fastna för väldigt enkelt med tanke på att man kunde jämföra dom med andra vänners 

badges och påstod att de hade kunnat användas för att tävla med andra kompisar. 

Designen av badges komplimenterades av Kevin som ansåg att de kändes seriösa trots att 

de var söta på utseendet, vilket var en åsikt som även Anna delade. 

 ”Designmässigt de var riktigt fina, de kändes seriösa även om de var söta. 

Jag gillade också att man kan tävla och jämföra med vänner och andra personer, det kan 

driva en ännu mer. Annars som sagt, det är bra att ha det, det är en motivation att köpa 

mer, varför inte?” - Kevin, 28 år. 

Förloppsindikatorn som användes som feedback för att räkna antalet gram frukt och 

grönsaker i kundvagnen var ytterligare ett spelelement som deltagarna tyckte om. Efter 

att ha informerats om hur många gram frukt och grönsaker man bör äta om dagen ansåg 

Linda och Anna att mätaren underlättade med att räkna ut vikten av deras matvaror. 
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Matilda tyckte att mätaren var motiverande eftersom den kunde påminna kunder att fylla 

på matkorgen med tillräcklig frukt och grönsaker för att uppnå det dagliga intaget. 

Avatarerna som valdes i början av interaktionen med prototypen hyllades av både Matilda 

och Anna då de båda ansåg att avatarerna gjorde mathandeln mer personlig. Matilda 

tyckte att avatarer i form av tecknade figurer var bättre än verkliga bilder då de hade 

kunnat motivera användarna att låsa upp nya objekt och byta frisyrer och hårfärg oftare. 

Vidare föreslog Matilda att badges kunde användas för att låsa upp nya föremål för 

avataren. De resterande deltagarna svarade att de tyckte att avatarerna var bra utan att ge 

några andra kommentarer. 

Deltagarna talade även positivt om prototypens leaderboards som både visade en global 

och en personlig leaderboard. Matilda tyckte att leaderboards oftast användes i negativa 

syften för att exempelvis jämföra personers utseenden, men att de i det här fallet var 

positiva då man istället hade kunnat jämföra vilka som var mer hälsosamma. Enligt Linda, 

Kevin och Anna kunde leaderboards bidra till att man började tävla mot sina vänner vilket 

hade resulterat i att man hade handlat mer för att hamna på listans förstaplats. 

 ”För jag tänker också alla dom i leaderboarden, du kan följa dina vänner 

och jämföra och när man jämför så är det oftast negativa saker som du vet, andra grejer 

som ”oh vem är finast” men den här var en positiv sådan, vem är mest hälsosam, och det 

börjar bli mer så med träningsfreaks och veganer men detta är egentligen en bra 

”härmis” sak om man ser på det så.” - Matilda, 26 år. 

Efter varje observation och intervju framkom det tydligt att spelelementen lyckades skapa 

intresse för deltagarna under deras interaktion med prototypen. Deltagarnas positiva 

reaktioner mot spelelementen var genuina då de komplimenterade deras användning men 

även deras utseende. Badges framstod som ett spelelement som deltagarna reagerade 

positivt mot. Varje badge tilldelades en unik design under gestaltandet för att skapa 

variation och bestod för det mesta av komiska fruktkaraktärer. Designen kan ha spelat en 

avgörande roll till varför deltagarna tyckte om badges. Även avatarerna hade en unik 

design men trots det var funktionaliteten begränsad då deltagarna endast kunde välja 

bland två avatarer fastän sex avatarer var synliga. Trots den begränsade funktionaliteten 

verkade deltagarna förstå avatarernas användning och bidrog med exempel på hur de hade 

kunnat användas vilket var väldigt intressant. 
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Ur svaren framkom även badges och leaderboards potential att skapa tävlingsmentalitet 

bland deltagarna. Att kunna tävla med vänner eller andra personer kan ses som en 

drivande faktor för fortsatt användning av tjänsten. Konkurrensen kan sedan leta till att 

man köper frukt och grönsaker för att komma ifatt vänner eller andra människor på 

topplistorna. 

4.2.4 Motivation 

I den stora frågan angående deltagarnas motivation för att handla mer frukt och grönsaker 

online var svaren intressanta. Samtliga deltagare påstod att deras interaktion med 

prototypen motiverade dom att handla mer frukt och grönsaker i framtiden. Linda tyckte 

att prototypen ökade hennes medvetenhet om frukt och grönsakers fördelar och om hur 

många gram man borde äta per dag för att vara hälsosam. Innan interaktionen med 

prototypen visste ingen av deltagarna hur många gram frukt och grönsaker en människa 

borde äta per dag. 

 ”Ja det tycker jag ändå. Asså jag menar nu är jag medveten om det så att 

nästa gång jag handlar kanske jag kommer börja tänka på det. Det är första gången jag 

typ får reda på att man ska äta 500 gram, jag har alltid veta att det är bra att äta frukt, 

men jag visste inte att man skulle ha just i sig 500g så jag kommer säkert börja tänka på 

det till nästa gång jag handlar.” - Linda, 26, år. 

Matilda och Anna menade att informationen på prototypen var skrämmande och skapade 

en känsla av ångest vilket sedan med hjälp av spelelementen kunde omvandlas till 

motivation för att försöka äta mer frukt och grönsaker. Informationen påverkade även 

Johan som ansåg att den skapade initiativ att börja äta mer frukt och grönsaker i mån om 

att förbättra hälsan samtidigt som badges bidrog med att motivera på vägen dit. Max 

menade att förmånerna och badges man låste upp lyckades motiverade honom mer än 

informationen då han hade kunnat handla mer för att låsa upp nya saker hela tiden. Även 

Kevin motiverades mest av badges och påstod att de var drivande eftersom man alltid 

skulle tänka på vad man skulle låsa upp efter att ha klättrat upp i nivå. 

Deltagarnas svar om motivation var viktiga för studien, därför ställdes frågor för att ta 

reda på vilken typ av motivation prototypen framkallade. Linda, Matilda och Matilda 

ansåg alla att prototypen först och främst motiverade dem att äta mer frukt och grönsaker 

för att bli mer hälsosamma, och inte enbart för att låsa upp nya badges och förmåner. 
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Enligt deltagarna lades prioriteringen på deras egen hälsa istället för att låsa upp nya 

badges och förmåner. Däremot ansåg de att även spelelementen bidrog med att öka deras 

motivation på vägen. 

Max tyckte att motivationen var en kombination av både inre och yttre motivation. 

Motivationen drevs av att behöva äta mer frukt och grönsaker för att det var viktigt, men 

även för att kunna få poäng och låsa upp badges. Även Johan delade samma åsikt och 

ansåg att spelelementen skapade ett driv för att förbättra hälsan samtidigt som de belönade 

användaren. 

 ”Det blir en kombination av båda för jag tänker ah jag måste äta det här 

för att det är viktigt för mig och ah jag får poäng och badges för allt detta och det är kul 

och drivande det med.” - Max, 27 år. 

Kevin var däremot fortfarande osäker när det gällde att handla frukt och grönsaker online, 

trots att prototypen och dess spelelement lyckades skapa motivation. Anledningen till det 

var för att han föredrog att handla frukt och grönsaker butiken för att själv kunna välja ut 

de bästa varorna. Kevin hade sedan tidigare erfarenheter av matvaruleveranser och ville 

undvika att få hem skadade frukter och grönsaker. Om webbsidorna kunde garantera att 

frukt och grönsaker inte skulle skadas under leveransen hade han däremot kunnat tänka 

sig handla online oftare.   

 ”Absolut det gjorde det, men anledningen till varför jag inte kommer att 

handla där så ofta i framtiden är för att jag vill gå och plocka grönsakerna själv, för att 

ja vill va säker om att jag valt en som är frisk om man ska säga men annars ja, jag hade 

kunnat handla där mer absolut.” - Kevin, 28 år. 

Prototypen lyckades motivera deltagarna att köpa mer frukt och grönsaker i framtiden 

vilket talar positivt om gamifications förmåga att motivera människor. Däremot varierade 

typen av motivation som deltagarna upplevde under interaktionen med prototypen. Det 

kan tyda på att varje deltagare drevs av olika faktorer och preferenser. Informationen om 

frukt och grönsakers fördelar samt den skrämmande statistiken om övervikt kan ha skapat 

inre motivation för några av deltagarna. För andra deltagare skapades drivet från 

spelelementen vilket kan tolkas som att de upplevde yttre motivation. Prototypens design 

lyckades även framhäva en kombination av båda motivationstyperna för några av 

deltagarna vilket är intressant för långsiktig användning av liknande tjänster. Inre och 
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yttre motivations samspel framkommer som drivande för att motivera människor att äta 

mer frukt och grönsaker. 

4.2.5 Dagens mathandelssidor vs prototypen 

Slutligen fick deltagarna svara för vilken sida de hade föredragit att använda i framtiden. 

Då prototypen baserades på Mat.se fick deltagarna välja bland de nuvarande 

mathandelssidorna och den framtagna prototypen. Intressant nog svarade alla deltagarna 

att de föredrog den framtagna prototypen. Deltagarna svarade alla med att de tyckte att 

prototypen var betydligt roligare då den innehöll både viktig information om 

människohälsan samt spelelement som ökade deras motivation för att handla mer frukt 

och grönsaker. Bland spelelementen var det badges, poäng och mätaren som stack ut för 

deltagarna Matilda, Johan, Kevin och Anna. 

Även Max var förtjust av spelelementen men tyckte även om informationsfunktionen på 

profilsidan som räknade antalet gram för frukt och grönt per köp. Enligt Max hade 

funktionen underlättat med att spåra tillbaka till gamla köp och visa upp hur mycket frukt 

och grönt som hade konsumerats per vecka eller månad. 

 ”Jag hade valt din prototyp, jag gillade backtrackingen och dom här 

spelelementen. Typ det här med att man kan spåra tillbaka till saker med den här frukt 

och grönt mätaren. Typ att det skulle visa att den här månaden åt du såhär mycket och 

den här månaden såhär.” – Max, 27år. 

Linda hade också valt den framtagna prototypen då den bidrog med att göra online 

mathandel till en rolig aktivitet. 

 ”Jag hade nog tagit din version tror jag. Det är alltid kul att lära sig 

någonting medans man gör något tråkigt som att handla mat för det tycker jag är tråkigt 

och det är roligare med en sån sida plus att jag får låsa upp badges och allt sånt där och 

bli mer medveten om mina matvanor, så ja hade nog valt din istället.” - Linda, 26 år. 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet redogörs diskussioner för både undersökningen samt den genererade 

empirin som har använts för att svara på studiens frågeställning.  

5.1 Metoddiskussion 

Observationen inleddes med att deltagarna fick göra en fiktiv beställning på Mat.ses 

webbsida för att lättare kunna förstå hur interaktionen med prototypen skulle ske. 

Deltagarna fick tydliga direktiv om vilka sidor de skulle besöka samt vad de skulle lägga 

in i varukorgen. Den inledande interaktionen med Mat.ses webbsida bidrog med att 

underlätta deltagarnas navigering genom den framtagna prototypen. 

Överlag gick deltagarnas interaktion med den framtagna prototypen bra då de alla 

lyckades navigera igenom prototypen från start till slut utan att stöta på större problem. 

Några av deltagarna hade svårigheter med att upptäcka informationsrutan för frukt och 

grönsaker vilket gjorde att de fastnade på en av sidorna och kunde inte gå vidare. Istället 

för att trycka på ’läs mer’-knappen valde deltagarna att scrolla ner till varorna vilket gick 

emot prototypens linjära design. Observatören fick då ingripa och vägleda genom att 

förklara att de var tvungna att läsa igenom informationen. Ingripandet hade inte negativa 

konsekvenser på studiens resultat då deltagarna fick scrolla upp på sidan och läsa igenom 

informationen efter att de hade blivit informerade. Informationsrutan var viktig då den 

bidrog med fakta om frukt och grönsaker samt hälsotillståndet i Sverige, därför var det 

viktigt att deltagarna snabbt skulle få tillgång till den. Undersökningen visade att 

informationsrutan kunde ha designats på ett annorlunda sätt för att fånga deltagarnas 

uppmärksamhet med en gång. 

Inför observationen och intervjun lades stor vikt på att göra undersökningen bekväm för 

deltagarna. Därför fick de själva möjligheten att bestämma var observationen och 

intervjun skulle äga rum. Den bekväma miljön kan ha varit en bidragande faktor till att 

deltagarna tillförde rikliga svar både på de inledande frågorna men även följdfrågorna 

som ställdes baserat på deras svar. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 För-och nackdelar med online mathandel 

Deltagarna fick inledningsvis svara på frågor angående deras åsikter om online mathandel 

samt deras för-och nackdelar efter att ha använt tjänsten tidigare. Ur svaren framkom 

tiden som deltagarna sparade genom att handla mat online som en av de stora fördelarna. 

Deltagarna upplevde att de fick mer tid över för att göra andra saker i vardagen eftersom 

de inte behövde åka till butiken för att handla mat. Andra fördelar som nämndes var 

servicen, bekvämligheten av att få sina varor levererade till dörren samt minskandet av 

stress. Fördelarna stämmer bra överens med resultatet från Svensk Digital Handels 

rapport (2018) där tidsvinst sågs som den största fördelen med att handla livsmedel 

online. I samma rapport nämns hemleverans och att slippa bära på matkassar som stora 

fördelar, vilket även framkom i den här studiens resultat. 

När det gällde nackdelar med online mathandel ansåg deltagarna att fraktkostnaderna och 

leveranstiderna var de största nackdelarna när de handlade mat online. Även nackdelarna 

följer samma tema som Svensk Digital Handels rapport (2018), där 49% av deltagarna 

ansåg att de höga fraktkostnaderna var den största nackdelen med online mathandel. De 

höga fraktkostnaderna kan ses som ett hinder för människor som inte har tänkt att handla 

mycket på en gång, då fraktpriset oftast kan vara dyrare än själva varorna. I det här fallet 

hade det inte varit optimalt att handla 500 gram frukt och grönsaker om dagen eftersom 

majoriteten av pengarna hade gått till fraktavgiften. Däremot hade det varit mer värt att 

handla frukt och grönsaker för en hel veckas tid under ett tillfälle, vilket hade resulterat i 

att man hade sparat pengar på fraktkostnaderna. 

Ytterligare en nackdel som framkom i både studiens resultat och Svensk Digital Handels 

rapport (2018) var att kunna se och känna på sin mat innan beställning. Online mathandel 

innebär att människor inte kan ta och känna på sina livsmedel fören de har levererats till 

dörren, vilket ses som en nackdel bland många människor. En av deltagarna föredrog att 

själv gå och handla frukt och grönsaker från butiken för att undvika att få hem skadade 

livsmedel. Enligt Svensk Digital Handel (2018) tyckte 36% av deltagarna att hindret att 

inte kunna känna och se sin mat innan beställningen var en stor nackdel med online 

mathandel. Däremot har leveranserna av matkassarna förbättrats genom åren då 69% av 
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deltagarna delade samma åsikt angående nackdelen i en liknande studie från år 2012 

(Svensk Digital Handel 2018). 

5.2.2 Okunskap kring frukt och grönsaker 

I Kostministeriets rapport (2017) om frukt-och grönsakskonsumtion i Sverige framkom 

okunskap som en av anledningarna till att svenskarna inte åt tillräckligt med frukt och 

grönsaker om dagen. Spelelementen i den framtagna prototypen i kombination med 

informationsrutan visade sig fungera väl för att vidga deltagarnas kunskaper kring frukt 

och grönsakers betydelse för hälsan. Resultatet som genererades med hjälp av prototypen 

tyder på att gamification kan spela en avgörande roll när det gäller att öka människors 

medvetenhet och kunskaper om den dagliga frukt och grönsaks-konsumtionen. Enligt 

Morschheuser et al. (2017) kan gamification öka människors motivation för olika 

aktiviteter, men även breda deras kunskaper om olika ämnen vilket framkom tydligt efter 

deltagarnas interaktion med prototypen. Enligt Kostministeriet (2017) var en av 

anledningarna till svenskarnas okunskap gällande frukt och grönsaker kopplat till 

matlagning, då majoriteten av rapportens deltagare inte visste vad de kunde tillaga med 

frukter och grönsaker. Den framtagna prototypen lyckades med att expandera deltagarnas 

kunskaper om frukt och grönsakers betydelse för hälsan och skapade potential för nya 

sätt att fortsätta utöka deras kunskaper. Exempelvis hade nya recept kunnat låsas upp vid 

köp av olika frukt och grönsaker vilket hade kunnat utöka kundernas kunskaper och 

motivera dom att laga nya rätter. 

Prototypen fungerade även som en typ av nudge då informationen som presenterades för 

deltagarna var viktig för deras hälsa. Enligt Hagman (2018) kan nudges sätta människor 

inom olika emotionella tillstånd och påverka deras beslutsfattande, vilket även prototypen 

lyckades bidra med. Den ökade medvetenheten om frukt och grönsakers fördelar kan 

påverka och vägleda deltagarna att ta bättre beslut för deras hälsa.  

5.2.3 Gamification och spelelement 

Prototypen med de implementerade spelelementen lyckades skapa intresse och 

motivation för deltagarna. Då syftet med studien var att försöka använda gamification 

inom online mathandel för att motivera människor att handla mer frukt och grönsaker 

online anses resultatet vara mycket positiv. Spelelementen i den framtagna prototypen 

gjorde ett stort intryck på deltagarna eftersom den bidrog till att deras medvetenhet om 
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frukt och grönsakers värde för människohälsan ökade. Liknande resultat framkom i 

litteraturstudien av Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) där majoriteten av studierna inom 

gamification visade positiva resultat för lärande och motivation. 

Vad som framgår av resultatet är att gamification erbjuder en roligare upplevelse under 

mathandeln jämfört med dagens mathandelssidor. Prototypens design och spelelement 

bidrog att göra en tråkig och vardaglig aktivitet som mathandel till något roligt vilket 

påpekades av deltagarna. Utifrån deltagarnas svar framkom underhållning som en viktig 

del för att skapa motivation, vilket erbjuds av de olika spelelementen i gamifierade 

tjänster lik den framtagna prototypen. I studien utfört av Fotaris et al. (2016) användes 

gamification för att lära elever att programmera. Eleverna upplevde ökad glädje i form av 

nöje och underhållning samtidigt som det bidrog till att deras självförtroende ökade. 

Fotaris et al. (2016) studie har liknelser till den här studiens resultat och visar att 

gamification även erbjuder underhållning och nöje vilket kan bidra till ökat 

självförtroende eller som i det här fallet ökad motivation för att handla mer frukt och 

grönsaker. 

Spelelementet badges framkom som ett spelelement som deltagarna reagerade positivt 

mot. Enligt Alsawaier (2018) används badges för att bekräfta användarnas prestationer 

och uppnådda mål genom att synliggöra det i form av olika märken. I den framtagna 

prototypen användes badges på ett liknande sätt men bidrog även med att tilldela poäng 

eller förmåner för varje upplåst badge.  

Enligt Fanfarelli och McDaniel (2015) kan badges som designas för att skapa nyfikenhet, 

utforskning och ny kunskap bidra med att skapa motivation för användarna. Badges som 

skapades för prototypen var lättillgängliga på profilsidan efter att de hade låsts upp. 

Badges delades även ut oväntat då deltagarna inte visste att de skulle låsas upp efter 

slutfört köp. Lättillgängliga och oväntade badges kan enligt Fanfarelli och McDaniel 

(2015) skapa motivation för användarna eftersom de belönas för deras positiva beteende. 

Då designen och implementeringen av badges följde Fanfarelli och McDaniels aspekter 

(2015) lyckades de även motivera deltagarna och öka deras nyfikenhet för andra badges. 

En tredje aspekt som Fanfarelli och McDaniel (2015) nämnde var att undvika att dela ut 

badges för slutförda uppgifter. Prototypen misslyckades att erbjuda aspekten eftersom 

deltagarna var tvungna att välja ut och köpa de förbestämda varorna, vilket kan ses som 
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en typ av uppgift. I ett verkligt scenario där deltagarna hade kunnat handla fritt hade även 

den tredje aspekten kommit i användning och kunnat resultera i ökad motivation.   

Ytterligare en uppfattning som framkom i resultatet var att badges kunde skapa 

konkurrens och tävlingsanda bland deltagarna och deras vänner. Suh, Wagner och Liu 

(2018) bekräftar i sin studie att badges kan skapa konkurrens bland användare vilket även 

framkommer i den här studiens resultat. Konkurrens kan ses som ett drivande verktyg 

inom gamification för att låsa upp nya badges och nå nya mål vilket kan leda till ökad 

motivation bland användare som är tävlingsinriktade. 

Samma konkurrens och tävlingsanda framkom av spelelementet leaderboards som enligt 

deltagarna kunde leda till ökad motivation för att handla frukt och grönsaker. 

Leaderboards implementerades i prototypen för att ge deltagarna möjligheten att jämföra 

poäng och upplåsta badges med en extern lista av alla kunder samt en intern lista som 

kunde bestå av vänner och familjemedlemmar. Jia et al. (2017) förklarar i sin studie att 

användare uttrycker mer glädje av att tävla mot människor som de känner igen vilket 

också förekom i studiens resultat då flera av deltagarna påstod att de hade kunnat använda 

leaderboards för att tävla och jämföra poäng med sina vänner. Deltagarna påstod även att 

de hade kunnat handla mer frukt och grönsaker för att tävla om platserna mot sina vänner 

vilket kan ses som en typ av motivation som skapades av leaderboards.  

Ökad konkurrens på grund av leaderboards kan däremot påverka användarnas motivation 

på ett negativt sätt om användaren skulle befinna sig långt ner på leaderboarden vilket 

kan ses som ett potentiellt problem efter långvarig användning (Sailer et al. 2017). Enligt 

studien av Jia et al. (2017) kan leaderboards däremot vara positiva inom hälsa-området 

då användarna kan känna sig motiverade var de än befinner sig på listan. Eftersom den 

här studien berör deltagarnas hälsa kan leaderboards även framstå som ett positivt 

spelelement för att öka deras motivation. 

Avatarerna som valdes i början av prototypen uppskattades av deltagarna som påstod att 

de bidrog med att göra mathandeln mer personlig. Trots avatarernas begränsade 

funktionalitet och valmöjligheter verkade flera av användarna förstå deras användning. 

En av deltagarna föreslog att avatarerna kunde modifieras med nya föremål som kläder 

och frisyrer, vilket hade kunnat låsas upp i form av belöningar från upplåsta badges. 

Hamari och Eranti (2011) nämner att belöningar från upplåsta badges kan bestå av poäng, 

men även av objekt som kan användas i spelet. I det här fallet hade badges kunnat låsa 
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upp olika objekt för avatarerna och erbjudit användarna möjligheten att forma sina 

avatarer utifrån deras egna självuppfattningar. Enligt Sah et al. (2017) kan avatarer som 

är anpassade för att reflektera kravsjälvet resultera i positiva beteenden i det verkliga livet. 

Då avatarerna som presenterades i prototypen var begränsade i utseendet kunde 

deltagarna inte modifiera dem utifrån deras egna preferenser. Av den anledningen kunde 

studien inte ta reda på om avatarerna kunde påverka deltagarnas beteenden.   

Förloppsindikatorerna som användes för att visualisera nivå och räknade antalet gram 

frukt och grönsaker i kundvagnen togs emot väldigt positivt av deltagarna. Zichermann 

och Cunningham (2011) förklarar att förloppsindikatorer är effektiva för att ge feedback 

genom att informera användare om var de befinner sig och vad de har kvar att göra vilket 

också framkom i den här studien. Deltagarna tyckte att förloppsindikatorerna underlättade 

med att räkna ut vikten av matvarorna som lades i kundvagnen. Tre av deltagarna tyckte 

att förloppsindikatorn var motiverande då den skulle hjälpa deltagarna med att hålla koll 

på antalet gram för att uppnå det dagliga frukt och grönsaksintaget. 

I Homer, Hew och Tans (2018) studie om gamification inom utbildning lyckades 

spelelementen badges och poäng förbättra elevernas inlärningsförmågor. En av 

anledningarna till att gamification resulterade i förbättrade inlärningsförmågor för 

studenterna var för att spelelementen bidrog till att eleverna kunde se hur långt de hade 

kommit i deras lärande och vad de hade kvar att göra. Resultatet visar att tillgång för 

progression kan vara en viktig egenskap som gamification kan erbjuda inom olika 

tjänster. Ur empirin nämns möjligheten att spåra tillbaka till tidigare köp med hjälp av 

spelelementen som en viktig anledning till att en av deltagarna hade valt att använda den 

framtagna prototypen istället för de nuvarande mathandelssidorna. 

Tillgång till progression kan genom både empirin och tidigare forskning uppfattas som 

en viktig komponent och kan erbjudas av flera av spelelementen inom olika områden 

(Zichermann & Cunningham 2011). Att kunna få tillgång och se tidigare historik och 

kvarstående mål kan driva användarna att uppnå nya mål och motivera dom på vägen 

vilket är en av gamifications syften (Deterding et al. 2011). 

5.2.4 Motivation 

Den genererade empirin från deltagarnas interaktion med den framtagna prototypen 

indikerade att gamification hade en stor påverkan på motivation. Prototypen uppfyllde 
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gamifications huvudsyfte vilket enligt Deterding et al. (2011) är att skapa motivation för 

olika aktiviteter. Vilken typ av motivation som deltagarna upplevde varierade mellan 

varje eftersom de drevs av olika faktorer. Informationen som redogjorde fördelarna med 

att äta frukt och grönsaker samt hälsotillståndet i Sverige var en av faktorerna som enligt 

deltagarna motiverande för att börja äta mer frukt och grönsaker. Några av deltagarna 

upplevde informationen som skrämmande vilket skapade initiativ och drev dem mot att 

försöka äta mer frukt och grönsaker för att bli mer hälsosamma. 

Resultatet tyder på att en del av deltagarna upplevde ökad intrinsisk motivation eftersom 

de senare uppgav att de hade försökt handla mer frukt och grönsaker för att de prioriterade 

deras hälsa. Deltagarnas motivation drevs av deras inre känsla av att äta frukt och 

grönsaker för att hålla sig hälsosamma, snarare än att låsa upp nya badges och förmåner. 

Ryan och Deci (2000) förklarar intrinsisk motivation som en typ av inre motivation vilket 

innebär att människan upplever inre ro och glädje av att utföra en viss aktivitet. Då frukt 

och grönsaker har många fördelar (Kostministeriet 2017) kan drivet av att äta mer ses 

som en typ av inre motivation eftersom det gynnar människohälsan. Den framtagna 

prototypen lyckades göra deltagarna medvetna om frukt och grönsakers fördelar vilket 

resulterade i ökad inre motivation för att hitta inre ro genom att ta hand om deras hälsa. 

Ryan & Deci (2000) nämner ”autonomy” som en viktig princip inom mänsklig 

motivation och förklarar att människor är i behov av självständighet för att vara ansvariga 

för deras handlingar. I den framtagna prototypen fick deltagarna lägga till tre förvalda 

frukter och grönsaker i varukorgen vilket gick emot självständigheten som framkommer 

inom ”autonomy”. Trots det lyckades prototypen skapa inre motivation för några av 

deltagarna. Om prototypen hade varit en verklig tjänst hade potentialen för ”autonomy” 

varit stor eftersom användare hade haft möjligheten att agera självständigt och köpa vad 

de önskade. 

Utöver intrinsisk motivation framkom även extrinsisk motivation i studiens resultat. 

Enligt Deci och Ryan (2000) kan extrinsisk motivation beskrivas som yttre motivation, 

och är något som framhävs när man utför en aktivitet för att få ett instrumentellt värde. 

Två av deltagarna motiverades av att låsa upp nya badges vilket antyder att de upplevde 

ökad yttre motivation. De upplåsta förmånerna samt nyfikenheten som framkom av 

badges och förloppsindikatorerna var motivationsdrivande vilket kan jämföras med yttre 

motivation eftersom deltagarna motiverades av instrumentella värden som belöning 
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(Ryan & Deci 2000). Ytterligare två deltagare medgav att de upplevde yttre motivation 

för att få poäng och låsa upp badges, men att de även drevs av behovet att äta mer frukt 

och grönsaker då det var viktigt för hälsan. Svaret kan antyda att deltagarna upplevde en 

kombination av både inre och yttre motivation efter interaktionen med den framtagna 

prototypen. Resultatet av studien pekar mot att gamification kan motivera människor på 

olika sätt beroende på vad människorna drivs av. 

6. Slutsats 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur gamification kunde användas inom online 

mathandel för att motivera människor att äta mer frukt och grönsaker. Genom en 

fördjupning i tidigare forskning inom gamification och motivationsteorier identifierades 

några av de vanligaste och mest använda spelelementen inom gamifierade tjänster. Med 

hjälp av spelelementen badges, leaderboards, avatarer, poäng, förloppsindikatorer och 

feedback skapades en high-fidelity prototyp som baserades på Mat.ses nuvarande 

webbsida. Genom metoderna observationer och intervjuer testades den framtagna 

prototypen på sex deltagare som tidigare hade handlat livsmedel via online 

mathandelssidor. 

Studien resulterade i att deltagarna upplevde ökad motivation för att handla mer frukt och 

grönsaker via online mathandelssidor. Spelelementen som implementerades i prototypen 

erbjöd en underhållande upplevelse som enligt deltagarna lyckades göra en tråkig 

aktivitet som mathandel till något betydligt roligare och mer motiverande. Vissa av 

deltagarna medgav att dom upplevde inre motivation efter interaktionen med prototypen, 

medan andra upplevde yttre motivation som drevs av spelelementen. Resultatet av studien 

pekar på att gamification kan designas med hjälp av de utvalda spelelementen och 

användas som en del av designen för webbsidor inom online mathandel för att motivera 

människor att äta mer frukt och grönsaker. Vad som däremot driver motivationen mest 

varierar från person till person. 

7. Fortsatt forskning 

Den här studien utfördes på egen hand utan någon kontakt med de ledande 

livsmedelsaktörerna inom online mathandel. Den genererade empirin från studien visar 

att gamification inom online mathandel har potential att kunna motivera människor att 
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handla mer frukt och grönsaker. Som ett förslag till fortsatt forskning kan en liknande 

studie göras i nära samarbete med någon av de ledande livsmedelsaktörerna. Genom att 

samarbeta med en av livsmedelsaktörerna hade man kunnat nå ut till en större population 

för att generera nya svar kring gamification och online mathandel. Det hade även varit 

intressant att få tillgång till livsmedelsaktörernas perspektiv gällande gamification inom 

online mathandel för att se vilka för-och nackdelar som hade skapats för företaget. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Vilka mathandelssidor har du använt för att handla mat online? 

• Vad brukar du handla för typ av varor? 

 

Huvudfrågor 

• Vad tycker du är de stora för-och nackdelarna med online mathandel? 

• Vad fick du för helhetsintryck av prototypen? 

• Vad fick du för intryck av informationen om frukt och grönsaker? 

• Vad tyckte du om prototypens olika spelelement? 

• Tycker du att prototypen skapade motivation för dig att handla mer frukt och 

grönsaker? 

 

Avslutningsfråga 

• Vilken sida hade du föredragit för att handla matvaror i framtiden? 

 

 

 


