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SAMMANFATTNING  
Den svenska privata transportsektorn drivs idag mestadels på fossila bränslen vilka bidrar till stora 
utsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att minska dessa utsläpp måste människor minska på 
sina resor alterantivt ändra resebeteenden. Detta betyder att människor måste ändra sina beteenden 
vilket enklast görs genom att hitta de motivationsaspekter som driver den att göra vissa val. I den 
här studien undersöks hur man genom att designa för gamification kan motivera användare att 
förändra sina beteenden och därmed bidra till en bättre framtid.  
 
Projektet inleddes med en bred informationsinsamling kring gamification, beteende och 
motivation. För att undersöka hur teorier och metoder avspeglas i verkligheten genomfördes 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Avslutningsvis genomfördes en observation med 
användartester av en prototyp för att testa den digitala artefakt som tagits fram för projektets 
ändamål.  
 
Resultatet av studien visade att gamification kan motivera användaren genom belöningar mot de 
subjektiva värdena. Gamification kan ensamt inte vara den absoluta lösningen för ökad motivation, 
utan måste i första hand påverka individens egenintresse. Det är svårt att generalisera hur ett 
designförslag inom gamificationområdet kan utformas då undersökningen inte är tillräckligt stor 
för att dra slutsatser, men i resultatet presenteras ett nytt förhållningssätt till design genom en 
nionde punkt till metoden Octalysis samt hur en möjlig tjänst kan se ut med hänsyn till detta. 
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ABSTRACT   
The Swedish private transport sector is mostly fueled by fossil fuels, which contribute to large 
emissions of greenhouse gases in the atmosphere. In order to reduce these emissions, people must 
reduce their travel behavior alternatively by changing their travel behavior. This means that people 
have to change their behavior which is most easily done by finding the motivational aspects that 
drive it to make certain choices. This study explores how designing for gamification can motivate 
users to change their behaviors and thus contribute to a better future. 
 
The project started with a broad collection of information about gamification, behavior and 
motivation. To investigate how theories and methods are reflected upon in reality, qualitative and 
quantitative studies were conducted. Finally, an observation was conducted with user tests of a 
prototype to test the digital artifact developed for the purpose of the project. 
 
The results of the study showed that gamification can motivate the user by rewarding the subjective 
values. Gamification alone cannot be the absolute solution for increased motivation, but must 
primarily affect the individual's self-interest. It is difficult to generalize how a possible design 
suggestion within the field of gamification can be made due to the insufficient size of out study, 
but the result presents a new approach to design through a ninth point to the Octalysis method and 
how a possible service can be designed. 
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INLEDNING 

Dagens svenska privata transporter sker idag  till stor del med hjälp av fossila bränslen och nästan 
en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer från transporter (Dickinson, 2019). 
När fossila bränslen som naturgas, kol, olja, diesel och bensin används frigörs CO2 och en rad 
andra giftiga gaser i vår atmosfär  (Naturvårdsverket, u.å). De giftiga utsläppen hindrar solens 
strålar från att återvända ut i universum vilket genererar temperaturökningar vid jordens yta. 
Temperaturförändringarna bidrar till ett förändrat globalt klimat med allt snabbare smältnings takt 
av jordens glaciärer (Berglund, 2002), förhöjda vattennivåer och en allt ökande risk för 
klimatfenomen som tyfoner. Jordbruksverket (2019) beskriver även att klimatförändringarna 
bidrar till att sjukdomar sprids lättare då insekter, virus och bakterier frodas i värme och icke 
sanitära miljöer.  
 
Exponering av föroreningar kan ha allvarliga hälsoeffekter på  kroppens inre organ och 
nervsystem. Sjukdomar såsom lunginflammation, hjärt- och kärlsjukdomar och förhöjt blodtryck 
kan drabba de som exponeras under en längre tidsperiod (Europeiska Miljöbyrån, 2016). Siffror i 
en studie gjord på uppdrag av Europeiska Miljöbyrån (2016)  visar att luftföroreningarna orsakade 
av transportsektorn föranlett ca  400.000 dödsfall per år i Europa.   
 
I takt med att nationerna upplyst sina medborgare kring de miljöproblem vi står inför har 
privatpersoner som såväl företag förändrat sina vanor för att stödja de internationellt som såväl 
nationella uppsatta klimatmålen. Året 2019 förde med sig nya röster, Greta Thunbergs kamp mot 
miljöhoten bidrog till att fler svenskar började ta tåget i större utsträckning än förr då tågresor 
anses vara miljövänligare än flygresor. Trots ökningen av antalet tågresor är flygresorna 
fortfarande en stor del av den svenska reselivsstilen. Kamb & Larsson (2018) beskriver i sin 
rapport att antalet resor per person ökat kraftigt under de senaste åren. Utsläppen från flygplan per 
person är ungefär lika stort som de utsläpp som görs av personbilar och svenskarna bidrar med ca 
1,1 ton CO2-ekvivalenter per invånare genom sitt flygresande, vilket är ungefär fem gånger högre 
än det globala genomsnittet (Kamb & Larsson, 2018).  
 
Även om det inte är hållbart att människor slutar resa helt är det möjligt att ändra beteende och 
välja alternativa transportmedel. Detta kräver en beteendeförändring och forskare såsom Fu & Juan 
(2017), Ekberg et al (2016) och Peters et al (2018) har bidragit med olika teorier om hur invanda 
beteende kan påverkas. En alltmer populär trend är att implementera spelaspekter i digitala 
artefakter för att på så sätt “leka fram” vissa önskvärda beteenden. En viktig del av designprocessen 
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är att öka medvetenheten av den egna individens aktuella beteenden och psykologiska behov för 
att därifrån ta stöd och utveckla koncept. Modellen BrainHex som skapades av Volkmar et. al 
(2019) är ett sätt att sammanlänka beteenden och spel.  BrainHex skapades med avsikt att 
kombinera spelpersonligheter och neurobiologiska insikter med hänsyn till tillfredsställelse inom 
spel. BrainHex beskriver 7 olika spelartyper: Seeker, Survivor, Daredevil, Mastermind, 
Conqueror, Socializer och Achiever. Genom igenkänningen av dessa sju aspekter kan 
motivationen stödjas specifikt anpassade till olika spelartyper för att öka motivationen individuellt. 
 
En idag vida använd metod är även Gamification som beskrivs av Groening & Binniwies (2019) 
som “the use of game design elements in a non-game context”. Metoden används för att stödja 
engagemang och användaraktivitet samt motivera användare att aktivt delta i en spel-anpassad 
artefakt och därigenom få användaren att förändra beteende (Groening & Binniwies, 2019). 
Forskare inom informatikområdet såsom Rapp (2016) påvisar vikten av att implementera 
motivationsteorier när design av gamification görs. I Rapps studie av det populära spelet World of 
Warcraft påvisar han hur gamification implementerats med hjälp av belöningssystem och att dessa 
system måste utgå från de grundläggande behoven hos användaren samt tillskrivas de subjektiva 
värdena hos individen för att engagera sina spelare. Metoderna bör driva deras beteende och få 
användaren att reflektera över sin identitet. Genom Rapps nya förhållningssätt flyttar han området 
gamification från den rena informatiken till beteendevetenskapen (Rapp, 2016). I och med denna 
förflyttning försvåras arbetet med gamification då området i allt större utsträckning måste ta 
hänsyn till beteendevetenskapliga metoder, men detta öppnar möjligheten för intressanta 
upptäckter och projekt (Schoech et al. 2013). Vidare nämner Rapp (2016) tre aspekter som bör tas 
i beaktning vid design av belöningar; Olika typer av belöningar bör kombineras för att ge 
differentierade effekter, belöningar måste göras värdefulla så att användaren utvecklas med dessa 
och slutligen måste belöningar designas för att möta användarens subjektiva värden. 
 
Ett sätt att designa gamification är att utgå från modellen Octalysis som berör åtta kärnelement 
som hjälper designers i sin process (Nerico L. Mingoc et al. 2019). Octalysis kan komplimenteras 
av andra metoder som exempelvis nudging och shaming. Skam uppfattas av användare som något 
näst intill smärtfullt och ibland kan denna metod vara mer effektivt än uppsatta regler eller lagar 
(Tieffenbach, 2014). Tieffenbach beskriver att varje människa gör avvägningar mellan nyttan av 
att genomföra en oönskad handling mot hur stor den skam som handlingen medför är. Gowler & 
Iacovides (2019) visar i sin empiriska undersökning hur obehag manifesteras under spel och dess 
inverkan på engagemang. Det visade sig att ett stort ansvar med begränsad makt kunde skapa en 
känsla av skam för användaren när denne tvingades att göra ett val i spelet och samtidigt var 
medveten om valens och beteendenas eventuella negativa konsekvenser.  
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Det här projektet utforskar huruvida gamification som metod kan användas vid design av en 
artefakt som syftar till att motivera användare att välja hållbara transportalternativ ur ett 
klimatperspektiv och därmed bidra till en mer hållbar värld. 

DEFINITIONER  
● Gamification - Groening & Binniwies (2019) definierar gamification som “the use of 

game design elements in non-game context”. Design av gamification kräver att hänsyn tas 
till både beteende- och motivationspsykologi (Morschheuser et al., 2018).  

● Speldesignelement - de grundläggande byggstenarna för spelapplikationer, till exempel 
poäng, topplistor & utmärkelser (Sailer et al., 2017) 

● Nudging -  Att vägleda och motivera människor att göra rätt val  genom att knuffa 
användaren till att genomföra ett visst val (Tieffenbach, 2014). Detta ofta genom att påvisa 
att ett av de möjliga valen som användaren ställs inför är bättre än de andra som är mycket 
sämre.  

● Shaming - En metod där skammen används för att få användaren att genomföra vissa 
önskvärda beteenden. Tieffenbach (2014) beskriver att varje människa gör avvägningar 
mellan nyttan av att genomföra en oönskad handling mot hur stor den skam som handlingen 
medför är. Om skammen ger större smärta än nytta väljer användaren att inte genomföra 
handlingen.  

● Extrinsisk motivation - individen motiveras av uppgifter för belöningen eller för att 
undvika bestraffning (Buckley et. al 2018) 

● Intrinsisk motivation - individen motiveras av uppgifter som hen finner intressanta att 
genomföra frivilligt (Buckley et. al 2018) 

PROBLEMFORMULERING 
Att förändra ett inrutat beteende kan vara svårt (McDonald, Claire 2015) men med hjälp av olika 
teorier och metoder som undersöker beteendeförändring kan människor förändra sina invanda 
mönster. Dessa beteendeförändringar kan leda till att människor byter vanor och livsstil vilket 
positivt gynnar klimatutvecklingen som till stor del påverkats av människors oaktsamma 
beteenden.  
 
Det är också konstaterat att gamification kan användas för att stödja engagemang & 
användaraktivitet samt motivera användare till beteendeförändring (Groeining & Binniwies, 
2019). Gamification anses dock vara ett av de mest utmanande områdena inom 
programvarutillverkning och till skillnad från vanlig mjukvaruutveckling kräver design av 
gamification att man tar hänsyn till både beteende- och motivationspsykologi (Morschheuser et 
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al., 2018). Typiska spelelement som kan påverka motivation & beteende och anses vara 
grundläggande vid design av gamification är poäng, utmärkelser och topplistor (Groening & 
Binniwies, 2019; Sailer et al., 2017). I den här undersökningen kommer dessa tre element 
tillsammans med nudging och shaming undersökas närmare för att kunna besvara frågeställningen. 
  
Eftersom det idag finns lite eller bristfällig information kring design av gamification för design av 
transporttjänster där den enskilde individen inte bara belönas på ett subjektivt sätt utan istället 
bidrar till en större mening, såsom klimathotet, kommer målet med det här examensarbetet vara 
att undersöka hur gamification kan designas för att motivera användare att välja klimatvänligare 
transportalternativ när en resa planeras. 

SYFTE  
Syftet är att undersöka hur gamification kan designas för att motivera användare att välja 
klimatvänligare transportalternativ. Detta med hjälp av teorier inom motivation och 
beteendeförändring. Det är också för avsikt att utveckla ett digitalt koncept som kan prövas i 
verkligheten med hjälp av den tidigare undersökningen och de riktlinjer som tagits fram.   

FRÅGESTÄLLNING  
- Vad kan vara en möjlig designmetod inom gamificationområdet som kan användas för att 

motivera användaren att välja hållbara transportalternativ? 

AVGRÄNSNING  
Målgruppen är mycket bred då den innefattar hela den svenska befolkningen men avgränsas då 
endast till individer som innehar körkort och då åldern 18 år och äldre. Den digitala artefakten 
kommer endast erbjuda användaren fyra alternativa transportmedel; flyg, tåg, bil eller buss. 
Användaren måste dessutom vara bosatt i Sverige då den information vi samlat in bygger på 
svenska transporter och den svenska infrastrukturen.  
 

LITTERATURGENOMGÅNG 

BETEENDEFÖRÄNDRING & MOTIVATION 
Att förändra ett inrutat beteende kan vara svårt och Claire McDonald (2015) menar att 
beteendeförändring är en övergripande term som täcker ett stort antal metoder för att få oss att 
göra saker annorlunda. Därför kommer vi i det här avsnittet gå igenom olika teorier och modeller 
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som kan användas för att förstå och eventuellt i slutändan påverka människors beteende, 
motivation och engagemang. 
 
Theory of planned behavior 
Theory of planned behavior (TPB) är en modell skapad av Isac Ajzen som beskriver mänskliga 
beteenden. Idag har allmänna områden använt sig av TPB inom hälsa, marknadsföring och 
utbildning (Fu & Juan, 2017), men modellen har även visat sig vara användbar inom beteenden 
relaterade till kampen för en bättre miljö (Sharma & Foropon, 2018). Fu & Juan (2017) beskriver 
att modellen centralt handlar om hur personens aktuella beteenden direkt bestäms av beteendets 
avsikt, som i sin tur är en funktion av tre delar; attityd, subjektiva normer och uppfattad 
beteendekontroll (se figur 1). 
 
När ett visst beteende ska utföras har personen en attityd till reaktionen av beteendet, till exempel 
om vi blir glada eller ledsna, om det är gynnsamt, eller huruvida användbart handlingen av 
beteendet är (Fu & Juan, 2017), en mer positiv attityd leder till starkare avsikt att genomföra ett 
visst beteende. Isac Ajzen karaktäriserar hur ett beteende också påverkas av subjektiva normer och 
med det menas det uppfattade sociala trycket utifrån att utföra beteendet eller ej (Fu & Juan, 2017). 
Det kan till exempel vara påverkan från din sociala omkrets, vad viktiga personer har för åsikter 
och vad som är inne/ute på marknaden. Den sistnämnda delen, upplevd beteendekontroll, 
kännetecknas som graden av lätthet att genomföra beteendet som uppfattas av en individ (Fu & 
Juan, 2017). Det handlar om upplevda begränsningar i förhållande till målbeteendet och hur dessa 
motiverar individen att utföra beteendet eller ej.  
 

 
Figur 1. Theory of planned behavior model (Ajzen, 1991) 

 
Transtheoretical model of behavior change  
Transtheoretical model of behaviour change (TTM) beskriver Ekberg et al (2016) som en 
beteendeförändringsprocess som sker över ett antal steg istället för att vara en enkel händelse och  
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fokuserar på en individs aktuella attityder, beteenden och avsikter att bedöma hur beredd och 
inställsam individen är till en förändring.  
 
TTM har främst använts framgångsrikt inom olika hälsobeteenden såsom rökning, dieter, 
depression, ångest med flera (Walton, 2018; Ekberg et al, 2016). Modellen är också en integrerad 
forsknings- och evidensbaserad psykologisk inställning till förståelse och underlättande av 
beteendeförändring och att den kan vara en effektiv teoretisk modell och ett systematiskt ramverk 
för forskare och utövare inom klimatförändring (Walton, 2018). 
  
TTM identifierar fem olika steg (figur 2) som människan rör sig igenom vid förändring av beteende 
men att dessa inte är linjära utan en person kan förflyttas mellan de olika stadierna (Walton, 2018; 
Ekberg et al, 2016). Befinner sig individen i de senare stadierna är den mer benägen att lyckas med 
sin beteendeförändring (Ekberg et al, 2016). Dessa stadier är: 
  
Precontemplation - i det här stadiet är personen inte redo att engagera sig i det nya beteendet. 
Den kan till exempel vara omedveten, avskräckt eller motståndskraftig. Även förnekande av 
problemet är vanligt i det här stadiet 
Contemplation - här börjar personen bli medveten om problemet och funderar på om den ska 
engagera sig i det nya beteendet 
Preparation - en intention att vilja förändra sitt beteende och en aktiv förberedelse för förändring 
görs i det här stadiet 
Action - personen börjar nu engagera sig aktivt i beteendeförändring och utför handlingar 
Maintenance - för att personen inte ska falla tillbaka till tidigare steg behövs handlingarna och 
beteendet ske oavbrutet över minst 6 månader 
 

 
Figur 2. Fem olika stadier för TTM. Källa: Walton (2018)  

 
Metux 
Peters et al (2018) antyder att forskning inom psykologi har visat att både motivation och 
välbefinnande är beroende av tillfredsställandet av vissa psykologiska behov och att befintliga 
designstrategier inom mänsklig datorinteraktion (HCI) sällan tar hänsyn till de grundläggande 
psykologiska behoven. Därför har Peters et al (2018) introducerat en modell (figur 3) som förklarar 
dessa behov i samband med HCI. Modellen benämns som Motivation, Engagement and Thriving 
in User Experience (METUX) och är ett ramverk baserat på forskning inom psykologi som kan 
förse designern med kunskaper i avseende på hur digital design stödjer eller undergräver 
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grundläggande psykologiska behov och därigenom ökar motivation och engagemang och i 
slutändan kan förbättra användarens välbefinnande (Peters er al, 2018). 
 

 
Figur 3. METUX modell (Peters et al, 2018) 

  
För att möta välbefinnande måste vissa psykologiska behov tas i åtanke inom fem olika områden: 
vid teknikens godkännande, under interaktionen med gränssnittet, som ett resultat av  
engagemang med specifika tekniska uppgifter, som en del av det teknik stödda beteendet och som 
en del av individens övergripande liv (Peters et al, 2018). 
 
Self-determination Theory (STD)  
Buckley et al. (2018) menar på att STDs tre grundläggande behov: kompetens, autonomi och 
samhörighet (figur 4) gagnas av intrinsisk motivation. Centralt inom SDT är skillnaden mellan 
autonom (intrinsisk) och kontrollerad (extrinsisk) motivation. Den autonoma motivationen 
innehåller en känsla av vilja att genomföra något medan kontrollerad motivation innebär att 
individen genomför ett arbete för att hen känner att hen måste. Uppgifter som individen finner 
intressanta att genomföra frivilligt drivs av intrinsisk motivation medan den extrinsiska 
motivationen istället genomför uppgifter för belöningen eller för att undvika bestraffning (Buckley 
et al. 2018). För att erbjuda en positiv och produktiv aktivitet antyder Nerico L. Mingoc et al. 
(2019) att både intrinsisk och extrinsisk motivation måste tas i åtanke. 
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Figur 4. Self-determination theory (STD) Källa: Dunlap, 2016. 

 
Spelpersonligheter 
Volkmar et. al (2019) menar på att en nyckelfaktor för att underlätta njutning och engagemang i 
spel är intrinsisk motivation, som benämns i Self Determination Theory. Prestationer är dock sällan 
utformade med hänsyn till spelarens personlighet och spelstil och kan därför minska 
motivationseffekterna hos spelaren. Med hjälp av BrainHex modellen som fokuserar på 7 olika 
personligheter kan detta enligt Volkmar et. al (2019) motverkas och skapa motivationseffekter 
som tar hänsyn till spelarens personlighet och spelstil och i sin tur påverka den extrinsiska 
motivationen. Resultatet i studien indikerar att prestationer anpassade till den enskilda spelartypen 
inte nödvändigtvis gör spelupplevelser roligare eller spännande, men däremot mer engagerande, 
vilket ökar den resulterande motivationen.  
 
Dessa 7 personligheter är: 
 
● Seeker - spelar för att denne är nyfiken på att utforska olika spelvärldar 

● Survivor - tycker om spelupplevelser knutna till skräck eller rädsla 

● Daredevil - spelaren tycker om att ta risker och söker spänning 

● Mastermind - spelaren vill lösa pussel och identifiera effektiva beslut och strategier 

● Conqueror - vill övervinna utmanande motståndare inklusive andra spelare 

● Socializer - vill prata, hjälpa andra och spendera tid med människor de litar på 

● Achiever - fokuserar på att slutföra uppdrag och mål 
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Att implementera dessa spelartyper tillsammans med prestationer visade sig vara en viktig 
drivkraft inom videospel men att upplåsbara prestationer visade sig påverka den extrinsiska 
motivationen mer än den intrinsiska. För att utnyttja motivations potentialen samtidigt som man 
erbjuder mer intrinsiska moment introducerades anpassningen av prestationerna utifrån enskilda 
spelartyper. Detta gav en positiv inverkan på vissa motivationsaspekter såsom upplevd 
ansträngning och betydelse samt känsla av belöning och individualisering. Därför anser Volkmar 
et al. (2019) att det är viktigt att ta hänsyn till spelartyper när man även vill påverka den intrinsiska 
motivationen.  

GAMIFICATION 

Gamification anses vara ett av de mest utmanande områdena inom program varutillverkning och 
till skillnad från vanlig mjukvaruutveckling kräver design av gamification att man tar hänsyn till 
beteende- och motivationspsykologi (Morschheuser et al., 2018). Gamification är ett begrepp som 
innebär att en spelliknande upplevelse, i en icke-spelmiljö, skall skapa en aktivitet (Groening & 
Binnewies, 2019). Budde et al. (2016) drar likheter mellan gamification och gameful design, som 
mer handlar om att utforma en lösning från grunden avsedd att locka och glädja användaren, och 
menar på att det är viktigt att de olika delarna inom speldesign inte ses individuellt utan snarare i 
samband med deras samspel, det handlar mer om att ”föreställa ett spel” snarare än att ”spela en 
uppgift”. 
 
Idag har begreppet gamification inte blivit tilldelat någon standard men några forskare, bland annat 
Buckley et al. (2018) och Groening & Binniewies (2019) beskriver det som “the use of game 
design elements in non-game context”. Sailer et al. (2017) bryter däremot ned den tidigare nämnda 
definitionen av gamification i fyra semantiska komponenter, (1) game, (2) design, (3) elements 
och (4) non-game contexts.  

(1) Game definieras som "ett system där spelare deltar i en konstgjord konflikt, definierad av 
regler, som resulterar i kvantifierbara resultat" 

(2) Termen design kontrasterar speldesign element med spelbaserade teknologier. Medan de 
underliggande teknikerna i spelet inkluderar tekniska aspekter som spelmotorer eller 
kontroller, avser definitionen av gamification uttryckligen en avsiktlig designprocess. 

(3) Termen element tillåter oss att skilja gamification från seriösa spel. Medan seriösa spel är 
fullt utvecklade spel som tjänar ett specifikt syfte som inte är underhållning. 

(4) Slutligen specificerar begreppet non-game context de möjliga områdena där gamification 
skulle kunna tillämpas, och lämnar således definitionen öppen för potentiella 
användarscenarier. Det enda sammanhang som per definition är uteslutet är 
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användningen av speldesignelement antingen inom själva spelen eller i 
speldesignprocessen. 

Utifrån dessa beskrivningar definierar Sailer et al. (2017) gamification snarare som processen att 
utföra aktiviteter i icke-spelkontexter mer spelliknande med hjälp av speldesignelement.  
 
Speldesignelement är de grundläggande byggstenarna för spelapplikationer och de mest typiska 
elementen är poäng, utmärkelser och topplistor (Sailer et al., 2017; Groening & Binniwies, 2019; 
Budde et al., 2016). Poäng är ett grundläggande element som fungerar som feedback och belöning. 
Utmärkelser fungerar oftast som ett sekundärt belöningssystem av uppdrag i form av en visuell 
representation av en prestation, där användare klarar av delmål för att vinna belöningar. En 
topplista visar deltagarnas namn i ordningsföljd tillsammans med en visning av poäng eller 
uppnådda framgångar (Groening & Binniwies, 2019).  
 
Utifrån Rapps (2016) undersökning om hur gamification engagerar användaren i form av 
belöningar drogs slutsatsen att gamification som område inte bara kan lita på en typ av belöningar 
utan bör kombinera de olika typerna av grundläggande behov såsom autonomi, kompetens och 
samhörighet för att skapa motivation och engagemang. Här knyter Rapp (2016) an till 
motivationsteorier som berör gamification, bland annat STDs grundläggande behov för 
motivation: autonomi, kompetens & samhörighet. Även TTM nämns som en modell som används 
för att designa teknologi som stödjer en aktiv livsstil. På så vis visar Rapp hur psykologin är viktig 
för design av gamification och att subjektiva värden måste värderas vid detta för att skapa en balans 
mellan interaktionsdesign och psykologi. Dessa koncept vävs sedan in i designelement inom 
gamification, som till exempel hur belöningar endast är värdefulla om de tillåter användaren att 
utvecklas och göra en skillnad, istället för att ”köpa sig rik”. På så vis tillskrivs de subjektiva 
värdena hos användaren och engagerar användaren  genom att skapa mångfacetterade belöningar 
som kan uppskattas för att förbättra en positiv självsyn (Rapp, 2016).  
 
Att belöningar i form av utmärkelser kan användas som ett element för att engagera och motivera 
användaren i en digital miljö stärks också av Shields & Chug (2017), som menar på att 
användningen av digitala utmärkelser skulle kunna öka den övergripande extrinsiska motivation, 
särskilt för användare som kämpar med att hitta en egen motivation och engagemang till uppgiften. 
Shields & Chug (2017) nämner en rad olika fördelar med att använda digitala utmärkelser, bland 
annat att de hjälper till att representera en färdighet och prestation, att visuellt symbolisera en 
färdighet, prestation, utbildnings kvalifikation, intresse eller en certifiering samt att de kan 
användas för att känna igen prestationer i olika typer av sammanhang som till exempel i en 
spelmiljö. 
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Även skam och bestraffning är något som kan påverka den extrinsiska motivationen och det har 
blivit alltmer populärt att använda shaming eller nudging då man sett att skam är smärtfullt och 
ibland kan vara mer effektivt än uppsatta regler eller lagar (Tieffenbach, 2014). Tieffenbach 
beskriver att varje människa gör avvägningar mellan nyttan av att genomföra en oönskad handling 
mot hur stor den skam som en handling medför är. Om skammen ger större smärta än nytta väljer 
användaren att inte genomföra handlingen. Problemet med att använda skam som verktyg är att 
den är nästintill omöjlig att kontrollera på större skala (Tieffenbach, 2014).  
 
En annan studie om skam i digitala spel har gjorts av Gowler & Iacovides (2019) där det visade 
sig att ett stort ansvar med begränsad makt kunde skapa en skam för användaren när denne 
tvingades att göra ett val i spelet och är medveten om att dessa val sannolikt kommer att ha negativa 
konsekvenser. Samtidigt som ett svårt val skapar ångest, känner spelare också skuld efter att ett 
val har gjorts, särskilt i situationer där de har medlidande med andra karaktärer som påverkats 
negativt av ens egna val. Gowler & Iacovides (2019) påpekar att när en spelare känner sig pressade 
i en viss riktning upplevdes skuld & skam eftersom något annat resultat var berättigat “oönskat” 
och därmed skamligt att välja. Trots det faktum att de allra flesta rapporterade erfarenheter 
involverade negativa eller blandade effekter tyckte spelarna också dessa ögonblick var givande.  
 
Kärnelement inom gamification 
Chou (2020) har forskat på hur gamification kan designas för att skapa motivation och presenterar 
detta med den så kallade Octalysis modellen (figur 5). Chou (2020) hävdar att gamification är 
design som tar hänsyn till mänsklig motivation i processen och att det främst utgår från Human-
Focused Design istället för Function-Focused Design. Octalysis är en modell som används för att 
utvärdera om spelet har en bra motivation att spela ett non-game innehåll och utvärderar 
gamification baserat på åtta kärnelement (Nerico L. Mingoc et al. 2019). De kärnelement som är 
representerade på den högra sidan av oktagonen är relaterade till vår högra hjärnhalva som i sin 
tur representerar kreativitet, självuttryck och sociala aspekter. Dessa företräder den intrinsiska 
motivationen, där spelare inte behöver mål och belöningar för att vara kreativa då aktiviteten är 
givande i sig själv (Nerico L. Mingoc et al. 2019).  Den vänstra sidan representerar den vänstra 
hjärnhalvan och i sin tur handlar om logik, beräkning och ägandeskap och de extrinsiska 
motivationerna där spelaren motiveras av att få något, till exempel en belöning (Nerico L. Mingoc 
et al. 2019). Enligt Chou (2020) är det bättre att skapa spelupplevelser som motiverar den högra 
hjärnhalvan där spel är roliga och givande så att användaren kontinuerligt engagerar sig i 
aktiviteten, samtidigt som Nerico L. Mingoc et al. (2019) antyder att alla kärnelement måste tas i 
åtanke när design görs för gamification för att erbjuda en positiv och produktiv aktivitet. 
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Figur 5. Octalysis modell för gamification (Chou, 2020) 

  
Epic Meaning & Calling är det första kärnelement som beskriver hur en spelare gör något som är 
större än sig själv eller valts ut för att utföra något. Även nybörjartur spelar in här som har en effekt 
där spelaren tror att den har någon typ av gåva dom andra inte har (Chou, 2020). 
  
Development & Accomplishment är den interna drivkraften för att göra framsteg, utveckla 
färdigheter och övervinna utmaningar (Chou, 2020). I likhet med Buckley et al. (2018) resultat hur 
intern motivation gagnas om tre delar är uppfyllda: kompetens, autonomi och samhörighet har 
element såsom utmaningar stor inverkan på spelaren då ett märke eller trofé utan en utmaning inte 
alls är meningsfullt (Chou, 2020). Ett spel behöver förse dess spelare med tydliga, visuella, 
varierande och välstrukturerade mål samt uppmuntrande feedback som uppkommer nära inpå̊ ett 
avklarat uppdrag för att skapa kompetens (Groh, 2012). 
  
I likhet med Grohs (2012) förklaring om hur kompetens skapas av olika delar står det tredje 
elementet Empowerment of Creativity & Feedback för när användare engagerar sig i utmaningar 
där de upprepade gånger måste vara kreativa och prova olika kombinationer för att i sin tur få 
feedback på deras kreativitet (Chou, 2020). 
  
Ownership & Possession handlar om ägandeskap och hur spelaren känner sig motiverad när denne 
äger något. Avatarer är ett exempel där spelaren kan lägga tid på anpassa den utifrån sina egna 
önskemål och på så sätt känna mer äganderätt till den också (Chou, 2020). 
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Social Influence & Relatedness beskriver alla de sociala elementen som driver oss människor att 
vilja vara på samma nivå eller högre som vårt sociala nätverk (Chou, 2020). Detta kan vara 
kamratskap, konkurrens, avund etc. Precis som Fu & Juan (2017) talar om i den teoretiska 
modellen Theory of Planned Behavior där subjektiva normer påverkar ett beteende, kan paralleller 
dras till det här kärnelement i Octalysis modellen. 
  
Det sjätte elementet Scarcity & Impatience handlar om drivkraften att vilja ha något som inte kan 
få. Till exempel kan spel ha begränsningar såsom ”Kom tillbaka två timmar senare för att få din 
belöning” (Chou, 2020). Detta fungerar ungefär som en cliffhanger och driver spelaren att 
återvända till spelet för att motta belöningen. 
  
Unpredictability & Curiosity är en av den största drivkraften som ligger bakom spelberoende där 
spelaren drivs av att vilja ta reda på vad som väntar och kommer hända (Chou, 2020). 
  
Loss & Avoidance är det sista elementet som motiverar spelaren att undvika att något negativa 
påföljder. Det kan handla om att undvika att förlora tidigare arbete eller poäng (Chou, 2020). 

METOD  
Projektet tog sin början i en litteraturstudie för att ge en stark kunskapsgrund inom den befintliga 
forskningen inom området för den ställda problemformuleringen. Kunskapsinsamlingen ledde 
fram till utformningen av kvalitativa och kvantitativa undersökningar vilka användes för att se 
huruvida den information som samlats in var relevant för projektet samt för att söka efter nya och 
intressanta upptäckter. Parallellt med undersökningarna designades en prototyp vilken 
avslutningsvis användes i en observation och i användartester. Prototypen fungerade dels som ett 
testredskap men även som en förklaring till de teorier och metoder som vi under projektet lade 
fram. 

LITTERATURSTUDIE 
Artiklar som använts i undersökningen har gett kunskap och förståelse för problem och lösningar 
inom domänen för design av artefakter med hjälp av bland annat gamification. Sökord som använts 
i litteratursökningen för detta examensarbete är huvudsakligen: climate, transport, motivation, 
behavior, design, gamification, games, shaming och nudging. 
 
Den litteratursökning som har gjorts har genomförts på digitala onlinebibliotek som Högskolan 
Kristianstads digitala bibliotek Summon samt ACM Digital Library. De artiklar som använts var 
skrivna på engelska som såväl svenska och publicerades från år  2013 till nutid. Studien har nästan 



 
14-05-2020 
 
 

 
 

18 

uteslutande använts av artiklar och studier som är peer-reviewed. Bloggar och webbsidor har också 
ingått i sökningen men har använts främst som syfte att förmedla den rådande samhällsdebatten 
kring ämnet som undersökts.  Dessa har främst  hittats via sökningar på Google.  

KVANTITATIV ENKÄTUNDERSÖKNING 
Informanter och urval 
Enkäten syftade till att undersöka en målgrupp på män och kvinnor inom åldersspannet 16-55 år. 
Det fanns inga krav på deltagarna för att delta mer än att de uppmanades att tillhöra målgruppen. 
Totalt deltog 92 stycken i undersökningen. Enkäten inleddes med generella frågor om ålder och 
kön för att sedan gå över i flervalsfrågor som deltagarna kryssade i. Totalt fanns 4 frågor i enkäten. 
I bilaga 2 visas det utformade enkät formuläret. 
 
Genomförande 
Enkäten designades och utformades i det webbaserade enkätverktyget SurveyMonkey. Därifrån 
sparades och delades länken till enkäten via sociala medier, främst Facebook, med en kort 
beskrivning om undersökningens syfte samt vilken målgrupp som efterfrågades. Själva syftet med 
enkäten var att ta reda på hur respondenterna såg sig själva och vilken spelpersonlighet som denne 
ansåg sig tillhöra samt vilka spelelement som motiverade mest inom området gamification. 
För att få in fler svar delades länken flera gånger om för att nå ut till fler deltagare, länken gjordes 
även delbar för andra för att öka spridningen. Enkäten låg tillgänglig på sociala medier i cirka en 
vecka. Enkätens resultat sammanställdes till diagram som sedan tolkats.  
 
Etik 
För att säkerställa enkätens etiska och moraliska aspekt inleddes enkäten av en kort text där 
respondenten informerades kring enkätens användning och syfte. För att bevara deltagarnas 
integritet fylldes enkäten i helt anonymt vilket även deltagarna blev informerade om.  

KVALITATIVA SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER  
Informanter & Etik  
Urvalet av informanter baserades på främst på projektets tilltänkta målgrupp, alltså personer 
innehavande ID-handling och med en ålder över 18år. Respondenterna valdes spontant inom vår 
bekantskapskrets för att få en så bred spridning av personer som möjligt. Yrken och sysselsättning 
varierade mellan informanterna, av de totalt sex deltagarna var tre kvinnor och tre var män. 
Medelåldern för respondenterna var 40 år. Även dessa respondenter förblev anonyma och 
tilldelades alias för att bevara deltagarnas anonymitet. För att säkerställa kvaliteten av de 
semistrukturerade intervjuerna undersökningen och användartesterna spelades delar av samtalen 
in. Deltagarna blev informerade om detta moment och fick möjlighet att avböja att fortsätta 
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undersökningen om de så önskade. Inspelningarna raderades så snart undersökningen 
sammanställts för att skydda deltagarna. Det formulär som följts under intervjun hittas i bilaga 1. 
 

Stefan: 34 år, Plattsättare.      
Fordon:    1 Dieselbil    
Årsinkomst:   518.000kr  
Antal flygresor/år:  1-3st 
 
Fatima: 32 år, Ingenjör.  
Fordon:   1 Dieselbil  
Årsinkomst:  475.000kr  
Antal flygresor/år 5st  
 
Melody: 25 år, Handbollsspelare.  
Fordon:   1 Bensindriven bil  
Årsonkomst:  230.000kr 
Antal flygresor/år: 10-24st  
 
Amanda: 58 år, Butiksbiträde.  
Fordon:   1 cykel  
Årsinkomst:  250.000kr  
Antal flygresor/år: 2-5st 
 
Muhammad: 28 år, Studerande 
Fordon:   1 Bensindriven bil  
Årsinkomst:  150.000kr 
Antal flygresor/år 12-24st 
 
George: 63 år, Verksamhetschef 
Fordon:   1 Eldriven bil  
Årsinkomst:  600.000kr  
Antal flygresor/år 1-3st 

 
Genomförande 
Eftersom syftet var att undersöka specifika teman inom gamification och miljöengagemang 
utformades kvalitativa semistrukturerade intervjuer som kunde identifiera egenskaper hos de olika 
informanterna (Patel & Davidson, 2011). De semistrukturerade intervjuerna hade en låg grad av 
strukturering som gav informanterna utrymme att svara på frågorna med egna ord, däremot hölls 
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en hög grad av standardisering som innebar att frågorna ställdes i en bestämd ordning (Patel & 
Davidson, 2011). Intervjuerna genomfördes delvis via onlinetjänster som FaceTime med 
anledning av den rådande Covid-19 pandemin.  

OBSERVATION  
Informanter och urval 
För att kunna följa upp och jämföra resultat användes samma informanter för observationen som 
till de kvalitativa intervjuerna. 
 
Material 
För att ta reda på om de teorier och metoder som nämns i litteraturgenomgången kan appliceras på 
verkligheten samt ge svar eller indikationer som leder närmare till att lösa projektets 
problemformulering utarbetades en enkel hi-fi prototyp (se bilaga 3). För att spara tid är prototypen 
framtagen i online programmet Wix som används för att skapa hemsidor på ett enkelt och intuitivt 
sätt. Prototypen speglar hur en bokningssida för en tjänst som syftar till att dra ner på utsläpp 
gjorda av olika transportmedel. Prototypen simulerar en desktop version och är inte anpassad till 
andra medier.  
 
Prototypen är baserad på gamification metoder som Octalysis och Metux och innehar en viktig 
funktion då den kompletterar de semistrukturerade intervjuerna. Användare har en tendens att tro 
sig agera på ett visst sätt då detta kan vara mer socialt accepterat medan de faktiskt agerar på helt 
andra sätt. Genom att genomföra korta användartester kan fler aspekter finnas och tolkas vilket 
kan leda till oväntade resultat. 
 
Genomförande 
Observationen och användartesterna genomfördes med informanterna i delvis fysisk närvaro samt 
över videosamtal. Deltagarna ombads att navigera runt på hemsidan samtidigt som hen beskrev 
vad den såg och tänkte. Som ett underlag till testerna användes ett testschema (bilaga 4). Detta 
schema användes som en snabb kontroll för de olika moment som observerades; exempelvis grad 
av upplevd kontroll av informanten. För att inte kontaminera schemat blev informanten inte 
informerad kring observationens utformning eller syfte. Vissa uppgifter tilldelades också 
deltagaren som denne skulle genomföra. Dessa uppgifter kunde till exempel bestå av att boka en 
resa eller beskriva de delar av artefakten som motiverade användaren.  
 
Etik 
Precis som inför de semistrukturerade intervjuerna förklarades syftet med undersökningen och att 
deras identitet förblev anonym samt att information om att en ljudinspelning kommer att göras 
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under intervjun. För att genomföra intervjuerna behövdes ett samtycke av informanterna för dessa 
delar innan inspelningen startade. Informanterna informerades att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande, att all data anonymiseras i rapporten samt att det inspelade materialet raderas efter 
studiens avslutades. 

METODDISKUSSION 
I vår metod har vi utgått från befintliga motivations- och beteendeteorier samt forskning inom 
gamification för att ge svar på vår frågeställning. Utifrån dessa utformades en kvantitativ 
enkätundersökning samt ett kvalitativt undersökningsformulär i form av semistrukturerade 
intervjuer som sedan har tolkats och analyserats med hjälp av vedertagna metoder och teorier. 
Observationer av prototypen har genomförts med hjälp av användartester för att samla in 
information inom området som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer (Patel & 
Davidson, 2011).  
 
Syftet med den kvantitativa enkätundersökningen var att samla in information kring  
spelarkaraktärsdrag och spelelement som berör gamification. För att få fram resultat inom dessa 
två kategorier utan tolkningar och spekulationer har statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
användas (Patel & Davidson, 2011).  Enkäten utformades därför enligt riktlinjerna för kvantitativa 
undersökningar och spreds via sociala medier. Målet var att få 75 respondenter, men spridningen 
var mycket lyckosam nådde ut till 92 personer. Även om spridningen var stor kan dess reliabilitet 
ifrågasättas då respondenterna inte kan kontrolleras då respondenterna är anonyma. Det är omöjligt 
att veta om respondenterna fyllde i formuläret på ett korrekt och sanningsenligt sätt. Då projektet 
kretsar kring gamification var det viktigt att säkerställa hur respondenterna såg sig själva och sina 
karaktärsdrag i förhållande till gamification och generellt kring spel. Enkätens fokus lades därför 
på klargöra respondenternas spelartyp samt vad som motiverar spelaren när denne spelar eller 
interagerar med med digitala artefakter.  
 
Gamification och design är ytterst subjektiva områden som kräver djupare analys. För att få en 
djupare förståelse för dessa aspekter genomfördes en kvalitativ undersökning i form av 
semistrukturerade intervjuer där sex respondenterna fritt fick besvara ett antal frågor. Det 
insamlade resultatet tolkades och följde den hermeneutiska traditionen (Sohlberg, 2009, s 247).  
Genom den kvalitativa undersökningen kunde specifika egenskaper och beskaffenheter hos 
respondenterna upptäckas (Patel & Davidson, 2011) vilka sedan ligger till grund för det slutliga 
resultatet. Det finns givetvis etiska och moraliska problem när man genomför en kvalitativ 
undersökning. Eftersom resultatet tolkats kan den slutliga informationen vara bristfällig och till 
och med felaktig. Det kan även vara så att informationen stämmer på den grupp av respondenter 
som tillfrågats men inte för hela den tilltänkta målgruppen. Ett annat problemområde är att 
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respondenterna av sociala aspekter inte vågar vara helt ärliga med sina värderingar och beteenden. 
För att försöka genomskåda detta eller åtminstone ge en annan bild av hur respondenterna agerar 
genomfördes användartester av en prototyp. Prototypen har även den brister och den största bristen 
är att den inte helt anpassats efter gamifications alla “regler”. Detta gjorde att användartesterna 
med all säkerhet utelämnar mycket information som hade kunnat varit intressanta för projektet.  

RESULTAT & ANALYS 
Projektets resultat baseras på tre tester: Den kvantitativa enkätundersökningen, den 
semistrukturerade intervjuundersökningen och användartester av den digitala artefakt som tagits 
fram för projektet.  

KVANTITATIV ENKÄTUNDERSÖKNING 
Ålder och könstillhörighet var två viktiga aspekter för vår enkätundersökning. Den kvantitativa 
enkätundersökningen besvarades av 92 respondenter vars medelålder var 34 år. Majoriteten av 
respondenterna i undersökningen var kvinnor (61%).  
 
Gamification handlar som metod om att skapa en upplevelse för en användare som näst intill liknar 
den upplevelse som ett spel ger men då i en annan kontext. Det var därför viktigt att ta reda på hur 
respondenterna såg sig själva och vilken spelpersonlighet som denne ansåg sig tillhöra (se diagram 
1). Den kategorin med högst majoritet svarade att de trodde sig tillhöra kategorin “Achievers”. 
Denna grupp av spelare är fokuserade på att slutföra ett uppdrag eller äventyr som leder till ett 
eller flera mål. De resterande kategorierna är relativt jämnt fördelade, men gruppen “Daredevils” 
(användare som tycker om att ta risker) sticker ut med en lägre procent. Detta är inte alltför 
förvånande då de flesta anser sig vara riskaversiva även om de i verkligheten inte är det i den 
utsträckning som de uppfattar. Att flest respondenter anser sig tillhöra typen “Achievers” visar 
vikten av att äventyr och utmaningar bör leda till ett uppnåeliga mål som faktiskt kan slutföras i 
ett spel. Motivationen för att delta i ett spel verkar vara  resan till ett mål. Målet är moroten men 
underhållningen nås genom äventyret på väg till eventuella belöningar.  
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Diagram 1. Spelpersonligheter 

 
En annan minst lika viktig aspekt i detta projekt var att ta reda på vad som motiverar användare i 
spelsammanhang. Att få feedback på deras egna framsteg var mest motiverande (21%). Lägst antal 
svar fick bidragande till något större än spelandet (6%). Detta antyder att respondenterna är mer 
intresserade av sig själva och sina egna personliga belöningar än vad de är intresserade av att 
exempelvis rädda världen. Spelandet är en form av eskapism där människor vill gå in i en ny värld 
och upptäcka äventyr. Detta talar emot att gamification skulle kunna motivera till att göra något 
nyttigt för samhället men talar för att metoden kan användas i syfte för att stimulera användares 
personliga motivation. Denna motivations förstärkning kan därmed indirekt bidra till en bättre 
miljö och ett bättre samhälle.  
 
Ser man till diagram 2, som visar respondenternas resultat av motiverande spelelement, blir det 
tydligt att det finns två stora uppdelningar av spelpersonligheter. En grupp verkar motiveras av att 
tävla mot andra användare medan en annan grupp inte alls gillar att tävla generellt sett. De som 
inte gillar att tävla mot andra upplever en stark stress kring spelande och undviker situationer med 
tävlingsmoment. Polariseringen när det kommer till tävlingsinriktning är ett känsligt ämne som 
måste behandlas med försiktighet.  
 
Det ska även tilläggas att respondenterna getts stort tolkningsutrymme då frågorna kring deras 
spelpersonlighet varit väldigt vida och generella. Det är mycket möjligt att respondenterna skulle 
svarat annorlunda om frågan specificerats till en viss kontext eller situation. Anledningen till att 
frågan ställts öppet är att man på det här viset får en spontan bild av hur människor ser på sig själva 
i nuet utifrån sin egna världsuppfattning och sinnesstämning. Denna spontana självuppfattning är 
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den samma som respondenten möter vid flyktigt användande av diverse hemsidor och digitala 
artefakter. 
 

 
Diagram 2. Motiverande spelelement 

KVALITATIVA SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER  
För att ta reda på hur informanterna ställer sig till motivation generellt och hur de uppfattar och 
hanterar artefakter som tagits fram med gamification genomfördes kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer (bilaga 1). Undersökningen ämnade att öka förståelsen för vilka drivkrafter som 
användare utgår ifrån när de potentiellt ändrar eller förbättrar sina beteenden. Frågorna fokuserade 
på respondentens attityd och inställning gentemot miljöfrågor; förstå användarens behov, generella 
motivation och beteende samt spelpersonligheter och motivation i ett spelsammanhang. Intervjun 
genomfördes som en dialog med följdfrågor på respondentens svar för att få en djupare förståelse 
inom området. Respondenterna var anonyma och tillgavs nya namn för att respektera 
respondenternas integritet.  
 
Användarens attityd och inställning mot miljöfrågor 
Miljö och klimat verkar vara ett polariserat ämne i många olika bemärkelser. Dels finns det en viss 
oro för att göra fel, känna sig dum eller ointelligent men så verkar det även finnas en rädsla för att 
faktiskt förvärra för klimatet under tystnad. Klimatfrågan rör upp många känslor och kan leda till 
diskussion.  
  

Fatima: “...jag tycker inte om att diskutera, gillar inte att hamna i dom situationerna. 
Men jag är intresserad av det och om någon frågar så pratar jag gärna om det men 
tar inga fighter liksom utan försöker hålla mig uppdaterad.” 
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Intervjuerna påvisar att svenskar idag är mycket medvetna och att man pratar mycket inom 
familjerna kring klimathotet. Opinionsbildningen genom media verkar med andra ord ha fungerat 
väl eftersom alla svenska respondenter håller med om att varje individ ska ta ansvar för det rådande 
läget. Flera respondenter menar även att de inte gör tillräckligt för miljön och att de känner sig 
lata. Denna uppfattade lathet kan dels vara grundad i en känsla av att andra gör mer och är bättre 
men även i en viss självkritik där respondenterna vet att de gör fel. Det intressanta med denna 
undersökning är att intervjun i sig fungerar som ett shaming instrument. Detta var på förhand inte 
kalkylerat. Respondenterna verkar nästan nudga sig själva då de uppfattar att de i sociala 
sammanhang bör känna skam inför sin otillräcklighet. Om denna slutsats är rätt borde det vara 
väldigt enkelt att använda sig av shaming på ett konstruktivt sätt om man inte gör shaming 
momentet särskilt evident.  
  
Respondenternas engagemang i klimatfrågan visade att den vardagliga insatsen är viktig och att 
det som kan göras med enkla medel utan större ansträngning var av betydelse för engagemanget. 
4/6 svarade att de i större utsträckning tänkte på miljön och att deras insatser var goda. Åtgärder 
som kan göras inom hushållet kom ofta på tal. 

Stefan: ”Sparsamt, källsorterar hushållsavfall och liknande, för att det är lätt att göra 
det i fastigheten med organiserade kärl.” 

  
Amanda: ”Jag källsorterar, väljer tåg före flyg och köper ekovaror. Klimatet påverkar 
mig mycket i min vardag.” 

  
Anledningen till varför dessa engagemang var återkommande visade sig främst vara för att det inte 
krävdes en större insats av personen att genomföra dessa och att det ansågs vara självklara saker 
att göra i vardagen. Respondenterna påvisar att de har svårt att veta vad som är korrekta val i 
vardagen och att man gärna vägleds av en högre instans såsom kommunen eller staten. 
Engagemanget finns där då samhällsdebatten uppenbarligen nått ut till de svenska medborgarna. 
Det kom även på tal om att det fanns en egen vinning i att engagera sig  och att framtiden är viktig. 

Melody: ”För att det är enkla små saker som handlar om en vana, och när du kommit 
in i den vanan så är det lätt att ändra beteendet. Och då tänker jag att det lilla gör 
stor skillnad.” 
  
Fatima: ”För att det är så enkelt, sen med mat tycker jag vegetarisk mat är gott och 
har en egen vinning i det för jag mår bra själv av att äta det. Jag gör dessa saker för 
att jag har en egen fördel i det.” 
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Frågan är dock om respondenterna verkligen tycker på det här sättet eller om de bara följer den 
propaganda som de utsatts för. Ingen av respondenterna avviker eller har några originella idéer på 
hur klimatkrisen skulle kunna hanteras. Återkommande talar de om att framtiden är viktig och att 
de är de små förändringarna som gör den stora skillnaden. Ingen av respondenterna påpekar 
exempelvis att de själva genom medvetna konsumentval exempelvis slutat konsumera produkter 
som kommer från fabriker som inte respekterar miljöregleringar osv. Det verkar finnas en vilja hos 
en del respondenter att någon annan ska ta ytterst ansvar för deras beteenden och förändringar. Det 
är intressant att se om svensken generellt är “ärlig” eller om det snarare handlar om en social rädsla 
som får oss att handla på ett allmängiltigt korrekt sätt. Det är svårt att verkligen undersöka vad 
som faktiskt motiverar människor då de flesta mer eller mindre döljer sina verkliga jag i rädsla att 
göra eller vara fel. 

Att svenskar verkar vara en homogen grupp blir desto tydligare då den enda som skiljer sig från 
mängden är Muhammad. Muhammad påpekade att den kulturella aspekten hade en påverkan på 
vad som kunde genomföras och att om förutsättningarna för att göra rätt inte finns tillgängliga för 
gemene man. Denna pessimism kan med stor sannolikhet förklaras genom att fransmän har mindre 
tilltro till sin stat än vad svenskar har för sin stat (Our World data, 2020).  
  

”Det är väl viktigt men det är svårt för oss i stan att faktiskt bidra. Vi är lite efter er 
svenskar här i Frankrike, vi har inte samma möjligheter av logistiska anledningar. Det 
är inte ens säkert att plastflaskan jag just sorterat faktiskt hamnar rätt. Det finns 
strukturella problem.” 

Exempelvis är boendesituationen mycket olik den i Sverige. Den minsta tillåtna boendeytan är 
12m2 men det finns ett överväldigande antal bostäder som har storleken 6m2. På så små ytor går 
det helt enkelt inte att ha tre eller fler olika lådor för olika avfall. Landet har uppdelade soptunnor 
för olika material, men det är långt ifrån alla lägenhetskomplex som har fler än två olika soptunnor.  

När frågan ställdes på hur man såg på sitt eget användande av miljövänliga transportalternativ 
svarade 5/6 respondenter att de på ett eller annat sätt väljer ett miljövänligare alternativ, till 
exempel cykel framför bil eller tåg framför flyg. Frågan är hur stor kunskapen egentligen är hos 
respondenterna om vad som faktiskt är ett miljövänligare alternativ. Idag debatteras det till 
exempel en hel del om huruvida elbilar faktiskt är mer miljövänliga om man ser till hela 
produktionskedjan med batteritillverkningen, samt att vissa tåg indirekt drivs på fossila bränslen 
eller oren el tas sällan i beaktning. Ändå verkar respondenterna helt övertygade om att de gör rätt 
val och att de bidrar till en bättre miljö genom att ha tänkt efter hur deras val faktiskt påverkar 
miljön. Återigen blir det tydligt att det finns ett behov av tjänster som på ett tydligt sätt informerar 
och visar vilka resor eller produkter som leder till minst utsläpp. 
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George ”Jag skaffade en elbil.” 

Melody: ”Välja cykel framför bil och att åka kollektivt när det funkar.	Och så blev jag 
lite besviken när jag insåg att vissa tåg går på bensin, men sen är vi ju fler som åker 
på ett transportmedel och det är mer miljövänligt än om alla kört varsin bil.” 
  

Det verkar även som om inkomst och bland annat vilken typ av arbete man har spelar stor roll på 
vilka alternativ man väljer i vardagen och för Stefan var valet inget man kunde styra över.  

”Kan jag göra det känns det bra men det är inte det som avgör, jag gör inget mer 
aktivt med transporter. I mitt jobb har jag i stort sett inget val då bilen är mitt verktyg 
med allt material den innehåller.” 

  
Personer som Muhammad gör icke medvetna eller icke volontära val när han blir tvungen att åka 
metro eller ta cykel till jobbet. Personer som befinner sig i en bekväm livssituation måste ta ett 
större individuellt ansvar. Detta ger en indikation på att samhällsorgan och funktioner har större 
inflytande på hur personer i storstäder alternativt personer i lägre inkomstlägen kan agera. De med 
större inkomster behöver större motivations skjuts för att faktiskt bidra till något positivt.  
  
Respondenterna fick också en möjlighet att själv placera sig i vilket stadie de ansåg deras 
engagemang befann sig i rent miljömässigt, i förhållande till Walton (2018) & Ekberg et al (2016) 
model TTM, och här svarade Muhammad och Stefan att de Börjar bli medvetna om problemet och 
funderar på om de ska engagera sig i det. George, Melody och Amanda menar att de engagerar sig 
aktivt i beteendeförändring och utför handlingar. Fatima beskriver att beteende och handlingar har 
skett oavbrutet över minst 6 månaders tid. Eftersom denna fråga beskriver hur de själva uppfattar 
sig själva gentemot andra blir detta extra intressant. Ur ett rent genusperspektiv visade det här 
testet att kvinnorna antingen gör väldigt mycket mer än de inser och att männen inte gör det, men 
det kan även innebära att kvinnorna är mer trendkänsliga. Svaren kan även bero på socioekonomisk 
ställning. Det finns många aspekter som kan analyseras men som egentligen kräver längre arbete 
och en djupdykning. Det som kan tas med från denna fråga är att det verkar finnas en vilja hos 
samtliga deltagare att faktiskt bli bättre.  
  
Förstå användarens beteende av behov & motivation 
Respondenterna tillfrågades hur deras vardagliga reserutiner ser ut. Deras val av transporter i 
vardagliga resor visade sig bero mycket på vilket avstånd de har till sitt resmål. Amanda och 
Melody menar att de har korta resor till sitt jobb och därför har möjlighet att välja cykel som 
alternativ, medan resterande 4 personer behöver ta tåg eller bil då de reser längre sträckor.  
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Muhammad: ”Antingen åker jag metro i 70 min annars cyklar jag 1h och åker 
spårvagn 20 min” 
  

Frågan visar ett stort problem när det kommer till transport. Det är nog ingen som tycker att det är 
rimligt att Muhammad ska cykla i en och en halv timme i regn, inte heller är det rimligt för George 
eller Stefan att cykla fem mil till sina respektive arbetsplatser. Här finns ett enormt glapp mellan 
verkligheten och vad som kanske är önskvärt ur ett miljöperspektiv. Samtidigt kan man nog inte 
förvänta sig ett heltäckande miljövänligt transportnät som ska täcka hela Sverige. Även om både 
George och Stefan kör egen bil så kom samåkning endast på tal från Stefan där det förekommer 
ibland men då inte med miljön i främsta fokus. I en ideal värld skulle de båda ha haft elbilar och 
de båda försökt att samåka. Återigen är detta såklart inte möjligt i så stor utsträckning. 
  

Stefan: “Bilfärd minst 5 mil enkel resa, oftast från dörr till dörr. Jag har resande i 
yrket så jag kan vara på lite olika platser. Eftersom jag bor lite avsides har jag heller 
ingen möjlighet till samåkning. Ibland förekommer det att vi arbetar två och två och 
då kan vi samåka till ett jobb men anledningen till det är främst för att det är smidigt 
med parkering och billigare bensinkostnader, det beror inte på miljön.” 
 

Vi människor lever under konstant tidspress inte minst då vi alla har en knapp tid att förvalta på 
denna planet. Med tanke på detta är det inte konstigt att alla respondenter främst prioriterar 
snabbhet som den främsta kvalifikation för val av resor. Därmed kan man utgå ifrån att en 
potentiell transporttjänst som tar hänsyn till miljön måste ta tid i beaktning. 
  

Stefan: ”Mycket gällande tiden, att den inte helst ska ta för lång tid av dygnet. Det 
ska inte vara för stor tidsskillnad på att åka kollektivt kontra åka eget fordon. Skulle 
det skilja för mycket i tid och har möjligheten att välja eget fordon så hade jag gjort 
det. Jag offrar gärna några hundralappar och kommer fram fortare.” 

  
På andra plats för viktiga aspekter för val av transportmedel var komfort. Detta kan förklara varför 
flyg ofta väljs vid längre resor, man vill komma fram fort och på ett bekvämt sätt. Cykel och 
kollektivtrafik har inte designats för den moderna och komfortabla människan som vill ha närhet 
till Wifi, toalett och snacks. En hel del respondenter beskriver att de genom shaming inte väljer 
flyg då de inte känner att de längre har rätt till att resa på detta sätt. Inte helt oväntat skiljer sig 
anledningarna till de olika kvalifikationerna beroende på inkomst och socioekonomisk bakgrund. 
De som tjänar mer bryr sig inte om pengar i samma utsträckning som de som tjänar mindre.  
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Muhammad: ”Priset är jätteviktigt för mig, i andra hand komfort, jag kan inte tänka 
på miljön därför att avstånden är för stora. Jag tar flyget för att det är smidigast och 
billigast, varför skulle jag åka tåg i tre timmar och betala 200€ när jag kan flyga på 
45min och betala 80€? Dessutom klimatkompenserar flygen, vart kommer elen ifrån 
till tågen? Vi vet inte och det är svårt att kolla.” 
 

Trots detta är snabbhet fortfarande en avgörande faktor för Melody och Muhammad som båda 
kommer från medelklassfamiljer. Deras inställning är att de kan unna sig om resan är snabb men 
att de först tänker på priset. Vart smärtgränsen för att “unna” sig en snabbare men dyrare resa går 
är svårt att säga och kräver fler studier.  
  

Melody: ”Det kostar ju mindre med tåget än bilen dit jag reser så pengar har en 
avgörande roll i mina val. Ska jag bara vara iväg över en kortare tid, typ en helg så 
tar jag tåget för då lönar det sig inte ekonomiskt att ta bilen.” 

  
I och med att Stefan och George inte längre behöver tänka på priset i samma utsträckning kan de 
fokusera på komfort men intressant nog även miljön. Miljöfrågan verkar vara en klassfråga och 
blivit näst intill en statusmarkör. 
  

George: ”Snabbhet, miljö, komfort och till sist pris. Det viktigaste är att jag kommer 
fram fort, men är det inte så stor skillnad mellan de olika alternativen tar jag det 
miljövänligaste.” 

Alla respondenterna fick lov att beskriva vad motivation är för dem och här enades alla 6 att 
motivation är en sorts drivkraft som drivs av ens egen intressen och hur dessa gör dig själv eller 
andra gott. Respondenterna fick också svara på vad som motiverar dem rent generellt och här 
nämns bland annat att hjälpa andra, att bli bättre på något, kunna leva gott, framtiden och att se ett 
syfte. 
  

Fatima: ”När jag ser vad syftet är med det jag gör. Att jag får ut något av det och att 
jag blir bättre på det och att det blir bättre för andra.” 

  
Melody nämnde även att förebilder motiverade henne och att hon blir motiverad av att se andras 
beteende och kunskaper som hon själv vill eftersträva. 
  

Melody: ”Förebilder. Jag ser någon annans beteende som jag också vill ha. Till 
exempel inom mitt yrke vill jag eftersträva någon som jag vet är bra. Eller små saker 
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som att jag ser att du bjuder på kaffe och känner att sån vill jag också vara när jag får 
besök.” 

Det verkar alltså finnas två olika kategorier som dämpar sin ångest inför klimatfrågan genom att 
antingen vara ett gott föredöme eller de som motiveras av att följa personer som visar vägen. Detta 
beteende är något som vi återfinner i många olika skepnader i samhället inte minst på sociala 
medier. Majoriteten av de respondenter som tillfrågats svarade att de på något sätt vill känna sig 
duktig eller att man gör en skillnad när man väljer rätt i ett offentligt perspektiv.  

Fatima: ”Känslan av att man bidrar till ett bättre klimat, och sen har det blivit lite 
trendigt upplever jag att bli klimatmedveten. Typ att man kan vara lite skrytig för att 
man är klimatsmart.” 

  
Återkommande är alltså jakten på en ökad status i samhället vilket påvisar att klimatdebatten blivit 
en del av värdeskapandet för den personliga integriteten och identiteten. Dagens gemenskap 
bygger på en viss individualism men som mynnar ut i en extrem grupp solidaritet där den som gör 
mest rätt val för den gemensamma gruppen får mest sociala belöningar. Belöningarna verkar enligt 
respondenterna inte behöva komma i uttalade beröm, utan det verkar som om belöningen sker i 
tyst samverkan med andra. Vissa respondenter verkar inte vilja erkänna att de agerat utifrån ett 
socialt påtryck utan att personen handlar utifrån sitt goda sinnes skull. Amanda som gärna vill göra 
skillnad när det kommer till miljöfrågor är inte en aktiv välgörare i andra bemärkelser. Återigen 
pekar detta mot att det finns en viss status och klassjakt inom ämnet.  
  

Amanda: Jag vill hjälpa till och känna att jag gör skillnad.” 

Motivation och beteende går hand i hand ändå är det i regel svårt för människor att få ihop sin egna 
idévärld med verkligheten. När frågan hur personers olika verkliga beteenden ser ut vid resor 
ändrade sig även Stefan när det kom till ekonomin. Priset var inte så viktigt för Stefan inför en resa 
i planeringsstadiet men desto viktigare i det faktiska köpläget.  
  

Stefan: ”Ekonomin, för att jag tycker inte att det skiljer tillräckligt mycket som det 
borde göra. Och då pratar jag kollektivt. Man bör se över priserna för jag tycker inte 
det är motiverande att välja kollektivt eftersom priserna i Sverige inte skiljer 
tillräckligt mycket kontra köra själv. Generellt med tågtrafiken så funkar inte alltid 
tidtabellerna jättebra med inställda tåg osv. Man kan inte kräva att folk ska nyttja den 
fullt ut om inte avgångarna funkar som det ska. Jag är heller inte tillräckligt påläst om 
elbil kontra diesel utan jag har bara hört hur frågan om miljövänlig elbilen är med 
tillverkning av batteri osv.” 
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På frågan vad som motiverar respondenten generellt sett blev det tydligt att framtiden, familjen 
och vännerna var det som motiverade mest. I slutet av dagen verkar de flesta ändå prioritera de 
värden som betyder mest för de flesta, det som ligger varmast om hjärtat. Utifrån respondenternas 
svar kan man tyda att respondenterna är känsliga för shaming och nudging. Frågan var dock 
huruvida dessa var medvetna om att de hade en viss känslighet inför shaming och sociala normer. 
Respondenterna tillfrågades hur de upplevde att shaming eventuellt påverkar dem i deras val och 
samhällsvärderingar när det handlar om att motiveras av att utföra eller inte utföra ett visst 
beteende. Flera av respondenterna ansåg att skam kunde påverka deras handlingar då de inte vill 
framstå som en dålig människa. 

Melody ”Man vill ju inte vara en dålig människa och framstå på ett dåligt sätt mot 
andra. Det är liksom pinsamt att utföra dåliga beteenden.” 

  
Melody: ”Ja, jag kan skämmas för mina handlingar och vad andra ska tycka och tänka 
om jag vet att det är fel.” 
  

Intressant nog verkar intressenterna vara väldigt medvetna om hur skam påverkar dem och deras 
val. Dessutom var vissa respondenter väldigt uppmärksamma på hur de till och med använde skam 
mot sig själva genom att projicera imaginära sociala normer på sig själv för att påverka ett visst 
beteende. Detta kanske i ett förebyggande syfte då det är lättare att ta kritik från sig själv än från 
ett helt samhälle. 
  

Stefan: ”Shaming påverkas jag inte av kontra andra, att jag inte vågar göra saker för 
vad andra ska tycka. Men jag kan känna lite shaming mot mig själv när jag tänker på 
hur lite jag gör. Jag tror jag hade kunnat göra mycket mer om jag var obekväm.”  

OBSERVATION  
Design 
Designen av en produkt är mycket viktig dels utifrån ett marknadsföringsperspektiv men även 
utifrån användarvänligheten. I diagram 3 presenteras det resultat som togs fram utifrån 
observationen och testschemat. Användarna hade delade meningar kring designen av den digitala 
artefakten. Majoriteten, 4/6 av respondenter uppfattade att designen var kontextuellt bra och 
estetiskt appellerande. En av respondenterna upplevde dock att hemsidan var otymplig och 
omodern.  
 

“Jag gillar inte designen, den känns billig och lite enkelspårig”  
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Det vi även kunde se var att de äldre respondenterna var mer positivt inställda till designen än de 
yngre respondenterna. Detta kan bero på att de yngre respondenterna är mer aktiva användare av 
diverse digitala artefakter. Alla respondenter hittade dock rätt på hemsidan och kunde utan några 
större problem navigera. Respondenterna hade full kontroll även om de uttryckte missnöje verbalt. 
Hemsidans funktionella och informativa delar sägs fungera väl. En av respondenterna förstår inte 
svenska men lyckas ändå att navigera på hemsidan och gissa sig till sidans innehåll. Trots detta 
vill flera respondenter ha mer text och en känsla av att någon guidar dem verbalt genom sidan.  
 
Även om många respondenter delger att de inte gillar för mycket gamification när det kommer till 
designen så menar de flesta att animationer ändå är roliga. 50% av respondenter understryker att 
ljudeffekter inte är önskvärda och att de skulle stänga av ljudet alternativt sluta använda tjänsten 
om för många ljud förekom på sidan. Animationer och rörliga element verkar vara något som 
respondenterna gillar. Vid bekräftandet av sin resa flyger en stjärna in i bildområdet på hemsidan 
och de flesta blev förvånade och uttryckte en viss glädjande förtjusning.  
 

 
Diagram 3. Resultat av test schema 

 
Övriga observationer  
Utöver de framträdande svaren så kan man genom respondenternas svar få reda på en hel del 
“tyst”-information som beskriver hur människor agerar och upplever koncept och artefakten som 
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tagits fram. Studien utgår ifrån gamifications, men under användar-testerna och den kvalitativa 
intervjun framträdde en hel del kanske oväntade mönster. 
 
Ekonomi och socioekonomisk bakgrund verkar enligt vår undersökning ha stor betydelse för hur 
användaren navigerar och hur denne prioriterar olika val. Respondenter med högre lön har högre 
smärttröskel för utgifter och kan därför prioritera komfort och miljö, medan en person med lägre 
inkomst måste välja det billigare alternativet. Även resans snabbhet verkar vara intressant när en 
resenär väljer sin resa. Två av respondenterna nämner Air France som förebild och favorit. 
Respondenten som inte gillade hemsidans design nämner att hemsidan borde efterlikna Air France 
hemsida. En annan respondent menar att status spelar stor roll i hur hen väljer resa. Exempelvis 
skulle hen inte välja Ryanair även om detta företag skulle vara både billigare och mer miljövänligt. 
Status och säkerhet verkar för många respondenter gå före pris, komfort, snabbhet och miljö.  
 
Tre av sex respondenter menar att de uppskattar konceptet och hemsidans funktion medan endast 
1 respondent delger att hen faktiskt skulle använda tjänsten. Två av sex respondenter delger att 
hen uppfattar att konceptet motiverar till att göra bättre miljöval. Tävling med andra användare 
verkar inte heller vara intressant för de tillfrågade. Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna 
att tjänsten rent idealistiskt skulle kunna bidra till en bättre värld, medan de i teorin faktiskt inte 
själva tror på den.  
 
Nationalitet och kulturella skillnader gör dessutom användarna mer eller mindre benägna att 
fokusera på miljöfrågor. En respondent poängterar;  

 
“Vi är lite efter er svenskar här i Frankrike, vi har inte samma möjligheter av 
logistiska anledningar. Det är inte ens säkert att plastflaskan jag just sorterat faktiskt 
hamnar rätt. Det finns strukturella problem.” 

 

DISKUSSION  
Utifrån problemformuleringen ”Hur kan gamification designas för att motivera fler människor att 
välja mer hållbara transportalternativ?”, var syftet att undersöka gamifications eventuella 
applicering på frågeställningen. Sammanställningen tillsammans med de undersökningar som 
genomfördes ligger till grund för den diskussion som lett fram till den kumulativa kunskap som 
projektet delar med sig, en förlängning av Octalysis modellen. Kunskapen är även grundad i ett 
parallellt arbete med teorier inom motivation- & beteendepsykologi då gamification och 
interaktionsdesign är tvärvetenskapliga områden.  
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GAMIFICATION SOM INFORMATIONSKÄLLA 
I analysen av resultatet framkom det flera gånger om hur respondenterna påvisade att de har svårt 
att veta vad som är rätt val i vardagen och att de ofta vägleds av vilka förutsättningar som ges. Dels 
finns det en viss oro för att göra fel och känna sig dum eller ointelligent men så verkar det även 
finnas en rädsla för att faktiskt förvärra för klimatet under tystnad.  
 
Theory of planned behavior tar upp tre delar som påverkar intentionen att förändra ett beteende 
och Fu & Juan (2017) menar på att attityden mot beteendet, som är en av dessa delar, leder till 
starkare avsikt att genomföra ett visst beteende om attityden mot beteendet är positiv. Om då 
användaren vill förändra sitt klimatbeteende inom transportområdet och går in med en okunskap 
och rädsla att göra fel påverkas attityden på ett negativt sätt och har därmed liten eller mindre 
påverkan på själva beteendet, vilket i sin tur kan leda till att beteendet inte genomförs (Fu & Juan, 
2017). Därför bör gamification i transporttjänster ta hänsyn till att ge användaren rätt och väsentlig 
information som gör att användaren känner sig trygg med sina val och får en positiv attityd 
gentemot sina egna handlingar. När en användare genomför rätt val ska hen även få positiv 
feedback och/eller belöningar för att förstärka den nya betingningen. Det är därför viktigt att 
användaren får reda på vad som krävs för att nå vissa belöningar då otydlighet kan göra att hela 
funktionen förgås (Rapp, 2016).  
 
Shaming som belöning för att motivera till önskvärda beteenden 
Den negativa känslan som kan uppstå när en användare gör “fel” kan även göra så att användaren 
i framtiden gör rätt i rädsla av de negativa konsekvenser som ett felaktigt beteende för med sig 
(Gowler & Iacovides, 2019). Denna metod kallas bland annat Shaming och är en metod som under 
de senaste åren blivit allt mer populär inom informatikområdet. När användare kanske annars 
skulle välja att agera på ett oönskat sätt kan därför denna metod tillsammans med gamification 
förstärka vissa önskvärda beteenden och leda användaren till rätt val. Detta visade sig vara svårare 
att implementera och använda än vad man kanske skulle tro. Tjänster och digitala artefakter 
använder ofta poängsystem som belöningar för att belöna ett uppnått mål eller önskvärt beteende. 
Detta kan användas i kombination med shaming eller nudging. Groening & Binniwies (2019) 
beskriver hur poäng är ett grundläggande element som fungerar som feedback och belöning. Rapp 
(2016) menar också på att belöningar är endast värdefulla om de tillåter användaren att utvecklas 
och göra en skillnad. Vår undersökning visade också att shaming är något som påverkar 
användaren och därför borde detta också designas som en informationskälla för att informera 
användaren när den gör fel. Eftersom information kan bidra till utveckling uppfyller shaming på 
så vis Rapps (2016) teori att poäng är värdefullt om det tillåter användare  att utvecklas och göra 
en skillnad. 
   



 
14-05-2020 
 
 

 
 

35 

Att använda sig av poäng som information när ett bra beteende utförs och shaming som 
information när mindre bra beteende utförs kan i sin tur påverka den intrinsiska och extrinsiska 
motivationen som Nerico L. Mingoc et. al (2019) antyder är viktiga att ta hänsyn till när design 
för gamification görs. Den extrinsiska motivation drivs av belöningar för att undvika bestraffning 
(Buckley et al., 2018) och med hjälp av shaming kan användaren drivas av att istället försöka 
erhålla poäng istället för bestraffning, men shaming kan i det här fallet även ses som en form av 
belöning då användaren belönas med information. Belöningar i form av utmärkelser kan användas 
som ett element för att engagera och motivera användaren i en digital miljö och att användningen 
av digitala utmärkelser skulle kunna öka den övergripande extrinsiska motivation, särskilt för 
användare som kämpar med att hitta en egen motivation och engagemang till uppgiften (Shields 
& Chug, 2017). I det långa loppet kan detta leda till att användaren får en intrinsisk motivation då 
kunskapen om klimathotet blir större hos individen och på så vis även kan tillskrivas subjektiva 
värden som motiverar människor. Dock krävs det att individen från början är placerad i något av 
de senare stadierna på TTM då denne är mer benägen att lyckas om den befinner sig där (Ekberg 
et al, 2016). Användandet av shaming måste göras med precision och försiktighet. Flera av 
respondenterna delgav att de skulle undvika att använda en digital artefakt som använder sig av 
minuspoäng eller för många straff. Det handlar om att designa shaming på ett korrekt och 
kontextuellt precist sätt för att uppnå bäst resultat (Tieffenbach, 2014). Frågan är dock om detta 
ens är möjligt även i ett land som Sverige då befolkningen har olika uppfattningar om shaming 
och när denna fungerar eller ej.  
 
I enkätresultatet om spelpersonligheter (se diagram 1) visar det sig att respondenterna är mer 
intresserade av sig själva och sina egna personliga belöningar än vad de är intresserade av att 
exempelvis rädda världen. Genom mer erhållen kunskap om klimatet borde människor inse att 
rädda världen även kan ge personliga belöningar och att det i sig är en utmaning. “Ett märke eller 
en trofé är meningslöst utan utmaningar” (Chou, 2020). Därför är det viktigt att digitala 
transporttjänster som använder gamification ger användaren rätt information med motiverande 
utmaningar och element såsom shaming och poäng, då gamification inte fungerar om inte 
personens subjektiva värden blir belönade. Belöningar och achievements fungerar som 
identitetsbyggande och designas inte belöningarna på rätt sätt slutar de att vara effektiva  (Rapp, 
2016). 

SOCIOEKONOMISKA OCH KULTURELLA ASPEKTER  
Utformning och design av digitala artefakter likt den prototyp som prövats under detta projekt, 
kräver att man som forskare eller designer inser att gamification är en tvärvetenskap där 
informatik, beteende- och motivationspsykologi möts (Morschheuser et al., 2018). När 
gamification-tjänster för klimat designas bör man rikta in sig på rätt målgrupp och utforma den 
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efter denna grupps potentiella och verkliga psykologi. Det svenska folket är inte en homogen grupp 
utan består av ett hav av olika personligheter. Under projektets gång blev det tydligt att den 
målgrupp vi valt hade flera olika kategorier inom sig vilka alla hade olika motivatorer inom de 
olika kategorierna. Respondenter som inom en kategori överensstämde med varandra kunde inom 
en annan kategori svara totalt motsatsen. De två största kategorierna var den socioekonomiska och 
den kulturella kategorin.  
 
Resultatet visar att människor med högre ekonomi är mer villiga att betala ett högre pris för att 
hjälpa klimatet då pengar oftast inte är ett problem. Till synes verkar det enligt vår undersökning 
som att personer som tjänar mindre pengar har större behov av att passa in i den större gruppen då 
de har mer att förlora på att vara utestängda ur det sociala sammanhanget. Människan är ett 
gruppdjur som endast behöver gruppen för att säkerställa sin egna överlevnad och därigenom även 
indirekt den egna artens överlevnad (Duzdevich, 2014). Personer med hög inkomst kan välja hur 
de ska uppfattas i en annan utsträckning och verkar inte vara lika bekymrade över klimathotet. 
Givetvis kan denna relativt sett låga ångest bero på okunskap, men enligt de frågor vi ställde verkar 
de flesta vara medvetna om hur den allmänt vedertagna verkligheten ser ut. Som ett tillskott till 
detta verkar medelinkomst segmentet vara öppna med att de går efter status och kvalitetssymboler. 
Status är ofta något som jämförs med sitt sociala nätverk och detta antyder att detta segment drivs 
av Chous (2020) femte element “Social Influence & Relatedness”, som driver oss människor att 
vilja vara på samma nivå eller högre som vårt sociala nätverk, till exempel kamratskap, konkurrens 
och avund. På så vis kan den här målgruppen motiveras om gamification implementerar detta 
element. Detta antyder att deras allmänna anseende är viktigare för sin personliga känsla än för 
personer med mer inkomst.  Det ska även tilläggas att detta även kan bero på att de personer inom 
studien som tjänade mest faktiskt var män och att dessa individer har lägre omvärlds insikt än 
kvinnor. Detta måste verifieras i framtida studier men lämnar en hel del intressanta tolkningar.  
 
Kulturella aspekter spelar stor roll för den man designar för. Projektet avgränsas till Sveriges 
befolkning som i detta avseende betraktas som en homogen grupp. Givetvis ser inte verkligheten 
ut så vilket i våra tester visat sig vara av stor vikt. Exempelvis verkar en person med inbiten svensk 
kultur uppfatta shaming som jobbigare än exempelvis en person i Frankrike. Här är det viktigt att 
fånga upp dessa individer med andra starka markörer. Det kan mycket väl vara så att en Fransk 
person behöver mer äventyrs-aspekter vilka kan tas fram genom gamification metoder. Finns inte 
goda förutsättningar och bra möjligheter att förändra sitt beteende blir beteendet avsevärt svårare 
att genomföra då detta är en central del i modellen TPB (Fu & Juan, 2017).  
 
Utifrån vår undersökning visas det att förebilder kan vara en motivationsfaktor för att vilja förändra 
något, därför kan gamification designas till dessa målgrupper först som sedan “leder vägen” med 
goda handlingar och på så vis kanske kan påverka resten. Vårt resultat är inte banbrytande då vi 
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lever i en värld av influencers som varje dag bekräftar att många behöver följa en “idol”. Detta 
skulle kunna användas vid utformningen av digitala artefakter för att dels locka användare men 
även för att behålla deras intresse.  
 
För att gamification ska fungera väl för äventyrsspelare bör hemsidan ha ett slutgiltigt mål. Detta 
understryks dessutom genom enkätundersökningen i diagram 2, där det visade sig att även om 
37% såg sig som achievers så var det ändå flest personer, 21% som ansåg att feedback var viktigt 
för motivationen. Äventyrsspelarna verkar vilja ha bekräftelse på att de är på väg mot ett mål eller 
delmål. Resan är det som hjälper användaren att bygga upp en ackumulerande motivation som 
slutligen övergår till en vana. Det är väldigt svårt att bryta och skapa sig nya vanor och det kräver 
en stor del motivation  (Claire McDonald, 2015). Metux metoden beskriver det som även visade 
sig i vår undersökning. En person är villig att byta beteenden om denne får lämplig feedback och 
känner att hen har full autonomi och kontroll av produkten (Peters et. Al 2018). Användaren måste 
även inneha rätt kompetens eller lära sig den nya artefakten. Därefter måste användaren känns en 
relatedness till artefakten och i det här fallet till de personer som använder artefakten. När dessa 
punkter är uppfyllda engageras och stimuleras användaren som med stor sannolikhet kommer att 
använda artefakten om och om igen. Metux metoden skapar en känsla av “Flow” hos användaren. 
Ett spel, och då speciellt digitala spel fungerar som en tillflyktsort till vilken en användare tillåts 
fly sin vardag och uppleva något nytt. Detta gäller även resor och turism i största allmänhet. I och 
med denna gemensamma nämnare är det säkert så att man kan producera en artefakt som kan få 
användaren att slukas upp av den digitala artefakten och genom detta få dämpad klimatångest som 
såväl minskad vardagsångest. Målet med gamification i det här sammanhanget måste vara att ge 
användaren en så pass skön tillflykts känsla att denna tar över och gör att användaren inte längre 
fokuserar på att den digitala artefakten är en köptjänst utan snarare blir till en gemenskap och en 
plats för klimatarbete.  
 
För att denna resa ska vara värd att genomföra måste det därför finnas en slutdestination och 
användaren måste känna att det finns en utveckling och ett resultat av genomfört arbete för att den 
interna drivkraften ska motiveras (Chou, 2020). Denna destination är ofta inom de digitala spelen 
en slutlig “boss” som måste övervinnas för att klara spelet. Projektet för att nå en hållbarhet i 
resandet är en konstant och “ofärdig” process som ständigt kan förbättras. Flera företag har redan 
idag implementerat detta sätt att behandla och se på sina tjänster, ett sådant exempel är Airfrance. 
Som resenär kan man bli medlem i Flying blue inom vilken man kan samla poäng som leder till 
nya erbjudanden. Exempelvis kan man lösa in poängen för bättre platser i flygplanet, elektronik 
eller nya resor. Beroende på hur många poäng man samlar når resenären olika nivåer; Explorer, 
Silver, Guld och Platinum. Givetvis är det önskvärt att nå Guld eller Platinum då detta innebär att 
man exempelvis kostnadsfritt kan vänta på sitt flyg i en Lounge i vilken det ingår gratis mat, 
tidningar, behandlingar mm. Resenären måste dock upprätthålla sin status genom att samla in ett 
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visst antal poäng per år. På liknande sätt är det önskvärt att liknande strategi implementeras i den 
potentiella artefakten för att ge en extra morot för användaren. Denna strategi är även användbar 
då den används av många företag redan idag.  
 
Gamification verkar fungera väldigt olika för olika spelpersonligheter. Detta gör det svårt att skapa 
en digital artefakt för att täcka upp de olika behoven. En digital artefakt måste i detta sammanhang 
ta hänsyn till personer som inte gillar att tävla och personer som tycker att det är fantastiskt att 
tävla. Vissa respondenter delgav att de blir stressade av att se topplistor eller liknande medan andra 
menade att detta är roligt och spännande. Groening & Binniwies (2019) beskriver hur gamification 
oftast är uppbyggt på fundament av tre spelelement: poäng, utmärkelser och topplistor. Det verkar 
dock som att två av dessa mer eller mindre alltid är användbara medan topplistor inte är det. Då 
den intrinsiska motivationen ger en positiv inverkan på motivationsaspekter om hänsyn tas till 
vilka spelartyper man designar för (Volkmar et al., 2019) bör eventuellt denna topplista enkelt 
kunna nås av en intresserad person och döljas för de som tycker att det är ett jobbigt moment. På 
så vis kan man skapa en individualiserad artefakt som kan nyttjas av flera målgrupper/spelartyper. 
Problemet med detta är att artefakten kan tappa sitt syfte samt skapa en krånglig design som gör 
det svårt att genomföra idéen. Här bör undersökas vilken inriktning som är mest lämplig att gå för 
att påverka huvudsyftet med konceptet, alltså hur klimatförändringarna kan minskas. 

DESIGNFÖRSLAG FÖR FRAMTIDA FORSKNING 
Det här projektet har sin egentliga utgångspunkt i det klassiskt filosofiska dilemmat; “Om ett träd 
faller i skogen men ingen ser eller hör detta, faller då verkligen trädet?”. Dilemmat har beroende 
på verklighetsuppfattning olika lösningar, men i det här projektet måste det antas att trädet faktiskt 
faller även om ingen hör detta. På liknande sätt kommer  användare att känna och uppleva den 
digitala artefakten i tystnad och i sin ensamhet. Den nionde punkten som behandlar den 
självbevarande egocentrismen  i den utökade versionen av designmetoden Octalysis sker stor del 
av användarens val och tankebanor i det fördolda. För att kunna designa och få användare i 
specifika sammanhang måste designern genom undersökningar generalisera användarnas basala 
och grundläggande drivkrafter. I det här projektet är målgruppen alla svenskar över 18 år. Denna 
målgrupp är givetvis extremt varierad men det finns en del grundläggande och mänskliga aspekter 
som de alla med stor sannolikhet delar. I figur 6 visas två modeller som utgår från 
enkätundersökningarna, semistrukturerade intervjuerna och de användartester som genomförts 
under arbetet. Den första modellen (Sv1) utgår ifrån en generell bild av vad målgruppen högst 
önskar och är mest rädd för medan den andra modellen (Sv2) analyserar den första modellen 
utifrån ett design förberedande perspektiv. Modellerna kan modifieras efter kontext och målgrupp.  
De tre nivåerna i de båda modellerna bygger på Dunlaps “Self determination theory” (2016) som 
berör Competence, Autonomy och Relatedness.  
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Figur 6. Sv1 visar generell bild av vad målgruppen högst önskar och är mest rädd för, Sv2 visar 

en analys av den första modellen utifrån ett design förberedande perspektiv.  
 
Utifrån det sammanställda materialet från undersökningarna verkar respondenterna sträva efter en 
fullkomlighet som uppnås genom att balansera ekonomi, attraktivitet och status. Dessa tre aspekter 
bildar en triangel som de flesta strävar efter att upprätthålla. Uppfattningen kring vad som räcker 
inom dessa ramar är väldigt individuellt och beror på socioekonomisk ställning. Mer verkar dock 
alltid vara bättre. Denna fullkomlighet visas gärna i det öppna och gemensamma forumet och 
identifieras i modellen Sv2 som kontrollområdet.I det här området verkar den extrinsiska 
motivationen styra användaren och här kan bland annat belöningar i form av utmärkelser användas 
för att engagera och motivera användaren i en digital miljö (Shields & Chug, 2017). 
Kontrollområdet är egentligen det enda som en designer direkt kan styra. Här kan designern välja 
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att skapa offentliga ytor som topplistor, statistik och information. Området innefattar fem av 
Octalysis punkter och kan i kontexten kring problemformuleringen användas för och genom 
följande:  

1. Epic meaning & Calling - Användare kan öppet mer eller mindre ljuga kring sitt 
engagemang för att öka sin status och attraktivitet i det öppna forumet.  

2. Influence & Relatedness - Användare kan tillåtas dela med sig av sina framgångar och 
livsstilar för att andra användare ska influeras och känna samhörighet med andra användare 
och/eller den digitala artefaktens användningsområde.  

3. Scarcity & Impatience - Användare vill tävla med andra användare för att samla poäng då 
de dels vill höja sin status samt spara pengar.  

4. Empower to creativeness - Användare kan uppmanas eller uppmana andra att delta och 
göra tjänsten eller sina medanvändare bättre. 

5. Självbevarande egocentrism - Användaren kan bygga upp sin egna offentliga bild av hur 
hen vill uppfattas och därmed framställa sig själv som en bättre person genom att ljuga.  

 
I Periferin är användaren orolig och ostadig, det är i detta område som användaren gör val som 
antingen tar individen närmare kontrollområdet i Sv2 och fullkomligheten i Sv1.  Användaren 
måste i denna fas överväga vad som kommer att ge mest vinning för användaren rent socialt, 
personligt och tävlingsmässigt. På så vis tar man hänsyn till de subjektiva värdena och kan 
engagera användaren genom designelement för att förbättra en positiv självsyn (Rapp, 2016). 
Periferin är mycket påverkad av både kontrollområdet/fullkomligheten och 
ensamheten/intresseområdet därför är det här man som designer kan påverka användaren att 
antingen välja det ena eller andra alternativet. Personer som uppfattar sig som Achievers, 
Socializers och Daredevils återfinns ofta i kontrollområdet medan Riskaversiva personer ofta 
återfinns i intresseområdet. Det ska även tilläggas att användare kan befinna sig i de olika områden 
beroende på vilken situation och kontext hen befinner sig i samt beroende på hur användaren 
uppfattar sin situationsbaserade fullkomlighets-balans. Periferin uppfyller två av den utökade 
Octalysis modellens punkter:  

1. Loss and avoidance - Användaren bedömer hur de kan undvika att förlora poäng eller 
liknande.  

2. Självbevarande egocentrismen - Användaren beräknar sin fullkomlighets-balans och hur 
olika beteenden potentiellt kan skada eller stärka denna.  

 
Det kanske mest intressanta området är intresseområdet (Sv2) eller ensamheten (Sv1). Det går att 
mäta hur användare väljer att använda en artefakt och de tysta valen kan mätas i efterhand. 
Användarens val görs genom intrinsisk motivation.  Däremot är det svårt att styra användare i 
ensamheten då detta område sker i det fördolda och utan kommunikation med omvärlden. Inom 
detaljhandeln används exempelvis tester där användare får ta på sig synfälts-sökande glasögon 
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som mäter vad människor ser i butiken och hur detta påverkar hen att konsumera. Detta är svårt 
att genomföra i syfte att ta reda på vad som gör att en person exempelvis upplever känslor i 
samband med användandet av en digital artefakt. Intresseområdet innehåller fem delar av den 
utökade Octalysis modellen;  

1. Developments and Achievements - Användare kan här förverkliga sig genom utveckling 
och uppnåelse av olika aspekter som dels kan vara kopplade till artefakten men även till 
personliga mål. 

2. Unpredictability and curiosity - Användaren kan bli förvånad och motiveras till att använda 
en digital artefakt då den erbjuder oväntade element.  

3. Epic meaning & Calling - Användaren lyssnar till sina inre önskningar och 
självförverkligande idéer.  

4. Influence & Relatedness - Användare känner igen sig med andra användare och kan 
influeras till att antingen följa strömmen eller att avvika helt.  

5. Självbevarande egocentrism - Användarens privata sfär som för designers kan verka som 
ett tomrum med viktig information.  

 
Flera forskare har studerat ämnet skam och även om det råder stor osäkerhet kring hur man kan 
använda sig av konceptet rent empiriskt är flertalet överens om att konceptet kräver stor 
försiktighet (Rapp, 2016). För att kunna använda sig av skam som teknik för att få en användare 
att utföra förutbestämda handlingar måste en designer först fundera över vilken typ av skam som 
ska designas och i vilken kontext denna ska verka. Sailer et al. (2017) definierar termen game som 
“ett system där spelare deltar i en konstgjord konflikt” och därför måste designern överväga 
fördelar och nackdelar med hur man kan påverka subjektiva värden i förhållande till etiska problem 
som kan uppstå när skam ska tillämpas. Dock uppnås den ultimata skammen när den ultimata 
lögnen som gömmer sig i Intresseområdet (Sv2) offentliggörs i de öppna forumen (Rapp, 2016). 
Det är dessutom inte lögnen som framkallar skammen utan förljugenheten kring det faktum att 
användaren ljuger för sig själv som såväl de andra i forumet.  En användare som ständigt är ärlig 
inför sina val och ärlig kring sin självbevarande egocentrism kommer sällan eller aldrig att uppfatta 
skam. Modellerna Sv1 och Sv2 påvisar även att den användare som är trygg i ensamheten och 
inom intresseområdet kan navigera alla plan och använda den till sin fördel och bygga mer effektivt 
på den Självbevarande Egocentrismen.  
 
Utifrån tidigare studier och modellerna ovan kan följande punkter ligga till grund för en design av 
gamification process med fokus på skam/nudging;  

1. Minuspoäng som dras av offentligt när användaren gör fel resval. Dessa poäng ska inte 
dras av från den pott där personen samlar poäng för rabatten. Dessutom bör poäng-avdraget 
dateras och visas på personens profil. Poängen visar för de andra användarna att hen gjort 
ett medvetet val att inte välja rätt vilket kan få förödande konsekvenser om denna person 



 
14-05-2020 
 
 

 
 

42 

ligger högt på topplistor och fungerar som influenser på sidan. En person som inte befinner 
sig på en hög status placering kommer inte att bry sig om detta och det krävs säkert att 
denne får bestraffningar som rör det ekonomiska för att denne ska bry sig. Problemet med 
detta är att höga bestraffningar leder till att användare slutar att använda artefakten vilket 
inte är en bra strategi.  

2. Uthängning av användare som konstant går emot den värdegrund som hemsidan står för. 
Om en användare gång på gång bokar en icke miljövänlig resa kan denne hängas ut som 
en dålig människa på hemsidan för att minska personens attraktivitet. Är den digitala 
artefakten dessutom kopplad till Facebook kan uthägningens effekt ökas drastiskt. 
Dessutom skulle den digitala artefakten potentiellt kunna sälja informationen kring hur 
personer använder tjänsten för att andra företag sedan ska kunna diskriminera personer som 
inte gör “rätt val”.  

3. Jämförelse mellan användare där den digitala artefakten tydligt visar hur mycket bättre en 
annan användare är en en annan kan öka trycket.  

4. Premium extra som exempelvis platinumkort, tillgång till flygplatslounger osv kan hjälpa 
till att sätta press på användare att jobba hårdare för att nå status. Detta kan sedan användas 
emot användaren då denne kan framställas som fåfäng snarare än en klimatkämpe.  

5. Varningsmeddelanden där användaren informeras om hur många djur och/eller människor 
som dör till följd av hens resa.  

 
Med dessa fem idéer kring hur man som designer kan skapa en artefakt som stödjer 
problemformuleringen samt leder till att användares beteenden förändras har lett fram till 
utformningen av en ny prototyp som visas i figur 7. Denna prototyp är ett förslag till den 
kumulativa forskningen men denna behöver testas vidare för att säkerställa de nya modellernas 
(Sv1 & Sv2) validitet. I den första sliden på figur 7 visas användarens profil med statistik över hur 
dennes val inom applikationen förhåller sig jämfört med andra användare samt ett belöningssystem 
som visar vilka mål som uppnåtts. Högst upp på profilen används ett roligt inslag av vilken nivå 
användaren befinner sig på, desto högre nivå man når desto större djurvän blir man. Den andra 
sliden visar bokningssidan där användaren fyller i sin önskade resa. Olika alternativ dyker upp 
som förklarar vilka belöningar användaren erhåller eller går miste om beroende på vilken resa 
denne väljer. För att förtydliga de positiva belöningar visas dessa med grön text och de negativa 
med röd text. I slide 3 visas en topplista över användare som i dagsläget ligger i topp över mest 
hållbara transportval. Här kan användarna välja att jämföra sig mot andra deltagare för att se hur 
man ligger till gentemot andra. Slide 4 & 5 visas när användaren genomfört en bokning av resa 
och om dennes val är bra eller dåliga. Med hjälp av kort information, poäng samt tydliga badges 
blir användaren medveten om denne gjort något positivt eller negativt för miljön. 
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Figur 7. Förslag till prototyp med designelement inom gamification som syftar att få användaren 

att välja hållbara transportalternativ 
 

Prototypen lämnar mycket åt framtida forskning och undersökning. Exempelvis nämner flera 
respondenter i de semistrukturerade intervjuerna (Bilaga 1) att de föredrar att spela analoga spel 
än digitala spel. Kanske skulle man kunna designa en framtida artefakt med tangible-items, alltså 
ett analogt sätt att använda den digitala artefakten. Hur detta skulle kunna se ut måste lämnas till 
framtida utvecklare, men kanske skulle man med hjälp av AR-teknologi kunna styra resandet och 
mäta utsläpp allt eftersom man genomför resan. 
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SLUTSATS  
Projektet verkar tyda på att gamification kan användas för att designa för en hållbarare framtid  
med hjälp av vår utökade Octalysis modell. Fokus på målgruppens subjektiva värden verkar vara 
avgörande då dessa måste möta användarens egna intressen i första hand vilket återspeglas i den 
utökade Octalysis modellen.  
 
Denna undersökning bidrar till den kumulativt  då den bidragit till att utvidga Octalysis metodens 
med åtta punkter med en nionde punkt; “Självbevarande egocentrism”. Denna bygger på en mer 
cynisk insikt som tar hänsyn till att människans insikt att hens imperfektioner leder till oönskade 
beteenden men som bör döljas för självbevarelse och positionering i grupp.  Denna känsla av skam 
kan tolkas ha sin grund i att respondenterna trots vetskapen om sina egna tillkortakommanden in i 
det sista vägrar att vara ärliga med sina motiv. Det pekar på att skam fungerar bara om personen i 
fråga  uppfattar att hen handlat gentemot sina egna eller samhälleliga principer och värderingar 
och därmed måste eller tror sig behöva ljuga.  
  
Denna nya metod är givetvis kontroversiell då den innehåller obekväma element även för den 
person som använder metoden i ett projekt/undersökning. Det verkar som att den nionde punkten 
är viktig för designandet av en artefakt som ska försöka att förändra användares beteenden kring 
samhället känsliga och viktiga ämnen. Den nionde punkten sammanför den intrinsiska som såväl 
den extrinsiska motivationen då den tvingar en person att antingen möta sig själv vilket kan kännas 
som en negativ aspekt (nudging) alternativt få personen att agera på ett annat sätt då denne 
uppfattar att det är viktigare att inte känna skam än att göra “rätt”. Den självbevarande egoismen 
anses som något mindre önskvärt i många kretsar trots att den är en naturlig del av att vara 
människa. Många av människors beteenden har sin grund i att man vill göra rätt för att passa in, 
så att använda detta i design sammanhang är troligen mycket användbart. I den nionde punkten 
styrs inte den fria viljan av belöningar utan snarare av att inte tappa ansiktet inför andra 
medanvändare. Det verkar som att användarens verkliga jag lyser igenom och att detta kan oroa 
användaren.  
 
Att designa för skam och för att påverka den nionde aspekten av den utökade Octalysis metoden, 
krävs dels djupa förstudier men även väl strukturerade och grundliga observationsstudier. 
Eftersom skam är väldigt starkt sammanlänkat med de subjektiva värdena och den kultur man levt 
och vuxit upp i krävs det att den som designar sätter sig in i den kontext och sammanhang som 
designen ämnats för (Caisimer & Schnegg, 2002). De designförslag som lagts fram i detta projekt 
fungerar därför med största sannolikhet bäst för miljösammanhang och det designkoncept som 
legat till grund för prototyputvecklingen. Frågeställningen besvaras genom den teori och metod 
som presenteras under rubriken Designförslag för framtida forskning. Denna teori/metod kan 
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appliceras på många olika typer av designprojekt för att öka motivationen hos användare.  Denna 
teori är kumulativ och vidare forskning behövs för att säkerställa teorins olika grundpelare. Om 
projektet getts mer tid hade teorin kunnat utarbetas och empiriskt testats för att ta fram en färdig 
och mer eller mindre fullständig metod.  
 
Hållbarhet handlar om att få människor att agera på sätt som leder till nya vanor som de kan 
upprätthålla länge utan att de känner att det nya beteendet inskränker på deras vardag (Peters et al, 
2018). Det handlar om att få människor att agera på ett sätt som motiverar och stimulerar personen 
i nuet men som även indirekt har en positiv inverkan på samhälle och miljö. Det går inte att genom 
endast shaming att få användare att göra val, människor måste vilja vara den förändring som måste 
till. Även om respondenterna i undersökningarna menar att de syftar till att förbättra världen och 
att de skulle använda liknande artefakter som de som presenteras i detta arbete, så är det möjligt 
att användare främst väljer väl marknadsförda produkter framför de produkter som faktiskt lever 
upp till deras större samhällsvärderingar.  

AVSLUTNING  
Det här projektet har fokuserat kring hur gamification kan påverka användare att förbättra 
motivationen att välja bättre och mer hållbara transportmedel, men i framtiden vore det bra att 
utöka denna idé med exempelvis insamling av information. Denna information skulle kunna säljas 
till transportföretag som därefter skulle få en inblick i vad som behövs för att locka till sig 
miljövänligare transporter. Den vinst som artefakten skulle tjäna kan återinvesteras i bättre bonusar 
och belöningar vilka kan stimulera ökat användande av tjänsten. Denna idé kan verka cynisk men 
den skulle säkerligen förändra transportindustrin snabbare än tidigare,  
 
Arbetet har gett en inblick i hur gamification kan locka användare att göra mer hållbara och bättre 
val av transportmedel för att stävja de globala klimatförändringarna. Förhoppningsvis agerar det 
här projektet som en inspirationskälla som kan generera bättre lösningar för transportval. Detta 
bidrag är kumulativt då det bygger på tidigare forskning och kan ligga till grund för ytterligare 
forskning.  
 
Området shaming behöver utforskas vidare för att säkerställa hur denna metod påverkar användare. 
Ett sätt skulle kunna vara att ta fram en prototyp som endast arbetar med shaming för att se om 
användare skulle sluta använda tjänsten eller om det faktiskt skulle kunna hjälpa till.  
 
Slutligen närmar sig det här projektet en viktig fråga; Är Gamification verkligen en nödvändighet 
eller är den bara en trend?. Det kan till en första anblick vara en rimlig modell att gå efter då man 
ska designa en artefakt eller är det bara en av många modeller som överanvänds för att den är i 
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ropet. Det är upp till var designer att fatta rätt beslut för den situation eller kontext som denne 
designar för. Förhoppningsvis kan detta projekt hjälpa andra designer att välja rätt och hitta nya 
vägar mot bättre design.  
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BILAGOR  
Bilaga 1 
 

 

KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU  
 

FIKTIVT NAMN 
 

GENERELLA FRÅGOR 
o   Ålder 
o   Kön 
o   Sysselsättning 
o   Ägande av transporter (antal & vad) 
o   Resor per år gör du?  
o   Årsinkomst 
 

  
MILJÖ  
o   Hur engagerad är du i klimatfrågor på din fritid? 
o   Vad gör du för att för att hjälpa till i klimatfrågan? 
o   Vad är det som gör att du engagerar dig i just detta? 
o   Tänker du på att ta miljövänliga transportalternativ?  
 
o  Utifrån dessa svar var skulle du placera dig själv: 

1. Inte redo att engagera mig i det nya beteendet 
2. Börjar bli medveten om problemet och funderar på om jag ska engagera mig i det  
3. Har en intention att vilja förändra mitt beteende och en aktiv förberedelse för förändring görs  
4. Engagerar mig aktivt i beteendeförändring och utför handlingar 
5. Beteende och handlingar har skett oavbrutet över minst 6 månader 

 
  

FÖRSTÅ ANVÄNDARENS BETEENDE AV BEHOV & MOTIVATION, SAMT EGENSKAPERNA FÖR KONTEXTEN  
BEHOV 
o   Vad har du för vardagliga resvanor? 
o   Vilka behov behöver du ticka av för att en resa ska vara bekväm (tid, pengar, komfort, tillgänglighet etc)?  
  
MOTIVATION 
o   Hur skulle du beskriva motivation? 
o   Vad motiverar dig generellt? 
o   Vad motiverar dig om du ska tänka klimatsmart i resor? 
o   Motiveras och agerar du av samhällsvärderingar och sociala normer? (förklara shaming först)  
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Bilaga 3 
Prototyp för Användartester  
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Testschema av observation 

 
 

 
 
 

 


