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Sammanfattning
Då jordens klimat förväntas bli varmare för varje år är det allt viktigare att människor gör
miljövänliga val, bland annat när det kommer till individuella livsmedelsinköp. Med hjälp av den
växande e-handeln och användningen av gamification kan digital design främja användare att bli
motiverade till att göra miljövänliga livsmedelsval, såsom att handla mer ekologiska livsmedel när de
handlar online.
Denna uppsats har undersökt hur gamification kan användas inom e-handeln för
dagligvaruhandel för att få användare att bli mer motiverad till att välja ekologiska livsmedel framför
deras icke ekologiska alternativ. Med hjälp metoden konceptdriven designforskning togs ett koncept
fram av en fiktiv e-handel som testades på 12 externa deltagare genom användartester följt av
semistrukturerade intervjuer. Konceptet utformade sig i en design av ett webbgränssnitt av två
gamification-system, Eko-jakten och Eko-badges, som innehöll gamification-elementen topplistor,
märken, poäng och nivåer. Systemet stöttades upp av övertygande budskap för att få användarna
motiverade till att använda gamification-systemen.
Resultatet av studien visade att användare inom e-handeln för dagligvaruhandel har en
positiv inställning till gamification-system som används i syfte för att motivera till att välja det
ekologiska livsmedlet. Studien visade dock att det inte går att helt utesluta kostnadsaspekten av ett
livsmedel vid skapandet av gamification-system för att få användare motiverade till att välja
ekologiska livsmedel. Men enligt resultatet från studien kan gamification eventuellt användas för att
minska den barriären om belöningen av användningen av ett gamification-systemet är påtaglig i form
av pengar såsom en rabattcheck.
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Abstract
As the earth's climate is expected to become warmer every year, it is important that people make
environmentally friendly choices, including when it comes to individual food purchases. With the
growth of e-commerce and the use of gamification, digital design users can be motivated to make
environmentally friendly food choices, such as shopping for more organic foods when shopping
online.
This paper has examined how gamification can be used in e-commerce for the grocery stores
to make their users more motivated to choose organic foods over the non-organic alternatives.
Through the method concept-driven design research, a concept was developed of a prototype
e-commerce website that was tested on 12 external participants through user tests that then was
followed up by semi-structured interviews.
The concept was designed for an web interface with focus on two gamification systems,
Eko-jakten and Eko-badges. These systems contained the gamification elements such as leaderboards,
badges, points and levels. The two systems were supported by persuasive messages to motivate users
to use the gamification systems.
The results of the studies showed that users in e-commerce for grocery stores have a positive
attitude towards gamification systems that are used for the purpose of motivating them to choose
organic food. However, the study showed that it is not possible to completely exclude the money
aspect of food when designing a gamification system to get users motivated to choose organic food.
However, according to the results of the studies, gamification can possibly be used to reduce that
barrier if the reward of using a gamification system results in money such as a discount check.
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1. Introduktion
I denna uppsats kommer det undersökas hur ett webbgränssnitt för e-handel inom dagligvaruhandel
kan designas som motiverar användare att välja ekologiska livsmedel över det icke ekologiska
alternativet. Gamification, det vill säga användandet av speldesignelement i en icke spelkontext
(Deterding, Dixon, Khaled & Nacke 2011), kommer att användas som begrepp för att motivera
användare till att göra en eventuell beteendeförändring när det kommer till köpvanor av livsmedel.
Detta undersöks för att se hur gamification inom området digital design och informatik kan användas
för att eventuellt kunna påverka miljön positivt.
För att få e-handels användare att göra en förändring i sitt köpbeteende kan olika metoder
behöva tillämpas. Inom ämnet digital design och informatik är begreppet gamification väletablerat.
Gamification innebär att en design använder sig av spelelement i kontexter som inte har en direkt
koppling till spel (Deterding et al. 2011). Hädanefter i denna uppsats kommer spelelement refereras till
begreppet gamification-element. Att använda sig av liknande gamification-element inom handeln är
dock ingen ny metod. De flesta kundsystem inom handeln bygger på ett poängsystem som kan ge
belöningar i form av bonusar och personliga rabatter (Lund 2021). Denna typ av gamification kan
motivera användaren till att konsumera mer för att tjäna in poäng och hålla sig lojal som kund till
butiken.
Människans

ökande

utsläpp

av

växthusgaser

påverkar

jordens

klimat

negativt. Enligt

Naturskyddsföreningen har Sverige blivit 1,5 grader varmare sedan perioden 1961-1990
(Naturskyddsföreningen 2021a). Detta resulterar till en mängd konsekvenser både för människor och
naturen. Om vi människor inte blir bättre på att ta hand om våra utsläpp kan jordens temperatur öka
med ytterligare 1,5-2 grader och konsekvenserna kan bli följande: värmeböljor, ytterligare stigande
havsyta, döda korallrev, minskade skördar och obeboeliga områden (Naturskyddsföreningen 2021b).
Ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling är att skydda, främja och bevara ett hållbart
nyttjande av vår planet (Globalamålen 2021). Så vad kan människor göra för att hjälpa klimatet att
behålla sin temperatur som idag har uppnått? Enligt WWF kan en lösning vara att välja ekologiska
livsmedel framför icke ekologiska livsmedel (WWF 2021). Ekologiska livsmedel har en mängd
fördelar som gynnar miljön såsom att öka djurvälfärden, ge hälsosam mat, hålla landsbygden levande
och öka lönsamheten i hela det svenska lantbruket (Naturskyddsföreningen 2018). En annan fördel
med att göra en omställning till ekologiska livsmedel är att ett ekologiskt jordbruk minskar
klimatpåverkan då dess odlingsmark innehåller mer organiskt material som gör att marken binder mer
kol (Naturskyddsföreningen 2021c).
Samtidigt som klimatet blir varmare och påverkas av våra köpvanor av livsmedel har den
svenska e-handeln ökat med 40% mellan åren 2019-2020 (Postnord 2021). Postnord räknar att 90% av
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svenskarna mellan åldrarna 18-79 år har ökat sin e-handling under Covid-19 pandemin. Postnords VD
Mathias Krümmel säger: “Jag tror att de flesta kommer fortsätta att göra allt fler köp på nätet på lite
längre sikt, även om vi alla längtar efter att kunna välja själva och inte vara tvingade till det.”
(Postnord 2021, s. 2).
Även e-handeln inom dagligvaruhandel har växt något enormt (Gunnilstam 2020). Under
utbrottet av Covid-19 pandemin år 2020 fördubblades e-handeln för dagligvaruhandel, och denna
beteendetrend att beställa matvaror online från hemmet anses också fortsätta växa (Björkman 2021).
Fördelarna med att handla mat från en e-handel är flera. Användaren sparar tid, det är smidigt,
stressfritt och det kan även vara mer prisvärt då e-handelns gränssnitt gör det enklare för användaren
att jämföra priser mellan olika varor (Paulsson 2020). E-handeln kan även gynna miljön eftersom en
kollektiv utkörning av matkassar från butiken till hemmet minskar transporten av de enskilda bilarna
som färdas till och från den fysiska matbutiken.
Statistiken inom e-handel visar alltså på att Sveriges invånare har börjat handla mer från
internet och det är inget som tyder på att denna ökningen kommer att avta (Postnord 2021). Det finns
därmed en möjlighet att kunna utnyttja dessa e-handelsplattformar till att få användaren att göra mer
miljövänliga val, såsom att handla ekologiska livsmedel.
Tidigare forskning inom området för e-handel och gamification har visat att gamification har en
positiv påverkan på e-handeln (Meder, Plumbaum, Raczkowski, Jain & Albayrak 2018). Genom
gamification-element som motiverades av ett belöningssystem, med både påtagliga belöningar
(rabattkuponger och gratis varor) och icke påtagliga belöningar (digitala märken och poäng) påvisades
en ökning av användares engagemang till att använda en mobilapplikation för digitala broschyrer.
Studien visade att de påtagliga belöningarna fungerade bättre för att öka användaraktiviteten i
applikationen än vad icke påtagliga belöningar gjorde. Studien efterfrågar forskning om
designutformningar på ett gamification-system för icke påtagliga belöningar som kan ändra den
slutsatsen och därmed ge icke påtagliga belöningar mer intresse (Meder et al. 2018).
Att digital design kan vara en lösning på att öka motivationen hos användare till att handla
mer ekologiskt visar en studie från Zapico, Katzeff, Bohné och Milestad (2016). I studien av Zapico et
al. (2016) så undersöker och konstaterar forskarna att användare inom e-handeln blir mer
uppmärksamma på deras köpvanor om de får ett konkret och visuellt användargränssnitt av ens inköp
att titta på. Detta kan därmed leda till att användares medvetenhet kring ekologiska livsmedel ökar.
Zapico et al. (2016) avslutar sin studie med en önskan om fler studier som undersöker hur olika
metoder för digitala lösningar kan kombineras för att få ett hållbart konsumtionsmönster och hur
visualisering och design kan komma att spela en viktig roll med denna kombination.
Frågan om att leva mer miljövänligt är viktig att undersöka för att värna om planeten och dess
resurser, och ett sätt att göra det på är att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel. Att ytterligare
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utveckla den ökande e-handeln för dagligvaruhandel med hjälp av gamification som ett sätt att
motivera användare att handla ekologiskt kan därmed vara ett steg i rätt riktning. Att forska vidare om
hur gamification-system och dess gränssnitt och element inom e-handeln kan motivera användare till
att handla mer ekologiska livsmedel är dessutom ett viktigt och nödvändigt forskningsområde som
ännu är relativt obeforskat. Tidigare forskning har undersökt gamification inom e-handeln (Meder et
al. 2018) samt visualisering genom gränssnitt som ett sätt att skapa insikt om användarens
matkonsumtionsbeteende (Zapico et al. 2016). Men en undersökning om hur gamification kan
motivera ett mer miljövänligt matkonsumtionsbeteende av ekologiska livsmedel inom e-handeln har
inte identifierats i uppsatsens litteratursökning. Genom att utgå från befintlig forskning inom
informatik med inriktning mot gamification, e-handel och användarbeteenden för ökad motivation kan
studien hjälpa designers att utforma e-handelsplattformar som vill få användare inom e-handel att
handla mer ekologiskt.

1.1 Syfte & frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användare inom e-handeln kan bli motiverade till att
välja de ekologiska alternativen framför det icke ekologiska alternativen med hjälp av gamification.
Detta för att gynna miljön, människorna och djuren som är de som tar skada av icke ekologiska
alternativet. Genom olika gamification-element vill studien undersöka hur användare kan bli mer
motiverade till att handla mer ekologiskt i e-handeln för dagligvaruhandel. Studien vill bidra till
forskningsområdet digital design och informatik med inriktning inom gamification, e-handel och
användarbeteenden. Detta genom att utforska vad det finns för designmöjligheter till att utforma en
e-handelsplattform som motiverar användare till ett mer miljövänlig användarbeteende med hjälp av
gamification. Utifrån tidigare studier kring gamification, användarbeteende, ekologiska livsmedel och
motivation

inom

informatikforskning

kommer

ett

gränssnittsförslag

på

ett

system

av

gamification-element att tas fram i syfte för att motivera och påverka användares beteende till att
handla mer ekologiska livsmedel med hjälp av gamification.
Frågeställning:
-

Hur kan en webbsida designas för att motivera användare inom e-handel att välja ekologiska
livsmedel framför deras motsvarande icke ekologiska alternativ med hjälp av gamification?

Frågeställningen kommer att besvaras med stöd av metoden konceptdriven designforskning med en
kvalitativ ansats (Stolterman & Wiberg 2010).
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1.2 Avgränsningar
Studien avgränsas till att enbart teoretiskt undersöka hur gamification kan implementeras inom
e-handel för dagligvaruhandel på den svenska marknaden för att motivera fler användare till att välja
ekologiska livsmedel över likadana icke ekologiska alternativ. Studien kommer även avgränsa
användningsområdet för gamification till designelement som bidrar till ökad motivation, kunskap och
övertygelse. Studien kommer även avgränsa fokuset på miljövänliga livsmedel till enbart området för
ekologiska livsmedel och inte fokusera på alla hållbarhetsperspektiv ett livsmedels har, såsom dess
totala påverkan på klimatet, dess transportering och förpackning. Detta för att inte göra studien för
omfattande och för att tydligare hålla sig inom ramarna för digital design- och informatikområdet.

1.3 Begreppsdefinitioner
I uppsatsen kommer begrepp inom informatik och digital design användas och diskuteras kring, men
även begrepp såsom e-handel och ekologiska livsmedel. Därmed är det nödvändigt att definiera dessa
begrepp för att ge läsaren en bättre förståelse till uppsatsens syfte och frågeställning.
●

Gamification definieras som “the use of game design elements in non-game contexts” enligt
Deterding et al. 2017 och är det generella begreppet som används för att beskriva designen
och användningen av spelelement i den verkliga världen.

●

Gamification-element är det begrepp som syftar på designen av spelelement som består av
mönster, föremål, principer, modeller och metoder som är inspirerade av och associeras med
spelvärlden (Deterding et al. 2011; Krath & von Kortzfleisch 2021).

●

Gamification-system är den interaktiva kontexten som gamification-element främst
appliceras och används inom (Deterding et al. 2011).

●

Motivation definieras som olika faktorer hos individer som väcker, formar och riktar
beteendet mot specifika mål (NE u.å.). Motivation kan antingen vara en medveten eller
omedveten inriktning som får en individ att vilja utföra en viss handling. Det finns både en
intern och en extern motivation hos individer. Den interna motivationen beskrivs som den
drivkraft som kommer inifrån där det egna intresset och tillfredsställelsen får individen att
söka utmaningar och utföra uppgifter. Medans den externa motivationen är en drivkraft som
kommer utifrån som blir förstärkt genom att få yttre belöningar (Rozenthal 2020; Meder et al.
2018).

●

Användarbeteende (eng. User Behaviour) är den term som refererar till sättet som användare
interagerar med en produkt eller tjänst och hur interaktionens beteendet har utformat sig
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(Mack 2019). Användarebeteende som begrepp kommer från designområdet beteendedesign
(eng. Behavioural Design) som är det systematiska tillvägagångssättet som tillämpar
beteendeinsikter för att lösa designutmaningar som fokuserar på mänskligt beteende
(Manandhar 2018).
●

E-handel (eng. E-commerce) är en förkortning av elektronisk handel som syftar på den
digitala handeln med varor och tjänster som sker över internet med hjälp av fast eller mobil
datakommunikation (NE u.å.). E-handel är den kontext som gamification-elementen i denna
studie kommer appliceras i och specifikt e-handeln för dagligvaruhandel där bland annat
online-försäljning av ekologiska livsmedel förekommer.

●

Ekologiska livsmedel (eng. Organic food) syftar i denna uppsats på livsmedel som är odlade
utan användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och som följer EU:s
regelverk för ekologisk produktion (Livsmedelsverket 2021). En ekologisk produktion av
livsmedel är skonsammare och mer långsiktigt hållbar för miljön, djuren och människorna.

1.4 Disposition
Dispositionen för denna uppsats är enligt följande: Kapitel 1 består av en introduktion som behandlar
uppsatsens bakgrund, syfte, problemformulering, avgränsningar, begreppsdefinitioner och disposition.
Detta för att introducera läsaren till problemområdet och belysa den identifierade kunskapsluckan som
vill fyllas genom studiens undersökning. I kapitel 2 tas studiens bakgrund upp där relevant litteratur
och forskning om ämnet och dess problemområde avhandlas. Kapitel 3 är ett avsedd metodavsnitt som
går igenom den valda metoden för undersökningen (konceptdriven designforskning), hur empirin
samlades in och hur de etiska överväganden i samband med utförandet av undersökningen togs hänsyn
till. Kapitlet 4 behandlar resultatet och analysen av den insamlade empirin. Därefter behandlas kapitel
5 som innehåller diskussion och reflektion av resultatet och metoden för undersökningen.
Avslutningsvis i kapitel 6 redogörs den slutsats som undersökningen kommit fram till.
Forskningsfrågan och frågeställningarna av studien förklaras kortfattat i relation till studiens resultat
och framtida forskningsstudier behandlas slutligen i detta kapitel.

2. Bakgrund
2.1 Användarbeteende vid inköp av miljövänliga livsmedel
Att kunna ändra en användares beteende till att handla mer miljövänligt inom e-handeln har Shakeri
och McCallum (2021) undersökt. Shakeri och McCallum (2021) menar att många människor har som
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avsikt att göra miljövänliga livsmedelsval men misslyckas oftast väl vid inköpstillfället, vilket är det
så kallade intentionsbeteendeglappet (eng. Intention Behaviour Gap). Shakeri och McCallums (2021)
studie fokuserar på designrymden för just inköpstillfället när det kommer till att handla livsmedel
online. De anser att det finns en brist på forskning som stödjer mer miljövänliga livsmedelsval inom
e-handeln och som har grund i beteendeförändringsteori. Därmed har de undersökt hur HCI-området
(Human-Computer Interaction) kan hjälpa till att utveckla och utvärdera ett digitalt verktyg som
stödjer miljövänligare matval. Detta för att ta bort människans beteendeklyfta till att göra miljövänliga
livsmedelsval för att i slutändan minska växthusgasutsläppen. Denna beteendeklyfta kunde
identifieras genom modellen beteendeförändringshjulet (eng. Behaviour Change Wheel).
Shakeri och McCallums studie resulterade i det digitala realtidsverktyget ”Envirofy” som är
ett webbtillägg som kan appliceras i gränssnittet på en e-mathandel. "Envirofy" är utvecklad utifrån
beteendeförändringshjulets teoribildning som identifierar och fokuserar på de barriärer som användare
stöter på vid själva inköpstillfället av livsmedelsprodukter online. Dessa barriärer kunde sedan
kategoriseras in i följande beteendeförändringsinventioner:
●

Utbildning (eng. Education): Förbättra kunskapen om miljöpåverkan av livsmedelsval.

●

Träning (eng. Training): Förbättra färdigheter i att välja produkter enligt miljömärkningar.

●

Miljöomstrukturering (eng. Environmental Re-structuring): Förbättra exponeringen och
tillgängligheten för miljövänliga produkter.

●

Övertygelse (eng. Persuasion): Inrikta sig på övertygelsen om upplevd konsument
effektivitet.
(Shakeri & McCallum 2021)

Med grund i de identifierade barriärerna och önskade interventionerna utformade Shakeri och
McCallum (2021) ett gränssnitt för “Envirofy”-verktyget som består av fyra etiketter som
symboliserar en varas totala påverkan på klimatet (symbol: jordglob), livsmedlets produktion (symbol:
fabrik), dess transport (symbol: fordon) samt varans förpackning (symbol: återvinning). Genom att ge
etiketterna "trafikljus färger" såsom grönt, orange och rött kunde livsmedlets olika grad av
miljöpåverkan förmedlas till användaren på ett effektivt sätt (Shakeri & McCallum 2021). Detta
speciellt i kombination med etiketternas symboler som uppmärksammar och ger användaren värdefull
kunskap om livsmedlets miljöpåverkan.
Shakeri och McCallum (2021) menar att individer måste köpa mer miljövänlig mat för att
förändra den negativa påverkan på planeten som icke miljövänliga livsmedel kan ha.
"Envirofy"-verktyget hjälper till att möta detta krav genom att presentera en teori- och evidensbaserad
beteendeinterventionsteknik som kan användas vid själva inköpstillfället när användare handlar mat
inom e-handeln. Denna teknik vill få användare att reflektera över sina köpvanor av olika livsmedel
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då de får en visuell överblick över livsmedlets totala klimatpåverkan. Författarna anser även att
HCI-forskare har en viktig roll i att designa, utveckla och utvärdera nya beteendeinsatser som är
inriktade på hållbara livsmedelsval som i slutändan kan minska utsläppen av växthusgaser. Denna
teori vill denna studie ta vidare och vidareutveckla genom motiverande gamification-element och
system.
En annan studie som undersöker användarebeteenden vid inköp av ekologiska livsmedel är
Zapico, Katzeff, Bohné och Milestad (2016). Zapico et al (2016) har undersökt hur en
eko-återkopplingsvisualisering som ger användaren detaljerad information om dess ekologiska
livsmedelskonsumering kan användas och appliceras i praktiken. Författarna menar, likt Shakeri och
McCallum (2021), att samtidigt som de medvetna fördelarna till att handla ekologisk mat ökar så finns
det fortfarande en klyfta mellan den positiva inställningen till att handla ekologisk mat och att faktiskt
utföra inköpen (Zapico et al. 2016). Studien utforskar och utvärderar hur användningen av en
webbdatavisualisering av ekologiska matinköp, vid namn ”Ekopanelen”, kan vara ett sätt att försöka
utjämna klyftan mellan användarens värderingar kontra dess handlingar. ”Ekopanelen” presenterar
användarens information av matinköp i ett visuellt gränssnitt med ett fokus på just mängden ekologisk
mat som konsumeras. Studien testades på 65 användare under en femmånadersperiod.
Resultatet av studien visade att visualiseringen genom ”Ekopanelen” av en användares
sammanlagda mängd ekologisk livsmedelskonsumering gav en ökning av ekologiska inköp, jämfört
med studiens kontrollgrupp (Zapico et al. 2016). Studien påvisade även att visualisering kan användas
som ett sätt att ge användaren en uppfattning om ens beteende när det kommer till
livsmedelskonsumtion, som annars kan vara svåra att förstå från andra individuella handlingar.
Återkoppling på användarens vanor av matinköp är oftast begränsad till kvitton på enskilda
individuella köptillfällen där det inte finns någon sammanlagd information eller utvärdering av inköp
under längre perioder. Zapico et al. (2016) hävdar alltså att denna insikt kan vara ett sätt att utjämna
klyftan mellan användarens attityd och det faktiska beteendet för att kunna hjälpa användare som är
villiga att förändra sin livsmedelskonsumtion till att prestera ännu mer miljövänligt i längden.
Användarna av studien var dock redan villiga och intresserad av att handla ekologiskt, därmed
efterfrågar författarna mer forskning på ämnet som testas på användare som inte är intresserade av att
konsumera ekologiska livsmedel från första början (Zapico et al. 2016). Detta för att studera
problemet på ett bredare och mer representativt urval av användare.
Ingen av dessa studier behandlar gamification i sina undersökningar och därmed vill denna
uppsats undersöka hur gamification kan användas som ett sätt att visualisera användares köpvanor av
ekologiska livsmedel och få dem mer motiverade till att välja det ekologiska alternativet.
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2.2 Gamification
Gamification innebär att element från speldesign används i sammanhang och kontexter som inte har en
direkt koppling till spel (Deterding et al. 2011). Gamification som begrepp började successivt växa
fram inom HCI-området under det sena 2000-talet, men som i slutet av år 2010 etablerades mer globalt
inom andra forskningsområden också (Deterding et al. 2011). Idag används gamification som ett
effektivt verktyg för att skapa positiva upplevelser i flera olika discipliner (Krath & von Kortzfleisch
2021). Bland annat områden inom hälsa och utbildning har använt sig utav gamification i en bred
utsträckning som har visat att gamification-system har en positiv inverkan på användarens motivation
och engagemang (Meder et al. 2018). Detta just för att gamification bygger på psykologiska effekter
av speldesign, såsom dess autonomi, kompetens och flöden, som därmed kan främja en användares
motivation och engagemang till att utföra ett visst beteende (Krath & von Kortzfleisch 2021).

2.2.1 Gamification-element
Den centrala idén med gamification är att implementera speldesign-element i verkliga situationer
genom olika element som ofta har som mål att motivera specifika beteenden i den givna kontexten
(Salier, Hense, Mayr & Mandl 2017). Dessa element är karakteristiska för spelvärlden och har stor
betydelse för spelet som helhet och kan bestå av mönster, föremål, principer, modeller och metoder
som är inspirerade av spelvärlden (Krath & von Kortzfleisch 2021). Några exempel på vanliga
utformningar av gamification-element som grundar sig i spel är poäng, topplistor, märken och nivåer:
2.2.1.1 Poäng
Poäng (eng. points) beskrivs som ett av de mest grundläggande och förekommande
gamification-elementet där användaren belönas för ett framgångsrikt utförande av en specifik aktivitet
genom att få poäng som numeriskt representerar användarens framsteg (Sailer et al. 2017). Vid
användningen av poäng som gamification-element är det viktigt att tydligt visa användaren feedback
på att poäng ges ut. Syftet med att använda poäng är att det möjliggör att användarens beteende i
kontexten kan mätas, poängen kan även fungera som kontinuerlig och omedelbar feedback som blir
som en belöning (Sailer et al. 2017).
2.2.1.2 Topplistor
Topplistor (eng. leaderboards) är ett gamification-element som syftar till att rangordna användare
efter deras prestation och framsteg som mäts mot ett specifikt mål (Sailer et al. 2017). Med hjälp utav
topplistor kan det avgöras vem som presterar bäst i en viss aktivitet vilket gör det möjligt för en
användare att relatera och jämföra sin egen prestation till andras. Detta kan skapa konkurrens och ett
socialt tryck som ökar användarens motivation och engagemang till att utföra den specifika
aktiviteten. Denna positiva effekt som topplistor kan ge är mest sannolik att uppstå om en användare
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befinner sig på ungefär samma prestationsnivå som andra användare (Sailer et al. 2017). Topplistornas
prestation kan kombineras med gamification-elementet poäng då en användarens placering på
topplistan oftast grundar sig på poäng som användaren har samlat in.
2.2.1.3 Märke
Märken (eng. badges) definieras som visuella och digitala representationer av en användares
prestation som tjänas och samlas in genom ett gamification-system (Sailer et al. 2017). Syftet med att
använda märken som gamification-element är att kunna bekräfta och symbolisera en användares
framsteg och meriter som visas genom ett synligt märke. Användaren kan tjäna in ett märke beroende
på specifikt antal insamlade poäng eller andra särskilda utförda aktiviteter. Märken kan fungera som
ett mål att uppnå (till exempel samla in alla märken) eller som en statussymbol bland andra
användare. När en användare lyckats samla in ett märke är det här också viktigt att ge tydlig feedback
på hur användaren har presterat för att ha lyckats samla in märket. Målet med att använda sig utav
märken i ett gamification-system är att successivt påverka användarens beteende att utföra vissa
aktiviteter som förknippas med att kunna samla in märken. På grund av att märken kan fungera som
en statussymbol som symboliserar medlemskap kan ett socialt inflytande skapas bland andra
användare, speciellt om ett märke är svårt att samla in eller om det är sällsynt (Sailer et al. 2017).
2.2.1.4 Nivåer
Poäng och märkena kan kopplas samman med gamification-elementet nivåer (eng. levels) som är
menat att symbolisera olika “svårighetsgrader” av de insamlade märkena eller poängen (Sailer et al.
2017; Krath & von Kortzfleisch 2021). Nivåer är användbara och värdefulla som ett
gamification-element för att öka användarens motivation till att utföra en handlingen då det ger visuell
överblick över användarens progression och framsteg.

2.2.2 Motivation & övertygelse inom gamification
Gamification är alltså ett effektivt verktyg som har bevisats motivera människor och med hjälp av dess
olika gamification-element för att positivt påverka människors engagemang och intresse samt den
interna motivationen (Krath & von Kortzfleisch 2021). Krath och von Kortzfleisch (2021) menar att
gamification-system representerar en undergrupp av övertygande system (eng. persuasive systems)
som består av teknik som vill försöka förstärka, förändra eller forma användares attityder och/eller
beteende genom speldesign. Därmed hävdar Krath och von Kortzfleisch (2021) att designprinciper för
gamification-system som vill motivera till ett önskat beteende eller attityder bör grundas i ett mer
holistiskt perspektiv av övertygande system som inte enbart begränsas av speldesign.
Krath och von Kortzfleisch (2021) har identifierat vilka element inom gamification som är de
mest etablerade och utforskade inom forskningsområdet genom en systematisk litteraturstudie. Utifrån
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de identifierade gamification-elementen tog forskarna fram ett ramverk för tre designprinciper som ska
hjälpa designers som vill använda sig av gamification för att positivt påverka och motivera användares
engagemang. Designprinciperna tar hänsyn till både forskning inom gamification och övertygande
system och är utformade för att ge användaren den bästa upplevelsen beroende på vad designern vill
åstadkomma. Utformningen en positiv användarupplevelse menar Krath och von Kortzfleisch (2021)
beror på tre element: användaren, systemet och kontexten. Detta resulterade därmed i följande
designprinciper som kan appliceras i gamification- och övertygande system:
1. Användarorienterade principer (eng. User-Oriented Principles)
Denna princip innefattar de system som uppmuntrar till både individuella och sociala
beteendeförändringar. Detta sker med hjälp av en mängd olika funktioner som till exempel
direkt positivt feedback (med hjälp av poäng men även via märken) eller via guidning med
övertygande budskap (påminnelser och rekommendationer). Här har även Krath och von
Kortzfleisch (2021) noterat att ha sociala jämförelser (t.ex. topplista) bidrar till att göra en
individuell beteendeförändring.
2. Systemorienterade principer (eng. System-Oriented Principles)
Denna princip är baserad på de system som främjar den tillfredsställande upplevelsen och att
användaren har frihet att utforska i gamification- och övertygande systemet (t.ex. skapa
personifierade avatarer eller möjlighet till att utforska olika uppdrag). Detta ökar nöjet och
tillfredsställelsen som användaren får av användningen av systemen och dess element.
3. Kontextorienterade principer (eng. Context-Oriented Principles)
Denna princip bygger på den kontext som systemet skapas i och vilket sammanhang som
systemet måste förhålla sig och ta hänsyn till (t.ex. vald artefakt, plats och målgrupp).
(Krath & von Kortzfleisch 2021)
Användar- och systemorienterade principerna är främst de principer som kan styra valet av gränssnitt
eller motiverande möjligheter genom dess designutformning av gamification-element och övertygande
budskap (Krath & von Kortzfleisch 2021). Den kontextorienterade principen går inte att styra på
samma sätt då kontexten och målgruppen av ett system oftast redan är given och bestämd. Därmed
kommer studien fokusera på att utforma gamification-element och övertygande budskap utifrån
användar- och systemorienterade principerna.
Topplistor, poäng, märken och nivåer menar Krath och von Kortzfleisch (2021) är
användarorienterade principer som ger användaren omedelbar positiv feedback som kan motivera
användarens individuella beteende. Genom att utforma påminnelser, ledtrådar och förslag kan
användaren bli guidad genom övertygande budskap och även det ger motiverade möjligheter till
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användarens individuella beteende. Genom systemorienterade principer i form av olika uppdrag,
såsom att samla på sig märken eller poäng, ger det användaren frihet till att uppnå mål på egen hand
som kan motivera den tillfredsställande upplevelsen av använda gamification-systemet (Krath & von
Kortzfleisch 2021).

2.2.3 Spelartyper inom gamification
I en studie av Tondello, Wehbe, Diamond, Busch, Marczewski och Nacke (2016) forskar de vidare på
Marczewskis (2015) ramverk User Types Hexad Framework. Detta ramverk bygger på forskning
inom mänsklig motivation, olika spelartyper och designerfarenhet. Dessa olika typer av användare och
vad de motiveras av är följande:
●

Filantroper: motiveras av syfte;

●

Socialister: motiveras av släktskap;

●

Fria Andar: motiveras av autonomi;

●

Presterande: motiveras av kompetens;

●

Spelare: motiveras av belöningar;

●

Störare: motiveras av att förändringar utlöses
(Tondello et al. 2016)

En Filantroper är motiverad av syfte, de är villiga att ge utan att förvänta sig en belöning. Föreslagna
gamification-element som passar filantropen är därmed bland annat element som ger möjlighet till att
samla in objekt och dela med sig av kunskap. En Socialist är en spelartyp som är motiverad av
släktskap och relation, de vill interagera med andra och skapa sociala band. Därmed passar element
som stödjer lagarbete, social jämförelse eller sociala utmaningar Socialistens spelartyp. En Fri Ande
är en spelartyp som är motiverad av självbestämmanderätt, vilket betyder att dem vill kunna uttrycka
sig själv utan någon press. De tycker om att skapa och utforska system och därför ges
gamification-element som är utformade med utforskande uppgifter och kreativa verktyg som förslag
till Fri anden. En Presterare är motiverad av kompetens och tävlingar. Presteraren älskar progression
och att slutföra uppdrag och/eller att bevisa sig bäst. För presteraren passar gamification-element som
stödjer utmaningar och nivåer med progression och ökade svårighetsgrader. Spelare är spelartypen
som blir motiverade av belöningar. Det är dessa spelare som gör allt vad dem kan för att tjäna in olika
typer av belöningar, och det spelar oftast ingen roll vad detta innebär. För spelaren passar
gamification-elementen poäng, topplistor och märken. Slutligen presenteras spelartypen Störare,
vilket är en spelartyp som motiveras av förändringar. Störare brukar göra allt vad de kan för att skapa
en förändring inom ett system, både positiva men även negativa. De brukar ofta testa systemets
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gränser. Här passar designelement såsom röstningsfunktioner, anonymitet och utvecklingsverktyg för
att motivera Störaren i ett gamification-system (Tondello et al. 2016).
Undersökningen av Tondello et al. (2016) bekräftar att ramverket User Types Hexad
Framework faktiskt kan användas som mall för att skapa en gamification upplevelse som blir
personligt för användaren och matchar spelartypens preferenser när det kommer till motivation inom
gamification-system. Dessa sex spelartyper har sedan tagits vidare i ytterligare en forskning av
Tondello, Mora, Marczewski och Nacke (2019) och undersökt vilka spelartyper som skapar starkast
motivation. Många gånger brukar dessa speltyper överlappa något med varandra. Ett exempel på detta
är Presterare och Spelare som båda två motiveras av prestation, men deras fokus är på olika håll
(Tondello et al. 2019). Presteraren fokuserar på att prestera för att få kompetens medans Spelaren vill
prestera för att få en belöning. I samma undersökning av Tondello et al. (2019) visade det även att
Filantroper, Fri Ande och Presteraren är de tre grupper som skapar den starkaste motivationen. Tätt
inpå var Socialisten och Spelare. Sämst motivation var Störaren som under alla test hade minst poäng
(Tondello et al. 2019). Därmed kommer enbart de fem förstnämnda spelartyperna tas vidare och
undersökas i studien, för att fokusera på spelartyper och gamification-element som har hög
motivationsgrad.

2.2.4 Gamification & belöningar inom e-handeln
Meder et al. (2018) har bevisat att e-handeln kan påverkas positivt av ett gamification-system. Studien
undersökte 20 000 användare av en tysk e-handelsapplikation, där syftet var att användare surfar runt
bland olika produkterbjudanden i en digital reklambroschyr. Meder et al. (2018) ville undersöka hur
olika typer av belöningar, påtagliga kontra icke påtagliga, påverkade användaraktiviteten och
engagemanget

i

mobilapplikationen.

Författarna menar att det finns två huvudsakliga

motivationstriggers att använda sig av i ett gamification-system, en för den externa motivationen och
en för den interna. Den externa motivationen innebär att göra något för att få en påtaglig belöning
medans den interna handlar om att fullgöra en uppgift för att det är tillfredsställande för användaren,
vilket resulterar i en icke påtaglig belöning (Meder et al. 2018). Resultatet visade att belöningar som
var påtagliga, såsom kuponger eller gratis varor, ökade aktiviteten och engagemanget hos användarna
i applikation. De icke påtagliga belöningarna, som kunde bestå av digitala märken eller nivåer, hade
inte lika hög aktivitet och engagemangsnivå men ansågs ändå påvisa en positiv effekt på motivationen
hos användarna.
Att använda sig av påtagliga belöningar kan dock komma med konsekvenser då effekterna för
missbrukande och överanvändning av ett gamification-system ökar (Meder et al. 2018). Det kan
därmed vara säkrare och mer långsiktigt att använda sig av gamification-element som ger icke
påtagliga belöningar för att undvika ett sådant missbruk av gamification-systemet. Dock anses
fortfarande påtagliga belöningar genom dess påverkan av den externa motivationen vara det som
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faktiskt kan påverka användarbeteendet (Meder et al 2018; Krath & von Kortzfleisch 2021) och anses
därmed vara relevanta och nödvändiga att använda i studiens kommande gamification-system.

3. Metod
3.1 Litteratursökning
För att kunna svara på frågeställningen om hur gamification kan appliceras på e-handeln inom
dagligvaruhandel för att motivera användare att välja det ekologiska livsmedlet framför det icke
ekologiska alternativet behövde först forskningshistoriken kring det valda problemområdet utforskas.
Att utforska och samla in befintlig forskning om det aktuella ämnet kring gamification, e-handel,
användarbetende, motivation och ekologiska livsmedel till en studiens bakgrundskapitel var viktig och
avgörande för att kunna belysa problemområdet och få mer berikad kunskap om ämnet. Den
insamlade forskningen som ligger till grund i bakgrundskapitlet gjorde det möjligt att analysera och
jämföra forskning med studiens resultat, som sedan kan resultera i ett kumulativt bidrag till
forskningsområdet inom informatik och digital design.
För att samla in befintlig forskning till studien gjordes en litteratursökning. Med hjälp av en
inkluderings- och exkluderingstabell (se tabell 1) av kriterier på de forskningsartiklar som samlades in
anpassades litteratursökningen till den aktuella studien. Tabellen underlättade litteratursökningen då
den filtrerade bort irrelevanta artiklar och därmed kunde kunskap om det valda området identifieras
och samlas in på ett effektivt och strukturmässigt sätt för att göra det möjligt att kunna svara på
uppsatsens frågeställning.
Litteratursökningen har främst utgått ifrån ACM Digital Library, men har även genom
verktyget Summon gett artiklar från databasen ScienceDirect. Summon är ett verktyg som gör
sökningar parallellt i flera databaser och ger ett sammanfattat resultat. Artiklarna som studien har
använt sig av är alltså publicerade i databaserna ACM Digital Library och ScienceDirect
För att hitta forskningsartiklar inom rätt problemområde och disciplin användes specifika
sökord i olika kombinationer med booleska operatorer såsom “AND” och “OR” för att få ett exakt
men explorativt sökresultat. Sökord som användes i litteratursökningen var: “Gamification”,
“E-commerce”, “Eco-friendly food”, “Organic food”, “Motivation”, ”User Behaviour” och
“Gamification elements”.
I det senare stadiet av litteratursökningen påbörjades en kedjesökning där en artikel ledde in
till en annan genom dess referenser (Rienecker & Stray Jörgensen 2018). Detta sätt att söka efter
artiklar är fördelaktigt då en hjälpsam källa kan leda till flera viktiga källor. Dessa källor har även
granskas så att de matchar kriterierna i inkludering- och exklurderingstabellen innan de valdes att
användas till studien.
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Inklusion

Exklusion

Vetenskapliga artiklar som har blivit
peer-reviewed

Vetenskapliga artiklar som inte har blivit
peer-reviewed

Vetenskapliga artiklar från de senaste 5 åren (två
undantag finns från år 2011 och 2016)

Vetenskapliga artiklar äldre än 5 år (två
undantag finns från år 2011 och 2016)

Vetenskapliga artiklar på engelska

Vetenskapliga artiklar på annat språk än
engelska

Vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet
för informatik och digital design

Vetenskapliga artiklar som inte är inom
forskningsområdet informatik och digital design

Tabell 1. Inkludering- och exkluderingstabell för databassökningar i studien.

De undantag som visas ovan i tabellen var de två forskningsartiklar som är äldre än 5 år. Dessa anses
fortfarande vara relevanta inom området då författarna av denna uppsats inte har hittat annan relevant
forskning under studiens litteratursökningen. Ett exempel som visar på att området och artiklarna
fortfarande är relevanta är att Zapico et al. (2016) studie användes igen år 2020 av Katzeff, Milestad,
Zapico och Bohné (2020). Studien publicerades då inom forskningsområdet för hållbarhet (eng.
sustainability) , då uppsatsens bidrag är inom informatik så kommer inte den Katzeff et al. (2020) att
användas

3.2 Val av metod: Konceptdriven designforskning
För att svara på uppsatsens frågeställning togs ett teoretiskt designkoncept fram av ett system med
gamification-element i syfte för att motivera användare att välja det ekologiska livsmedlet framför det
icke-ekologiska alternativet när de handlar inom e-handeln. Till studien användes metoden
konceptdriven designforskning med en kvalitativ ansats för att göra det möjligt att testa och utveckla
konceptet med hjälp av verkliga användare. Utifrån den koncepdrivna designforskningens
arbetsprocess skapades en prototyp som testades på 12 externa användare som sedan följdes upp av
semistrukturerade

intervjuer

gällande

användarens

upplevelse

av

prototypen,

dess

gamification-element samt konceptet som helhet.
Modellen för en konceptdriven designforskningsprocess är utformad av Stolterman och
Wiberg (2010) och de menar att konceptdriven designforskning handlar om att ta fram ett koncept
som skapar ett teoretiskt bidrag för att förstå nya designfenomen. Själva designkonceptet blir en
manifestation av de teoretiska utgångspunkter vilket sedan gör det tydligare och mer fördelaktigt att
reflektera över och på det sättet kan standarden på artefakter öka (Stolterman & Wiberg 2016).
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Det finns fyra huvudsakliga principer som står till grund för konceptdriven designforskning:
1. Designandet och skapandet av ett koncept och dess artefakt skapar en helhet med teoretiska
idéer och grunder som stöttas upp av varandra.
2. Den slutgiltliga artefakten har potential att fungera som ett argument för kvaliteten av konceptet
och dess teoretiska argumentation.
3. Kvaliteten på artefakten är en reflektion av konceptet, som ett omsorgsfullt argument av de
underliggande teoretiska idéerna av konceptet och artefakten.
4. Utformningen av artefakten är en process av finslipning och inkludering av nödvändiga
kärnegenskaper till konceptet, funktioner som inte har till någon nytta för att förstå och
utvärdera konceptet tas bort.
(Stolterman & Wiberg, 2010)
Stolterman och Wiberg (2010) har även tagit fram sju steg för att fullfölja och driva en konceptdriven
designforskningsprocess. Dessa sju sammanfattas här nedan och därefter kommer stegen att förklaras
hur de har applicerats för just denna studie.
1. Konceptgenerering: Det första steget i konceptdriven designforskning handlar om att
generera möjliga idéer till ett koncept. Idén som genereras måste vara baserat på tidigare
forskning då det viktigaste inom konceptgenerering är att ett designkoncept måste förse något
nytt, antingen genom att konceptet kombinerar olika tidigare koncept eller om designkoncept
är helt nytt för området.
2. Konceptutforskning: Det andra steget handlar om att utforska idéer utöver den första tänkta
idén. Detta för att undersöka det okända i designrymden och utforska det vi inte redan vet om
idén vilket kan leda till nya tankar och synsätt. Rent praktiskt brukar detta innebära att skapa
modeller eller prototyper för att experimentera med tankar. Gällande konceptutforskning är
inte det viktigaste att finslipa sin grundtanke utan istället utforska nya tankar, vyer eller
synsätt.
3. Intern

konceptkritik:

Efter

att

ha

tagit

fram

prototyper och modeller från

konceptutforskningen undersöks styrkan som dessa koncept har innan man går vidare till att
skapa en mer formell design. Här är det viktigt att undersöka att designerna som har skapats
kan relateras till de underbyggda teorierna som genererades i steget för konceptgenereringen.
Det gäller alltså att ytterligare utforska och kritisera konceptet internt; hur pass unik grunden
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för designkonceptet är, till vilken grad konceptet relaterar till nuvarande teori och hur bra
konceptet kan visas i en konkret design.
4. Design av artefakt: I detta steg är det dags att uttrycka och skapa den artefakt som
manifesterar konceptet och dess teorier. Det viktigaste i designkonceptet ska väljas ut och
komma i form av en verklig och “hel” artefakt.
5. Extern konceptkritik: Inom konceptdriven designforskning testas hela konceptet på en
användargrupp, istället för att enbart testa själva artefakten. Det designkonceptet som tagits
fram ska nu testat på en extern grupp användare för att få fram synpunkter och kritik. Detta
för att se om konceptet förstås och uppfattas med hjälp av artefakten som gestaltar de
teoretiska grunderna.
6. Konceptrevidering: Efter den externa kritiken gäller det att revidera artefakten och
konceptet. Här ligger utmaningen i att kunna urskilja variablerna och faktorerna från
användarnas kritik och reaktioner på konceptet. Det kan dock vara svårt och utmanande att
identifiera varför användarna gav den kritiken som de gjorde och vad som var avgörande i
artefakten för den specifika reaktionen.
7. Kontextualisering av koncept: Det sista steget inom konceptdriven designforskning handlar
om att presentera konceptets slutssats. Konceptet ska nu valideras och värdera de kunskaper
som redan finns och redogöra en tydlig koppling till tidigare forskning och liknade koncept.
Utmaningen här ligger i att visa konceptets unika delar samtidigt som de jämförs med andra
relaterade koncept. För att få ett bidrag av hela processen av en konceptdriven
designforskning är det sista steget avgörande för att påvisa hur kunskapen kring konceptet har
kommit fram med hjälp av de tidigare forskningarna och koncepten.

3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning
I detta kapitel kommer konceptdriven designforskning att beskrivas utifrån hur denna studie har
tillämpat metoden och dess sju steg i studiens arbetsprocess.

3.3.1 Konceptgenerering
I det första steget av den konceptdrivna desginforskningsprocessen påbörjades litteraturgenomgången
av tidigare forskning och teorier inom området. Här generades och behandlades forskningsartiklar
inom området av informatik och digital design med ämnesspecifika begrepp som gamification,
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motivation, e-handel, ekologiska livsmedel och användarbeteende. Tidigare forskning har berört dessa
ämnen separat eller i andra kombinationer men här kunde uppsatsens författare identifiera en
kunskapslucka om hur gamification inom e-handeln för livsmedel kan implementeras för att eventuellt
kunna motivera användare till att välja de ekologiska livsmedlet framför det icke ekologiska
alternativen. Detta blev därmed konceptets grundidé. Konceptet kombinerade alltså tidigare forskning
som har behandlat dessa ämnen separat eller i andra kombinationer (Meder et al. 2018 gamification
och e-handel; Zapico et al. 2016 ekologiska livsmedel och användarvanor). Därmed ansågs områdena
för e-handel, gamification, motivation, ekologiska livsmedel och användarbeteende vara relevanta att
utforska vidare på.

3.3.2 Konceptutveckling
Efter att grundidén till konceptet (gamification-system inom e-handeln som motiverar till att välja de
ekologiska livsmedlet över det icke ekologiska alternativet) hade lagts utforskades och prövades vilka
olika gamification-element som skulle kunna utformas i den kommande designen av konceptets
prototyp. Här utvecklades idéerna genom skisser och tankemodeller om hur idéerna skulle kunna
utmynna i ett nytt koncept som inte tidigare har prövats - hur gamification-system och element kan
appliceras i en e-handeln för dagligvaruhandeln till att motivera användare till välja ekologiska
livsmedel.

3.3.3 Intern konceptkritik
I och med att gamification är ett brett och omfattande begrepp behövdes gamification-elementen till
konceptet skalas ner och specificeras. Därmed togs ett internt beslut att enbart fokusera på
gamification-element som kändes passande, relevanta och naturliga i en e-handelmiljö och som bidrar
till ökad motivation till att utföra en handling, såsom gamification-elementen poäng, märken,
topplistor, nivåer och även övertygande budskap (Sailer et al. 2017; Krath & von Kortzfleisch 2021).
Konceptet valde också här att fokusera på två typer av belöningar, både påtagliga (rabattkupong) och
icke påtagliga (digitala märken). Detta för att undersöka vilken typ av belöningar som är mest lämpad
för ett gamification-system inom e-handeln för livsmedel. Efter att ha valt ut passande
gamification-element och belöningar som ansågs kan få användare att bli mer motiverad till att välja
de ekologiska livsmedlet stämdes dessa av för att matcha med de forskningsgrunder som
identifierades i litteraturgenomgången. Detta för att se till så att de teoretiska beläggen för konceptet
fortfarande stämde överens och var relevanta. Här valdes enskilda teorier om beteendeförändring
(Behaviour Change Wheel) bort då de ansåg bli en för omfattande studie som inte matchade med
studiens tidsplan. Att även fokusera på att träna användaren till att förbättra sina färdigheter i att välja
ekologiska livsmedel utifrån miljömarkeringar var något som blev ett bortfall i prototypen. Detta för
att låta konceptet fokusera mer på utformningen av gamification-element och inte på befintliga
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miljömarkeringar och dess olika hållbarhetskrav. Kostnadsaspekten av ekologiska livsmedel kommer
även att bortses då studien inte tar hänsyn till att dessa livsmedel oftast är dyrare än icke ekologiska
alternativet.

3.3.4 Design av artefakt
När konceptet hade genomgått intern kritik och de relevanta och teoretiskt baserade
gamification-elementen hade valts ut var påbörjades utformningen och utvecklingen av den prototyp
som stödjer hela konceptets idéer. Här skapades en prototyp av en fiktiv e-handel för livsmedel i ett
webbgränssnitt i verktyget Adobe XD. E-handelsprototypen var utformad som en high-fidelity
prototyp med öppna interaktionsmöjligheter och få begränsade interaktioner. Utbudet av livsmedel i
prototypens e-handel var dock begränsad och fokuserade enbart på fem olika livsmedel, detta för att
kunna fokusera mer på utformningen av gamification-elementen samt skapa ett begränsat
användartest genom prototypen. Prototypen fokuserar primärt på att utforma gamification-elementen
topplistor, poäng, nivåer, märken och övertygande budskap då det är dessa element anses skapa mest
motivation till att utföra en specifik handling (Krath & von Kortzfleisch 2021; Tondello et al. 2019).
Prototypen utformades med två huvudsakliga gamification-system. Det ena gamification-systemet
gestaltades med gamification-elementen topplista och poäng som valdes att kalla “Eko-jakten” (se
figur 1) där användaren kunde samla på sig poäng genom att köpa ekologiska livsmedel. Tanken med
gamification-systemet Eko-jakten var att användaren med flest insamlade poäng efter en veckas tid
hamnade på första plats på topplistan. Syftet med att ha en topplista baserat på poäng gav även en
möjlighet till en social jämförelse som kan öka användarens motivation till att vilja använda systemet
(Krath & Kortzfleisch 2021). Belöningen av att vinna Eko-jakten var en påtaglig belöning på en 100
kronor rabattkupong.
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Figur 1. Skärmdump av prototypen som visar Eko-jaktens sida

Det andra gamification-systemet som applicerades i prototypen utformades för att undersöka hur
märken som gamification-element och belöning kunde få användare att bli motiverad till att välja det
ekologiska livsmedel. Detta system valdes att kallas för “Eko-badges” (se figur 2 och 3) vilket innebar
att användaren kunde samla på sig digitala märken genom att handla olika ekologiska livsmedel. Här
var belöningen alltså icke påtaglig och gav användaren enbart en individuell utmärkelse i form av ett
digitalt märke. Märkena består även av gamification-elementet levels där olika märken är olika
“svåra” att samla in. Ju mer en användare handlade ekologiska livsmedel desto fler märken kunde
användaren samla in. Dessa märken kunde även ses som en visuell överblick över hur mycket
ekologiska livsmedel en användare konsumerade.

Figur 2. Skärmdump av prototypen som visar en insamlad Eko-bagde
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Figur 3. Skärmdump av prototypen som visar sidan med Eko-badges

I prototypen gestaltades fem olika livsmedel som både fanns att välja ekologisk och icke ekologisk.
Dessa fem livsmedel var tomat, köttfärs, salsa, gräddfil och tortillabröd. På fyra av dessa fem
livsmedels individuella produktsidor fanns det även textrutor med positivt feedback eller övertygande
budskap om att välja det ekologiska alternativet. Gräddfilen gav en informationsruta om fakta om den
faktiska produkten som gav användaren kunskap om de miljömässiga och etiska fördelarna med välja
en ekologisk gräddfil istället för en icke ekologisk (se figur 4).

Figur 4. Skärmdump av prototypen som visar sidan med gräddfilens övertygande budskap

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

26 (50)
På tomatens icke ekologiska produktsida fanns ett övertygande budskap om att användaren kan gå upp
i nivå i Eko-jakten om hen väljer ekologiska tomater istället för den icke ekologiska (se figur 5).

Figur 5. Skärmdump av prototypen som visar sidan med uppmaning att välja ekologiska tomater

Köttfärsens budskap utgav en uppmaning på att användaren kunde tjäna sitt första Eko-badge vid köp
av den ekologiska färsen (se figur 6).

Figur 6. och Figur 7. Skärmdump som visar sidan med uppmaning som hjälper användare komma upp i
topplistan samt få sin första badge

På salsans produktsida får användaren en uppmaning om att användare kan komma upp på topplistan i
Eko-jakten om denne köper den ekologiska salsan (se figur 7). Det sista livsmedlet tortillabrödet
utgav ingen informationsruta med ett budskap för att testa på hur användarna reagerade på det.
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Om användaren valde att köpa ett ekologiskt livsmedel som gav en Eko-bagde fick
användaren en positiv feedback på den handlingen för att förtydliga vad användaren hade
åstadkommit (se figur 8).

Figur 8. Användarfeedback i form av en pop up-notis vid insamlad Eko-badge

På alla produktsidor så var också den ekologiska produkten märkt med ett grönt ekologiskt text, detta
för att hjälpa användaren att välja det miljövänligare alternativet (Shakeri & McCallum 2021)(Se figur
9). Dessa fem livsmedel utformades i prototypen för att kunna skapa ett användartest där deltagarna
får möjlighet att testa de olika gamification-elementen och systemen samt för att se deras reaktion på
dessa.

Figur 9. Skärmdump som visar trafikljus färgen grön på ekologiska tomater
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3.3.5 Extern konceptkritik
Efter att ha tagit fram prototypen av den fiktiva e-handeln och applicerat olika motiverande
gamification-element ett system och skapat övertygande budskap genom livsmedlens produktsidor
testades prototypen på 12 externa användare. Målgruppen för deltagarna var bred med ett åldersspann
mellan 20-57 år. Detta för att ta reda på hur en verklig användare av en e-handel inom
dagligvaruhandel faktiskt upplever konceptet som helhet.

3.3.6 Konceptrevidering
I det här steget reviderades och utvecklades prototypen efter att ha testas på användarna. Denna
revidering presenteras och analyseras i kapitel 4 Resultat & analys.

3.3.7 Kontextualisering av koncept
Slutligen skedde en kontextualisering av konceptet där slutsatsen redogjordes utifrån den tidigare
presenterade forskningen och påvisade konceptets bidrag till området som studien resulterade i. Detta
tas upp i kapitel 5 Diskussion.

3.4 Etiska överväganden
I studien deltog 12 externa deltagare som representerade användarna av konceptets prototyp och
därmed behövde etiska överväganden hanteras och tas hänsyn till under hela undersökningsprocessen.
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tillämpades i studien enligt följande:

3.4.1 Informationskravet
Informationskravet innebär att de ansvariga för studien ska informera de berörda deltagarna i
undersökningen om studiens innebörd och syfte (Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att tydligt
upplysa om vilka villkor som gäller för deltagarna, såsom att deras medverkan är helt frivillig och att
dem när som helst får avbryta sin medverkan under undersökningen utan någon vidare förklaring om
så önskas. Det gäller även för de ansvariga för studien att vara så transparenta som möjligt och tydligt
informera om alla inslag i studien som kan tänkas påverka de externa deltagarnas vilja av att delta,
exempelvis inspelning av deltagandet och publicering av resultatet. I det välkomstbrev som skickades
ut till deltagarna (se bilaga 1) efter att de hade tackat ja till att vara med i studien framgick all denna
information, samt information om kontaktuppgifter till studiens ansvariga i fall frågor eller
funderingar kring undersökningen skulle uppstå.
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3.4.2 Samtyckeskravet
Samtyckeskravet belyser kravet om att deltagarna i studien har fullständig rätt att själva bestämma
över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). De ansvariga för studien måste inhämta samtycke av
deltagarna innan undersökningen påbörjas, vilket gjordes genom välkomstbrevet. Under själva
undersökningstillfället var den deltagande fullt berättigad till att bestämma över sina egna villkor
kring deltagande, hur länge denne skulle delta eller ha möjlighet till att avbryta sin medverkan när
som helst. Dessa beslut ska deltagaren kunna ta utan påtryckningar från den ansvarige av studien eller
några vidare konsekvenser.

3.4.3 Konfidentialitetskravet
För att uppnå konfidentialitetskravet krävs det att alla de personuppgifter som samlas in i studien
hanteras med största möjliga konfidentialitet för att inte låta obehöriga kunna ta del av dessa uppgifter
(Vetenskapsrådet 2002). Studien har därmed inte sparat någon personlig information från deltagarna.
Konfidentialitetskravet gäller även tystnadsplikt kring etiskt känsliga uppgifter från identifierbara
personer. För denna studie innebär det att de insamlade svaren från deltagarna och dess
personuppgifter hanteras på ett anonymt sätt som inte gör det möjligt för utomstående att avslöja
deltagarnas identitet. De insamlade svaren från undersökningen har även lagras på ett säkert sätt där
enbart de ansvariga av studien har tillkomst till materialet.

3.4.4 Nyttjandekravet
Det sista kravet att ta hänsyn till för etiska överväganden när det kommer till att utföra undersökningar
med externa deltagare är nyttjandekravet. Nyttjandekravet indikerar att alla insamlade uppgifter och
allt material för studien inte får användas eller utlånas för annat bruk än studiens syfte och ändamål
(Vetenskapsrådet 2002). Resultatet av studien kommer att delas med och publiceras på institutionens
(Högskolan Kristianstad) läroplattform och slutligen kommer arbetet att publiceras i den offentliga
databasen för Forskningsportalen.

3.5 Deltagare
Som nämndes tidigare medverkade 12 externa deltagare i studien, 7 kvinnor och 5 män. Dessa 12
valdes ur ett bekvämlighetsurval för att underlätta studiens arbetsprocess och för att på ett effektivt
sätt få tag i tillmötesgående deltagare. Deltagarna var i åldrarna mellan 20 och 57 år och hade inga
särskilda krav för att kunna delta i studien, bortsett från att vara någorlunda bekanta med att handla
online inom e-handeln. Målgruppen för studien blev därmed bred eftersom särskilda variabler inte
ansågs vara väsentliga att undersöka enligt studiens syfte, om gamification kan motivera användare att
välja det ekologiska livsmedlet framför det icke ekologiska alternativet. Studiens avsikt var att
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undersöka alla användare som kan komma att handla mat online från en e-handel, och hur de vid detta
tillfälle kan bli mer motiverade genom ett gamification-system till att välja det ekologisk alternativet
framför det icke ekologiska.

3.6 Datainsamling
Undersökningens data samlades in genom röstinspelning, skärminspelning samt anteckningar för att
samla in så mycket data som möjligt samt göra det möjligt att kunna gå tillbaka till svaren och
interaktionerna av prototypen vid transkriberingen. Röstinspelning som insamlingsmetod tillämpades
för att inte missa viktiga och värdefulla svar från deltagarna. Skärminspelning tillämpades för att
kunna gå tillbaka och se hur användaren interagerade med prototypen och om några värdefulla
insikter om interaktionen påverkade svaren eller användarens upplevelse av prototypen och konceptet
som helhet. Anteckningar togs löpande under undersökningen för att notera viktiga första och
spontana tankar och händelser av testtillfället på prototypen.

3.7 Procedur
Studien ägde rum vid 12 olika tillfällen under en veckas period där varje deltagare fick var och en
testa på prototypen. Tre av dessa testtillfällen skedde digitalt över videosamtal på grund av avstånd
mellan respondent och ansvarig person av studien. Resterande testtillfällena utfördes på plats. Innan
starten av testtillfällena fick deltagarna studiens informationsbrev utskickat till dem via mejl (se bilaga
1). Varje tillfälle tog mellan 10-30 minuter att genomföra beroende på hur undersökningen
utmynnades och vid varje tillfälle var någon av de ansvariga för studien medverkande. De ansvariga
för studien gav deltagaren instruktioner om att först få någon minut att bekanta sig med prototypen
utan instruktioner från den ansvarige (se bilaga 2). Användaren fick här tillfället att klicka på det som
kändes lockande och utforska interaktionerna i prototypen. När användaren hade fått bekanta sig med
prototypen gav den ansvarige i uppgift att välja ut fem livsmedel och lägga i varukorgen. Dessa
livsmedel var tomat, köttfärs, salsasås, tortillabröd och gräddfil och fanns både som ekologiskt
alternativ och icke ekologiskt. Efter att deltagaren hade valt sina fem livsmedel och lagt dem i
varukorgen var själva testet av prototypen färdigt och därefter påbörjade den semistrukturerade
intervjun (se bilaga 3). Deltagarna fick svara på frågor gällande upplevelser och spontana reaktioner
kring

prototypen,

varför

de

valde

de

livsmedel som de valde, hur de uppfattade

gamification-systemen, hur motiverade de blev av elementen, vad som hade fått dem att bli mer
motiverad, möjliga utvecklingsområden samt möjliga problem med konceptet. Efter alla genomförda
användartester och intervjuer med deltagarna transkriberades den insamlade datan och
sammanställdes i ett dokument. Varje transkript fil döptes i ordningen K1 till K7 (kvinnor) och M1 till
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M5 (män). Detta för att kunna hålla isär varje deltagare vid resultatpresentation samtidigt som deras
anonymitet bibehåll. Därefter påbörjade resultatpresentationen och analysbearbetningen av resultatet
för undersökningen.

4. Resultat & analys
I detta kapitel presenteras resultatet som studiens undersökning resulterade i. Testet som deltagarna
utförde på konceptets prototyp samt de svar från den semistrukturerade intervjun som följde efter
prototyptestet kommer här att redogöras. Svaren från undersökningen som presenteras är avsedda för
att kunna svara på frågeställningen om hur en webbsida kan designas med gamification-element i ett
gamification-system för att motivera användare inom e-handeln att välja ekologiska livsmedel framför
det icke ekologiska alternativet. För att upprätthålla konfidentialitetskravet i studien transkriberades
de 12 deltagarna i studien till variablerna K1 till K7 (representerar de sju kvinnliga deltagarna) och
M1 till M5 (representerar de fem manliga deltagare). Dessa sammanställdes i tabell 2.

Variabel

Kön

Ålder

K1

Kvinna

23 år

K2

Kvinna

45 år

K3

Kvinna

26 år

K4

Kvinna

25 år

K5

Kvinna

25 år

K6

Kvinna

25 år

K7

Kvinna

57 år

M1

Man

28 år

M2

Man

53 år

M3

Man

37 år

M4

Man

20 år

M5

Man

25 år
Tabell 2. Sammanställningstabell av studiens deltagare.
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4.1 Test av prototyp
Då det den första delen av undersökningen tillät deltagarna att testa i konceptprototypens fiktiva
e-handel där deltagarna fick i uppgift att inhandla fem livsmedel noterades användarnas interaktioner
med prototypen. Alla deltagarna var intresserade av att utforska prototypen och förstod prototypen
och användartestets uppgift väl. Dock var det några deltagare (K3 och K4) som inte la märke till
gamification-systemen Eko-jakten och Eko-badges någon gång under testtillfället. Här behövde
deltagarna slutligen bli guidade till elementen för att utforska och ta del av dem. Ett annat exempel på
otydlighet var att deltagare K5 såg budskapet om att välja det ekologiska alternativet när hon skulle
välja tacosås och valde därmed det ekologiska alternativet istället. Därefter klickade användaren
vidare in på Eko-Jakten och läser om gamification-systemet. Reaktionen blev då:
“Det här skulle jag kanske använt från början, nu vill jag ju vinna!” - (K5)
När deltagare K7 testade prototypen och la märke till att hon fick poäng av att välja ekologiska
livsmedel fortsatte hon att välja det genom resten av testet. Men deltagaren la sedan märke till att hon
inte fick poäng för alla produkter som är ekologiska (tacobrödet) och blev då besviken.
Deltagare M5 navigerade runt i prototypen och insåg att varorna inte var utsatta med ett
korrekt pris, därmed resonerade han följande:
“Om allt kostar lika mycket väljer man ju det ekologiska.” (M5)
Detta gjorde så att deltagaren enbart valde ekologiska livsmedel i resten av testet på grund av att priset
inte var avgörande.

4.2 Intervjuer
Intervjuerna med deltagarna var det moment som gav mest nyttiga inblickar om hur konceptet som
helhet uppfattades. Direkt efter det genomförda testet av prototypen svarade deltagarna på frågor som
de ansvariga för undersökningen ställde. Samtalet i intervjun utgick ifrån 11 semistrukturerade frågor
(se bilaga 1). Utifrån svaren på intervjuerna delades resultatet upp i kategorierna Reaktioner på
konceptet, Motivationsnivå av gamification-element, Reaktioner på belöningar, Användarbeteende vid
inköp av ekologiska livsmedel och slutligen Problematik med konceptet.

4.2.1 Reaktioner på konceptet
Den första frågan som deltagarna fick svara på efter att ha testat prototypen var deras första reaktioner
på prototypen. Detta för att få så ärliga och spontana tankar kring hur deras första intryck och
upplevelse av konceptet var:
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“Min första tanke efter att ha testat prototypen var att jag ville handla mer för att komma upp
till en första plats på den där poängtavlan [Eko-jakten].” - (K1)
“Kul grej! [...] Den här funktionen [Eko-jakten] är något som passar och känns aktuell idag,
så länge folk får nånting eller tjänar på att göra någonting, oavsett om det är miljömässigt
eller inte, om man blir erbjuden en sån här funktion eller tjänst blir man mer motiverad till att
handla mer ekologiskt.” - (K5)
Att handla blev snabbt ett spel! Jag tyckte verkligen om att behöva “jaga” poäng och att
samla in eko-badgesen. Jag kände en stor motivation till att betala lite extra för att kunna få
ett märke att skryta haha!” - (M1)
Dock nämnde deltagare K6, M2, M3 och M5 alla något om att upplevelsen med prototypen
påverkades negativt då där fanns felaktigheter i pris, bilder och viss information. Deltagare M5
beskrev detta problem enligt följande:
“Konstigt att handla när vikt och mängd inte presenteras. Jag saknar information om
produkterna, typ ursprungsland, vikt och pris. Alla artiklar hade samma kilopris oavsett vara,
skulle i vanliga fall inte köpa något utan att veta priset. Speciellt på grönsaker och kött”. (M5)

4.2.2 Motivationsnivå av gamification-element
Deltagarna

fick

även svara på frågan hur de uppfattade gamification-elementen och

gamification-systemen som helhet i prototypen. Här ville studien ta reda på vilka element som
deltagarna blev mest motiverade respektive minst motiverade av. Fokus i samtalet blev de två
gamification-systemen Eko-jakten och Eko-badges och hur de uppfattades i prototypen av användarna
På frågan om deltagarna blev motiverade av gamification-elementen i systemen svarade deltagare K5
och K7 följande:
“Ja 100% på Eko-jakten, men tror inte man blir så motiverad av att få en Eko-badges. Jag vet
inte vad jag ska ha för användning av det, skulle inte skylta med det i sociala medier. Jag tror
folk generellt blir mer motiverade att göra någonting om man får någonting för det, pengar
eller produkt.” - (K5)
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“Eko-jakten är kul för att kunna samla in poäng, men det är beroende hur tävlingsinriktad
man är. Eko-badges känns mindre betydelsefullt, jag motiveras inte att av få ett märke - vad
ska jag göra med det?” - (K7)
Men deltagare K4 ansåg inte att gamification-systemen var tillräckligt motiverande för att vilja
använda:
“Jag lockas inte till dem, la inte märke till dem från första början. Jag gillar rabattcheckar
då man kan tjäna på att välja ekologiskt då det oftast är dyrare, men Eko-badges lockar inte
lite mycket, det är bara ett märke på hemsidan.” - (K4)
Deltagare K3, M4 och M3 tyckte däremot att gamification-systemen och elementen var till stor hjälp
för att motiveras till att välja ekologiska livsmedel:
“Eko-jakten tycker jag var superbra, som ett nudging-system som bekräftar och uppmuntrar
människor att göra ekologiska val utifrån de alternativen som finns.” - (K3)
“Gamification-elementen gjorde det roligare för mig att välja ekologiska [...] Jag upplevde
mig själv bli mer intresserad av att titta på dem ekologiska alternativen. Vilket jag aldrig hade
fått för mig att göra i vanliga fall.” - (M4)
“Spelelementen [gamification-elementen] gjorde faktiskt så att jag blev mer sugen på att
köpa det ekologiska varorna.” - (M3)

4.2.3 Reaktioner på belöningarna
Belöningar som ett gamification-system utmynnar i kan ha stor påverkan för att göra en användare
villig att betala lite mer för att välja det ekologiska livsmedlet.
Deltagare K2, K3, K4, K5, K6, K7 och M5 nämner alla något om att de blir motiverade av att få en
påtaglig belöning i form av pengar.
“Märken [Eko-badges] kan vara motiverade för vissa men för mig är det mest viktigt att få
rabattcheckar.” - (K7)
“Rabattcheckar som belöningar kan motivera till att helt välja ekologiska val trots att det
faktiskt är det dyrare alternativet.” - (K3)
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“Ja, tror jag blir mest motiverad av rabattcheckar just nu i alla fall än en en badge.
Eko-jaktens belöning lockar mer i början när man inte är så pass medveten om att handla
ekologiska livsmedel [...] Jag hade inte velat delat resultat eller badges i sociala medier,
känner inget behov av att dela med andra, utan det är mer för min egen skull. Eko-badges kan
vara en motiverad belöning för sin egen skull när man har fått in det som vana eller i sitt
beteendemönster att man handlar ekologiska livsmedel.” - (K6)

4.2.4 Användarbeteende vid inköp av ekologiska livsmedel
Alla deltagare förutom M5, K5, K6 och K7 uttryckte sig klart och tydligt att dem inte brukar handla
ekologiska livsmedel. Den huvudsakliga faktorn till varför deltagarna inte väljer det ekologiska
livsmedlet var prisfrågan.
“Nej. För dyrt” - (M3)
“Nej, för att det är dyrare.” - (K4)

Deltagare M5, K5, K6 och K7 svarade sammanfattat att det väljer det ekologiska livsmedlet beroende
på vad det var för typ av livsmedel.
“Ja, ibland och ibland inte beroende på vad det är man är ute efter när man handlar.” - (M5)
“Blandat, väljer ofta ekologiska livsmedlet om det är mindre besprutat, till exempel bananer.
Det känns bättre även om det är dyrare. - (K6)
“Brukar handla ungefär 30% ekologiskt, främst på mejeri och kött” - (K7)
“Ja till viss del på köttprodukter [...] väljer ekologiskt för det känns bättre. Brukar också
välja ekologiska livsmedel som man hör om är viktigt att välja, speciellt om jag blivit
uppmärksammad eller läst om ekologiska varor, men det är lätt att glömma bort [...] Det är
också kostnadsfråga, jag är snål ibland.” - (K5)
Vid denna fråga identifierades även en kunskapsbarriär och brist på tillit om vad som innebar med
ekologiska livsmedel bland deltagarna. Deltagare M1 gav följande svar på frågan om han brukar
handla ekologiska livsmedel:
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“Jag brukar inte handla ekologiskt på grund av priset. Tycker det är för dyrt och ibland litar
jag inte ens på om det är ekologiskt skapat.” - (M1)
På frågan om konceptet kunde motivera till att handla mer ekologiska livsmedel svarade deltagare M2
följande:
“Kanske kan de yngre bli motiverade. Men det är ingenting för mig. Jag vet knappt vad som
är skillnad på ekologisk och vanligt” - (M2)

4.2.5 Problematik med konceptet
I slutet av de semistrukturerade intervjuerna fick deltagarna frågan om vad för problem som konceptet
kan tänkas komma med. Problem som användarna identifierade som skulle kunna uppstå med
konceptet var bland annat att efterfrågan av ekologiska livsmedel kan öka.
“Problem vet jag inte om jag skulle vilja kalla det men kanske att det blir slut på all ekologisk
mat haha.” - (K1)
Konceptet skulle även kunna bli en ekonomisk fråga då alla har inte råd med ekologiska livsmedel då
det oftast är dyrare.
“Alla kanske inte har möjlighet [att köpa ekologiskt] då det är dyrare, det kan bli en
klassfråga men det är inget som jag själv reflekterar över.“ - (K5)
Kostnadsaspekten på ekologiska livsmedel som konceptet kan trigga genom uppmuntran till att välja
dyrare livsmedel gav även deltagare M3 en kommentar på:
“Kanske att folk spenderar mer än vad de har råd för att kunna nå till toppen”. - (M3)
Deltagare K7 tror att åldersaspekten och vilken målgrupp som konceptet riktar sig till kan bli ett
möjligt problem:
“Åldersaspekten kan bli ett problem, att gamification-elementen kanske attraherar de yngre
men inte äldre.” - (K7)
Vilken utsträckning konceptet skulle kunna appliceras var också något som deltagare M5 och K2
underströk.
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“Topplistan kan behövas specificeras och vad den innebär, rent geografiskt.” - (M5)
“Absolut tror jag att detta koncept hade fungerat, men i vilket storleksgrad kan jag inte svara
på, men det är säkert några som gillar det.” - (K2)
Deltagare K2 poängterade även att Eko-jaktens poängtavla kan stressa användare till att göra “rätt”
och att den möjliggör att användare kan börja jämför sig med andra.
“Det här med att kunna “tävla” mot andra kan jag verkligen tänka mig är något som folk
kommer kunna tycka är skoj. Personligen känner jag att sådan moment kanske kan stressa
mig eller få mig att börja jämföra.” - (K2)
Deltagare K3 menade också att gamification-systemen kan ge en skamlig effekt på användarna om
man inte köper ekologiska livsmedel, men att detta också kan bli som en motivationstrigger till att
göra en beteendeförändring.
“[Gamification-systemen] kan vara motiverande om tillräckligt många använder det, men det
kan bli som en flygskam-effekt att det blir mer skamligt för de som inte handlar ekologiskt,
men kan också vara positivt att folk faktiskt väljer att göra ett mer miljövänligt val.” - (K3)
K3 var utvecklade frågan vidare och ansåg att gamification-systemen skulle kunna blir en
statusmarkör bland användarna och i deras sociala medier.
“[Gamification-systemen] kan bli en statusgrej, äldre kan vara motiverade av publicera sina
Eko-bagdes i sociala medier för att visa status eller bilden av “ett perfekt liv” [...]. Att handla
ekologiskt är också en ekonomisk fråga då det är dyrare och på så sätt blir det också en
status grej, att man visar att man har råd välja ekologiska livsmedel.” - (K3)

4.3 Analys
Utifrån svaren från användartestet av konceptets prototyp och de semistrukturerade intervjuerna med
undersökningens deltagare kunde olika mönster och trender identifieras. Alla deltagare i studien,
förutom deltagare M2, var positiva till konceptet och tror på att ett gamification-system med
motiverande gamification-element kan fungera som en digital lösning som får användare att välja
ekologiska livsmedel framför ett icke ekologiskt är de handlar mat inom e-handeln.
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Eko-jakten (topplista baserat på poäng) visade sig vara det gamification-system som
motiverade flest användare. Detta kan kopplas till att Eko-jakten var det system som gav användarna
en påtaglig belöning i form av en 100 kronor rabattkupong. Här kunde dock en ålders-trend
identifieras där deltagarna i studien som var yngre, under 37 år, inte brydde sig lika mycket om att få
rabatter eller att tjäna in pengar på samma sätt som de något äldre deltagarna.
Eko-badgen (insamling av digitala märken) var svårtolkade bland deltagarna, syftet med
badges:en var enligt deltagarna något otydligt till en första början och motivationen till att vilja samla
på sig märken var lägre. Den icke påtagliga belöningen som Eko-badges gav, ett digitalt märke på
webbsidan, lockade inte någon av deltagarna lika mycket som den påtagliga belöningen som
Eko-jakten gav. Ingen av deltagarna kände inte heller något särskilt behov av att dela med sig och visa
upp sina Eko-badge i sina sociala medier.
Deltagarnas inställning och användarbeteende till att handla ekologiska livsmedel var
varierande, men ingen av deltagarna påstod att de konsumerar enbart ekologiska livsmedel vid
inköpstillfället. Barriären till att handla ekologiska livsmedel handlade främst om priset på livsmedlet,
men det fanns även kunskapsbarriärer om vad som innebär med ekologiska livsmedel och vad de har
för faktisk påverkan på miljön.
Hur designen av gamification-systemen, de övertygande budskapen och feedbacken vid val av
ekologiska livsmedel var utformade och placerade ansåg deltagarna vara viktig för att tydligt nå fram
syftet med konceptet samt för att få användare att bli mer motiverade till att faktiskt välja det
ekologiska livsmedel.
Problem som skulle kunna uppstå med konceptet som deltagarna identifierade var att
efterfrågan av ekologiska livsmedel kan ökar. Detta kan också leda till en överkonsumtion för att vilja
vinna i Eko-jakten och att ekologiska livsmedlen kan ta slut. Gamification-systemen och elementen i
konceptet kan även bli som en statusmarkör bland användarna, vilket kan leda till att det stressar
användare till att göra rätt och att dem börjar jämför sig med andra. Ytterligare ett problem med
konceptet som deltagarna identifierade var att det kan bli en klassfråga att tävla i Eko-jakten och
samla på sig Eko-badges som man sedan delar i sociala medier. I och med att ekologiska livsmedel
oftast är dyrare än icke ekologiska alternativet så har inte alla råd med ekologiska livsmedel, vilket
kan påverka konceptets användare och målgrupp. I vilken geografisk utsträckning konceptet skulle
kunna appliceras diskuterades också, om Eko-jaktens deltagare tävlar mot andra användare i samma
stad, region eller om konceptets gamification-system sträcker sig över hela landet.
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4.4 Revidering & kontextualisering av koncept
Vid en revidering av konceptet kommer förbättringar implementeras som är baserade på resultatet från
användartestet av konceptets prototyp samt deltagarnas svar i de följande semistrukturerade
intervjuerna. Förbättringar som kommer att ske vid en revidering av konceptets prototyp är:
1. Sätta ut korrekta priser och bilder på produkterna för att inte förvirra användaren.
2. Utforma ytterligare övertygande budskap om vad ekologiska livsmedel gör för djuren,
människorna och miljön som användaren uppfattar tydlig, informativ, övertygande och men
också underhållande.
3. Placera ekologiska livsmedel på mer tydligt och lättillgängligt i e-handeln. Produktartiklar
som är placerade högre upp på en sida kan vara en fördel då dessa är de första som
användaren ser.
4. Utforma och placera feedback under inhandlingstillfället som motiverar och informerar
användaren att använda sig utav gamification-systement, samt tydligt visar på att användaren
gör skillnad vid val av ekologiska livsmedel.
5. Förtydliga

omfattningen

och

konsekvensen

gamification-systemet

och

gamification-elementen. Gör det tydligt för användare vilket märke som användaren kan
samla in in vid vilken specifik handling (Eko-badges), hur många poäng som krävs för att
hamna på topplistan (Eko-jakten) och i vilken utsträckning sträcker sig topplistan
(Eko-jakten).
Den kritik som deltagarna gav gällande fel produktbilder, information och priser hade oavsett vad
blivit reviderade då konceptet enbart visualisera en första prototyp som undersöker användarnas
uppfattning av konceptet som helhet. Detta var deltagarna informerade om men valde att nämna det
ändå då det ansåg vara en avgörande faktor som bidrog till helhets uppfattningen av prototypen och
konceptet.
På grund av studiens tidsramar kommer dock inte en revidering av konceptets prototyp att
presenteras i denna studie.
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5. Diskussion
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur användare inom e-handeln kan bli motiverade till
att välja ekologiska livsmedel framför icke ekologiska alternativet med hjälp av gamification-element
som applicerades i gamification-system. Användarna i studien bestod av 12 externa deltagare i
åldrarna mellan 20-57 år, 7 kvinnor och 5 män som alla har någorlunda tidigare erfarenhet av
e-handeln. Ingen av deltagarna påstod att de i vanliga fall enbart är intresserade av att handla
ekologiska livsmedel. Utifrån tidigare studier och forskning inom gamification skapades ett förslag på
ett designkoncept i syfte att motivera användare att välja ekologiska livsmedel.
Studien utgick från frågeställningen: “Hur kan en webbsida designas för att motivera
användare inom e-handel att välja ekologiska livsmedel framför deras motsvarande icke ekologiska
alternativ med hjälp av gamification?”. Metoden konceptdriven designforskning valdes för att skapa
goda förutsättningar att kunna svara på denna frågeställningen. Resultatet av konceptualiseringen
utmynnade i ett koncept av en prototyp som använder sig av gamification-element i en fiktiv e-handeln
för dagligvaruhandel i syfte att motivera användare att välja ekologiska livsmedel.

5.1 Resultatdiskussion
Resultatet från de 12 användartesterna av prototypen och de följande semistrukturerade intervjuerna
visade på att konceptet som grundar sig i hur en webbsida för e-handeln inom dagligvaruhandel kan
designas med gamification-element för att motivera köp av ekologiska livsmedel kan fungera, men att
det krävas modifikationer. Dessa modifikationer presenterades i kapitel 4.4 och vidare diskuteras i
detta kapitel.
Konceptets prototyp av den fiktiva e-handeln med de olika gamification-elementen (topplista
med poäng, märken med nivåer och övertygande budskap) visade två resultat. För det första visade
användartesterna att de gamification-system som applicerades i konceptets prototyp fungerade för att
motivera användare till att välja ekologiska livsmedel. Intervjuerna gav dock ett resultat som visade
på att deltagarna ansåg att kostnadsaspekten av ett livsmedel är mer avgörande för att inhandla
livsmedlet än dess miljöaspekt. Därmed är alltså belöningen som gamification-systemet ger avgörande
för att öka användarnas motivation till att ändra sitt beteende och välja det ekologiska alternativet.
Nedanför visas en modell (se figur 10) som ger en översikt över konceptets olika
beståndsdelar utifrån den teoretiska förankringen i prototypen (Krath & Kortzfleisch 2021; Tondello
et al. 2019; Meder et al. 2018).
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Figur 10. Översikt över konceptets beståndsdelar

5.1.1 Gamification-element & spelartyper
Då studien valde gamification-element baserat på ramverket User Types Hexad Framework (Tondello
et al. 2016) tillsammans med användar- och systemorienterade principer från Krath & von
Kortzfleischs (2021) lyckades studiens prototyp skapa gamification-system som tilltalade flera
spelartyper samtidigt, samt även de spelartyperna med högsta möjliga motivationsgrad (Tondello et al.
2019). Ett exempel på detta är prototypens Eko-badges. Dessa digitala märken tilltalade bland annat
spelartyperna Spelare samt Presterare då Eko-badge:arna fungerade som en icke påtaglig belöning
men som en progression där badges:en ökade i svårighetsgrad (blev svårare att samla in), vilket kan
öka den interna motivationen av att vilja samla in alla märken (Tondello et al. 2019). Badges och
topplista baserad på poäng är även något som kan kopplas till Krath & von Kortzfleischs (2021) första
princip, användarorienterade principer, som hjälper till att driva en förändring mot det önskade
användarbeteende.
Ett annat motiverande och övertygande element som prototypen testade var trafikljus färger
(Shakeri & McCallum 2021) d.v.s. att grön färg applicerades på allt som var ekologiskt kontra röd
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färg applicerades på det som inte var ekologiskt. Nivåer på användarens prestationer (Sailet et al.
2017) som syntes bland annat på användarkontots profilbilden var också ett gamification-element som
testades. Dock var det ingen av deltagarna som nämnde något om dessa elementen i intervjuerna och
studien kan därav inte ge någon slutsats om dessa element hade någon påverkan på deltagarnas
motivation. Att trafikljus färgerna inte fick något större uppmärksamhet kan eventuellt bero på att
färgen orange inte användes i prototypen om inte gav direkt effekt av en graderingen genom färgerna
samt att färgerna grön och röd applicerades på text och inte symboler såsom i Shakeri och McCallums
(2021) fall. Att dessa mindre designutformningar inte uppmärksammas såsom det önskades kan också
bero på det som nämnts tidigare i studien att kostnadsaspekten av ett livsmedel var en tyngre
motivation vid inköpstillfället än vad dessa elementen lyckades motivera. De övertygande budskapen
(Krath & von Kortzfleischs 2021) som placerades på icke ekologiska livsmedels produktsida som gav
användaren informativ, utbildade och underhållande information om livsmedlet hade eventuellt
behövt en annan placering då det var även en del deltagare som missade dessa i användartestet.

5.1.2 Belöningar & motivation av gamification-element
De gamification-system som användarna till konceptet svarade mest positivt och som hade högst
motivation av använding var Eko-jakten. Det som enligt studiens resultat gjorde användarna mer
positiva till detta gamification-system och dess element var att det fanns en påtaglig belöning som
motivationstrigger, d.v.s. en rabattcheck på 100 kronor. Detta kan stärka Meder et al. (2018) studie om
att

påtagliga

belöningar,

såsom

gåvor

eller

pengar,

i

ett

gamification-system

ökar

användarengagemang och användarnas externa motivationen till att göra en beteendeförändring. Dock
kan resultatet för denna studie inte fastställa att engagemanget och motivationen till att använda
Eko-jakten kommer att vara långvarig då studiens koncept enbart testades på användare vid ett
tillfälle, till skillnad från Meder et al. (2018) studie som pågick under en längre period.
Den icke påtagliga belöningen (Meder et al. 2018) som gavs genom gamification-systemet
Eko-badges och samt den sociala jämförelsen (Krath & von Kortzfleischs 2021) som en delning i
sociala medier av Eko-badges kunde ge, visade sig inte motivera användarna särskilt mycket.
Eftersom att studien inte undersökte vilken spelartyp som studiens deltagare var så kan detta
eventuellt bero på att ingen av deltagarna var en spelartyp som matchade socialisten (Tondello et al.
2019).

5.1.3 Användarbeteende
Studiens resultat påvisade att användarnas inställning och engagemang till att handla ekologiska
livsmedel var blandat. Ingen av deltagarna i studien var sedan tidigare helt intresserade av att enbart
välja ekologiska livsmedel när de handlar, till skillnad från deltagarna i Zapico et al. (2016) studie där
de redan från första början var intresserade och villiga att köpa ekologiska livsmedel. Denna studie
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ville därmed testa konceptet på användare som inte har som huvudsaklig avsikt eller intresse av att
handla ekologiskt genom att använda olika gamification-element som ett försök till att motivera till en
beteendeförändring.
Precis som både Zapico et al (2016) och Shakeri & McCallum (2021) fastställde i sina studier
kan även denna studie identifiera klyftan och barriären mellan inställningen till att handla
miljövänliga livsmedel såsom ekologiskt, kontra att faktiskt göra det vid inköpstillfället. Deltagarna i
studien såg potential i konceptet och ansåg att gamification-systemen kan bidra till att användare blir
mer motiverade till att välja ekologiska livsmedel, men resonerade ändå att priset på ett ekologiskt
livsmedel främst var avgörande när de själva inhandlar livsmedel.
Beteendeförändringsinventionerna utbildning, träning, miljöomstrukturering och övertyglse
som Shakeri och McCallum (2021) identifierade att användare stöter på vid inköpstillfället av ett
livsmedel kan kopplas till studiens resultat. Främst positiv effekt på konceptet hade utbildning och
miljöomstrukturering. Gamification-element i form av övertygande budskap kan utbilda användare
om ekologiska livsmedel och dess inverkan på miljön. Att även utnyttja e-handelns webbgränssnitt
som en möjlighet att göra en miljöomstrukturering av ekologiska livsmedel för att öka dess
exponering, till exempel genom att placera ett ekologiskt livsmedel högre upp på en webbsida, kan få
fler användare att välja det alternativet då det blir mer tillgänglig. Att träna användaren till att
förbättra sina färdigheter i att välja ekologiska utifrån olika miljömarkeringar var något som konceptet
inte utforskade genom gamification-element. Detta på grund av avgränsningen vid den interna
kritiken för att inte göra prototypen och gamification-systemen och elementen för omfattande utifrån
ett större hållbarhetsperspektiv. Övertygelsen om att faktiskt kunna övertyga användaren om den
upplevda effekten av att välja de ekologiska livsmedlet utifrån dess miljöaspekt var något tvivelaktigt.
Detta kan dels bero på att deltagarna i studien inte hade tillräckligt med kunskap gällande ekologiska
livsmedel, men också på grund av kostnadsaspekten där deltagarna inte var helt övertygande att välja
det ekologiska alternativet framför det icke ekologiska alternativet om det var en stor prisskillnad.

5.2 Metoddiskussion
Metoden som studien förhöll sig till har varit konceptdriven designforskning (Stolterman & Wiberg
2010). Metodens sju steg har varit till hjälp som vägledning längs studiens gång och därmed har
studien utförts utan vidare oväntade händelser. Att utföra användartester och semistrukturerade
intervjuer som metod vid den externa konceptkritiken var passande utifrån konceptets syfte och mål.
Dock har några luckor med denna metod identifieras som kan ha påverkat studiens slutresultat.
För det första pågick själva testningen av konceptet vid enbart ett tillfälle där användarna fick
testa och interagera med prototypen. Därmed har enbart användarnas spontana och första reaktioner
på konceptet noterats och inga vidare långsiktiga aspekter på konceptet har noterats. Om konceptet
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hade testats under en längre period, samt testats på deltagarna igen efter en revidering av prototypen
utifrån de nya insikterna som presenterade i kapitel 4.3 hade resultatet och även konceptet eventuellt
blivit mer berikat och nyanserat. Dock är första och spontana reaktioner fortfarande relevanta för en
studie då det kan ge svar på de allmänna inställningen till ett koncept.
Att konceptet valde att utesluta kostnadsaspekten av ekologiska livsmedel i prototypen kan
även det ha påverkat resultatet. Detta för att trovärdigheten för konceptet som helhet kan ha minskat
hos användarna eftersom pris ansågs vara en avgörande faktor vid inköp av livsmedel. Även fast
konceptet valde att utesluta kostnadsaspekten så besvarades fortfarande frågeställningen då deltagarna
gav svar på hur de upplevde att gamification-systemet fungerade och vad de blev motiverade av. Dock
framgick det sedan att deltagarna var något tveksamma till faktiskt tänka sig använda detta i
praktiken, just på grund av att ekologiska livsmedel kan vara något dyrare.
Deltagarna i studien valdes också ur ett bekvämlighetsurval vilket resulterade i att
målgruppen för konceptet blev bred. En bred målgrupp kan vara fördelaktigt för studien då det ger ett
omfattande svarsresultat, men det kan även ha påverkat och minskat generaliserbarheten i resultatet då
det till exempel var enbart en deltagare som var över 50+ år. Majoriteten av deltagarna i studien var
inom den yngre målgruppen (20-37 år) och detta gjorde att den äldre målgruppens svar blev en
minoritet i resultatet.

6. Slutsats
Denna uppsats har genom en undersökning svarat på frågeställningen: “Hur kan en webbsida designas
för att motivera användare inom e-handel att välja ekologiska livsmedel framför deras motsvarande
icke ekologiska alternativ med hjälp av gamification?”.
Resultatet av studien visade att användare inom e-handeln för dagligvaruhandel har en positiv
inställning till gamification-element som används i ett system i syfte att motivera till att välja det
ekologiska livsmedlet framför icke ekologiska alternativ. Studien visade dock att det inte går helt att
utesluta kostnadsaspekten vid utformningen av gamification-system för få användare motiverade till
att välja ekologiska livsmedel. Kostnaden av ett livsmedel var för studiens deltagare avgörande när
det kommer till att handla livsmedel överlag. Men enligt resultatet från studien kan
gamification-element eventuellt minska den barriären om belöningen av användandet av ett
gamification-system är påtaglig i form av pengar, såsom en rabattkupong. Detta för att användares
externa motivationen till att handla ekologiska livsmedel visade sig vara starkare än den interna
motivationen.
För att designa en e-handels webbsida med gamification-element som vill motivera användare
inom e-handel att välja ekologiska livsmedel framför icke ekologiska alternativ krävs det alltså att
utforma gamification-system som resulterar i en påtaglig belöning som motiverar användaren externt.
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Det är även viktigt att utforma gamification-system och gamification-element med tydlig feedback när
användaren utför en handling som ger poäng eller samlar på sig ett märke för att bekräfta användarens
utförande och därmed blir motiverad till att fortsätta upprätthålla det beteendet. Att även designa
övertygande budskap på ett konkret sätt i e-handeln som informerar och lär ut om fördelarna med att
välja ekologiska livsmedel framför icke ekologiska alternativ bör också vara en del av
gamification-systemen.

6.1 Framtida forskning
Framtida forskning inom områdena för gamification, e-handel och användarbeteende anses enligt
uppsatsens författare fortfarande vara relevant då det ännu finns kunskapsluckor och ett behov om hur
alla dessa delar kan samspela med varandra för att ytterligare motivera användare att välja ekologiska
livsmedel för att gynna miljön. Att forska vidare på hur gamification kan användas för att informera
användare inom e-handel ur ett utbildande- och lärandeperspektiv kan vara relevant för att ytterligare
få användare att förstå fördelarna med att välja ekologiska livsmedel framför icke ekologiska
alternativ. Detta också för att komma över barriären för användare som inte är intresserade av att
handla ekologiskt till att bli helt övertygad och motiverad till att välja det ekologiska livsmedlet trots
kostnadsskillnaden.
En tydligare avgränsning på gamification-systemets omfattning och utsträckning i e-handeln
bör också vara något som framtida forskning inom området tar hänsyn till. Detta för att göra
gamification-system och dess element så applicerbara i en faktiskt e-handel som möjligt.
Att även utföra en studie som sträcker sig över en längre period efterfrågas för att göra
resultatet av en studie om ämnet mer nyanserat. Detta för att ta reda på hur gamification som en
digital lösning kan användas ur ett långsiktigt perspektiv för att få användare inom e-handeln att bli
motiverade till att handla mer ekologiska livsmedel.
Slutligen vore det även intressant med en framtida studie som tittar vidare på hur
gamification-element i ett system förhåller sig till ekonomi och kostnadsaspekten på ekologiska
livsmedel. Detta för att denna studie visade att användarnas motivation till att använda ett
gamification-system och välja ekologiska livsmedel över det icke ekologiska alternativet ökade om
det fanns en påtaglig belöning i form av pengar.
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Bilaga 1 - Välkomstbrev
Digital design, Högskolan Kristianstad
VT22: Examensarbete i informatik

Informationsbrev till deltagare i studie om gamification* och
konsumtionsvanor inom online-matbutiker.
*Gamification (sv. spelifiering) handlar om att använda spelelement i en icke spelkontext.

Tack för att Du ställer upp i denna studie!
Studien är ett examensarbete på grundnivå för utbildningen Digital design via Högskolan Kristianstad.
Syftet med undersökningen är att undersöka användares konsumtionsvanor när de handlar livsmedel
via matbutiker online, detta genom en utforskande prototyp. Tack vare ditt deltagande i studien
kommer vi kunna utforma ett koncept om hur gamification kan användas i e-handeln för livsmedel.
Undersökningen kommer gå till enligt följande:
-

Deltagaren kommer att självständigt få utforska en digital prototyp av en fiktiv e-handel.

-

Deltagaren får i uppgift att handla fem olika livsmedel genom prototypen.

-

Den ansvarige för studien kommer att observera deltagarens interaktioner och reaktioner av
prototyp under hela testet.

-

Efter att deltagaren har valt de fem livsmedlen är testet slut och därefter kommer deltagaren
bli ombedd att svara på åtta semistrukturerade intervjufrågor om undersökningen och
konceptet.

Undersökningen kommer ta mellan 5-15 minuter och deltagaren kommer bli tillfrågad om
undersökningsdelen och intervjun får spelas in, detta för att senare kunna granska materialet i
närmare detalj. Ingen obehörig kommer ta del av materialet som samlas in under undersökningen och
materialet kommer enbart hanteras av oss ansvariga för studien. Inga personuppgifter kommer
sparas och redovisningen av resultatet kommer transkriberas och dina svar kommer inte kunna
identifieras. Resultatet kommer att sedan publiceras på Högskolan Kristianstads läroplattform och när
examensarbetet är godkänt i den offentliga databasens i forskningsportalen.
Deltagandet är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering
om så önskas.
Vid frågor gällande studien eller ditt deltagande är du välkommen att hör av dig till oss via mejl!
Ansvariga för studien:
Student
Anton Hansson
anton.hansson0390@stud.hkr.se

Student
Louise von Zweigbergk
louise.von_zweigbergk0005@stud.hkr.se
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Bilaga 2 - Prototyp
Prototyp av konceptet som användes under användartestet.
https://xd.adobe.com/view/5cd35a6d-db64-4bfd-984b-21c255e1ac91-0980/?fullscreen&hints=off
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Bilaga 3 - Intervjufrågor
Semistrukturerade frågor efter användartestet.

Vad var din första tanke efter att ha testat prototypen?
Hur upplevde du prototypen?
Vad prototypen lätt att förstå?
Vad tyckte du om gamification-systemet? La du märke till dem?
Blev du mer motiverad till att välja de ekologiska livsmedlen genom gamification-elementen?
Vad tycker du kan förbättras med prototypen?
Anser du att det finns fler gamification-element som kan läggas till? Lämna gärna förslag
Kan du se några problem som detta koncept kan få i framtiden?
Tror du detta koncept kan motivera människor att handla mer ekologiskt online? Motivera!
Brukar du handla ekologiska livsmedel? Om ja, hur kommer det sig? Om nej, varför inte?
Är det något övrigt du vill tillägga?
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