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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt hur en användares motivation att samla mynt i ett serious game 

påverkas av att dessa är sammankopplade med spelets gameplay. För att undersöka detta har 

två versioner av ett serious game skapats, ett där mynt endast kan användas för att köpa 

kosmetiska uppgraderingar och ett där uppgraderingarna som kan köpas, utöver kosmetiska 

förändringar, även påverkar spelets gameplay. 12 personer har deltagit i testet och värderat 

hur mycket motivation de känt då de spelat spelen. Resultatet tyder på att det inte existerar 

någon markant skillnad mellan hur mycket motivation testdeltagarna kände inför att samla 

mynt i de båda versionerna. Undersökningen skulle kunna utvecklas genom att fler tester 

utförs på flera olika typer av mjukvaror. 

Nyckelord: motivation, gamification, serious games, glosförhör 
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1 Introduktion 

Dataspel är något som på senare tid kommit att bli en väldigt populär form av underhållning. 

Likt TV och radio har spel kommit att bli en del av många människors vardag. Gamification 

är en term som fått stor uppmärksamhet den senaste tiden och innebär att spelelement 

implementeras i system vilka annars är orelaterade till spel. I de flesta fall rör det sig om att 

implementera poäng eller achievements men Jensen (2012) menar att gamification har långt 

mer potential än så. 

I denna studie undersöks hur gameplay, det vill säga de interaktiva delarna i ett spel, kan 

användas för att öka en användares motivation att samla poäng, achievements eller andra 

element typiska för gamification. Detta är intressant av flera anledningar. Syftet med 

gamification är i många fall att vägleda användaren, genom att ge henne poäng eller 

achievements då hon utför särskilda handlingar. Men varför skulle användaren vara 

motiverad att söka efter dessa element om hon inte finner något värde i dem? Denna studie 

fördjupar sig i huruvida det är fördelaktigt att sammankoppla dessa element med gameplay i 

syfte att förse dem med större värde. Om användaren finner större värde i dessa element kan 

utvecklare vägleda dem på ett säkrare sätt och det finns även en större chans att användaren 

fortsätter använda systemet. 

För att undersöka detta har två olika versioner av ett serious game med syfte att lära ut 

spanska glosor skapats. Ett inspirerat av en mer traditionell implementation av gamification 

och en baserad på Jensens (2012) förslag vilket innebär att alla gamification-element till 

större grad är integrerade i spelets gameplay. Båda versionerna innehåller spelelement som 

vanligtvis används inom gamification, så som poäng och en virtuell valuta, men de skiljer sig 

gällande vad valutan kan användas till. I versionen inspirerade av traditionell gamification 

kan endast kosmetiska uppgraderingar köpas medan uppgraderingarna i den andra versionen 

utöver detta även har en inverkan på spelets gameplay. Syftet med denna studie är att 

undersöka till vilken grad användarens motivation att köpa dessa uppgraderingar skiljer 

mellan de båda versionerna. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel förklaras ett antal olika begrepp och teorier vilka ligger till grund för denna 

studie. Först ges en beskrivning av gameplay, det vill säga de delar av ett spel som är 

interaktivt. Detta följs av beskrivningar av gamification, att implementera element ifrån spel i 

andra typer av system, och serious games vilket är spel vilka har ett annat syfte än att endast 

fungera som underhållning. De två psykologiska begreppen motivation och förstärkning 

beskrivs också då de är av stor vikt för att förstå vad det är som gör gamification och serious 

games till ett så framgångsrikt koncept. Därefter diskuteras vart gränsen går mellan 

gamification och ett serious game. 

2.1 Gameplay 

Gameplay är en term som har visat sig vara svår att definiera. Detta betyder dock inte att det 

inte gjorts många försök. Enligt Adams (2010) beskriver Sid Meier gameplay som ”a series 

of interesting choices” medan Björk och Holopainen istället föredrar "The structures of 

player interaction with the game system and with other players in the game." (2005). Adams 

har själv gjort ett flertal försök att definiera gameplay bland annat i boken ”Fundamentals of 

Game Design” i vilken han argumenterar för att gameplay består av två komponenter; 

utmaningarna som en spelare måste ta sig an för att nå spelets mål och de handlingar som 

spelaren är tillåten att utföra för att hantera nämnda utmaningar (Adams, 2010). Trots att det 

gjorts många försök finns i skrivande stund ingen definition som är generellt accepterad av 

alla parter. 

Det är dock viktigt för tydligheten av denna studie att det existerar en grundlig förståelse 

kring detta begrepp och jag har därför valt att använda följande definition. ”Gameplay here is 

seen as the gaming process of the player with the game” (Nacke, Drachen, Kuikkaniemi, 

Niesenhaus, Korhonen, van den Hoogen, Poels, Ijsselsteijn & de Kort, 2009, s. 1). Med andra 

ord, gameplay är den interaktiva processen inom spel. Gameplay är de delar av spel som 

användaren har kontroll över. Gameplay är kopplingen mellan spelet och spelaren. Hur spelet 

ser ut rent visuellt eller vilken musik som spelas har spelaren själv ingen kontroll över (i de 

flesta fall). Det är dock hon som avgör vilken attack karaktärerna hon kontrollerar i Devil 

May Cry (Capcom, 2001) ska göra eller om den nation hon styr i Civilization IV (Firaxis 

Games, 2005) skall försöka ta över världen genom militär erövring eller vetenskaplig 

utveckling. Gameplay i denna studie att syftar till det interaktiva inom spel, det som spelaren 

själv har kontroll över. 

2.2 Gamification 

Gamification är en relativt ny term som först användes 2008 i en bloggpost av Brett Terill 

(2008), då refererat till som ”gameification”. I denna bloggpost använder Terill gamification 

för att beskriva hur element från spel implementeras i andra former av system, orelaterade till 

spel, för att öka engagemanget hos dess användare. Nedan listas ett antal exempel på element 

vilka ofta används inom gamification: 
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 Achievements inom spel är ett belöningssystem som förser spelaren med medaljer, 

emblem eller dylik form av intyg då en spelare uppnår särskilda mål uppsatta av 

spelet. En form av representation av vad spelaren åstadkommit. Målen har ofta väldigt 

specifika kriterier som särskiljer sig från vad en spelare vanligtvis skulle göra då hon 

spelar spelet och förlänger på detta sätt speltiden. Inom gamification har 

achievements bland annat använts av Khan Academy (Khan Academy, Inc, 2006); en 

webbsida med en stor mängd utbildningsmaterial involverande både videor och tester. 

Användare av Khan Academy kan exempelvis belönas med ett achievement för att 

snabbt svara rätt på fem frågor i följd eller för att vara medlem på hemsidan i två år. 

 Poäng är ett numeriskt värde som representerar hur väl en spelare lyckas i ett spel. En 

spelare belönas oftast med poäng då hon utför en handling som inom spelets regler 

anses som bra. Det finns en mängd olika former av poäng och de kan representera en 

mängd olika saker, allt ifrån hur många mål som gjorts i en fotbollsmatch till hur 

mycket erfarenhet en hjälte fick från att besegra ett monster. 

 Leaderboards är en form av lista som rangordnar spelare utefter hur väl de lyckats 

uppnå ett spels mål. Det kan exempelvis baseras på vem som lyckts få mest poäng 

eller vem som tagit sig runt en bana på snabbast tid. Leaderboards används först och 

främst för att användare skall kunna jämföra sin prestation gentemot andra. 

Foursquare (Foursquare Labs, Inc, 2009) är en social nätverkssida i vilken användare 

kan ”checka in”, det vill säga registrera och annonsera att de befinner sig på en viss 

plats, med hjälp av mobilen. Varje gång en användare ”checkar in” belönas de med ett 

antal poäng och de kan sedan jämföra sina poäng mot andra användare med hjälp av 

en leaderboard. 

 Erfarenhet är en enhet som används för att mäta framsteg inom spel. En spelare, eller 

hennes karaktär belönas ofta med erfarenhet då hon utfört en handling som inom 

spelets ramar är anses som bra. En spelare kan exempelvis belönas med erfarenhet om 

hon klarar av ett uppdrag eller dödar ett monster. 

Det har sedan termen myntades gjorts ett flertal försök att utveckla eller ge en tydligare 

definition av gamification men då denna text skrivs finns det fortfarande ingen universellt 

accepterad definition. Huotari och Hamari (2012, s. 19) definierar gamification som: ”a 

process of enhancing a service with affordances for gameful experiences in order to support 

user's overall value creation”. De argumenterar för att tidigare definitioner av termen till för 

stor del bygger på att endast mekaniker från spel används. Huotari och Hamari (2012) menar 

att mekanikerna som används inte är exklusiva för just spel då nivåer, poäng och andra 

former av indikationer för progression även kan återfinnas i exempelvis olika typer av 

lojalitetsprogram eller på börstablåer (Huotari & Hamari, 2011). Eftersom dessa element inte 

är helt exklusiva till spel så menar Huotari och Hamari att definitionen av Gamification som 

term inte heller bör vara exklusivt för element hämtade från spel. 

Deterding, Dixon, Khaled och Nacke (2011) menar dock att begreppet bör begränsas i en 

större grad för att förhindra det blir för brett. Att bredda definitionen till den grad som 

Huotari och Hamari (2012) föreslår skulle innebära att nästan alla typer av interaktiva system 

skulle kunna kategoriseras under termen. Istället föreslås definitionen: ”the use of game 
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design elements in non-game contexts” (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011, s. 2). 

Vilket innebär att termen endast specificeras till element ifrån spel. 

Även om en slutgiltig definition av begreppet gamification inte än fastställts och det råder en 

del meningsskiljaktigheter kring vad termen faktiskt skall innefatta så baseras denna studie 

att kring definitionen som skapats av Deterding et al (2011). Med andra ord syftar 

gamification på användandet av spelelement i system som vanligtvis inte skulle klassificeras 

som spel. 

Gamification är ett relativt nytt koncept och det finns ett stort utrymme för utveckling. I sin 

text ”Engaging the Learner: Gamification Strives to Keep the User's Interest” argumenterar 

Jensen (2012) för att implementation av spelelement endast i form av positiv förstärkning 

långt ifrån utnyttjar all potential som finns inom gamification. Han menar att positiv 

förstärkning i form av exempelvis poäng och nivåer fungerar väl i syftet att ge feedback och 

hjälpa användaren att skapa mål, men utöver detta saknar de mening. Ett system som 

användaren tidigare inte var intresserad av kommer inte att bli mycket mer lockande av att 

det gratulerar användaren för att hon loggat in tre dagar i rad (Jensen, M, 2012). De poäng 

som ett system delar ut måste ha ett värde för användaren för att hon aktivt skall försöka få 

dem. Värde kan skapas genom att ge dessa poäng ett användningsområde utöver att endast 

agera som en form av belöning. Detta är något som bland annat kan uppnås genom 

implementation av ovan beskrivna gameplay. 

För att ge en tydligare bild över vad gamification innebär beskrivs två system nedan, ett 

utvecklingsverktyg för hemsidor samt mjukvara inuti en bil, vilka båda använder 

gamification. 

 

2.2.1 DevHub 

DevHub (Evo Media Group, Inc, 2009) är en hemsida som ger sina användare verktyg för att 

skapa egna webbsidor samt bloggar. DevHub hade tidigt problem med att många av deras 

användare inte drog nytta av all funktionalitet som erbjöds utan endast testade att använda de 

allra mest grundläggande verktygen för att sedan överge sin hemsida. Detta resulterade i att 

en majoritet av de hemsidor som skapades aldrig blev något mer än ett skelett av en hemsida. 

(Kinsaid 2010). 

Genom att introducera ett nytt system baserat på spelelement lyckades dock företaget vända 

denna trend. Numera förses användaren bland annat med olika uppdrag, alla med olika mål 

baserade på att utveckla användarens hemsida.  När uppdragens mål nås belönas användaren 

med poäng vilka kan användas för att köpa nya funktioner att lägga till på sin hemsida. 

Implementeringen av dessa uppdrag samt ett antal andra spelelement har hjälp DevHub från 

att gå från att 10 procent av alla användare färdigställde sin hemsida upp till 80 procent 

(Takahashi, 2010). 

2.2.2 CarWings 

I senare versioner av mjukvaran CarWings (Nissan Motor Company, 1997), vilken finns 

implementerad i den eldrivna bilen Nissan Leaf, har spelelement implementerats i syfte att få 
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användaren att köra mer miljövänligt. CarWings håller koll på en mängd olika variabler, 

bland annat hur lång sträcka bilen färdats samt hur mycket energi som har förbrukats. Baserat 

på dessa variabler ger systemet feedback till föraren gällande hur hon kan effektivisera sin 

körning. CarWings ger även föraren ännu ett initiativ till att köra mer miljövänligt genom att 

låta henne tävla mot andra förare. Alla variabler och statistik som samlas upp av CarWings 

jämförs online med andra ägare av Nissan Leaf. Föraren kan därmed se hur miljövänligt hon 

kör i förhållande till andra förare och alla användare. Alla användare av mjukvaran deltar 

även i ”platinum leaf cup”, vilket är en turnering som den mest miljövänliga föraren vinner. 

2.2.3 Duolingo 

Duolingo (Duolingo, Inc, 2011) är en hemsida designad för att lära ut språk.  Skaparna av 

Duolingo har valt att implementera ett flertal olika spelelement till sidan i syfte att göra 

inlärningsprocessen mer underhållande och motiverande. Med duolingo kan användaren delta 

i interaktiva lektioner, utföra glostester och översätta artiklar från olika språk. Då användaren 

utför någon av dessa aktiviteter belönas hon med så kallade ”skill points”, vilket i princip är 

poäng vilka fungerar som en representation över hur många aktiviteter en användare utfört på 

hemsidan.  Då en användare uppnått ett visst antal skill points går hon upp i nivå. Att gå upp i 

nivå ger inte användaren någon fördel eller annan belöning utan fungerar endast som en 

representation över hur många lektioner, glostester och översättningar hon slutfört. 

För att slutföra någon av de interaktiva lektioner som finns på sidan krävs det att användaren 

svarar på ett antal frågor gällande innehållet. Under dessa förhör har användaren fyra ”liv” 

och för varje fråga som hon svarar fel på förlorar hon ett liv. Om användaren förlorar alla 

sina liv måste hon starta om förhöret medan om hon klarar av förhöret belönas hon med extra 

”skill points” baserat på hur många liv hon har kvar. Duolingo tillåter även användaren att 

importera sina vänner från andra sociala nätverk. Spelaren kan jämföra hur väl andra 

användare har klarat av olika övningar samt kan se vilken nivå samt hur många ”skill points” 

de har och på så vis tävla med dem. 

2.3 Serious Games 

Serious games är ett koncept som har kommit att definierats åtskilliga gånger. Sørensen och 

Meyer (2007, s. 559) beskriver exempelvis serious games på följande vis ”Serious Games are 

digital games and equipment with an agenda of educational design and beyond 

entertainment” medan Michael och Chen (2005) definierar det som spel som inte har 

underhållning som primärt syfte. Även om det finns en del aspekter som skiljer sig mellan 

existerande definitioner bygger de allra flesta av dem kring samma grund, att serious games 

är spel som huvudsakligen används för andra syften än endast som underhållning. Därmed 

inte sagt att underhållning inte är något som bör eftersträvas. En stor del av serious games 

potential ligger i möjligheten att sammanföra utlärning och traditionella spel och på så sätt 

skapa en både motiverande och engagerande miljö i vilken användaren kan ta till sig 

kunskap. 

Det är viktigt att notera att det är spelets syfte, inte användarens, som avgör huruvida ett spel 

kan klassificeras som ett serious game eller inte. Spelaren behöver inte nödvändigtvis vara 
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medveten om att hon lär sig något eller håller på att utveckla en ny färdighet då hon spelar 

spelet, dock är det essentiellt att spelet faktiskt lär ut och är utvecklat i syftet att bidra med 

något annat än underhållning för att kunna klassificeras som ett serious game. Likaså blir ett 

spel inte ett serious game bara för att spelaren går in med intentionen att lära sig något. 

”Serious games are games that engage users in their pursuit, and contribute to the 

achievement of a defined purpose other than pure entertainment (whether or not the user is 

consciously aware of it)” (Backlund, Alklind Taylor, Engström, Johannesson, Lebram, 

Slijper, Svensson, Poucette & Sibrant Sunnerhagen, 2013, s. 51). 

 

Istället för att som primärt syfte endast fokusera på att underhålla spelaren fokuserar ett 

serious game istället ofta på utlärning av någon form av kunskap eller färdighet. Serious 

games kan användas inom många områden och har bland annat använts inom sjukvård, 

utbildning samt för militära syften. America’s Army (United States Army, 2002) är ett välkänt 

exempel över ett serious game som använts för militära syften. America’s Army utvecklades 

av den amerikanska armén i syfte att få fler människor intresserade av att gå med i armén. I 

spelet har en stor vikt lagts på autenticitet och alla vapen samt fordon i spelet är strikta 

modeller av den amerikanska armens utrustning (Susi, Johannesson & Backlund, 2007). I och 

med att America’s Army har så starka anknytningar till verkligheten förser det spelaren med 

kunskap om den amerikanska armén men fungerar även som ett rekryteringsverkyg som ger 

armén publicitet. 

Ytterligare ett exempel över ett serious game är ELINOR (InGaMe Lab, 2008), ett system 

utvecklat i ett samarbete mellan ett antal speldesigners och experter på rehabilitering i syftet 

att göra rehabiliteringsprocessen efter en stroke mer engagerande. Traditionella övningar för 

strokerehabilitering involverar ofta enkla rörelser som skall upprepas ett stort antal gånger 

dagligen (National Stroke Association, 2010). Dessa övningar tenderar att inte vara varken 

särskilt underhållande eller motiverande. ELINOR är en spelkabinett med 15 olika spel inom 

flera olika genrer. (Backlund et al., 2013).  ELINOR använder en specialanpassad kontroll 

vilken tillåter spelaren att kontrollera spelen med hjälp av två stycken handtag. Genom att 

röra handtagen i samma rörelser som används inom traditionella övningar för 

strokerehabilitering kontrollerar spelaren spelet och utför därmed rehabiliteringsövningar 

samtidigt som hon spelar spelet. (Backlund et al., 2013). ELINOR har visat sig ha en positiv 

effekt på de patienter som testat den. Både förbättrad motorik samt ökat utförande av 

rehabiliteringsövningar har observerats hos de patienter som fått använda ELINOR 

(Backlund et al., 2013). 

2.4 Motivation 

Motivation är det psykologiska kännetecken som får en organism att agera för att nå ett mål. 

Paras och Bizzocchi (2005, s. 1) beskriver akten att motivera någon som ”To motivate 

someone to learn is to provide them with an incentive to engage in the act of gaining 

knowledge”. Även om detta citat är specifikt inriktat mot motivation för inlärning sträcker sig 

den generella principen utanför detta område. Motivation är något som återfinns hos både 

djur och människor då de aktivt tar handling för att nå ett mål. Att motivera en person är 
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alltså att förse denna med incitament till att utföra en handling (Paras & Bizzocchi, 2005). 

Det går inte att fastställa ett generellt incitament som fungerar i alla fall utan detta är något 

som skiljer sig från fall till fall. För en person kan en belöning i form av verbal uppmuntran 

eller pengar fungera medan en annan person kan tycka handlingen i sig är såpass njutbar att 

detta är motivation nog i sig. 

Motivation brukar delas upp i två olika typer, inre och yttre motivation. Inre motivation 

innebär att en handling utförs för att den finns rolig, intressant eller njutbar. Yttre motivation 

syftar istället till att en handling utförs för att nå ett visst resultat (Ryan & Deci, 2000). För att 

exemplifiera detta går det att titta på olika motivationer en student kan tänkas ha för att göra 

sin läxa. Det finns en möjlighet att studenten gör sin läxa för att hon finner ämnet i fråga 

intressant och är genuint nyfiken. Studenten agerar då utefter inre motivation. En annan 

möjlighet är att studenten endast gör sin läxa eftersom detta kommer att resultera i att hon får 

ett bra betyg, vilket är ett exempel över en yttre motivation. 

2.5 Förstärkning 

Förstärkningar är ett psykologiskt begrepp vilket innebär att uppmuntra återupprepning av ett 

beteende. Skinner (1953) beskriver förstärkningar som stimuli som ges, eller tas bort, då ett 

subjekt utför en viss handling i syfte att förstärka denna handling. Förstärkningar brukar 

vanligtvis delas upp i två olika kategorier; positiva, samt negativa förstärkningar.  

Positiv förstärkning innebär att en positiv konsekvens presenteras varje gång ett visst 

beteende uppvisas. Positiv förstärkning återfinns ofta inom träning av djur och går att 

exemplifiera genom att tänka sig en råtta i en bur. Inuti denna bur finns det en knapp och 

varje gång råttan trycker på denna knapp så presenteras den inför ett positivt stimuli. Detta 

kan vara föda eller något annat objekt vilket har ett positivt värde för råttan. Råttans handling, 

det vill säga att trycka på knappen, förstärks genom att den förses med positiva konsekvenser 

varje gång denna handling utförs. Poäng är ett tydligt exempel över hur spel kan använda 

positiva förstärkningar då de vanligtvis endast ges ut till spelaren då hon gör något som, inom 

spelets ramar, anses som positivt. 

Negativ förstärkning skiljer sig från positiv förstärkning i den mån att istället för att 

presentera positivt stimuli så belönas individen med att ett negativt stimuli tas bort (Skinner, 

B. F, 1953). Anta att råttan från tidigare exempel nu är placerad i en bur vars golv konstant 

ger ifrån sig små elektriska stötar. Liksom tidigare finns det en knapp i denna bur och varje 

gång råttan trycker på denna så slutar golvet att ge ifrån sig stötar. Att trycka på knappen 

förstärks i det här fallet genom att negativ stimuli tas bort var gång råttan utför denna 

handling. Nästa gång golvet ger ifrån sig stötar är det troligt att råttan kommer att trycka på 

knappen igen eftersom denna handling har förstärkts. Det är viktigt att notera att både positiv 

och negativ förstärkning har exakt samma syfte, det vill säga att öka chansen för 

återupprepning av ett beteende och det är endast metoden som skiljer dem åt. 
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2.6 Gränsen mellan Serious Games och Gamification 

Det är av stor vikt för denna studie att det existerar en tydlig gräns kring vad som klassas som 

ett serious game och vad som tillhör gamification. Att dra en sådan gräns är dock komplicerat 

då de båda koncepten, liksom nämnts i tidigare avsnitt, har ett flertal olika definitioner. 

Det är enkelt att skapa sig en övergripande bild av konceptet gamification, vilket i grund och 

botten är användandet av spelelement inom system som tidigare inte hade med spel att göra. 

DevHub (se 2.2.1), Nissan Leaf (se 2.2.2) och Duolingo (se 2.2.3) är tydliga exempel på 

traditionellt utförande av gamification. I dessa exempel har achievements, poäng och andra 

former av belöningssystem implementerats. Gamification är i dessa exempel endast en form 

av positiv förstärkning för att motivera användaren till att utföra särskilda handlingar men har 

ingen inverkan på handlingen i sig. Uppdragen och de virtuella pengarna som ges ut i 

DevHub påverkar inte hur användaren lägger in element på sin hemsida utan uppmuntrar bara 

honom till att göra det. Jenssen (2012) föreslår liksom tidigare nämnt att gamification kan 

utvecklas genom att utöver de traditionella positiva förstärkningarna också implementera 

gameplay. Det är dock diskuterbart om ett system i vilket gameplay implementeras 

fortfarande bör betraktas som gamification. Var gränsen bör dras mellan serious games och 

gamification är diskuterbart och beror till stor del hur de båda begreppen definieras. 

Deterding et al. (2011) föreslår att dra gränsen genom att endast klassificera fullfjädrade spel, 

alltså spel vilka innehåller alla nödvändiga villkor för att klassificeras som spel, som serious 

games medan system som genomgått gamification endast innehåller separata element ifrån 

spel. Det finns dock en del otydligheter med denna avgränsning. Att avgöra vad som faktiskt 

är ett spel och vad som bara är ett system med implementerade spelelement kan i många fall 

vara svårt att avgöra och det finns stor risk för att detta blir otydligt (Deterding et al., 2011). 

Liksom nämnt är det viktigt för denna studie att det existerar en tydlig gräns mellan de båda 

koncepten och den definition Deterding et al. (2011) föreslår kommer därför har därför 

modifierats i förmån för att passa denna undersökning. 

I denna undersökning dras gränsen mellan serious games och gamification beroende på 

huruvida ett system från grunden är skapat som ett spel eller inte. Serious games så som 

ELINOR (se 2.3) är designade som spel och innehåller även alla element som krävs för att 

klassificeras som ett spel. Gamification innebär istället att element som är vanligt 

förekommande inom spel appliceras på ett system, men det behöver inte resultera i att 

systemet blir ett spel. Om ELINOR varit ett system som gett användaren poäng eller någon 

annan typ av spelelement då hon utfört traditionella rehabiliteringsövningar hade det 

klassificerats som gamification medan det i sin nuvarande form, det vill säga spel med 

utlärning som främsta syfte klassificeras som ett serious game. 
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3 Problemformulering  

Gamification handlar i grund och botten om att uppmuntra en användare av ett system till att 

utföra särskilda handlingar. Detta kan exempelvis vara att utveckla en hemsida med hjälp av 

en viss mjukvara (se 2.2.1), att köra mer miljövänligt (se 2.2.2) eller att lära sig ett nytt språk 

(se 2.2.3). Denna uppmuntran sker till stor del av att introducera spelelement så som 

achievements eller poäng vilka skall motivera användaren till att utföra särskilda handlingar. 

Dessa element måste dock ha ett värde för användaren för att hon skall vara intresserad av att 

jobba för att få dem. För den fortsatta utvecklingen av gamification är det därför viktigt att 

undersöka vilka metoder som kan användas för att öka värdet på dessa element. 

Denna studie har undersökt huruvida värdet kan ökas för ovan nämnda element genom att 

koppla samman dem med gameplay. Studien grundar sig i ett av de förslag som Jensen 

(2012) lägger fram i ”Engaging the Learner: Gamification Strives to Keep the User’s 

Interest”. Han menar att gamification kan tas ett steg längre genom implementation av fler 

element ifrån spel, bland annat gameplay (Jensen, 2012). Genom att ge poäng, achievements 

och övriga vanligt förekommande spelelement inom gamification en funktion kopplat till 

gameplay kan också användarens motivation till att förtjäna dem ökas. 

Studien är baserad på följande hypotes: Genom att traditionella gamification-element så som 

poäng och achievements förses med en funktion genom att sammankoppla dem med 

gameplay kan användarens motivation att förtjäna dessa element ökas.  

För att undersöka detta har två olika implementeringar av gamification utförts på ett system. 

En i vilken implementeringen är inspirerad av mer traditionell gamification och en version 

baserad på Jensens (2012) förslag. Valet av system att applicera de två implementeringarna på 

är ett serious game. Detta då syftet för denna studie är att undersöka huruvida gameplay kan 

användas i samband med gamification för att främja användarens motivation och serious 

games är system där gameplay återfinns naturligt. 

Även om serious games redan från början är ett spel och gamification av denna typ av system 

är något som kan ses som ett underligt tillvägagångssätt så är det ett val som gjorts i syfte att 

bidra till utvecklingen av gamification. Även om ett system klassificeras som ett spel betyder 

det inte att det behöver innehålla de spelelement som vanligtvis återfinns inom gamification. 

Även om dessa element skulle finnas i spelet är det inte säkert att de har en funktion som är 

sammankopplat med spelets gameplay utan det är fullt möjligt att de endast fungerar som 

positiv förstärkning. Genom att undersöka hur sammankoppling av spelelement som är 

vanligt förekommande inom gamification, så som mynt eller poäng påverkar användarens 

motivation ger denna undersökning en insikt i hur detta kan användas för att förbättra både 

gamification och spel i allmänhet. 

Gamification är ett relativt nytt koncept, något som innebär att det finns ett stort rum för 

utveckling. Liksom tidigare nämnt baserar sig gamification till stor del kring att användare 

faktiskt är motiverade att samla de poäng, mynt, achievements eller andra spelelement som 

finns implementerade. Visar sig hypotesen för denna studie vara sann innebär detta att det 

kan vara av stort intresse för framtida implementeringar av gamification att även använda sig 
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av gameplay. Om hypotesen däremot falsifieras kan detta ses som en indikation på att det 

kanske inte är värt de resurser som krävs för att implementera gameplay och att gamification 

istället bör utvecklas åt ett annat håll. 

3.1 Metod 

För att utreda ovan nämnda problem har denna studie har utförts i tre steg: 

 Implementation, i vilket två versioner av ett serious game skapats. 

 Testning, i vilket de båda systemen testats på ett antal personer. 

 Analys av resultat, där all data insamlad från testningen analyserats och slutsatser 

baserat på resultatet dras. 

3.1.1  Implementation 

Två versioner av ett serious game designat för att lära ut samt förhöra användaren på spanska 

glosor har utvecklats. De två versionerna skiljer sig åt i vilken funktionalitet de gamification-

element som finns implementerade har. Båda versionerna har dock samma mål och fungerar i 

grunden likadant: 

 Programvaran skall kunna lära ut ett antal spanska ord till användaren. 

 Programvaran skall kunna testa och utvärdera användarens kunskap genom ett 

inbyggt förhörssystem. 

 Programvaran skall vid framgång belöna spelaren med två olika typer av positiv 

förstärkning, mynt och poäng. 

I båda versionerna används ett spel för att förhöra användaren på de spanska glosorna. I 

spelet har spelaren kontroll över ett rymdskepp som hon skall försvara mot ett antal fiender. 

Varje fiende börjar längst upp i skärmen och rör sig med en konstant hastighet nedåt. Når en 

fiende till botten av skärmen förlorar spelaren ett liv. När spelaren förlorat tre liv har hon 

förlorat spelet och måste starta om. Varje fiende hänger ihop med ett engelskt ord och för att 

besegra fienderna måste spelaren skriva in den spanska översättningen till ordet. I båda 

versioner belönas användaren med positiv förstärkning i följande situationer: 

 Om användaren besegrar en fiende belönas denne med mynt. 

 Om användaren besegrar en fiende belönas hon med poäng baserat på hur snabbt hon 

skrev in ordet. 

De båda versionerna innehåller tre nivåer vardera. Nivåerna skiljer sig åt i hur många fiender 

användaren behöver besegra, samt hur mycket poäng användaren behöver få på varje nivå. 

Vad som skiljer de båda versionerna åt, det vill säga vad som är skillnaden mellan de båda 

gamification-implementeringarna, är vilken funktion ovan nämnda mynt har i respektive 

version. I den första av de två versionerna är användandet av dessa mynt designat för att 

efterlikna en mer traditionell implementation av gamification. Detta innebär att mynten 

endast kan användas till att köpa visuella uppgraderingar till spelarens skepp. De positiva 
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förstärkningar som spelaren belönas med kan användas på följande sett i den versionen som 

är inspirerade av gamification: 

 Poäng tillåter spelaren att låsa upp nya nivåer. 

 Mynt tillåter spelaren att låsa upp visuella uppgraderingar till sitt skepp. 

Denna version har, då testresultaten analyserats, använts som en utgångspunkt mot vilken den 

andra versionens resultat kan jämföras mot. 

Användningen av mynt i den andra versionen är baserat på Jensens (2012) förslag och har 

försökt ge dem ett större värde genom att sammankoppla dem med spelets gameplay. I denna 

version används mynten för att låsa upp uppgraderingar vilka, utöver att ge spelarens skepp 

en visuell uppgradering, även ger spelaren spelmekaniska fördelar i spelet. De positiva 

förstärkningar som spelaren belönas med kan användas på följande sett i denna version: 

 Poäng tillåter spelaren att låsa upp nya nivåer. 

 Mynt tillåter spelaren att låsa upp uppgraderingar till sitt skepp, vilka både ger en 

visuell uppgradering samt ger spelaren spelmekaniska fördelar. 

3.1.2 Testning 

Testningen har huvudsakligen undersökt tre aspekter gällande testdeltagarnas upplevelse av 

den version de testat; 

 Hur underhållande de tyckte spelet var. 

 Hur motiverade de var att samla poäng. 

 Hur motiverade de var att samla mynt. 

Totalt har 12 personer medverkat i undersökningen, sex från vardera kön. Alla testdeltagare 

har genomgått testet individuellt och har endast fått testa en av de två versionerna. Detta för 

att förhindra att användaren skapar sig en uppfattning om spelet baserat på en tidigare testad 

version och därmed upplever nästa version annorlunda gentemot vad hon hade gjort i andra 

fall. Varje testperson har getts en introduktion gällande hur de olika systemen fungerar samt 

att hennes mål är att klara av spelets tre nivåer. Introduktionen innefattade bland annat att 

testpersonen skulle få spela ett spel vilket gick ut på att lära sig spanska glosor och att hon 

efter hon testat spelet skulle fylla i en enkät (Appendix A) med frågor gällande hennes 

upplevelse.  

Innan de fått spela något av spelen har testdeltagarna fått genomföra ett förhör (Appendix C) 

på de glosor som finns i spelen. Att ingen av testpersonerna sedan tidigare kan alla glosor 

som spelen lär ut är en viktig aspekt då detta kan ha stort inflytande på användarens 

upplevelse av spelet. Hela utmaningen i spelen är baserad kring att memorera de olika 

glosorna och om en testperson redan från början kan alla glosor eliminerar detta all form av 

utmaning.  

Efter att ha utfört det preliminära glostestet har användarna fått en genomgång över hur spelet 

de skulle testa fungerar. I denna genomgång förklarades vad spelet gick ut på, hur både mynt 

och poäng användes, när spelaren belönades med dessa, var spelaren kunde kolla upp 



 12 

glosornas översättningar samt vilket mål de hade under testsessionen. Liksom tidigare nämnt 

var varje testdeltagares mål att klara av alla spelets tre nivåer inom en tidsram på 15 minuter. 

Att sätta tidsramen för varje testsession till 15 minuter är ett val som baserat sig på en tidigare 

studie av liknande natur. Eriksson (2010) anser att 15 minuter är fördelaktigt för att försäkra 

att användaren hinner komma in i användandet av systemet. Det är dock viktigt att systemet i 

sig har tillräckligt mycket innehåll för att inte användaren skall känna sig färdig innan 

testperioden är slut (Eriksson, 2010).   

Både tiden då testdeltagaren började samt då denne slutade använda mjukvaran har 

antecknats. Detta då det varit av intresse hur lång tid användaren tog på sig. Då spelaren 

klarat av nivåerna eller då 15 minuter passerat avslutades testet och testdeltagaren ombads att 

fylla i en enkät med frågor gällande deras spelupplevelse (Appendix A). Samma 

frågeformulär har använts för båda versionerna. 

Frågeformuläret är utformat kring den teori Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) tar 

upp vilket bland annat innebär att frågeformuläret skall ha ett planerat förlopp. Detta innebär 

att formuläret (Appendix A) bör inledas med en rad mindre kontroversiella frågor. I 

frågeformuläret som används för denna studie används ålder, kön och testpersonens 

spelvanor. Dessa frågor är även användbara för att skapa en profil av personen som 

intervjuas. Därefter kan mer komplicerade frågor vilka kräver mer eftertanke ställas (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). i detta fall ställs här ett antal attitydfrågor. Därefter bör 

mer kontroversiella frågor ställas. Dock involverar denna studies frågeformulär inga frågor 

av denna typ utan begränsar sig till attitydfrågor. 

Frågeformuläret (Appendix A) består uteslutande av slutna frågor och behandlar i huvudsak 

användarens attityd till den version de testat. Attitydfrågor kan ofta vara problematiska när 

det gäller att få valida och tillförlitliga svar vilket är något som diskuteras senare (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Frågeformulärets inledande frågor skapar en profil av 

testdeltagaren medan resterande frågor är fokuserade kring att ta reda på hur mycket 

motivation användaren kände gällande ett flertal aspekter av spelen. Detta har utvärderats 

genom att testpersonen fått svara på ett antal frågor i vilka hon får värdera hur mycket 

motivation hon kände gällande bland annat att förtjäna de poäng och mynt som spelen delade 

ut. 

Varje attitydfråga tillåter testdeltagaren att värdera hur mycket motivation hon kände på en 

skala mellan 1-5. Denna skala har använts för att kunna skapa reella intervaller mellan 

svarsalternativen. Något som har varit viktigt för att resultaten skall kunna adderas, 

subtraheras och jämföras rent värdemässigt. Detta bidrar till att värden så som typvärde, 

median och medelvärde kan tas fram (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). I enlighet 

med de riktlinjer Schell (2008) lägger ut för enkätundersökningar har innebörden av vardera 

av svarsalternativen förtydligats med en beskrivning av vad siffran innebär. 1 representerar 

att användaren inte alls kände sig motiverad medan 5 representerar att användaren kände 

mycket hög motivation. All data som samlats in med hjälp av enkäten är på detta vis 

kvantitativ. Detta har varit av stor då det bidragit till att resultaten från testningen har kunnat 

sammanställas och på ett tydligt och effektivt sätt jämföras med varandra. 



 13 

Det har varit av stort intresse för denna studie att veta vad som är anledningen till varför en 

användare kände sig motiverad eller inte. Gällande denna aspekt är kvantitativ data inte att 

föredra. Liksom tidigare nämnt kan anledningarna till att en individ känner sig motiverad 

vara många och skilja sig från person till person. Hur väl en sluten fråga än är konstruerad 

finns det alltid en risk att det saknas relevanta svarsalternativ (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004). Enkäten har därför kompletterats med en semistrukturerad intervju (Appendix 

B) av varje deltagare. Intervjun har fokuserat på att samla in kvalitativ data gällande vad som 

faktiskt var anledningen till den motivation (eller avsaknad av) som deltagaren kände. Ett 

alternativ till detta hade varit att också inkludera öppna frågor i frågeformuläret vilket på ett 

liknande sätt också bidragit med kvalitativ data. Semistrukturerade intervjuer valdes dock på 

grund av att detta bidrar med flexibilitet och möjlighet att ställa uppföljande frågor. Något 

som är stort värde då orsaken till testpersonens motivation reds ut (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004). 

Intervjuerna har att utförts på en avskild plats och endast en deltagare har att intervjuats åt 

gången. Detta gjordes i syfte att försöka få den person som intervjuas att ge så uppriktiga svar 

som möjligt. Det finns stor risk att de svar som ges påverkas av omständigheterna och miljön 

som intervjun utförs i. Ringande telefoner eller andra människor i omgivningen är båda 

exempel på omständigheter som kan tänkas stressa intervjupersonen och få denne att svara 

annorlunda (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Schell (2008) yrkar även för att 

människor tenderar att ge mer ärliga svar då de intervjuas ensamma än om intervjun utförs på 

en grupp.  

Schell (2008) menar att det existerar generella skillnader mellan vad män och kvinnor tycker 

om och finner intressant inom spel. Kvinnor tenderar exempelvis att föredra att lära sig med 

hjälp av exempel medan män hellre lär sig genom att helt enkelt testa sig fram tills det blir 

rätt (Schell 2008). Även om detta är en generalisering och individuella skillnader existerar 

var det även av intresse att undersöka huruvida det existerar skillnader i motivation hos 

manliga och kvinnliga testdeltagare. Detta har undersökts genom att göra en separat analys 

där resultaten från manliga och kvinnliga testdeltagare särskiljs och jämförs med varandra. 

3.1.3 Analys av resultat 

I syfte att verifiera eller falsifiera den studiens hypotes har resultaten från testerna 

sammanställts och jämförts. I och med att de data som samlats in från frågeformulären är av 

kvantitativ kvalitet kan en tydlig jämförelse utföras mellan de båda versionerna. De reella 

intervallen mellan svarsalternativen gör det möjligt att addera och räkna ut ett medelvärde av 

resultaten (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).  

För att styrka studiens hypotes måste medelvärde för hur mycket motivation testdeltagarna 

kände inför att samla mynt och poäng ha varit högre för serious game-versionen än för den 

traditionella gamification-versionen. Om detta inte varit fallet och resultatet tyder på att 

implementeringen av gameplay sänkte, eller inte bidrar med någon märkbar skillnad gällande 

användarens motivation har orsaken till detta analyserats. Om ingen tydlig orsak kring varför 

resultatet ser ut som det gör har hittats har detta att tolkas som att hypotesen motsägs. En 

sådan orsak skulle exempelvis kunna vara att det gameplay som implementerats anses som 
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tråkigt eller jobbigt av samtliga användare och det är tydligt att detta hade kunnat göras på ett 

bättre sätt. Hypotesen har dock förväntats att varken kunna verifieras eller falsifieras då 

denna studie inte är tillräckligt omfattande och saknar tillräckligt med underlag för att göra 

detta. Dock kan resultaten ge en indikation kring hur resultatet från en större och mer 

omfattande studie skulle se ut.  

De kvalitativa data från de intervjuer som utförts har använts i syfte för att ge en mer tydlig 

och konkret bild kring vad det är som gör att, eller varför användarna känner sig mer eller 

mindre motiverade. Dessa kvalitativa data har varit mycket viktig för studiens validitet då de 

kompletterat resultaten från frågeformuläret och gett insikt i vad det faktiskt var som gjorde 

testdeltagarna mer eller mindre motiverade. 

3.1.4 Avvägningar 

Det har gjorts en stor mängd avvägningar gällande den metod som används i denna studie. 

Alla beslut har tagits för att bidra till att studiens resultat skall bli så representativt som 

möjligt av verkligheten. Detta är dock en relativt liten studie som utförts under kort tid och 

avvägningar har därför även fått göras för att anpassa studien till dessa förutsättningar. I 

denna del diskuteras dessa avvägningar, eventuella brister och vad som gjorts för att åtgärda 

bristerna. 

Att denna studie inte kan verifiera eller falsifiera den hypotes den är baserad kring är något 

som skulle kunna ses som negativt. Anledningen till detta är att studien saknar den 

omfattning och det underlag som skulle behövas för att med säkerhet kunna verifiera eller 

falsifiera teorin. Testgruppen för denna studie består endast av ett tiotal personer och detta är 

inte tillräckligt för att ge en god generell representation av det allmänna tycket. Därmed inte 

sagt att det inte finns värde i studien. Även om resultatet inte har kunnat bidra till att en 

definitiv slutsats kan den istället fungera som en grund och ge en tidig uppfattning kring vad 

resultatet skulle kunna bli i eventuella efterföljande studier. Studien kan även visa på 

intressanta tendenser vilka kan tänkas vara av intresse att göra en mer noggrann undersökning 

kring. 

Attitydfrågor är något som alltid är problematiskt för en undersökning då det kan vara svårt 

att få valida och tillförlitliga svar. Det finns ingenting som kan klassificeras som varken rätt 

eller fel och det saknas en gemensam måttstock att förhålla sig till (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004). Det finns därför risk att två personer vilka i grund och botten 

känner ungefär lika mycket motivation ger skilda svar baserat på vad de mäter sin egen 

motivation mot. Detta är något som går att motverka till en viss grad genom att helt enkelt ha 

väldigt tydliga och välformulerade frågor (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Har 

alla deltagare en grundlig förståelse kring vad det faktiskt är som frågan syftar på minskar 

risken för detta problem, men den elimineras dock inte helt.  De kvalitativa intervjuerna har 

dels använts för att försöka minska detta problem genom att ge en mer detaljerad inblick i hur 

och vad det faktiskt var som motiverade testpersonen. 

En avvägning som gjorts gällande testformuläret är att en majoritet av frågorna besvarats med 

en femskalig skala. Tidigare nämndes att detta varit för att skapa ett reellt intervall mellan 
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alla svarsalternativ men det finns en del aspekter som kan ifrågasättas med detta 

tillvägagångssätt. Att inte ha svarsalternativet ”vet ej” eller dylik representation av att 

deltagaren inte har någon åsikt kring frågan är ett val som skulle kunna kritiseras för att det 

tvingar deltagaren att ta ställning även om hon inte har någon direkt åsikt. Att tvinga en 

deltagare utan någon ståndpunkt att ta ställning kan leda till att denne blir pressad eller att 

helt enkelt bara svarar baserat på tillfälligheter (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). 

I detta fall bör dock inte detta betraktas som ett särskilt stort problem. Alla frågor som ställts 

är baserade kring deltagarens upplevelse av en programvara som de testat bara några minuter 

tidigare. Detta gör att det är väldigt troligt att de faktiskt har haft en åsikt eller uppfattning 

gällande de frågor som ställts och därmed inte behövt ett ”vet ej”-alternativ. Att tillåta ett 

alternativ av denna typ skulle kunna ha bidragit till att personer som faktiskt hade en åsikt 

använt detta svarsalternativ som ett sätt att undvika att svara på frågan. 

Något annat den femskaliga skalan skulle kunna kritiseras för är det faktum att den har ett 

medelvärde. Detta har tillåtit deltagare att ge ett neutralt svar och därmed inte ta ställning till 

huruvida de ansåg att något var positivt eller negativt. Likt exemplet ovan har en del personer 

en tendens att svara med ett sådant mittensvar även om de faktiskt har en åsikt (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). En ganska uppenbar lösning på detta problem skulle 

vara att helt enkelt ha eliminerat detta mittensvar och använt en fyrskalig skala istället. 

Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004) menar dock att detta inte är en vettig lösning då 

det tvingar deltagaren till att ta ställning vilket ofta leder till systematiska mätfel. Av denna 

anledning har den femskaliga skalan att använts då den inte tvingar en deltagare att ta absolut 

ställning till en fråga men ändå alltid resulterar i ett värde som bidrar till undersökningen. Att 

anse att något varken var positivt eller negativt är en legitim åsikt som också bör räknas in i 

undersökning. 

Valet att använda medelvärde för att jämföra resultaten från frågeformulären är också något 

som kan diskuteras. Medelvärde har valts eftersom det ger ett värde över vad genomsnittet 

mellan alla testdeltagare var, medan typvärde samt median ger en översikt över vad som var 

den vanligaste åsikten respektive hur det ser ut i mitten i svarsfördelningen (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Det går att argumentera för att en median i flera fall är 

ett stabilare mått än vad medelvärdet är då det inte är lika känsligt för extremer. Ett enda 

extremfall bland svaren kan komma att resultera i att medelvärdet ger en missvisande bild.  

Vad det gäller de intervjuer som har utförts finns det även här en del avvägningar vilka tål att 

diskuteras. Först och främst har intervjuerna utförts individuellt och inte i grupp. Liksom 

tidigare nämnt är detta baserat på att människor tenderar att ge mer uppriktiga svar då de inte 

befinner sig i en grupp (Schell, 2008). Därmed inte sagt att det inte funnits fördelar med att 

använda sig av gruppintervjuer. Det finns möjlighet att intervjuer i grupp kan bidra till att 

samtalet utvecklas längre än vad som skulle kunna åstadkommas med en individuell intervju 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). För denna undersökning väger fördelarna för 

individuella intervjuer långt tyngre än de för gruppintervjuer. 

Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004) anser även att vilken plats intervjun utförs på 

bör avvägas inför varje intervju, beroende på vilken typ av person det är som skall intervjuas. 
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Detta är dock något som inte har utförts i denna studie då det helt enkelt inte varit praktiskt 

och skulle krävt en enorm tidsinvestering. Studien har utförts under relativt kort tid och 

därför har andra aspekter än specialanpassade intervjulokaler prioriterats. 

Slutligen bör även det faktum att denna studie haft en relativt liten testgrupp diskuteras. Att 

ha en liten testgrupp innebär att varje deltagare i studien har en stor inverkan på resultatet. 

Detta gör att individuella skillnader har spelat en stor roll, något som i samband med att 

medelvärde använts bidragit till att enskilda åsikter som skiljer sig markant från övriga 

deltagares, har kunnat ge ett missvisande resultat. Detta är ett problem som varit svårt att råda 

bot på men ett antal åtgärder har vidtagits för att försöka kompensera för denna riskfaktor. 

Genom att utföra intervjuer efter varje testsession har eventuella orsaker till extremvärden 

kunnat analyseras. En testdeltagares åsikt bör dock inte bortses från bara för att den inte 

stämmer överrens med andras. Alla människor har olika uppfattningar och åsikter vilket 

måste respekteras. 
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4 Genomförande 

För denna studie har två versioner av ett serious game designat för att lära ut spanska glosor 

skapats. En version i vilken de gamification-element som implementerats i versionen endast 

kan användas för att köpa kosmetiska uppgraderingar och en grundad i Jensens (2012) förslag 

där de kan användas för att köpa uppgraderingar vilka ger användaren spelmekaniska 

fördelar. I detta kapitel beskrivs de båda mjukvarornas design, funktionalitet samt de beslut 

som tagits gällande de båda mjukvarornas design. 

4.1 Produkter 

För att utveckla de båda versionerna har Construct 2 (Scirra, 2012) använts. Construct 2 är en 

mjukvara utvecklad för att tillåta användare att skapa spel utan att behöva skriva kod. Istället 

för att koda tillåts användaren att skapa program med definiera villkor och handlingar. När ett 

villkor uppfylls utförs de handlingar som är ihopkopplade med detta villkor. Med Construct 2 

medföljer redan från början en stor mängd funktionalitet för vanligt förekommande 

funktioner inom spel och detta bidrar till att steget från idé till implementation går långt 

mycket snabbare än om användaren själv skulle behöva koda all funktionalitet från grunden. 

Detta gör programmet mycket fördelaktigt för att skapa prototyper och testa olika idéer då ett 

resultat vill uppnås snabbt. Alla spel som skapas i Construct 2 är i grunden kodade i HTML5 

vilket bidrar till att de kan spelas i alla moderna webbläsare. Detta är av fördel för studiens 

testning då det bidrar med stor flexibilitet gällande på vilka maskiner mjukvaran kan köras. 

Det har lagts stor vikt kring att hålla de båda versionerna så lika som möjligt både gällande 

visuella och funktionella aspekter, med undantag för hur uppgraderingarna fungerar i spelet. 

Detta för att användarens uppfattning av de olika versionerna inte skall påverkas av andra 

aspekter än det som studien ämnar att undersöka. Studien ämnar att undersöka hur någonting 

fungerar och för att ta reda på detta krävs det att detta någonting isoleras. (Albert & Tullis, 

2008). Om versionerna exempelvis haft olika grafiska element är det möjligt att grafiken i 

den ena versionen tenderar att falla en större mängd användare i smaken och därmed ökar 

deras generella motivation till att använda produkten. Jämförelsen blir därför varken rättvis 

eller valid då motivationen även påverkas av andra aspekter. 

 

Det har behövts göras ett flertal avvägningar för att hålla de båda versionerna så lika som 

möjligt vilket lett till att en del lösningar inte är. Detta är något som diskuteras i senare 

avsnitt.  

4.1.1 Generellt upplägg av båda versionerna 

I detta avsnitt beskrivs de aspekter som är identiska mellan de båda versionerna. De två 

efterföljande avsnitten fokuserar därefter på de aspekter vilka skiljer de båda versionerna åt. 
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Figur 1 Huvudmeny 

Då en användare startar något av programmen tas hon direkt till huvudmenyn (Figur 1) från 

vilken det är möjligt att navigera till alla andra delar av respektive program. Det existerar 

sammanlagt fyra element av betydelse i huvudmenyn; 

 ”Select Level” är ett menyalternativ vilket kan väljas genom att användaren klickar på 

texten. Alla menyalternativ väljs på samma sätt som ”Select Level” och detta tas 

därför inte upp i efterföljande beskrivningar. När användaren väljer ”Select Level” tas 

hon vidare till ytterligare en meny i vilken hon kan välja vilken av tre tillgängliga 

nivåer hon vill spela. 

 ”Words” är ett menyalternativ vilket, då valt, tar användaren vidare till ett facit där 

alla glosor inkluderade i spelen finns listade. 

 ”Shop” är ett menyalternativ vilket, då valt, tar användaren vidare till en meny i 

vilken hon kan köpa uppgraderingar för mynt (ordet ”cosmetic” i beskrivningen under 

alternativet är borttaget i serious game-versionen då uppgraderingarna där inte bara är 

kosmetiska).  
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 Längst upp i högra hörnet är finns en symbol följt av ett nummer. Denna symbol 

representerar mynt och numret efter anger hur många mynt användaren har. Då 

programmet startas har användaren inte att ha några mynt och denna siffra är då noll. 

 

Figur 2 Meny i vilken nivåer väljs 

I menyn ”Select Level” (Figur 2) kan användaren välja mellan tre olika nivåer. Nivåerna 

skiljer sig mot varandra i svårighetsgrad. Nivå ett är lättast och nivå tre är svårast. Det finns 

totalt femton olika glosor implementerade i de båda versionerna och oavsett vilken nivå 

spelaren befinner sig på väljer spelet slumpmässigt mellan alla dessa ord. Det finns alltså inga 

begränsningar för vilka ord används utan de väljs helt slumpmässigt från alla tillgängliga ord. 

Den enda begränsningen är att ett ord inte kan dyka upp mer än en gång per nivå. Det som 

skiljer nivåerna åt är dock hur många fiender användaren måste besegra (ord som användaren 

måste översätta). På nivå ett behöver användaren endast besegra fem fiender medan nivå två 

och tre har tio respektive femton fiender var. Detta innebär att användaren på den första nivån 

endast behöver översätta ett urval av alla ord medan hon på den tredje måste översätta 

allihop. Spelets utmaning baserar sig endast kring att komma ihåg olika spanska 

översättningar och skulle därför enligt Rollings (2010) klassificeras som en minnesutmaning.  
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Vid spelets start har spelaren endast tillgång till den första av de tre nivåerna och för att låsa 

upp de andra krävs det att ett visst antal poäng uppnås i föregående nivå. För att förmedla 

vilka nivåer som användaren har, samt inte har klarat används färgkodning. Vit text 

representerar en nivå som användaren ännu inte klarat medan grön text innebär att 

användaren lyckats klara nivån. Under varje menyalternativ för nivåer finns ytterligare text. 

Vad som står där varierar beroende på om användaren har spelat nivån över den eller inte. 

Har användaren spelat nivån anger texten under hur många poäng användaren fått som mest. 

Har användaren ännu inte spelat den nivån anger texten istället hur många poäng som krävs 

för att användaren skall låsa upp nivån. 

 

Figur 3 Facit för ord 

Om användaren väljer ”Words” från huvudmenyn visas en bild innehållande alla ord från 

spelets nivåer (Figur 3). Alla de spanska orden visas på den högra sidan och deras engelska 

översättningar är placerade till höger om respektive ord. 
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Figur 4 Gameplay 

Då användaren väl har valt en nivå startar själva spelet upp (Figur 4). I spelet representeras 

spelaren av ett skepp och har i uppgift att besegra ett visst antal fiender. Varje fiendeskepp är 

ihopkopplat med ett engelskt ord och för att besegra skeppen måste spelaren skriva den 

spanska översättningen till ordet. Hur bedömningen av ord sker skiljer sig dock ifrån mer 

traditionella glosförhör. Istället för att användaren skriver in hela ordet först och sedan får 

reda på huruvida det var rätt eller fel bedöms varje bokstav i ordet separat i ordning. Med 

detta menas att om användaren exempelvis skall skriva in den spanska översättningen av 

”horse”, vilket är ”caballo”, likt i figuren ovan (Figur 4) förväntar sig systemet att 

användaren trycker på tangenten ”C”. Gör användaren detta dyker ett ”C” upp ovanför 

fienden och systemet förväntar sig därefter att användaren skall trycka in ett ”A”. För varje 

rätt bokstav användaren matar in avfyrar hennes skepp ett skott mot den fiende som är 

sammanbunden med ordet. När hela ordet är översatt förstörs fienden. 

För att förhindra att spelet blir förvirrande tillåts spelare bara att översätta ett ord i taget. 

Genom att jämföra det tecken som användaren matar in mot första bokstaven i varje ord på 

skärmen väljer spelet att fokusera på ett ord med matchande tecken. Om flera översättningar 
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börjar med samma bokstav väljs det ord som befinner sig längst ner. Detta då det är den 

fiende som är längst ner som utgör störst hot mot spelaren. Stämmer inga av ordens första 

bokstäver överrens med det tecken som matats in händer ingenting. När ett ord väl har valts 

och fokuseras på kan användaren inte byta ord förrän hon skrivit hela översättningen. 

En ny fiende skapas i längst upp i spelet varannan sekund. Alla fiender rör sig konstant ner 

mot spelaren och spelets mål är att förstöra fienderna innan de når botten av skärmen. Om en 

fiende skulle nå botten av skärmen förlorar spelaren ett liv (vilka finns representerade som 

hjärtan i spelets nedre vänstra hörn). Efter att fienden har nått botten av skärmen och därmed 

tagit ett liv ifrån spelaren förstörs den likt om spelaren hade lyckats översätta ordet korrekt 

med enda skillnaden att spelaren inte får några poäng. Då spelaren inte längre har några liv 

kvar förlorar hon och måste börja om nivån på nytt. 

Varje gång spelaren besegrar en fiende belönas hon både med ett mynt samt ett visst antal 

poäng. Hur mycket poäng användaren belönas med beror på hur snabbt användaren lyckas 

skriva in fiendens spanska ord från och med att den dykt upp på skärmen. Om ordet skrivs in 

snabbt resulterar detta i att fler poäng delas ut. Den minsta poängsumman som delas ut för ett 

korrekt inskrivet ord är 50 poäng och den högsta är 100. Denna mekanik är inspirerad från 

utbildningsportalen Khan Academy (Khan Academy, Inc, 2006). Khan Academy tillåter dess 

användare att testa sig själv i olika ämnen, från matematik till biologi. För varje rätt svar 

belönas användaren med ”energy points” beroende på hur snabbt hon ger rätt svar. Hur 

mycket energy points användaren får fungerar likadant som i spelen används för denna 

studie, det vill säga det startar på ett högt värde och sjunker allt eftersom tid passerar ner ända 

till ett fast basvärde. När alla fiender har förstörts är nivån avklarad och om spelaren har 

tillräckligt med poäng kan hon fortsätta till nästa nivå. 

Att dela ut poäng innebär att användaren får ett mätbart resultat över hur bra de faktiskt 

spelat. Detta innebär att användare kan jämföra sina resultat mot andra användare eller mot 

sina egna tidigare resultat. Något som kan motivera en användare till att försöka få högre 

poäng. Hade ett fast poängvärde givits för varje fiende som besegrats hade detta resulterat i 

att alla användare som skrivit in alla ord korrekt fått samma poäng. Detta gör att det inte 

funnits något utrymme för förbättring och därmed hade användare inte blivit motiverade att 

uppnå högre poäng. Genom att basera poängen på hur snabbt användaren skriver in ordet blir 

det mycket svårare att uppnå maximal poäng vilket leder till att användare kan bli motiverade 

till att förbättra sina poäng. Poängen är baserade på hur snabbt en användare lyckas skriva in 

orden på grund av att detta är den enda aspekten (förutom att faktiskt komma ihåg 

översättningarna) som användaren kan förbättra. Vad det gäller att komma ihåg ord är detta 

något som användaren antingen gör eller inte. Det blir därför svårt att dela varierande antal 

poäng som resulterar i en rättvis mätning av spelarens förmåga baserat på om de skriver in 

rätt ord eller inte.  

Varje gång spelaren lyckas skriva in en korrekt översättning belönas hon med, utöver poäng, 

ett mynt. Att belöna användare med en form valuta är ett vanligt förekommande fenomen 

inom gamification och återfinns bland annat i DevHub (2.2.1). Mynten kan användas för att 
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köpa uppgraderingar. Denna aspekt skiljer sig dock mellan de två versionerna och det ges 

därför att en separat beskrivningen för båda versionerna. 

4.1.2 Glosförhör – Traditionell gamification 

I den första av de två versionerna är implementeringen av affär och mynt designad för att 

efterlikna den mer traditionella formen av gamification vilken bland annat används inom 

tidigare nämnda DevHub (se 2.2.1), Nissan Leaf (se 2.2.2) och Duolingo (se 2.2.3). I följande 

avsnitt beskrivs hur affären samt mynt fungerar i denna version. 

 

Figur 5 Affär i gamification-versionen 

I affären tillåts användare spendera de mynt tjänat ihop. Detta görs genom att besöka spelets 

affär (vilken i spelet benämns ”shop”) (Figur 5). Det finns tre olika saker att köpa i affären 

och alla dessa bidrar med en kosmetisk uppgradering till spelarens skepp; 

 ”Cockpit” förser skeppet med en cockpit vilket representeras av en mindre triangel 

inuti skeppet. 

 ”Cannons” adderar en kanon på vardera sida av skeppet. 

 ”Wings” lägger till en vinge på vardera sida av skeppet. 
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Figur 6 Visuella uppgraderingar 

Alla dessa uppgraderingar köps med de mynt som spelaren belönas med då hon besegrar en 

fiende. Alla uppgraderingar kostar olika mycket mynt och priset sträcker sig ifrån 10 till 20 

mynt. Priset på varje uppgradering är baserat på hur stor skillnad rent visuellt de bidrar med. 

Då spelaren köpt alla uppgraderingar ser hennes skepp mer avancerat ut vad det gjorde vid 

spelets start (Figur 6) men utöver den kosmetiska skillnaden bidrar inte uppgraderingarna 

med några andra fördelar. 

4.1.3 Glosförhör – Serious Game 

I den andra versionen är implementeringen av mynt och affär baserad på de förslag som 

Jensen (2012) lägger fram och uppgraderingarna har därmed integrerats till större del med 

spelets gameplay. I följande avsnitt beskrivs hur dessa aspekter skiljer sig ifrån den andra 

versionen. 

 

Figur 7 Affär i serious game-versionen 
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Den mest markanta skillnaden mellan de båda versionerna är att de uppgraderingar som kan 

köpas i affären (Figur 7) i denna version, utöver de kosmetiska skillnaderna som beskrevs i 

föregående avsnitt, är integrerade i spelets gameplay och förser spelaren med spelmekaniska 

fördelar. Även i denna version finns tre olika uppgraderingar att köpa i affären och alla 

påverkar spelupplevelsen på ett eller annat sätt; 

 ”Increased health” ger spelaren två extra liv och tillåter därmed spelaren att släppa 

igenom fler fiender utan att förlora. Ger samma kosmetiska uppgradering som 

”cockpit”.  

 ”Slowing shots” bidrar till att en fiende endast rör sig hälften så fort då den har 

träffats av ett skott. Ger samma kosmetiska uppgradering som ”cannons”. 

 ”Time freeze” tillåter spelaren att helt avstanna alla fienders förflyttning en gång per 

nivå. Fienderna står stilla i fem sekunder och återupptar därefter sin normala 

hastighet. Ger samma kosmetiska uppgradering som ”wings”. 

Likt föregående version är alla uppgraderingar prissatta mellan 10 och 20 mynt. Alla 

uppgraderingar är designade för att hjälpa spelaren genom att på ett eller annat sätt förse 

denne med mer tid men inte hjälpa användaren att komma ihåg de olika översättningarna. 

Detta leder till att användaren ges mer tid att komma ihåg och skriva in olika översättningar 

men om de inte har lärt sig de glosor som lärs ut kan de fortfarande inte att klara nivåerna. 

Detta var något som ansågs fördelaktigt då syftet med ett glosförhör i vanliga fall är att lära ut 

ord. Att ge spelaren hjälp genom att exempelvis fylla i särskilda bokstäver i orden gör det 

mindre viktigt för användaren att helt memorera alla glosor och detta är därför något som inte 

implementerats. 

4.2 Avvägningar 

Det har gjorts en stor mängd avvägningar under utvecklingsprocessen gällande designen och 

funktionaliteten hos de produkter som utvecklats. Fokus har i första hand legat på att skapa 

två produkter mellan vilka det går att göra en rättvis jämförelse och på så sätt utvärdera 

studiens hypotes. Detta innebär att aspekter så som underhållningsvärde och funktionellt 

optimala lösningar i vissa fall. Ett tydligt exempel är hur användarens inmatning hanteras i de 

båda versionerna. 

Liksom beskrivs i tidigare avsnitt hanterar spelen inte hela ord utan snarare enskilda tecken. 

Detta är en suboptimal lösning för ett glosprogram då det inte tillåter användaren att se över 

sitt svar och rätta till eventuella stavfel innan svaret bedöms av programvaran. En alternativ 

lösning hade kunnat vara att tillåta användaren att skriva hela ord i en redigerbar textruta och 

låta användaren själv bestämma när ordet bedöms, exempelvis med ett specifikt knapptryck. 

Detta var dock något som valdes bort då den teckenbaserade rättningen helt enkelt gjorde 

spelen mer underhållande.  

Denna avvägning är baserad på en av de riktlinjer Jensen (2012) tagit fram. Han menar att det 

är viktigt att prioritera användarens upplevelse före själva användandet av ett system. 

Användning av systemet bör inte prioriteras över att ge användaren en belönande upplevelse. 
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Att bidra med ett funktionellt felfritt glosförhör bör alltså enligt Jenssen därför inte prioriteras 

över att göra spelet så underhållande som möjligt. Av denna anledning har det 

teckenbaserade systemet valts istället för att låta användaren skriva in hela ord. Att inte ha 

några skillnader gällande grafik eller placering av objekt i de olika versionerna är också en 

åtgärd som vidtagits för att isolera skillnaderna mellan spelen till hur uppgraderingarna 

fungerar. 

En annan av de större avvägningarna som gjorts gäller vilka gamification-element som skulle 

implementeras. Mynt och poäng var slutligen de två spelelement som implementerades. Mynt 

fungerar som en form av valuta medan poäng används för att ge ett mätbart värde över 

spelarens prestation och för att låsa upp nya nivåer. Detta beslut baserades till stor del kring 

vilka element som använts inom tidigare produkter som uppnått framgång med gamification. 

Poängsystemet baseras på det som används i Khan Academy (Khan Academy, Inc, 2006) 

medan valutasystem är ett väldigt vanligt förekommande fenomen inom gamification som 

bland annat med stor framgång användes av DevHub (se 2.2.1). Poäng valdes till stor del för 

att det i många tidigare fall visat sig ha en förmåga att motivera. Det har bland annat använts 

tidigare i skolmiljö där betyg gjorts om till poäng och använts för att motivera studenter 

(Sheldon, 2010).  

 

Figur 8 Tidig version av glosförhör 

Vilka gamification-element som varit närvarande i de två versionerna är något som har 

kommit att ändras flera gånger under utvecklingsprocessen. I en tidig version (Figur 8) 

belönades spelaren med erfarenhet för varje nivå denne klarade av. Hur mycket erfarenhet 

användaren hade representerades av en rektangulär mätare vilken fylldes i allt eftersom 

spelaren fick mer erfarenhet. Detta element togs dock bort i senare versioner i förmån för att 

istället implementera de mynt vilka finns i de nuvarande versionerna. 
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Ett annat element som skulle ha varit av intresse att implementera är achievements. Även 

detta har använts till stor framgång av Khan Academy (Khan Academy, Inc, 2006) som 

belönar sina användare med achievements. Bland annat för att ha sett ett visst antal videos på 

sidan eller att ha klarat ett visst antal tester. Bayliss och Schwartz (2009) menar även att 

achievements är en bättre form av betygsättning än ett numeriskt värde, i alla fall i en 

skolmiljö. Achievements kom dock till slut att utelämnas från implementering utav ett flertal 

anledningar, vilka kommer att diskuteras i större detalj.  

Jenssen (2012) argumenterar för att achievements och andra gamification-element måste vara 

relevanta och ha betydelse för användaren för att de ska vara åtråvärda. Det är inte de 

achievement som delas ut som är utav betydelse utan den handling som utförts för att förtjäna 

den. En olympisk medalj har ett stort värde därför att det krävs en stor prestation för att 

förtjäna dem. Hade de bara delats ut till slumpmässigt valda personer hade de inte varit av 

lika stort värde då det inte krävts någon ansträngning för att förtjäna dem. Den 

bakomliggande aktiviteten måste ha betytt något för att priset skall ha ett värde (Jenssen, 

2012). När detta koncept appliceras på spel innebär detta att spelaren måste känna någon 

form av koppling till spelet för att aktivt eftersöka eller till någon större grad bry sig om att 

de belönas med en achievement. Det kan exempelvis vara att de finner spelet underhållande 

eller att de tycker att belöningen är värt besväret. Denna typ av koppling är något som är 

svårt att uppnå med ett spel vilket användaren endast spenderat en kvart med och det är 

därför väldigt lätt för achievements att bli något som användarna inte bryr sig om.  

Det är även av stor vikt att hålla studien på en kontrollerbar nivå. Fler element innebär fler 

variabler att ta hänsyn till under testning och analys. Det ansågs därför vara av stort värde att 

hålla antalet variabler att ta hänsyn till så få som möjligt för att försäkra att den slutliga 

analysen kunde bidra till ett sanningsenligt resultat. Av dessa anledningar har achievements 

bortprioriterats i förmån för att implementera mynt och poäng istället. De mynt och poäng 

som finns implementerade är designade för att uppnå ett värde för spelaren då de i serious 

game-versionen aktivt hjälper spelaren eller helt enkelt krävs för att ta sig vidare i spelet. 

Mynt bidrar till att användaren kan köpa uppgraderingar vilka kan vara till stor hjälp för 

spelaren och poäng är något som krävs i båda versionerna för att komma vidare till nästa 

nivå.  

Valet att använda spanska ord i de båda versionerna grundar sig i att det är två språk som 

förmodligen inte känns helt främmande för testdeltagarna. Även om inte alla tidigare studerat 

spanska är chansen stor att de i alla fall kommit i kontakt med språket vid något tillfälle vilket 

kan bidra till mer familjär känsla än om hon presenterats inför ett helt främmande språk. 

Syftet med denna studie är inte att undersöka hur väl programvaran lär ut dessa ord utan 

snarare användarnas motivation att samla poäng och mynt. Det är därför inte av särskilt stor 

betydelse om en användare känner till ett fåtal av de ord som används i de båda versionerna 

sedan innan. 
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5 Analys 

Totalt har testet utförts på 12 olika personer. Åldern på dessa testpersoner sträckte sig från 

19-27 år med en könsfördelning på sex män samt sex kvinnor. Testpersonerna har uteslutande 

varit studenter, något som kan ses som både positivt och negativt. En nackdel med detta är att 

resultaten från denna studie endast är representativa för denna särskilda grupp. Det går 

därmed inte med säkerhet att säga att dessa resultat ger en rättvis representation av andra 

grupper av människor med andra bakgrunder samt preferenser. En positiv aspekt med ett så 

pass homogent urval av människor är att testdeltagarnas erfarenhet av både datoranvändning 

och datorspel ligger på en relativt jämn nivå. Detta bidrar till att anomalier eller avvikande 

resultat inte beror på att testpersonerna är helt oerfarna inför de koncept eller den miljö som 

testet utspelar sig i. I huvudsak har testerna fokuserat på att undersöka tre aspekter; 

 Hur underhållande testdeltagarna finner respektive version. 

 Hur motiverade de är att samla poäng i respektive version. 

 Hur motiverade de är att samla mynt i respektive version. 

Varje testdeltagare har fått värdera var och en av dessa aspekter med ett värde från ett till 

fem, där fem innebär mycket underhållande/motiverande och ett innebär inte alls 

underhållande/motiverande. I denna del presenteras samt analyseras resultatet av testerna. 

För att ge en översikt över vilka värden som testerna resulterat i presenteras först 

medelvärden för alla de tre undersökta aspekterna (Figur 9) varpå en mer detaljerad analys av 

varje område följer. 

 

Figur 9 Medelvärden 

Endast vid en första anblick går det att se att det inte existerar några enorma skillnader mellan 

de två olika versionerna. Medelvärdet skiljer inte med mer än en halv enhet för någon av de 
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undersökta aspekterna. Dessa skillnader är inte stora nog för att en säker slutsats skall kunna 

dras. Det finns dock en del intressanta aspekter gällande varför resultaten ser ut som de gör 

vilka inte syns i medelvärdet. Varje ämne bör därför analyseras individuellt.  

 

Figur 10 Alla testdeltagarnas underhållningsvärde för gamification-versionen. 

 

Figur 11 Alla testdeltagarnas underhållningsvärde för serious game-versionen. 

Vad det gäller underhållningsvärdet för respektive version visar resultatet från testningen 

(Figur 10 och 11) inte på några markanta skillnader. Totalt har en person värderat 

underhållningsvärdet en enhet lägre för gamification-versionen. Detta bidrar till att 

genomsnittsvärdet för hur underhållande testdeltagarna fann serious games-versionen är 
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högre än för gamification-versionen. Det är dock en väldigt liten skillnad och det går inte att 

dra några säkra slutsatser utifrån detta. Det finns risk för att denna skillnad helt enkelt beror 

på hur de olika testdeltagarna uppfattat enkätens värderingar, hur generösa de vanligtvis med 

omdömen eller helt enkelt dagshumör. Med andra ord är skillnaden inte tillräckligt markant 

för att en välgrundad slutsats ska kunna dras. I övrigt är det värt att notera att mjukvaran som 

studerats i denna studie i grund och botten är ett glosförhör och de relativt höga siffrorna bör 

därför ses som någon form av bedrift. 

 

Figur 12 Alla testdeltagarnas motivation att samla poäng för gamification-
versionen. 

 

Figur 13 Alla testdeltagarnas motivation att samla poäng för serious game-
versionen. 
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Motivationen till att samla poäng (Figur 12 och 13) är generellt sätt väldigt hög hos 

användare av båda versionerna, något som resulterat i att medelvärdet för testdeltagarnas 

motivation att samla poäng endast skiljer sig med mindre än en halv enhet. Anledningen till 

den höga motivationen inför att samla poäng framhävs tydligt utifrån de intervjuer som 

utförts. Poäng är något som behövs för att ta sig vidare i spelet och låsa upp nya nivåer. Det 

är alltså nödvändigt att samla poäng för att nå det mål som varje testdeltagare har under 

testsessionen, det vill säga att klara av alla nivåer. Alla testdeltagare utan en angav att poäng 

var nödvändigt för att ta sig vidare som anledning till sin höga motivation. 

Vid en närmare analys av graferna för testdeltagarnas motivation till att samla poäng (Figur 

12 och 13) finns det dock ett svar som särskiljer sig markant från alla de andra som testade 

samma version.  Testperson 7 har värderat sin motivation att samla poäng med en tvåa, långt 

lägre vad de andra värdena. Detta var också den enda utav alla testpersoner som inte angav 

att poäng var nödvändiga för att klara spelet som anledningen till sin motivation (eller snarare 

avsaknad av) för att samla poäng. Denna avvikelse gör detta till ett intressant specialfall. 

Testperson 7 hade den överlägset snabbaste tiden av alla deltagare och lyckades klara av alla 

spelets nivåer på endast fyra minuter (den näst snabbaste tog dubbelt så lång tid på sig). 

Under intervjun angav testperson 7 att anledningen till att han inte var motiverad till att samla 

poäng var för att inte tyckte spelet var tillräckligt utmanande och att det helt enkelt inte 

krävdes att han la någon fokus på poängen.  

 

Figur 14 Alla testdeltagarnas motivation att samla mynt för gamification-
versionen. 
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Figur 15 Alla testdeltagarnas motivation att samla mynt för serious game-
versionen. 

Motivationen att samla mynt (Figur 14 och 15) var i genomsnitt lägre än för att samla poäng 

för båda versionerna. Något som en majoritet av testpersonerna uppgav berodde på att mynt 

helt enkelt inte behövdes för att klara av spelet. Mynten sågs av en majoritet av 

testpersonerna som ett sidoelement som inte var nödvändigt för att nå målet. Vad som dock 

är intressant med detta resultat är dock att det helt strider mot denna studies hypotes. 

Enligt denna studies hypotes skall sammankoppling mellan gamification-element och 

gameplay ge användarna högre motivation. Resultatet från testningen tyder dock på det 

motsatta. Genomsnittet för motivation inför att samla mynt var marginellt högre för 

gamification-versionen. Resultatet innebär dock inte att hypotesen med säkerhet kan 

falsifieras då det finns en väldigt tydlig anledning till att resultatet ser ut som det gör. Det har 

tidigare nämnts att medelvärde är ett mått som är väldigt känsligt för extremvärden då dessa 

kan bidra till ett missvisande resultat. Det är precis detta som sker i det här fallet. 

Testperson 4 har satt sin motivation till att samla mynt till en femma, vilket är långt högre än 

alla vad alla andra testdeltagare värderat sin motivation. Denna femma höjer enskilt 

medelvärdet med en halv enhet. Detta betyder dock självklart inte att detta värde bör bortses 

från, alla har personer har olika uppfattningar och åsikter. 

I den efterföljande intervjun uppgav testperson 4 att anledningen till den stora motivationen 

till att samla mynt var att han trodde uppgraderingarna han köpte skulle ge honom en fördel i 

spelet och att han var nu i efterhand besviken över att de inte gjorde det. Detta fenomen är 

något som även återfinns hos testperson 1 som under intervjun berättade han var mycket 

motiverad att samla mynt tills han märkte att uppgraderingarna han köpte inte gav honom 

några fördelar utöver en kosmetisk uppgradering. Efter att ha insett detta såg han 

uppgraderingarna som poänglösa och hans motivation till att samla mynt sjönk drastiskt. 
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Ovanstående information ger en tydligare överblick kring varför resultaten ser ut som de gör 

men de innebär inte heller att hypotesen bör valideras. Faktum är att de testpersoner som 

använde serious game-versionen inte heller kände särskilt hög motivation inför att samla 

mynt. Anledningarna till varför de inte var motiverade varierade från att testpersonen ville 

klara spelet utan någon form av hjälp till att de var så fokuserade på att lära sig alla glosor att 

de helt enkelt glömde av att uppgraderingarna existerade. Den högsta värderingen var en fyra 

vilken testpersonen motiverade med att han ansåg det underhållande att uppgradera skeppet 

men såg det inte som något som var nödvändigt. Två av deltagarna valde dock att fortsätta 

spelet även efter att de klarat alla nivåer för att låsa upp alla uppgraderingar. 

 

Figur 16 Jämförelse mellan resultaten för gamification-versionen baserat på 
kön. 
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Figur 17 Jämförelse mellan resultaten för serious game-versionen baserat på 
kön. 

Då resultatens medelvärde delas upp baserat på testpersonernas kön (Figur 16 och 17) går det 

att se två märkvärda skillnader. Män var i genomsnitt mer motiverade att samla poäng än 

kvinnor i gamification-versionen medan situationen var omvänd i serious game-versionen. 

De kvinnliga testdeltagarna var även markant mer motiverade att samla mynt i serious game-

versionen. Det bör dock inte dras några förhastade slutsatser gällande eventuella 

könspreferenser. Det existerar ett extremvärde inom den grupp män som testade serious 

game-versionen och detta i samband med att genomsnittet endast är baserat på tre personer 

bidrar till att extremvärdet sänker genomsnittet markant. I övrigt är resultaten relativt lika 

mellan de två olika könen och även om små skillnader existerar är det omöjligt att dra en 

trovärdig slutsats från genomsnitt baserat på så små grupper. 

De värden som testerna resulterat i tyder på att den hypotes som denna studie ämnar 

undersöka bör falsifieras. Resultatet tyder på, i alla fall för detta spel, att sammankopplingen 

som gjorts mellan mynt och gameplay varken höjer eller sänker användarens motivation till 

att samla mynt. Att endast efter dessa tester falsifiera teorin vore dock en aning förhastat. De 

tester som utförts för denna studie har gjorts på en väldigt liten skala människor med samma 

sorts bakgrund vilket innebär att de resultat testen givit endast återspeglar en lite homogen 

grupp människor. Större tester med mer människor av olika bakgrund och med olika 

datorvana skulle behöva utföras. Vilket framtida arbete som kan utföras diskuteras dock att 

mer i detalj i ett senare avsnitt (se 6.2). 
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt ges en sammanfattning över studiens resultat. Eventuella orsaker och slutsatser 

som kan dras från resultatet, vad detta resultat kan användas till och vilka aspekter som är 

intressant för fortsatt undersökning diskuteras. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet med denna studie har varit att undersöka huruvida det går att öka en användares 

motivation till att samla gamification-element så som mynt och poäng genom att 

sammankoppla dem med gameplay. För att undersöka detta har ett serious game med två 

olika implementeringar av mynt skapats. Den första av de två implementeringarna är skapad 

för att efterlikna mycket av tidigare utförd gamification, vilket innebär att de mynt som 

användaren belönas med i spelet endast går att använda för att köpa kosmetiska 

uppgraderingar. Den andra är grundad i de förslag som Jenssen (2012) ger gällande att 

element så som mynt och poäng kan ges ett större värde genom att koppla dem till gameplay. 

Detta har undersökts med ett antal tester. Under varje testsession har respektive deltagare fått 

testa en av de två versionerna och därefter fått värdera hur underhållande spelet var samt hur 

mycket motivation till att samla mynt och poäng de kände. Det är dock svårt att dra en 

definitiv slutsats ifrån de resultat som testerna givit. Värdena tyder dock på att det varken ger 

någon större ökning eller minskning av motivationen hos användaren. Det bör dock noteras 

att denna studie utförts på en väldigt liten skala och även om resultatet tyder på att hypotesen 

bör falsifieras är detta något som inte går att göra förrän en större och mer genomgående 

undersökning gjorts. 

6.2 Diskussion 

Trots att undersökningens inte styrker studiens hypotes är det för tidigt för att helt falsifiera 

den. Resultatet från undersökningen tyder på att huruvida gamification-element är kopplade 

till gameplay eller ej inte har någon markant effekt på användarens motivation. Det går dock 

att finna ett stort antal intressanta aspekter i de intervjuer som utförts vilka antyder på att det 

hela inte är så simpelt som det verkar. 

Inte mindre än hälften av testdeltagarna som testade gamification-versionen uppgav att de till 

en början var motiverade till att samla mynt men tappade denna motivation då de insåg att 

uppgraderingarna de kunde köpa endast var kosmetiska. Detta i sig självt styrker studiens 

hypotes men står dock i kontrast mot testresultaten från serious game-versionen. Utav 

testpersonerna från serious game-versionen var det endast en tredjedel av alla tillfrågade som 

värderade sin motivation till att samla mynt med högre än en trea. I genomsnitt kände 

testpersonerna som fått testa serious game-versionen mindre motivation inför att samla mynt 

jämfört med de som testat gamification-versionen, vilket talar emot studiens hypotes. 

Totalt sett var det fyra deltagare som angav att de hade ganska hög eller högre motivation till 

att samla mynt. Det är dock utifrån tillgänglig information är det svårt att binda alla dessa 

fyra deltagare till någon speciell aspekt. Att testdeltagare som testat gamification-versionen 



 36 

och till en början hade hög motivation att samla mynt men därefter tappade en del av denna 

är dock ett fenomen som återkommit ett flertal gånger under undersökningen. Detta går att 

koppla tillbaka till vad Jensen (2012) förespråkar gällande gamification. För att användare 

skall bli motiverade att aktivt utföra handlingar för att bli belönade med exempelvis mynt 

eller poäng så måste dessa element ha ett värde för användaren. För ovan nämnda grupp av 

deltagare var uppgraderingarna till en början något som de var intresserade att köpa och 

mynten fick därav ett värde. Efter att ha insett att uppgraderingarna endast är kosmetiska blev 

uppgraderingarna inte lika åtråvärda längre och även mynten tappade sitt värde. 

Därmed inte sagt att detta gäller för alla implementeringar utav kosmetiska uppgraderingar. 

DevHub (se 2.2.1) är bara ett av ett flertal exempel över implementeringar av gamification 

vilka lyckats skapa åtråvärda kosmetiska uppgraderingar. Det finns ett flertal anledningar till 

att de kosmetiska uppgraderingar som finns i mjukvaran utvecklad för denna studie inte är 

lika åtråvärda som andra i implementeringar. För att klara de spelen krävs det att användaren 

fokuserar på spelets fiender. Detta gör att spelarens fokus väldigt sällan ligger på sitt eget 

skepp och de kosmetiska uppgraderingar som köpts. Flera testpersoner har hävdat att de 

rentav glömt av uppgraderingarna och detta kan vara en aspekt som bidragit till den relativt 

låga motivationen inför att samla mynt. Utöver det är grafiken i spelen som skapats för denna 

studie inte särskilt avancerad utan består huvudsakligen av enkla geometriska former. De 

kosmetiska uppgraderingarna ger spelarens skepp ett lite mer komplext utseende men det är 

inte säkert att detta sker i tillräckligt hög grad. 

Motivationen inför att samla poäng har överlag varit hög för båda versionerna. Intervjuerna 

tyder på att detta beror på att poäng är något som behövs för att ta sig vidare i spelet. Poäng 

blir därför inte något alternativt element likt mynten då det faktiskt krävs för att slutföra det 

mål som varje testdeltagare har, det vill säga att klara alla nivåer. Endast en av alla 

testdeltagare var inte motiverad till att samla poäng. Detta tycks dock ha berott på att denna 

deltagare inte hade några som helst svårigheter med att klara av spelets nivåer och därmed 

nästan helt glömde av att poängen faktiskt existerade. Att koppla samman progression med 

element från gamification är därmed något som tycks vara effektivt för att höja motivationen 

att samla dem. 

Trots allt var det dock en minoritet som någon gång ansåg sig ha hög motivation till att samla 

mynt och det bör därför analyseras varför resterande deltagare inte kände sig motiverade. 

Resultatet från intervjuerna visar att den vanligaste anledningen till avsaknad av motivation 

inför att samla mynt är att testpersonen helt enkelt glömde av att både mynten och 

uppgraderingarna existerade. De spel som skapats för denna studie går liksom nämnt ut på att 

användaren skall lära sig 15 olika spanska ord. Att göra detta under 15 minuter är något som 

kräver relativt hög koncentration och är den anledning som en stor del av testdeltagarna 

angav till att de glömde av mynten. 

Den bakomliggande tanken med att göra spelen så utmanande var att uppmuntra användare 

till att faktiskt köpa uppgraderingar för att göra spelet enklare. Liksom nämnt tycks detta 

dock resulterat i att användarna fokuserat så hårt på att klara av spelets utmaningar att de helt 

glömt av uppgraderingarna istället. En av testdeltagare var inte motiverad till att samla mynt 
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för att hon helt enkelt ville klara av spelet utan någon form av hjälp. Hon såg det som en 

utmaning att klara spelet utan hjälp och ansåg det därmed vara nära inpå att fuska att köpa 

uppgraderingarna. 

Det är också troligt att mynten i de båda versionerna helt enkelt hamnade i skymundan inför 

det gameplay som presenterades. Vilket kan ha bidragit till att de helt missat mynten. Om 

detta är fallet innebär det inte är fördelaktigt att implementera gameplay inom gamification 

då det tar bort fokus från de positiva förstärkningar som presenteras. Liksom nämnt handlar 

gamification om att vägleda och uppmuntra användare att utföra särskilda handlingar inom 

ett system. Om gameplay tar bort fokus från de element som är menade att fungera som 

belöningar går det emot själva syftet med gamification och gör därmed mer skada än nytta. 

Att användarna i så många fall glömt bort att mynt och uppgraderingar existerat är något som 

gör resultaten svårtolkade. Det hade istället varit att föredra att alla användare hela tiden var 

medvetna om mynten samt uppgraderingarna och därefter gjorde ett aktivt val att inte 

fokusera på dessa aspekter. Det är därmed osäkert hur resultatet av undersökningen hade sett 

ut fall testdeltagarna faktiskt kom ihåg mynten. Dock liksom diskuterades tidigare kan detta 

helt enkelt vara en indikation för att gameplay helt enkelt tenderar att ta en stor del av 

användarnas uppmärksamhet vilket leder till att andra element glöms bort. 

Valet att använda ett serious game för denna studie är något som skulle kunna ses som 

underligt. Det går att argumentera för att det hade varit till studiens fördel att även undersöka 

en mjukvara vilken inte innehåller gameplay. Det hade varit av intresse att jämföra hur 

användares motivation skiljer mellan mjukvara som har, och inte har gameplay. I nuläget 

lämnar resultatet fortfarande en stor mängd frågor obesvarade, bland annat huruvida det var 

spelens gameplay som gjorde att testdeltagarna glömde av mynten eller om de helt enkelt inte 

fann de intressanta. Sammanfattningsvis tyder resultatet från denna studie på att hypotesen 

bör falsifieras men på grund av studiens storlek kan en säker slutsats inte dras. 

6.3 Användning av studie 

Resultatet från denna studie bidrar med ett antal lärdomar vilka kan vara av nytta. Först och 

främst tyder den på att det existerar grupp som är mer villiga och motiverade till att samla 

gamification-element. Att två personer satt kvar och spelade spelet, även efter att de klarat 

alla spelets nivåer, för att samla mynt nog att köpa alla uppgraderingar bör ses som en tydlig 

indikation på detta. Denna grupp med människor tycks dock inte vara en majoritet. 

Att göra poäng, mynt eller andra element av denna typ till ett något som är nödvändigt för att 

nå spelets mål är ett effektivt sätt att öka spelarens motivation till att samla dem. Om de inte 

är nödvändiga komponenter för att nå spelets mål är det dock viktigt att de fortfarande förses 

med tillräckligt stort fokus då de annars finns risk att spelare helt ignorerar eller glömmer av 

dem. I det stora hela och i samma anda som Jensens (2012) riktlinjer så måste elementen, 

vare sig det är mynt poäng eller achievements ha ett värde för användaren. Att göra dem 

nödvändiga för att klara spelet förser dem med detta värde medan att låta dem hamna i 

skymundan bakom minnesövningar och gameplay inte gör det. 
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6.4 Framtida arbete 

Denna undersökning har bara skrapat lite på ytan av ett stort ämne med många aspekter. 

Gamification är ett framgångsrikt koncept med stort utrymme för utveckling men det behövs 

mer undersökning för att avgöra åt vilket håll denna utveckling bör gå. Att sammankoppla 

gamification-element med gameplay är den aspekt som undersökts i denna studie men det är 

än för tidigt att avgöra huruvida det är rätt håll eller inte. Resultaten tyder på att detta inte ger 

användaren högre motivation, men det är dock troligt att detta kan variera från 

implementation till implementation.  

I denna studie har ett serious game med syfte att lära ut spanska glosor studerats men för att 

verkligen verifiera eller falsifiera hypotesen måste undersökningen breddas och fler typer av 

mjukvara behöver ingå i studien. Det är fullt möjligt att detta fungerar mycket bättre för en 

butiks bonussystem eller i mjukvaran för en träningscykel. Möjligheterna för gamification är 

många och den har en till synes ljus framtid, men för att utvecklingen skall kunna fortsätta 

behövs andra aspekter undersökas. Det kan till exempel visa sig att användare blir mer 

motiverade av att kunna tävla mot sina vänner eller av att få erbjudanden på särskilda 

produkter då de uppnått ett visst antal poäng. Det är enkelt att spekulera kring detta men för 

att med säkerhet kunna dra en slutsats behövs fler undersökningar utföras.  

Först och främst bör ytterligare tester utföras på människor av mer varierad ålder och 

bakgrund. I denna studie har testerna uteslutande utförts på studenter mellan 19 och 27 år 

något som inte är en representativ målgrupp för en majoritet av dagens mjukvara. Det är 

därför av intresse att undersöka en större variation av människor då det kan visa sig att denna 

form av gamification är mer uppskattat hos en annan grupp. Detta är av stort intresse då 

mjukvaruutvecklare kan använda denna information för att avgöra hur de skall implementera 

gamification för att på bästa sätt tillgodose sin målgrupps preferenser. 

Det hade även varit intressant utföra en liknande undersökning på mjukvaror testdeltagare 

redan har en relation till, exempelvis på sociala nätverkstjänster. Liksom nämnts är det av 

stor vikt att användare värderar de element som gamification tillför. Detta är en aspekt som är 

svår att uppfylla i ett test som pågår under en så pass kort tid med en mjukvara som 

användarna aldrig tidigare rört. Genom att undersöka hur detta skulle fungera i en mjukvara 

testdeltagarna redan har en god relation till elimineras dock detta problem.  

Att utföra undersökningar som pågår under en längre tid för att se hur användarens 

uppfattning förändras med tiden är också en aspekt som är av stort intresse. Gamification 

utförs i en majoritet av fallen på system som är designade för att användare skall använda 

dem mer än en gång vilket är ett element som inte återspeglas i denna studie. En studie av 

denna typ skulle kunna ge resultat vilka inte har varit möjliga att uppnå i denna 

undersökning. 
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 I 

Appendix A -  Utkast för Enkätfrågor 

Svara på följande frågor efter du spelat spelet: 

1. Ålder:  

2. Kön:  

3. Hur många timmar ägnar du i genomsnitt åt att spela spel varje vecka? 

4. Vilken typ av spel föredrar du att spela?  

5. Kände du att du fick tillräckligt med tid att använda programvaran? 

Följande frågor besvaras på en skala mellan 1-5 varav siffrorna representerar: 

1 - Inte alls underhållande/motiverande 

2 - Inte särskilt underhållande/motiverande 

3 - Ganska underhållande/motiverande 

4 - Undehållande/Motiverande 

5 - Väldigt underhållande/motiverande 

 

6. Hur underhållande tycker du det spel du testade var? (1 -5)  

7. Hur motiverad till att samla poäng kände du dig? (1 -5) 

8. Hur motiverad till att samla mynt kände du dig? (1 -5) 

 



 II 

Appendix B -  Frågor för semistrukturerad intervju 

Vad var anledningen till att att du kände dig/inte kände dig motiverad till att samla poäng?  

Vad var anledningen till att att du kände dig/inte kände dig motiverad till att samla mynt? 

 

 



 III 

Appendix C -  Glostest 

Översätt följande engelska ord till spanska: 

Dog –  

Tiger -  

Mosquito  -  

Cat -  

Monkey -  

Horse -   

Zebra –  

Bear -  

Whale -  

Giraffe -  

Hare -  

Elephant -  

Kangaroo - 

Seal -  

Bee –  

 


