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Förord
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kasta ut våra laptops från elfte våning. Ytterligare vill vi ge ett tack till respondenter
och de individer vi mött i samband med intervjuer och utvärdering, ni vet vilka ni är.
Patrik L Markstedt
Halmstad 2017-12-07

Simon Turesson
Halmstad 2017-12-07

II

Abstrakt
Världen står inför en framtid där det enskilda resandet måste minska i och med att
koldioxidutsläppen ökar och luftkvaliteten försämras. Resor med mobilitetstjänster
kan vara ett sätt att resa hållbart och därmed adressera våra hållbarhetsproblem.
Mobilitetstjänster kombinerar flera färdsätt i en och samma tjänst, utmaningen med
nya resetjänster är att motivera användare till anpassning av sitt beteende gentemot
färdmedel och behov, samt att få dem att engageras till en långsiktig användning. För
att mobilitetstjänster ska fungera i samhället krävs det att de engagerar användarna
till att förändra sina resvanor, exempelvis genom incitament som visar på att ett
alternativ är bättre än ett annat. Att resa med mobilitetstjänster som kan visa på
konsekvenser vid val och nyansera information kan vara en lösning på utmaningen
med enskilda resor och otydlig information till användare. Spelifiering har tidigare
använts i digitala tjänster som ett sätt att öka engagemang och motivation -därför
finns det potential att använda det i kontexten mobilitetstjänster med. Studien har
undersökt hur spelifiering som verktyg kan öka transparensen vid val. Med en
designorienterad ansats har kvalitativa intervjuer och utvärdering legat till grund för
studien. Fyra riktlinjer har identifierats genom en förstudie. Riktlinjerna
utvärderades i en prototyp som representerade en spelifierad digital tjänst för
mobilitetstjänster, där användares val i tjänsten var i fokus.
Nyckelord: mobilitetstjänster, spelifiering, riktlinjer, transparens
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Abstract
Our planet has some serious climate issues, including an increase of carbon dioxide
pollution, which is mainly caused by ineffective personal transports. By increasing the
use of Mobility services that distribute information to the user in an engaging way
and showing consequences by choices in the service, we could increase the
attractiveness of more efficient transportation. Mobility as a service combines all
kinds of transportation into one single service and subscription. The current issue
with new mobility services is that they need incentives to motivate the user to change
their behaviour and engage in long-term use.
To make mobility as a service more widely adopted, we could use gamification as a
tool to give the user choices in the form of transparent information. By clearly
showing how a user’s commuting habits can impact the environment, we can provide
an opportunity for them to become much more engaged and motivated. The user will
then have the tools to make the right choice at the right time as it relates to their
transportation needs.
This study has researched how we can use gamification as a tool to display relevant
information transparently to the user and increase their motivations through
grounded choices. Additionally, this study was informed by a design oriented
approach conducted through interviews, evaluation through a prototype and user
interviews. Four guidelines have been identified through the pre-study. The
guidelines were then evaluated by users with a prototype of a mobility as a service
application. The four guidelines acted as a support while using gamification to
transparently display information and motivate the user’s choices.
Keywords: mobility as a service, gamification, guidelines, transparency
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1 Inledning
Samhället är i behov av hållbara initiativ som svar på den pågående
klimatförändringen [8]. Klimatförändringen visar sig bland annat genom ökande
koldioxidutsläpp, vilket bidrar till smältande polarisar men också försämrad
luftkvalitet i storstadsregioner [1, 2, 8]. Klimatproblemen är bland annat en
konsekvens av allt fler fossildrivna fordon på vägarna. Oavsett om samtliga fordon på
vägarna byts ut till eldrivna alternativ eller andra drivmedelstyper vilka anses vara
av miljövänlig art, så ersätter ett problem endast ett annat utan att tillföra en hållbar
och långsiktig lösning. Undersökningar visar på att det klimatsmarta alternativet ofta
är mer förorenade än den traditionella typen av fossilt drivna fordon på grund av
bland annat smutsigare tillverkningsprocesser och kortare livscykler (Shedroff,
2009).
En typ av förändring som kan adressera problem likt ovan nämnda är att erbjuda nya
sätt att resa på, exempelvis genom mobilitetstjänster. Mobilitetstjänster är ett tjänstedesignat transportsätt där samtliga trafikslag samlas under en kostnadsmodell och
en tjänst med syfte att generera intäkter, spara på miljön samt förkorta restid (Sochor,
Strömberg & Karlsson., 2015). I dagsläget finns det endast en tjänst som kan klassas
som mobilitetstjänst [7]. Tjänsten heter Whim och kombinerar fria kollektiva resor
tillsammans med ett antal krediter att använda till hyrbil eller taxi [7]. Tjänsten ger
tillgång till en resplan med varierande färdmedel till en fast månadskostnad där
enskilt ägande elimineras och individen ges tillgång till rätt färdmedel efter syfte och
behov (Sochor et al., 2015). Mobilitetstjänster dras med utmaningar i form av
svårigheter för användare att förstå tjänsten, där användare måste skapa sig nya
vanor. För att skapa ett incitament till användning av mobilitetstjänster krävs att
engagemang och förståelse för konsekvenser av de val som en användare gör i en
tjänst (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). När många alternativ samlas under
en tjänst, kan nya problem uppkomma för användaren i form av mängden val.
Problematiken av mängden val i mobilitetstjänster kan adresseras genom att tillämpa
spelifiering som ett verktyg för att öka transparensen. Med spelifiering kan valen i
tjänsten exempelvis poängsättas och på så sätt blir konsekvenserna av valen
greppbara för användaren, därmed stöds användaren till att göra hållbara val.
Med spelifiering avses tillämpningen av integrerade spelifierade lager i en artefakt.
Spelifieringen verkar som motiverande faktor och som incitament för användning,
med syfte att driva användare mot abstrakt formulerade mål (Deterding et al., 2011;
Morschheuser, Hamari, Werder, & Abe, 2017). Genom att integrera spelmekanik och
spelelement från traditionella teve-, data-, och brädspel i digitala tjänster kan
användare motiveras till att stanna kvar i en tjänst och utöver det prestera för att
utmana sig själva och andra (Deterding et al., 2011). I relation till mobilitetstjänster
är valet av färdmedel en uppgift vilken tar användaren till en specifik destination men
på varierande sätt. När en användare ställs inför ett specifikt val där alternativen är
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många och varierande i sin utformning krävs det av en tjänst att den kan assistera
användaren till att ta väl grundade och hållbara val.
Morschheuser et al. (2017) beskriver att det behövs mer forskning på hur spelifiering
ska designas och implementeras. Även Hamari, Koivisto & Sarsa (2014) påpekar att
ny forskning behöver fokusera på hur spelifiering kan implementeras för att
underliggande motivera användare utan att underminera tjänstens syfte. Cunha
Leite, Basto Costa, Meijon Morêda Neto & Arújo Durâo (2016) föreslår hur nya studier
bör undersöka användarens inre drivkrafter, det vill säga drivkrafter utöver
traditionella spelelement som poäng och topplistor. I en studie av Asquer (2014)
påvisas relationen om hur information som ges till användaren vid rätt tillfälle kan
leda användaren till medvetenhet i relation till dess val, vilken är en typ av spelifiering
för att skapa motiverade användare. Att spelifiera utan att ta hänsyn till hur tjänsten
används och vad den används till, tenderar att misslyckas (Hamari et al., 2014; Rojas,
Kapralos & Dubrowski, 2013). För att öka möjligheten till att spelifieringen i en tjänst
får önskad effekt krävs det att spelifieringen uppfattas av användaren som en
holistiskt integrerad helhet (Hamari et al., 2014; Rojas et al., 2013).
Att synliggöra skillnader mellan val i en mobilitetstjänst kan vara ett sätt att
tillfredsställa inre drivkrafter hos användare utan att underminera tjänstens syfte.
Uppsatsen syftar till att använda spelifiering som ett verktyg för att synliggöra
skillnader mellan de val en användare ställs inför i en mobilitetstjänst. Att belysa val
och skapa incitament kan vara ett sätt att motivera användare till att göra hållbara
val. Att använda transparens för att påvisa skillnader i informations betydelse vid
spelifiering har tidigare visat sig påverka användare till förändrade beteenden genom
att de tar ansvar för sina egna handlingar och beslut (Asquer, 2014). Spelifierade
mobilitetstjänster vilka skapar transparens för att leda användare mot hållbara val
har potentialen att, om spelifieringen är korrekt implementerad förändra hur
människor lever i dag för att möta en hållbar framtid. Genom att tillämpa transparens
informeras användarna i en tjänst och tilldelas verktyg för att göra hållbara val där
frågeställningar som: ”vad skall göras?”, ”varför skall det göras?” och ”hur kan det
göras?” behandlas. För att adressera utmaningarna knutet till mobilitetstjänster avser
studien undersöka följande frågeställning:
Hur kan mobilitetstjänster designas för att stödja användare till hållbara val?
Studien, vilken är designorienterad ämnar identifiera riktlinjer för design av
spelifiering i mobilitetstjänster. Riktlinjer vilka kan implementeras i digitala tjänster
där användare behöver stödjas, informeras och medvetandegöras om hur deras
handlingar påverkar i ett större perspektiv, där valen kan ha varierande dimensioner
av hållbarhet.
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2 Litteraturstudie
I litteraturstudien presenteras centrala begrepp, bakgrund och aktuell forskning.

2.1 Mobilitetstjänster och hållbarhet
Mobilitetstjänster avser att knyta samman flera transportslag såsom bil-pool, privat
bil, buss, spårväg, tåg, pendeltåg, cykelpool, etcetera [3]. En integrerad
mobilitetstjänst främjar persontransport och erbjuder planering samt betalning i en
integrerad tjänst. Enligt K2 [3] minskar behovet av att äga och bruka en privat bil vid
användning av mobilitetstjänster. Färre resor med privat bil för att främja kollektivt
resande stödjer också hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Pilotprojekt på mobilitetstjänster har genomförts ibland annat i Göteborg [6], där
projektet UbiGo testades under ett antal månader med goda resultat (Sochor et al.,
2015). Projektet genomfördes med ett antal samarbetspartners inom infrastruktur
och leverantörer av resetjänster (Sochor et al., 2015). Under första kvartalet 2017
lanserades Whim i Finland [7]. Tjänsten är riktad till dem som bor i Helsingfors med
omnejd. Whim inkluderar kollektiva resor, taxiresor och bilpooler till en fast
månadskostnad. Det finns flera nivåer av månadskostnader som inkluderar olika
antal resor per månad [7]. Whim har ingen direkt spelifiering eller utnyttjande av
transparens, det enda karaktärsdraget Whim har till spelifiering är hur användaren i
sin månadskostnad köper “krediter” att distribuera på sina resor under månaden.
Whim tillhandahåller till skillnad från pilotprojektet UbiGo inte lika många
resealternativ, men Whim skriver på sin hemsida att tjänstens utbud kommer att
utökas allt eftersom [7].
Vid design av mobilitetstjänster är det viktigt att ha ett fokus på total hållbarhet, vilket
innebär att i rollen som designer behövs både ekologiska, ekonomiska och sociala
aspekter tas i åtanke vid design. Ekologisk hållbarhet är en av våra största utmaningar
i modern tid (Melville, 2010). Klimatet är hårt utsatt och dagligen sprids information
om hur koldioxidutsläppen måste minska (Melville, 2010). Hållbarhet består dock
inte enbart av ekologi. Shedroff (2009) beskriver hållbarhetens tre aspekter;
ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. För att uppnå en total hållbarhet
behöver de tre aspekterna samverka (Shedroff, 2009). Att designa hållbart kräver
uppoffringar och att designern uppnått alla hållbarhetsmål inträffar sällan (Shedroff,
2009). Genom att mäta hållbarheten kan designers se till att de hållbarhetsmål som
satts upp för projektet följs och efterlevs (Shedroff, 2009). Det är dock inte endast
designerns ansvar att upprätthålla hållbarhetsmål, det är alla individers ansvar att
praktisera hållbar design (Shedroff, 2009). Melville (2010) beskriver hur IS
(Information Systems) fältet bör agera för att sträva efter en hållbar utveckling,
exempelvis genom projekt vars syfte är att stödja en långsiktig hållbarhet. Det finns
projekt där mobiltelefoner används för att spåra resvanor och sedan visualisera hur
“gröna” resvanorna är med “löv” och “träd” (Melville, 2010). Mobilitetstjänster kan
vara ett sätt att uppnå hållbarhetens tre pelare, genom att stödja socialt resande med
en ekonomisk fördelaktig modell där kollektiva resor främjas (Sochor et al., 2015)
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Hållbarhetens tre pelare (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet) sågs tidigare
som vitt skilda, men under de senaste åren har förståelsen för att beakta alla tre
aspekter av hållbarhet ökat (Kuhlman & Farrington, 2010; Shedroff, 2009). De tre
pelarna samverkar som en synergi och vissa hävdar att total hållbarhet inte kan
uppnås om någon av pelarna är svaga (Kuhlman & Farrington, 2010; Shedroff, 2009).
Melville (2010) nämner att dagens hållbarhetsdebatter ofta fokuserar på ekologisk
hållbarhet, något som Lee, Matamoros, Kern, Marks, Luna, Jordan-Cooley (2013)
bekräftar, men föreslår ett bredare perspektiv där alla de tre pelarna tas hänsyn till.
Kuhlman & Farrington (2010) föreslår att slå ihop ekonomisk och social hållbarhet
till välmående (well-being). Genom att slå ihop de två aspekterna och sätta de utanför
den ekologiska hållbarheten kan välmående och den ekologiska hållbarheten ställas
emot varandra. Om välmående och ekologisk hållbarhet balanseras kan
transparensen förbättras (Kuhlman & Farrington, 2010). Det finns dock problem med
att slå ihop ekonomisk och social hållbarhet till välmående i och med att välmående i
många fall är subjektivt och innefattar fler aspekter än vad summan av ekonomisk
och social hållbarhet ger (Kuhlman & Farrington, 2010).

2.1.1 Hållbarhetsprojekt med spelifiering som verktyg
I projektet “Greenify” av Lee et al. (2013) genomfördes studier där spelifiering
applicerades i samhället för att stärka de tre hållbarhetsaspekterna. Studien bestod
av ett spel där individerna i samhället samlade poäng genom att utföra uppdrag som
förbättrade miljön, stärkte social sammanhållning och bidrog till att förbättra
samhällets ekonomi. Poängen som samlades in kunde sedan användas i samhället för
att byta till sig produkter eller tjänster som i övrigt bidrog till samhällets ökade
välstånd. Lee et al. (2013) beskriver även hur den sociala sammanhållningen i
samhället ökade under studien. Eftersom att användarna kollektivt bidrog till att öka
den ekologiska välfärden fick de en känsla av samhörighet och gemenskap. Det är
viktigt att vinkla hållbarheten mot den totala som ett bidrag till en positiv vision
vilken främjar både individens-, och samhällets välstånd (Lee et al., 2013). Samhällen
med gemensamma värderingar om hållbarhet och världsbild kan effektivare arbeta
tillsammans och utbyta idéer för ett hållbart leverne. Därav beskriver Lee et al. (2013)
att total hållbarhet främst nås i sociala sammanhang.

2.2 Transparens
Transparens beskrivs av Cambridge Dictionary som “Kvaliteten att färdigställa på ett
öppet sätt utan hemligheter” [5]. Transparens som begrepp har sin grund i
myndighetsutövning och har enligt Ball (2009) först efter Watergateskandalen på 70talet blivit ett vedertaget begrepp inom den statliga kontexten för att motverka
korruption. Debatten har framför allt drivits framåt genom privata företag och
organisationer i marknadsföringssyfte (Ball, 2009). I och med de sociala nätverkens
intågande i individens vardag har begreppet under senare år fått ytterligare en
dimension, social transparens (Stuart, Dabbish, Kiesler, Kinnaird, & Kang, 2012).
Social transparens syftar på hur transparensen, vilken tidigare omfattade
myndigheter och företagens öppenhet nu transformerats till att omfatta individens
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öppenhet,
genom
informationstillgänglighet
via
sociala
medier.
Informationstillgänglighet är också en av den moderna demokratins byggstenar (Ball,
2009). Det är inte utan att transparens som begrepp har kritiserats, framförallt den
sociala transparensen eftersom den har potential att verka inkräktande på individers
integritet (Ball, 2009).
Transparensen har i studien för avsikt att synliggöra förhållanden och ge användare
förutsättningar för hållbara val, de förhållanden som synliggörs kan vara
förhållanden mellan användares val eller hållbarhetspåverkan av användarens val. I
studiens syfte skapas transparens vilken leder till väl informerade val genom
visualisering av information för användare, synliggörandet av användarens
handlingar informerar användaren om effekten av sina egna val. Transparens i
relation till spelifiering har vid undersökningar som Cunha Leite et al. (2016)
genomfört visats sig ha positiva effekter över individers val för hållbar ekonomisk-,
och social utveckling. Transparensen som integrerades i projektet med att spelifiera
en byggarbetsplats bestod främst av att synliggöra information till användarna, med
spelifieringen som verktyg kunde anställdas progression i arbetet visualiseras och
därmed bli transparent genom hela organisationen (Cunha Leite et al., 2016).
Spelelementen som användes i studien av Cunha Leite et al. (2016) var poängsystem,
topplistor och emblem. Men även en möjlighet att utföra uppdrag testades, vilket
visade sig tas emot bäst när de anställda hade en tydlig uppgift att genomföra (Cunha
Leite et al., 2016). Till en början ansågs spelifieringen och transparensen som
påträngande, flera anställda uttryckte att de inte gillade förändringen, men allt
eftersom anpassade sig de anställda eftersom att de fick se fördelarna med
spelifieringen och transparensen (Cunha Leite et al., 2016). I vår uppsats används
transparens som ett sätt att för synliggöra skillnader mellan val och att synliggöra
konsekvenser av användarens handlingar i mobilitetstjänsten vilket kan leda till
hållbara val.

2.3 Spelifiering
Spelifiering är en term som till en början användes av medieindustrin under 2008
(Deterding et al., 2011). Under senare år har termen spelifiering influerat flera IT
artefakter, bland annat e-learning och digital marknadsföring där det använts för att
öka engagemang och främja motivation genom exempelvis topplistor, nivåer och
emblem (Deterding, 2012; Deterding et al., 2011; Morschheuser et al., 2017).
Spelifiering har sedan etableringen varit ett populärt verktyg att använda för att
främja motivation inom den digitala industrin (Hamari et al., 2014; Morschheuser et
al., 2017). Spelifiering har relaterade begrepp såsom “applicerad spelmekanik” och
“spellager”, därav varierar termen “spelifiering” i betydelse beroende på vilken
kontext den tillämpas i (Rojas et al., 2013). Med hjälp av individers engagemang
relaterat till individens spelande, kan spelifiering motivera till ökad prestation, bättre
fokus och hållbar beteendeförändring (Rojas et al., 2013). Deterding et al. (2011)
beskriver hur spelifiering och “gamefulness” kan användas för att nå kontextbundna
designmål genom att driva användarens beteende mot ett specifikt mål i en tjänst.
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Spelifiering kritiseras ofta för att misslyckas på grund av fragmenterad
implementering (Rojas et al., 2013). I en studie med experter inom spelifiering
påvisas att spelifiering måste integreras holistiskt i kontexten för att lyckas,
fragmenterad spelifiering har en benägenhet att misslyckas (Morschheuser et al.,
2017).
Deterding et al. (2011) definierar spelifiering såsom “Spelifiering är tillämpningen av
speldesignelement i en icke spelrelaterad kontext” (s.10). För att förstå “spelifiering”
bryter vi ner definitionen.
Spelifiering (Gamification) bygger på spelmekaniker, vilka kan variera i betydelse
beroende på kontextuell tillämpning. Sicart (2008) definierar spelmekanik som
designen av metoderna för interaktion med spelets aktuella händelser. Alla de
interaktioner som kan beskrivas med “verb” är spelmekaniker. Till exempel: “att
hoppa”, “att springa”, “ta tag i” (Sicart, 2008). För att motivera användarna krävs
visualiseringar av spelmekaniken i form av spelelement såsom poäng, topplistor,
nivåer eller liknande (Hamari et al., 2014). Spelmekaniken måste alltid agera i
samverkan och balans med teknologin, estetiken i spelet och spelets berättelse för att
skapa förutsättningar för en upplevelse (Schell, 2014).

2.3.1 Spelmekanik
Schell (2014) beskriver att det inte behövs speciella verktyg för mekaniken men
presenterar olika perspektiv för implementering vid speldesign. Perspektiven är
frågor och påståenden att använda vid speldesign, vilka ger stöd och underlättar
arbetet med att designa ett spel. För att möjliggöra en upplevelse i en spelifierad
artefakt krävs spelmekanik (Schell, 2014). Begreppet spelifiering är till stor del
synonymt med “implementering av spelmekanik” och tar relativt liten observans till
“lekbarheten i en spelupplevelse” (Deterding et al., 2011). Spelmekanik är den
viktigaste komponenten vid design av spelifierade artefakter. Spelmekanik är de
regler och verktyg som tillämpas vid spelifiering av tjänster eller produkter baserat i
hur traditionella spel är uppbyggda (Deterding et al., 2011). Spelmekaniken kan
appliceras med spelelement. Spelmekaniken bestämmer hur spelelementen
appliceras, exempelvis hur poäng fördelas, synliggörandet av effekter vid val eller
värdet av en “badge” i relation till handlingen som utförts (Schell, 2014). Spel kan
bestå av flera variationer, såsom “playfulness” och “gamefulness”, där “playfulness”
är spel som spelas för underhållning och i många fall för avkoppling medan
“gamefulness” handlar om spelmekanik som kan appliceras på icke traditionella spel
(Deterding et al., 2011).

2.3.2 Spelelement
Komponenter som används vid speldesign omnämns ofta som spelelement
(Deterding et al., 2011). Spelelement kan ses som strikt eller liberalt utformade där
en synergi mellan de båda ger en realiserbar speldesign vilken kan användas vid
implementering i digitala artefakter. Deterding et al. (2011) föreslår en begränsning
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av spelifiering till att innefatta byggstenar vilka är karakteristiska för merparten av
de traditionella spel som finns idag.
Tabell 1. Exempel på spelelement

Beståndsdel Beskrivning

Motivationsfaktor

Referens

Emblem

Användaren genomför
varierande uppgifter
vilka berättigar till
specifika och unika
belöningar.

Ett bevis för väl
genomförd uppgift.

Topplistor

Användaren kan jämföra
sig med andra användare
och därmed motiveras
till försök att ta sig högre
upp i rankingen.
Genom nivåer kan
användaren naturligt
avancera i spelet och
därmed låsa upp nya
nivåer och förmåner.

En möjlighet till
tillfredsställelse vi
uppnådda
individuella mål.

(Asquer, 2014;
Deterding et al., 2011;
Deterding, 2012; Lee,
Matamoros, Kern, Marks,
de Luna och JordanCooley, 2013;
Morschheuser et al.,
2017)
(Asquer, 2014;
Deterding et al., 2011;
Deterding, 2012; Lee et
al., 2013; Morschheuser
et al., 2017)
(Deterding et al., 2011;
Deterding, 2012; Lee et
al., 2013)

Nivåer

Utforskande av
spelet, för att få en
uppfyllelse när nästa
nivå nås och nya
delar i spelet
framträder.

2.3.3 Spelifiering i praktiken
Det finns flera praktiska exempel där spelifiering har använts för att synliggöra
beteenden och främja medvetna val (Cunha Leite et al., 2016; Lee et al., 2013). Studien
av Cunha Leite et al. (2016) beskriver hur en byggarbetsplats implementerat
spelifiering. Syftet var att tillämpa spelifiering genom hela organisationen för att
skapa en säkrare arbetsmiljö och motiverade medarbetare. Cunha Leite et al. (2016)
beskriver att implementationen gick ut på att applicera spelifiering holistiskt genom
att framför allt tillämpa väl utvärderade spelelement så som topplistor, poäng och
emblem. Spelifieringen integrerades genom hela organisationen och därmed
skapades en naturlig integrering av spelifieringen i användarnas vardag. Att applicera
spelifiering holistiskt framför fragmenterat är en bidragande faktor till lyckad
implementation av spelifiering (Asquer, 2014; Morschheuser et al., 2017;
Raftopoulos, 2015). Enligt Hamari et al. (2014) kan fragmenterad spelifiering i
enstaka fall lyckas, men misslyckas i merparten av fallen eftersom designern inte
utforskar vad som motiverar och driver användare. Spelifiering appliceras ofta på ett
sådant sätt att det inte står i fokus, utan istället agerar som en hjälpfunktion. På grund
av speldesign som implementeras felaktigt och den undermåliga anpassningen till
brukskontexten beräknas upp till 80 procent av projekten innehållande spelifiering
misslyckas (Raftopoulos, 2014).
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För att skapa en lyckad implementering av spelifiering krävs kontextbunden
applicering, där spelifieringen är en integrerad funktion i redan existerande tjänster
(Morschheuser et al., 2017; Rojas et al., 2013). Nuvarande forskning pekar på att
kontexten som spelifiering verkar i är avgörande för lyckad implementation (Hamari
et al., 2014; Morschheuser et al., 2017). För att lyckas med spelifieringen och få
användare att stanna i en tjänst krävs det att spelifieringen är implementerad
holistiskt och inte bara som en del i en tjänst (Hamari et al., 2014; Morschheuser et
al., 2017).
Spelifiering kan enligt Rojas et al. (2013) delas upp i två typer; “spelifiering för
utveckling” och “spelifiering för förbättring”. Där “spelifiering för utveckling”
appliceras för att skapa en ny tjänst och vid “spelifiering för förbättring” används
spelifieringen för att förstärka och förbättra en redan etablerad tjänst eller aktivitet.
Studien som gjorts på spelifiering i en offentlig miljö av Asquer (2014) representerar
en ”spelifiering för förbättring” där medborgare hjälper varandra genom att dela med
sig av information om renligheten i publika miljöer eller deltagande i publika
konsultationsforum. Asquer (2014) beskriver att användarna kan belönas med bland
annat emblem eller poäng. Att dela information i offentlig miljö kan hjälpa till att
skapa meningsfulla upplevelser som kan leda till medvetna val (Asquer, 2014).
Upplevelserna förstärktes enligt Asquer (2014) genom att användarna blev tilldelade
emblem och virtuell valuta som kunde konverteras till fysiska belöningar.
Spelifierade digitala tjänster har även använts för att få medborgare att rädda
nationalparker, med en social sammanhållning och belöningar motiverades
användare till att kollektivt arbeta för bättre förhållanden för nationalparker [4]. Att
påverka till medvetna val är en typ av psykologisk påverkan som eventuellt kan
användas på ett manipulativt sätt (Asquer, 2014). Spelifiering i en icke spelrelaterad
miljö är ett relativt nytt fenomen, därav finns inga dokumenterade långsiktiga
effekter. Enligt Hamari och Eranti (2011) kan de belöningar som ges i spelifierade
artefakter eventuellt ha skadlig effekt på lång sikt, belöningar som kan bestå av
emblem och poäng. I studien påvisas inte effekten precist, men Hamari och Eranti
(2011) lyfter hur det tidigare visat sig att motivation baserad på fiktiva belöningar
kan leda till försvagning av människans drivkraft och eventuellt hämma kreativiteten.

2.3.4 Stöd vid design av spelifiering
Sedan spelifiering infördes som begrepp har det inte funnits några tydliga
designriktlinjer att förhålla sig till. De källor i form av metodiska insikter och
praktiska guider för spelifiering som finns sedan tidigare har inte testats empiriskt
(Morschheuser et al., 2017). De källor som finns sedan tidigare har otydliga
beskrivningar av idé-generering och hur design bör genomföras vid spelifiering.
Studien av Morschheuser et al. (2017) påvisar att riktlinjer och ramverk kan hämma
kreativiteten hos en designer, men enligt de flesta experter hjälper de till att skapa ett
fundament för designen där en designer sedan kan addera sin egen karaktär. Genom
en studie av intervjuer med spelifieringsexperter och analyser av publicerade artiklar
har Morschheuser et al. (2017) grundat tretton designriktlinjer för spelifiering.
Riktlinjerna som presenteras har ett tydligt processfokus och varierar från specifika
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för användarens upplevelse till mer generella rörande idégenereringen av en
spelifierad tjänst. Därav kan studien endast informeras av riktlinjerna och det bör
uppmärksammas att de har ett processfokus.
Ett urval av de processorienterade riktlinjer som presenteras av Morschheuser et al.
(2017):






Förstå användarens behov, motivation, beteende och karaktärsdragen i
kontexten.
Undersök om spelifiering verkligen är det rätta sättet att nå de uppsatta
målen.
Fokusera på användarens behov och mål under idé-genereringen.
Bestäm och använd mätvärden för vald utvärderingsmetod och övervaka
användningen av spelifiering.
Underhåll och optimera spelifieringen.

2.4 Summering av litteraturstudie
För att nå hållbart resande kan mobilitetstjänster som minskar behovet av privat
ägande i ett resesammanhang vara en lösning. Att göra resandet socialt har
potentialen att motivera fler till användning av hållbart utformade mobilitetstjänster.
Riktlinjerna som presenterades av Morschheuser et al. (2017) ger en fundamental
förståelse hur spelifiering bör appliceras holistiskt för att lyckas. Vi kommer att
använda bidraget av Morschheuser et al. (2017) för att informera de riktlinjer som
tas fram i förstudien. Studien av Cunha Leite et al. (2016), tas med i förstudien
eftersom att den använt transparens för att motivera användare. Nedan summeras
fyra nyckelpunkter som litteraturstudien informerat. Nyckelpunkterna är på en
konceptuell nivå och kan ses som förhållningssätt till spelifiering. Vi tar med oss
sammanfattningen av nyckelpunkterna in i förstudien för att informera de riktlinjer
som tas fram.
Nedan presenteras fyra nyckelpunkter som en designer bör ha i åtanke vid
spelifiering.


Vid användningen av den spelifierade artefakten ska användaren uppleva
spelifieringen som holistisk (Rojas et al., 2013; Morschheuser et al., 2017).



Integrera spelmekanik som främjar användaren till medvetna och omedvetna
val (Asquer, 2014; Cunha Leite et al., 2016).



Spelifieringen kan endast användas i den utsträckning den är relevant för
användaren (Rojas et al., 2013; Morschheuser et al., 2017; Lee et al., 2013).
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Använd inte spelmekanik om det inte föreligger tydliga incitament för
användaren. (Hamari et al., 2014; Morschheuser et al., 2017)

10

3 Metod
I metodavsnittet presenteras forskningsansatsen som använts, samt metoder för
insamling av empiri, utvärdering och analys. Metoderna presenteras i relation till etiska
krav och metodkritik.

3.1 Introduktion metod
Studien bestod av en designorienterad ansats där kvalitativ data samlades in.
Riktlinjer för design av mobilitetstjänster upprättades och en prototyp konstruerades
för att sedan utvärderas. Studien delades in i tre delar; litteraturstudie, förstudie med
intervjuer och utvärdering med efterföljande intervju. Litteraturstudien informerade
studien dels genom insikt i nyckelbegrepp och befintliga processorienterade
riktlinjer, men gav även underlag till utformning av intervjuguiden som användes
under förstudien. Baserat på det empiriska materialet från förstudien upprättades
riktlinjer för design av mobilitetstjänster. Riktlinjerna användes sedan för att
konstruera en prototyp som utvärderades med användare i labbmiljö.
Designorienterad forskning kräver utvärdering för att validera resultaten av en
studie (Hevner, March, Park & Ram, 2004). Utvärderingarna följdes upp med
intervjuer där användarna beskrev sin upplevelse av tjänsten. Observationer från
utvärderingar tillsammans med tillhörande intervjuer resulterade i omvärdering och
justering av ett antal riktlinjer. Utvärderingen med tillhörande intervju analyserades
och låg till grund för resultatet.

3.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien gav tydligare insikt i de nyckelbegrepp som användes i studien,
vilka var spelifiering, transparens, mobilitetstjänster och hållbarhet. Källor ställdes
mot varandra och jämfördes för att skapa en flersidig bild av begreppen. Med tidigare
kunskap från litteraturstudien, formades uppsatsen för att inte upprepa tidigare
genomförd forskning samt ge förståelse för problemområdet. De artiklar och böcker
som användes i uppsatsen var från publikationer relevanta för ämnesområdet.
Sökningar efter relevant litteratur genomfördes på Google Scholar och HH Summon.
Artiklarna som användes i litteraturstudien hade ursprung i konferenser eller
journaler, exempelvis CHI och Mis Quarterly. Denscombe (2010) beskriver att
internetkällor bör hämtas från hemsidor med auktoritet och tillförlitlighet, därav
hämtades internetreferenser främst från hemsidor utgivna av myndigheter och
nyhetsbyråer. De nyckelord som användes vid sökning av litteratur var gamification,
transparency, sustainability, mobility services, public transport, frameworks och
guidelines. När litteraturstudien författades var förhållningssättet objektivt och
fokuserade på att inte förvränga materialet medvetet. Översättningar och tolkningar
från engelska till svenska genomfördes noga för att minimera förvrängning.

3.3 Förstudie - Intervju
För att samla in kvalitativ data valdes semistrukturerade intervjuer som metod.
Intervjuerna strukturerades i enlighet med processen som Myers (2013) beskriver
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för semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med syfte att samla in
data för att ge en djupare insikt i kontexten mobilitetstjänster och kollektivt resande,
samt begrepp som hållbarhet, spelifiering och transparens. Intervjuerna var
semistrukturerade med fördefinierade frågor i en intervjuguide. Eftersom
intervjuerna var semistrukturerade anpassades intervjuguiden och följdfrågor
ställdes allt eftersom intervjun fortlöpte. Vid semistrukturerade intervjuer har
undersökaren en tydlig lista på frågor som ska besvaras, men är förberedd på att vara
flexibel och tillåta nya ämnen under intervjun (Denscombe, 2010). För att strukturera
intervjun användes tematisering. De teman som användes baserades på
litteraturstudien och var “spelifiering i praktisk tillämpning”, “transparens som
informationsbärare”, “hållbarhet” och “mobilitetstjänster i framtiden “. Syftet med
tematiseringen var att tydligt strukturera upp frågorna så att de var relevanta för
studien. För att säkerställa att intervjuguiden baserades på teman från
litteraturstudien konstruerades ett operationaliseringsschema (se bilaga 1).
Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning, vilket är att föredra vid
dokumentation av intervjuerna eftersom den inte stör intervjusituationen om den
används med varsamhet (Denscombe, 2010).

3.3.1 Förstudie - Urval
Denscombe (2010) förespråkar att respondenterna väljs för sin expertis och
möjlighet att bidra med relevant data till studien. Det finns enligt Denscombe (2010)
ingen standard att följa för rekrytering av respondenter, därav bör valet av
respondenter göras utefter målet för studien. För studien var det essentiellt att få
insikt i mobilitetstjänster och spelifiering, därav valdes tre professionella
yrkesutövare inom dessa områden för intervju. Se detaljerat urval i tabell 2. Två av
respondenterna som intervjuades för att få domänförståelse valdes för sin erfarenhet
av projekt rörande mobilitetstjänster. Den tredje respondenten valdes för sin
erfarenhet av spelifiering för att främja hållbarhet. Respondenterna hade mångårig
erfarenhet inom respektive område. Respondent 2 intervjuades på dess arbetsplats,
resterande intervjuer genomfördes via Skype.
Tabell 2. Urval av respondenter

Respondent

Motivering

Längd

Respondent 1

Yrkesverksam inom mobilitetstjänster

1h 40 min

Respondent 2

Yrkesverksam inom mobilitetstjänster

1h 10 min

Respondent 3

Yrkesverksam inom spelifiering

55 min

3.3.2 Förstudie - Analys
Analysen genomförs enligt Denscombe (2010) för att beskriva-, förklara-, eller att
tolka vad det insamlade materialet betyder. För studiens syfte analyserades det
insamlade materialet för att skapa förståelse och tolka betydelsen. Resultaten av
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intervjuerna analyserades med tematisk analys för att identifiera mönster i insamlad
data, mönster som kunde analyseras och användas för att formulera designriktlinjer.
För studien var tematisk analys lämplig eftersom att den fokuserade på detaljer, vilka
var viktiga för att finna nyckelpunkter till designriktlinjer. Tematisk analys är en
grundläggande metod inom kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006). För studien
innebar tematisk analys att transkriberade intervjuer analyserades och
strukturerades. Teman baserades på insamlad data från förstudien. Mönster i
insamlad data identifierades genom kategorisering av materialet baserat på olika
teman. Ett tema ska representera något viktigt i data som kan relateras till annan data,
vilka skapar återkommande mönster i analysen (Braun & Clarke, 2006). Tematisk
analys innebär att en del aspekter av materialet analyseras i detalj, helheten av
materialet blir därmed sekundärt (Braun & Clarke, 2006). För att säkerställa att
tematiseringen var relevant i slutet av processen analyserades all data ur ett
helhetsperspektiv för att tillse att ingen viktig data gick förlorad, trots att helheten
sågs som sekundär.
Analysprocessen började med att ljudupptagningarna från intervjuerna
transkriberades. Braun & Clarke (2006) anser att transkription av data är ett sätt att
fördjupa sig i materialet. Under transkriberingen antecknades intressanta delar och
idéer som kunde vara användbara för tematiseringen, knutet till de frågor som
behandlades. Att transkribera intervjuer underlättar analysarbetet eftersom att
insamlad data då går att visualisera genom färgkodning, kluster, fördelning och
skriftliga kommentarer (Braun & Clarke, 2006; Denscombe, 2010). Efter
transkriberingen kodades materialet analogt med hjälp av utskrifter av
transkriberingar och post-it lappar. Textstycken kodades med färger och
sammanfattningar vilket skapade en hanterbar datamängd att arbeta med under
tematiseringen. Under kodningen kunde teman identifieras, vilka antecknades för att
tas med i nästa steg i analysprocessen, en process vilken förespråkas av Braun &
Clarke (2006). Koderna baserades på kritiska händelser. Exempel på kritiska
händelser relaterade till vår förstudie var exempelvis: tidigare försök att
kommersialisera mobilitetstjänster, där resultatet inte föll ut som önskat, på grund av
att incitamenten för att använda tjänsten saknade anknytning till kontexten.
Koderna delades upp i övergripande teman inspirerat av metoden vilken Braun &
Clarke (2006) förespråkar. Koderna som identifierades var aktiviteter eller händelser
som på något sätt påverkat respondenternas tidigare projekt i en viss riktning eller
avvikit från det förväntade resultatet i kontexten. Tematiseringen av intervjuerna
med yrkesverksamma inom mobilitetstjänster och spelifiering genomfördes
induktivt och resulterade i sex övergripande teman. Tre teman relaterade till
mobilitetstjänster och tre teman relaterade till spelifiering. De teman som användes
vid analys av intervjuerna vilka genomfördes med yrkesverksamma inom
mobilitetstjänster var; praktisk implementering av mobilitetstjänster, incitament för
spelifiering och transparens med spelifiering. Intervjun som fokuserade på spelifiering
tematiserades med kategorierna; individens påverkan, organisatorisk påverkan och
applicering av spelmekaniker.
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Koderna jämfördes med varandra för att se mönster i materialet och därmed ha
möjlighet att dra slutsatser vilka var viktiga för formuleringen av riktlinjer. Utöver
teman relaterat till koder identifierades fyra distinkta områden, vilka sedan utgjorde
fundament för formulering av riktlinjer. De områden som identifierades ur
intervjuerna var; synliggöra påverkan, möjliggör individuella incitament, skapa
jämförbarhet och skapa värde. Identifierade områden användes sedan tillsammans
med teman och koder för att forma designriktlinjer för att konstruera prototypen som
sedan utvärderades. Se riktlinjer som exempelvis: “Visa den påverkan en användares
val medför i en mobilitetstjänst.” i avsnitt 4.

3.4 Prototyp
En prototyp tillämpades för att utvärdera framtagna riktlinjer med användare. I en
designorienterad ansats har prototypen en viktig funktion för att utvärdera
hypoteser (Hevner et al., 2004). Prototypen var av kvalitativ karaktär med ett enkelt
färgschema, för att inte få felaktig feedback vilket annars kunde uppstått om
prototypen hade ett allt för avancerat färgschema. Prototypen avsåg inte att mäta
användbarhet eller besvara frågeställningen, den fungerade som ett verktyg för att
utvärdera de riktlinjer som tagits fram, vilka kan ge ett resultat som kan besvara
frågeställningen. Prototypens syfte är att undersöka utkomster och effekter med
designen, men den besvarar inte frågeställningen i sig (Hevner et al., 2004).
Prototypen var en mobilitetstjänst där spelifiering applicerades med hjälp av de
framtagna riktlinjerna. Se prototypkonstruktion i avsnitt 5.

3.5 Utvärdering och intervju
Artefakter inom IT måste utvärderas noga då det är en grundläggande komponent i
designprocessen (Hevner et al., 2004). Utvärderingen ämnade validera riktlinjerna,
vilka kan användas vid design av spelifierade mobilitetstjänster. För att validera
riktlinjerna genomfördes en utvärdering med användare där Think Aloud och
efterföljande intervju tillämpades som metod. Under utvärderingen fick användaren
följa ett förutbestämt scenario genom prototypen. Think Aloud innebar att
användarna berättade om sina upplevelser och tankar under tiden som de följde
scenariot. Vid användning av Think Aloud bör en test-facilitator fokusera på att
rekrytera relevanta användare, ge användaren en uppgift att lösa i prototypen och
låta användaren kommentera val och tankar samtidigt som uppgiften utförs (Nielsen,
Clemmensen, & Yssing, 2002; Ramey, Boren, Cuddihy, Dumas, Guan, Van den Haak &
De Jong, 2006). Genom att låta användarna berätta om sina upplevelser under
utvärderingen kan undersökaren få insikt i kognitiva beteenden och en användares
behov (Ramey et al., 2006). Scenariot som användarna följde under utvärderingen
delades in efter de olika riktlinjerna. Genom att dela upp utvärderingen säkerställdes
att den data som samlades in validerade eller förkastade varje riktlinje enskilt (se
bilaga 4). Utvärderingarna genomfördes i labbmiljö med representativa användare
för en mobilitetstjänst och dokumenterades kvalitativt med ljud och videoinspelning.
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Intervjuerna var semistrukturerade och bestod av fördefinierade frågor i en
intervjuguide strukturerad efter de riktlinjer som testades. Intervjuguiden
fokuserade på frågor som “Hur blir du motiverad att välja ett alternativ framför ett
annat?”, “Hur uppfattade du belöningarna?” och “Vad innebär topplistor och
jämförelser för dig? ” se intervjuguiden som bilaga 4. Syftet med att genomföra
intervjuer efter utvärderingen var att få tillgång till användarnas reflektioner. Att
tillämpa en intervju efter utvärderingen genererade rikare data som informerade
studien om hur väl de implementerade riktlinjerna fungerat. Insamlade data
analyserades och låg till grund för en eventuell omformulering av riktlinjerna.

3.5.1 Utvärdering - Urval
Den potentiella målgruppen för mobilitetstjänster är bred då de flesta individer i
samhället räknas in (Sochor et al., 2015). För att göra studien undersökningsbar
begränsades målgruppen till personer med B-körkort, ålder mellan 20 och 50 år samt
att de pendlade med valfritt färdmedel till och från ett arbete. Den viktigaste aspekten
i urvalet var att de reste regelbundet, då en person som sällan reser inte har ett behov
av att använda en mobilitetstjänst. Att åldersspannet 20-50 år valdes var för att
begränsa urvalet och göra studien undersökningsbar. Syftet med utvärderingen var
att validera riktlinjerna, med tanke på att spelifiering var en central del i prototypen
valdes deltagare som tidigare varit i kontakt med spel, men nödvändigtvis inte hade
en bakgrund som vana spelare. Hade undersökningens syfte varit att ta fram riktlinjer
anpassade till en specifik målgrupp hade testpersoner grupperats för olika
beteendeområden och med fördel haft varierande bakgrund, för att få ett mer
nyanserat resultat för studien.
Tabell 3. Urval, användare för utvärdering av prototyp

Användare Längd
(Test +
Intervju)

Ålder

Resdagar
per
vecka

Spelvana

Anteckning

Användare
1

26 min +
20 min

31

6

Van

Användare
2

27 min +
22 min

37

4

Ovan

Användare
3

32 min +
45
25 minuter

5

Van

Användare
4
Användare
5

20 min +
30 min
32 min +
21 min

34

7

Erfaren

29

5

Van

Reser dagligen till och
från jobb, har tillgång till
bil. Är industridesigner.
Reser dagligen till och
från jobb, har inte tillgång
till bil.
Har inte tillgång till bil,
reser kollektivt till och
från jobb, har behov av bil
sporadiskt.
Reser dagligen med bil,
bor utanför centrum.
Dagliga resor med
blandade transportsätt,
gör weekendresor
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Användare
6

32 min +
36 min

24

6

Ovan

Användare
7

25 min +
37 min

30

5

Van

Användare
8

39 min +
36 min

25

5

Van

sporadiskt, arbetar som
konstruktör
Bor centralt, pendlar
kollektiv till arbete. Har
sporadiskt behov av bil.
Bor centralt, kollektivt
resande till arbetet. Behov
av bil ett par gånger i
månaden. Gillar att cykla
till arbetet om vädret är
bra.
Bor centralt, går eller åker
kollektivt till arbetet.
Föredrar att åka kollektivt
på fritiden med, har sällan
behov av bil.
Miljömedveten.

3.5.2 Utvärdering - Analys
Analysen av utvärderingen med användare skiljde sig från analysen av intervjuer med
yrkesverksamma inom mobilitetstjänster och spelifiering. Anledningen till att två
olika tillvägagångssätt användes var att det förväntade resultatet skiljde sig åt.
Kritiska händelser identifierades och metoden kan beskrivas som ett
tillvägagångssätt där händelser och incidenter utvalda av undersökaren diskuteras
och analyseras för att identifiera återkommande mönster vid utvärdering (Myers,
2013). För studien identifieras en kritisk händelse så som en aktivitet, vilken anses
kritisk då aktiviteten ger ett utfall eller en effekt i kontexten. Exempel på hur en
händelse bedömdes som kritisk kunde vara hur ett förväntat utfall inte uppfylldes.
Med stöd av kritiska händelser kunde samband och systematiska mönster ses mellan
flera av undersökningarna. Till skillnad från intervjuerna i förstudien, vilka
tematiserades induktivt; tematiserades intervjuerna under utvärderingen deduktivt
med fördefinierade teman, vilka bestod av respektive riktlinje. Deduktiv tematisering
genomfördes för att möjliggöra en koppling av händelser till respektive riktlinje. För
att minska risken att resultaten förvrängdes analyserades resultaten först
individuellt, sedan jämfördes resultatet för att se mönster och diskutera tolkningar
Analysen gav insikt i hur riktlinjerna kunde förändras. Se resultatet i avsnitt 6,
exempel på händelser som ansågs vara kritiska var:
”Jag saknar att man inte ser vad mitt nästa steg är för att komma vidare i “spelet”. Användare 7
“Alltså den är ju klockren tycker jag den är ju jättetydlig. Det är nog enkelheten i att
den verkligen så där som en topplista liksom och att jag kan se folk i mitt närområde
och liknande. Den var tydlig.” -Användare 1
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“Jag motiveras inte av sociala jämförelser, men det beror nog på att jag inte är ute
på sociala medier, jag håller inte koll på andra liksom, men annars motiverar det
nog.” -Användare 2

3.6 Etik
De etiska ställningstaganden som Vetenskapsrådet (2011) förespråkar har
uppmärksammats under undersökningsprocessen. Alla respondenter från intervjuer
och utvärdering blev informerade om rätten att när som helst avbryta sin medverkan
(Vetenskapsrådet, 2011). Samtycket genomfördes innan intervjuer och utvärdering
påbörjades. Respondenterna informerades om studiens syfte och mål innan
intervjuer och utvärdering genomfördes (Vetenskapsrådet, 2011). Vid intervjuer och
utvärdering informerades respondenterna om hur insamlad data skulle användas,
samt att den enbart används för den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vid
intervjuer ska den data som samlas in enligt Vetenskapsrådet (2011) vara anonym
och det ska inte vara möjligt att identifiera uppgiftslämnaren. Respondenterna lyfte
information som inte får spridas, därför tillämpas tystnadsplikt och anonymisering
(Vetenskapsrådet, 2011). Data som samlats in har anonymiserats och är ej möjlig att
använda för att identifiera enskilda individer, något som Vetenskapsrådet (2011)
eventuellt ser som ett problem eftersom svårigheter att följa upp och återskapa
studien kan uppkomma.

3.7 Metodkritik
Metodkritiken presenterar eventuella brister i metodval, samt begränsningar att ta
hänsyn till.
Respondenterna i intervjuerna bestod som tidigare nämnts av två personer
yrkesverksamma inom mobilitetstjänster som hade använt sig av spelifiering för att
ge incitament, samt en respondent som var yrkesverksam inom spelifiering. Hade
förstudien haft fler respondenter inom spelifiering och mobilitetstjänster hade
resultatet haft bättre reliabilitet. Mobilitetstjänster är ett relativt nytt område, därav
avgränsades omfånget av antalet relevanta respondenter till studien. Två av
intervjuerna genomfördes via Skype och en intervju hemma hos respondenten.
Intervjun som genomfördes via Skype riskerade att ge entydiga svar och svårigheter
för undersökaren att ta in kroppsspråk, men enligt Denscombe (2010) dras inte
intervjuer via videosamtal av den typen av problem i så stor utsträckning som
tidigare trotts. Om intervjufrågorna är av en karaktär där de försätter respondenten
i en känslig situation som kan upplevas pinsam eller obehaglig tenderar
respondenten att anpassa svaren utefter det den tror att undersökaren letar efter
(Denscombe, 2010; Myers, 2013). Det finns även en risk att respondenten inte talar
sanning vilket kan vara svårt att verifiera enligt Denscombe (2010). Då två av
intervjuerna var av känslig karaktär, fanns risken att felaktig information lämnats av
respondenterna, men i och med att de relaterade till samma ämne kunde insamlad
data jämföras mot varandra. Därmed säkerställdes att de uppgifter som lämnats var
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korrekta. Intervjuerna granskades i relation till varandra för att identifiera eventuell
inkonsekvent data, samt att med andra informationskällor validera bristande
information.
Intervjuerna med yrkesverksamma och användare analyserades med tematisk
analys. Risken med tematisk analys är att undersökaren har valt teman som inte är
baserade i materialet, utan väljer teman som snarare baseras på intervjuguiden eller
teman identifierade ur tidigare insamlade data (Braun & Clarke, 2006). Vid intervju
med yrkesverksamma togs beslutet att raffinera teman två gånger för att minska
risken med felaktig tematisering. Intervjuerna vilka genomfördes med användare
använde sig dock av fördefinierade teman, av ovan given anledning. För att se till att
data kodades och strukturerades i korrekta teman genomfördes analysen först
individuellt för att sedan jämföras oss emellan. Efter tematiseringen sammanställdes
olika delar från kategorierna ihop för att skapa underlag till formulering av
designriktlinjer. En nackdel med att sammanställa efter en tematisering är att
begrepp och formuleringar blir tagna ur sin kontext. Det är därför viktigt att vid
tematiseringen varsamt välja vilka nyckelord och formuleringar som används. Hade
studiens tidsomfattning varit längre hade fler respondenter bidragit till resultat med
större reliabilitet.
Think Aloud protokollet riskerar att försätta användaren i en onaturlig kontext eller
att användaren inte vågar uttrycka vad de egentligen tänker (Nielsen et al., 2002;
Ramey et al., 2006). Think Aloud kan kännas onaturligt för användare och ge upphov
till stress i en testsituation, något som inte är önskvärt, men svårt att undvika. I vår
studie var det viktigare att ta del av användarens upplevelse än att uppgiften utförs
på tid eller på ett helt korrekt sätt. Ett problem med Think Aloud som inte är utrett är
huruvida det användare säger och talar högt om verkligen representerar det de
tänker (Nielsen et al., 2002; Ramey et al., 2006). Att analysera en utvärdering i
efterhand där ingen data samlats in från utvärderingstillfället är svårt eftersom
tolkningar och efterhandskonstruktioner kan uppstå.
För att utvärdera riktlinjerna och inte endast användbarheten följdes
utvärderingstillfällena upp med semistrukturerade intervjuer. Det var viktigt att vara
medveten om att designriktlinjerna applicerades på bästa möjliga sätt, för att veta om
den specifika kritiska händelsen syftade till prototypens funktion eller riktlinjen i sig.
Något som bör uppmärksammas under analysen. För att fullt ut veta om riktlinjerna
var möjliga att applicera i fler kontexter hade tester i fler prototyper med olika
användningsområden behövts, exempelvis kollektivtrafik, eller cykelfrämjande.
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4 Förstudie
Förstudien bestod av intervjuer, vilka transkriberats och analyserats. Av det
analyserade materialet och de tidigare identifierade nyckelpunkterna från
litteraturstudien formades riktlinjer. Riktlinjerna förklaras, motiveras och
exemplifieras i relation till hur de kan implementeras med spelmekanik.

4.1 Synliggöra påverkan
Att synliggöra påverkan handlar om att synliggöra den påverkan som användarens
val medför, exempelvis genom jämförelser av val. Respondent 1 och respondent 2
påtalade vikten av att användarens val kan påverkas, beroende på vilka incitament
som ges. Att visa på den påverkan användarens val medför, kan göras genom att
påvisa skillnader i val, som exemplifieras av respondent 1:
“Alltså du bygger in incitament i den här tjänsten, det är kopplat till resan och alla val
du gör, påvisa konsekvenser. Alltså vardagsresor gör du inte för skojs skull, det måste
man ha med sig också, -det är ingen hobby. Du tycker inte det är spännande varje
vardagsmorgon, utan det måste bara funka.”
- Respondent 1
Att påvisa konsekvenser av användarens val kan göras genom att nyansera den
påverkan användarens val medför. När val ställs mot varandra nyanseras dem och
information om fördelar och nackdelar med valet kan kommuniceras med
användaren. Spelmekanik som ger användaren feedback och motiverar till ytterligare
användning kan göra att användarens val direkt påverkas (Deterding et al., 2011).
Respondent 2 nämnde vikten av att identifiera mål och värde hos användaren för att
möjliggöra långsiktig användning.
“Mål och värde är viktigt, det är hur man fångar och får spelarna att fortsätta, det
gäller både spänningsspel naturligtvis och också lärandespel.”
- Respondent 2
Vid nyansering kan användarens val jämföras. Nyanseringen i tjänsten kan vara
generell, eftersom nyanseringen snarare syftar till generella faktorer än individuella.
Studien av Morschheuser et al. (2017) belyser vikten av värdeskapande, användarens
motivation, mål, beteende och karaktärsdrag. Genom att nyansera påverkan av
användarens val belyser spelifieringen värdeskapandet.
Respondent 1 påpekar att det krävs att tjänsten visar konsekvenser av handlingar,
vad som påverkar och varför:
“För varje kilo koldioxid man sparade så fick man poäng, och dem kunde man växla in
under pilot tiden så var det till Bad, Museibesök, Bio, och lite såna grejer då. Det är inte
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på grund av det som man går med i en tjänst. Det krävs att man visar varför saker
påverkar. Visa konsekvenser av handlingar.”
- Respondent 1
Att visa konsekvenser av handlingar kan göras genom att nyansera påverkan av
användares val, en påverkan som sträcker sig utanför de individuella incitamenten
hos en användare. Riktlinjen kan appliceras genom att påvisa påverkan av
användarens val. Riktlinjen baseras i en kombination av kunskapen “att visa
konsekvenser av handlingar” som identifierats i intervju med Respondent 1 och vikten
av värdeskapande som identifierats i studien av Morschheuser et al. (2017).
Riktlinjen formuleras som: Visa den påverkan en användares val medför i en
mobilitetstjänst.

4.2 Möjliggör individuella incitament
Incitament räknas som individuella och vad som påverkar en enskild individ kan
skilja sig åt. För att i en tjänst synliggöra individuella incitament som motiverar och
skapar förståelse, måste noggrann behovsanalys genomföras. Respondent 3
påpekade att lyckad spelifiering kan uppnås om spelmekanik som är balanserad
används.
”Men det vi försökte göra var att inte överösa folk med tävlingar och poäng hela tiden,
men genom att göra det då och då så lyckades vi få svängning i engagemanget som
”peakade” under vissa perioder. Då kunde man kontrollera eller styra engagemangsnivå. Kunde du styra den till då det var som viktigast för “anonymt företag” så att det
var att deras säljare var engagerade vid “anonymt företags aktivitet” eller liknande
då.”
- Respondent 3
Även Morschheuser et al. (2017) beskriver att en noggrann analys av den
spelmekanik som ska användas behövs och respondent 3 påpekar ytterligare att
belöningssystemen och påverkan på användaren blir mer korrekt om balanserad
spelmekanik används för att synliggöra incitament.
Incitamenten som får användare att använda en tjänst måste vara tillräckligt
attraktiva för att skapa en beteendeförändring. Genom förståelse för vad som är
attraktivt och vad som krävs för att få en beteendeförändring kan speldesigners
anpassa spelmekaniken för att förstärka det som är attraktivt i en tjänst, vilket i sin
tur kan leda till en beteendeförändring. Incitament kan skapas genom spelmekaniker
(Morschheuser et al., 2017).
”För den stora nyckeln är att släpper du bil-ägandet, då ändrar du beteende. För då
blir du tjänstekonsument. Så bara, det är det, tjänsten måste vara så lockande och
attraktiv att du får folk liksom över kanten och säga att vad fasen jag behöver inte äga
en bil, jag kan konsumera en istället. Då får du beteendeförändringen då.”
- Respondent 1
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Respondent 1 yttrar att designern bör fokusera vara på att bygga in incitament som
skapar glädje, stolthet och nyfikenhet i tjänstedesignen. Vilket kan ses som ett av
spelifieringens fundament, att skapa ”gamefulness” i en icke spelrelaterad artefakt
(Deterding et al., 2011).
”Det är mer hur man kan fokusera på att bygga in incitament och en glädje, stolthet
och nyfikenhet i tjänstedesignen.”
- Respondent 1
Respondent 3 anser att poäng och topplistor kan öka transparensen i en tjänst.
Respondenten hävdade även att spelifieringen måste utvärderas och justeras för att
uppnå full effekt och hitta incitament. Att ge tydlig feedback och återkoppling om vad
som hände och varför exemplifieras av respondent 3:
”Klassiska spelelement som att hålla poäng och leaderboards och liksom skill trees och
allt är ju en form av transparenshöjande saker. Det är ju därför till exempel tv-spel är
ju jäkligt bra på att bygga engagemang, för allting du gör får en tydlig återkoppling
och tydlig feedback och tydligt visar liksom vad det här ledde till. Vilket är en
nyckelfaktor varför vanliga spel är en transparent och konkret version av verkligheten
egentligen.”
- Respondent 3
Genom att synliggöra incitamenten som är individuella för en användare kan
motivation och förståelse skapas. Blir användaren motiverad och får förståelse för
sina val kan användaren i längden utvecklas och därmed göra grundade val. Därav
formuleras riktlinjen som: Synliggör de i mobilitetstjänsten integrerade
incitament vilka motiverar och skapar förståelse för användaren att utvecklas
och göra grundade val.

4.3 Skapa jämförbarhet
Under förstudien fann vi att social status kan skapa en yttre påverkan och vara ett
incitament för användarens drivkraft. Respondent 1 och framförallt respondent 3
anspelade på hur den sociala jämförelsen mellan användare kan vara en
motivationsfaktor och drivkraft för hur spelifiering kan motivera användare att ta sig
vidare i en tjänst.
”Prestigekänslan var ju en del och där jobbade vi också med en del sociala faktorer för
vi insåg också att vi behövde liksom komma ett steg längre i spelifieringen för att
engagera...”
-Respondent 3
Individers möjlighet att visa upp bedrifter inför andra är något som skapar
engagemang och öppenhet hos individer, liknande insikter identifierades i studien av
Cunha Leite et al. (2016) där sociala jämförelser bidrog till ökad motivation hos
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användarna.
Social
transparens
omfattar
individens
öppenhet
och
informationsdelning, något som krävs för sociala jämförelser i tjänsten (Stuart et al.,
2012). Cunha Leite et al. (2016) beskriver hur sociala jämförelser kan bidra till
motiverade användare, men även skapa nya och stärka existerande sociala nätverk
för en användare. Sociala engagemang skapar en tävlingsanda som kan bidra till
engagerade och motiverade användare (Cunha Leite et al., 2016). Respondent 1
talade om hur tävlingar mellan användare kunde skapa en beteendeförändring som
motiverade dem.
”Alltså hela “anonymiserat initiativ” är ju från början en tävling för arbetsplatser där
du utmanar andra och då, där har du ju en verklighetsgamification på något sätt.
Alltså, hur du ändrar beteende då, som en tävling då. Sen vet jag att “han” byggt lite
vidare på att man kan gå in och utmana kompisar och lite sånt där också, det
motiverar.”
-Respondent1
Sociala engagemang kan framkalla känslor hos en användare och främja upplevelser
som fångar intressen (Raftopoulos, 2014). Sociala jämförelsefaktorer bör dock
användas försiktigt, så att de inte negativt påverkar mänskliga värden och rättigheter
(Raftopoulos, 2015).
De insikter som framkom under förstudien handlar till stor del om sociala aktiviteter
och att på något sätt använda sig av jämförelser i tjänsten; jämförelser där användare
kan jämföra sig med andra, exempelvis via topplistor. Riktlinjen relation till
jämförbarheten formulerades enligt följande: Skapa social aktivitet för
användaren genom att tillåta jämförelse med andra användare.

4.4 Skapa värde
Att skapa värde utanför tjänsten i sig är enligt Respondent 1, 2 och 3 viktigt för
engagerade användare och långsiktig användning av en tjänst eller artefakt. Även
Morschheuser et al. (2017) påvisar i sin studie att värdeskapande genom belöningar
som låses upp under användning ger långsiktigt engagerade användare. Respondent
3 berättar att det är svårt att driva långsiktigt engagemang, något som Respondent 1
tror kan lösas med kontextbundna belöningar.
”Det är utmanande att försöka driva långsiktigt engagemang.”
-Respondent 3
”Man fokuserar kanske inte så mycket på de långsiktiga målen. Utan man kommer in i
spelet och allt eftersom man förstår de underliggande spelreglerna så blir det
långsiktiga målet mer och mer relevant. Så att alla det handlar om att tajma rätt typ
av engagemangs-nätverk beroende på var i resan man befinner sig.”
- Respondent 3
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Respondent 1 och 2 påpekade att kontextbundna värden och belöningar kan vara en
väg för att skapa långsiktigt engagemang. Att hålla spelifieringen ”ren” var något som
nämndes under båda intervjuerna. De belöningar som gavs i tjänsten bör vara
relaterade till kontexten. Att ge användare belöningar som är helt utanför kontexten
beskrevs av respondenterna som ett incitament som inte var integrerat. Integrerade
incitament och belöningar är det som krävs för att inte riskera en totaleffekt där
hållbarhetens påverkan blir negativ.
”Att klistra på incitament eller gamification, som ett extra lager på något sätt, det tror
jag inte på, det tror jag blir helt fel. Utan det måste vara integrerat, allt ifrån var du
har för fordon, vad du har för prismodeller, eller lyft in det här då med möjlighet att
köra en Tesla om du har hyrt mindre bil än vad du kunde ha gjort, eller vad som helst.
Det vill säga, istället för att få gratis kaffe, så ska det snarare va att man får: “Har du
använt mycket bil pool så kanske du ska få använda en flyttbil en dag om året”. Så det
ska vara kopplat på något sätt till resandet.”
-Respondent 1
”Man ska hålla det här rakt. Den här trafiktjänsten, det handlar om det. Det handlar
inte om att koppla in mattjänster och andra tjänster i det här för det är inte, då kan
det bli så att totaleffekten utav det här blir något miljömässigt och hållbarhetsmässigt
negativt, håll ämnet rent.”
-Respondent 2
Icke kontextbundna belöningar kan fungera om användaren själv kan välja vilken typ
av belöning den ska få. Lee et al. (2013) presenterar hur spelifiering kan användas för
att stärka samhället, samtidigt som den stödjer användarens individuella mål, genom
bland annat insamling av poäng som användaren kan spendera på fysiska varor i
spelets butik.
”Det tror jag har och göra med lite grann att har du ett ICA kort och får bonuscheckar,
så förstår ju alla att det är dina egna pengar du får tillbaka lite grann av då. Förklara
att det här är snarare ett sätt för aktörer som vill vara med och bjuda på det här
samhället, för att tacka för att man ändrar sig. Det är ofta lite svårare och så får man
en mindre koppling till resandet, men det kan funka om det är tydligt.”
-Respondent 1
Att skapa värde i en tjänst genom belöningar visade sig vara viktigt för att lyckas
enligt respondenterna. Genom löpande upplåsning av nya belöningar kan användare
knytas till tjänsten. Belöningar till användaren kan skapa en strävan att fortsätta och
nå ett uppsatt mål (Morschheuser et al., 2017). Respondenterna syftade på att
belöningarna bör vara kontextbundna. Finns det ingen möjlighet till kontextbundna
belöningar kan valutor användas som fritt kan spenderas i spelets butik vara en typ
av belöning som fungerar (Lee et al., 2013). Därav formuleras riktlinjen som: Ge
användaren tillgång till belöningar vilka är relevanta för kontexten
mobilitetstjänster.
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4.5 Sammanfattning av riktlinjer
Riktlinjerna vilka tagits fram grundar sig dels i redan existerande litteratur, men även
i nya insikter från intervjuer. Något som togs in i riktlinje 1 från intervjuerna var hur
viktigt det var att spelifieringen påvisade vad som påverkar och vad konsekvensen
blir av respektive val. För att knyta an till konsekvenser av val i tjänsten nyanseras
användarens val. Riktlinje 2 särskiljs från riktlinje 1 genom att respondenterna
beskrev hur incitament bör vara individuella, vilket inte framkommit under
litteraturstudien. Generella incitament kan vara svåra för användaren att ta till sig,
därav anses individualisering av incitament vara viktigt. Riktlinje 3 identifierade ny
kunskap i form av vikten av sociala jämförelser i tjänsten, att spelifieringen framkallar
prestigekänsla och att jämförelser kan förändra beteenden. Riktlinje 4 grundas till
stor del i litteraturen i och med att belöningar är ett klassiskt spelelement för att
engagera och motivera användare. Intervjuerna gav dock insikten om vikten av att ge
använda kontextbundna belöningar relaterade till spelifieringen, samt att hålla
tjänsten ren från icke-kontext bunden belöning. Riktlinjerna som har formats
förklaras i tabell 4 med tillhörande referenser.
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Tabell 4. Riktlinjer med förklaring och referenser

Riktlinje

Motivering

Spelmekanik i
prototypen

Referens

I direkt interaktion ge användaren
återkoppling på de val som gjorts i
tjänsten. Visualisering av
konsekvenser och påverkan för
användaren eller ekologiska, sociala
och ekonomiska
hållbarhetsaspekter. Nyansera
positiva eller negativa effekter.
2. Möjliggör individuella Visualisera skillnader mellan val
incitament: Synliggör tjänsten, sätta dem i relation och ge
de i mobilitetstjänsten kontraster. Då skapas incitament
integrerade
som får användaren att utvecklas
incitament vilka
och skapa förståelse för skillnader
motiverar och skapar mellan valen.
förståelse för
användaren att
utvecklas och göra
grundade val.

Synliggör med
poängsystem, dels för
transportslag, dels för
hållbarhetsaspekter.

(Hamari et al., Respondent 1
2014; Lee et
Respondent 2
al., 2013;
Respondent 3
Morschheuser
et al., 2017)

3. Skapa jämförbarhet:
Skapa social aktivitet
för användaren
genom att tillåta
jämförelse med andra
användare.
4. Skapa värde: Ge
användaren tillgång
till belöningar vilka
är relevanta för
kontexten
mobilitetstjänster.

Topplistor
Social topplista
Lokal topplista (i
användarens
närområde)

(Asquer, 2014; Respondent 3
Cunha Leite et
al., 2016)

En butik där
användaren kan
spendera insamlade
krediter, främst på
kontextrelaterade
produkter, såsom
flyttbil, sportbil
etcetera. Men även
samarbeten med
partners som ger
personliga
erbjudanden.

(Cunha Leite
Respondent 1
et al., 2016;
Respondent 2
Lee et al.,
Respondent 3
2013;
Morschheuser
et al., 2017;
Rojas et al.,
2013)

1. Synliggöra påverkan:
Visa den påverkan en
användares val
medför i en
mobilitetstjänst.

Genom att påvisa förhållanden
mellan olika användare motiveras de
till att utvecklas och prestera i
tjänsten. Social påverkan är en av de
största anledningarna till lyckade
implementationer av spelifiering.
Användaren känner att tjänsten
tillför ett värde utanför de
grundvärden som tjänsten i sig ger.
Värden såsom belöningar och
tillgång till att använda intjänad
valuta eller liknande. Belöningarna
ska vara kontextbaserade för att
stimulera användaren till ytterligare
utforskning och strävan framåt i
tjänsten.
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Via poäng och nivåer.
(Cunha Leite
Nivåer som delas upp i et al., 2016)
hur erfaren
användaren är i ett
visst transportsätt. Kan
sedan låsa upp saker,
som underlättar
användaren att nå nya
nivåer i andra
transportsätt.

Baserat på

Respondent 1
Respondent 3

5 Prototypkonstruktion
I följande avsnitt förklaras hur varje riktlinjes mekanik har applicerats och hur
spelelementen visualiserats.
Prototypen representerade en mobilitetstjänst, där användaren hade fri tillgång till
kollektivtrafik men även möjlighet till cykelhyra, bilhyra, taxi, samåkning etcetera.
(För skärmbilder av prototyp, se bilaga 2) I prototypens utförande hade användaren
möjlighet att anpassa prenumerationen för det egna behovet, med ett urval om
”small”, ”medium” och ”large” prenumerationer. ”Small” anpassades till användare
vilka i största utsträckning reser med kollektiva medel. ”Large” baserades i det
primära behovet i tillgång till bil. ”Medium” var en blandning av ”small och ”large”.
Tjänsten var spelifierad till sin utformning och innehöll spelmekanik som topplistor,
nivåer och poäng. Krediter användes som valuta och klasser för utmaningar. Det
primära syftet med det som testades i prototypen var att motivera användare att
variera sina resvanor efter syfte och behov, för att subtilt driva användare mot
hållbara val. Varierat resmönster genererade högre poäng medan enformigt resande
i slutändan inte genererade några poäng alls. Motiveringen till att inte generera poäng
till ensidigt resande handlade om att personer med ensidigt resande inte är rätt
målgrupp för tjänsten. Tjänsten bygger på behov vilket innebär att om individen har
behovet att enbart resa med egen bil eller enbart cyklar saknas syfte till förändring
och variation. För ytterligare beskrivning av tjänsten, se scenariot för utvärderingen
i bilaga 3.

5.1 Synliggöra påverkan
Riktlinje: Visa den påverkan en användares val medför i en mobilitetstjänst.
Konsekvenser av användarens val visualiseras genom hela prototypen, främst vid val
av resa. Vid val av resa synliggörs skillnader mellan olika val och dess konsekvenser
transparent. Information vid val synliggörs genom att tydliggöra faktorer relaterade
till resors påverkan på exempelvis miljö eller ekonomi. Användaren tar själv ansvar
för beslutet, men genom nyanseringen av valets konsekvenser som exempelvis antal
poäng relaterat till hållbarheten, påverkas användaren att välja resa efter behov
framför bekvämlighet. Implementationen av att nyansera resans påverkan bidrar till
att påvisa den generella påverkan användarens val medför. Valen nyanseras i form av
information om de tre hållbarhetsaspekterna, där olika kombinationer av resor
skapar olika poäng och belöningar till användaren.
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Figur 1. Startsida i prototypen

Figur 2. Information till användaren om vald
resa

5.2 Möjliggör individuella incitament
Riktlinje: Synliggör de i mobilitetstjänsten integrerade incitament vilka motiverar
och skapar förståelse för användaren att utvecklas och göra grundade val.
Incitament vilka har påverkan för användaren är subjektiva. För att möta individuella
incitament för total hållbarhet har prototypen fokuserat på relationen mellan
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet där användarens val grundar en
individuell anpassning. Anpassningen syftar till att skapa rörelse för användaren
mellan de olika spelklasserna som presenteras i profilen. Användaren kan inte
avancera i en klass utan att relatera till en parallell klass, det vill säga att användaren
måste avancera i flera klasser för att inte ”stanna upp” i en klass. Därmed skapas också
incitament till att möta total hållbarhet, men även övriga individuella incitament så
som kostnader och hur lång tid en resa kan ta kan mötas genom olika val. I profilen
kan användaren se sin egen statistik, beskrivningar av de olika klasserna samt vilka
aktiviteter som kan leda användaren till nya mål.
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Figur 3. Profilsida

5.3 Skapa jämförbarhet
Riktlinje: Skapa social aktivitet för användaren genom att tillåta jämförelse med
andra användare
I prototypen skapas utrymme för användaren att jämföra sig med andra på två sätt. I
topplistan möts möjlighet till jämförelse via profilsidan där användare kan se en
individuell social topplista baserat på vänner i tjänsten eller en lokal topplista
baserad på hur användaren står sig mot sitt geografiska närområde. Prototypen ger
även möjlighet för användare att följa sina vänner genom ett integrerat nyhetsflöde
på startsidan. Vänners åstadkommande visas, användare kan gilla och kommentera
åstadkommandet.

28

Figur 5. Social Jämförelse

Figur 4. Socialt nyhetsflöde

5.4 Skapa värde
Riktlinje: Ge användaren tillgång till belöningar vilka är relevanta för kontexten
mobilitetstjänster
I prototypen belönas användaren vid uppnådda mål. Belöningarna ges för bra val i
relation till valda färdmedel, vilka möter användarens behov för en given situation.
Belöningarna är kopplade till användarens bedrifter baserat på beteenden inom olika
kategorier. En uppnådd nivå kan ge krediter att spendera på resor eller spenderas i
tjänstens butik. Butikens erbjudanden blir tillgängliga vid bestämda nivåer för olika
klasser. Utformningen skapar också incitament för användare genom att särskilda
mål för specifika behov skapar en strävan och motivation för användaren.

Figur 7. Information om att användaren nått
nästa nivå

Figur 6. Prototypens fiktiva butik
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6 Resultat
Resultatet presenteras uppdelat efter varje riktlinje som utvärderats. Användares citat
förklaras först och presenteras sedan. Kapitlet avslutas med övriga resultat som
uppkommit vid utvärderingen.

6.1 Synliggöra påverkan
Riktlinje: Visa den påverkan en användares val medför i en mobilitetstjänst.
Under utvärderingen uppfattade användarna varför deras val nyanserades vilket
bekräftas av ett antal användare som under utvärderingen kommenterade hur de fick
se vilken påverkan deras val hade i applikationen. Men resultatet visade dock att det
inte var tillräckligt tydligt. En av användarna uppfattade när valen nyanserades, men
kände sig osäker på hur poängen skulle samlas in och hur nästa nivå i tjänsten kunde
uppnås:
“När jag åkte (ett val i prototypen) hem och fick “alla de där extragrejerna”. Efter en
dag då misstänker jag, så när man mixar färdmedel får man mer utav det.”
-Användare 4
Flera användare visade på tydlig förståelse för hur deras val av resa nyanserades i
början av utvärderingen och förklarade hur de upplevde visualiseringen av
konsekvenserna för deras val. Syftet med riktlinjen var att visa användarna vilken
påverkan deras olika val hade; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därav illustrerades
skillnader mellan val, i form av poäng och illustrationer som visade på möjligheter att
ta sig till nästa nivå i klasser.
“När jag bokade min resa i början, så fick jag direkt en tydlig bekräftelse på vad som
hände om jag valde det transportsättet. Precis som jag förväntar mig.”
-Användare 3
“Man visar ju på att väljer jag det här är det bra för miljön, väljer jag detta så är det
socialt hållbart eller detta så är det ekonomiskt hållbart. Jag gillar att se skillnaderna”
- Användare 8
I profilen visades en översikt av vilka val som gett vilken typ av inverkan på klasser
och nivåer. Profilen visade även på de val vilka hade givit poäng till klasserna i
tjänsten. Användare 1 uppfattade visualiseringen som att se nyanseringen av sina val
i ett större perspektiv.
“Jag tror att när man får en holistisk bild som när jag går in på min profil och får se
statistik, där det är där jag verkligen får en bild av en sammanfattning av mina val.”
-Användare 1
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En användare hade svårt att ta till sig poängens betydelse i tjänsten. Uttryck som
“otydligt” och “betyder inget för mig” uppkom under utvärderingen. Användare 2
påpekade det inte fanns någon verklighetsförankring till poängen och påverkan av de
val som gjordes. I och med att det saknades en verklighetsförankring hade
användaren svårt att ta till sig spelelementen.
“Jag ser ju bara att de påverkar mina poäng, men det har ingen större påverkan på
mig liksom, ingen verklighetsförankring.”
-Användare 2
Förståelsen för nyanseringen av de tre hållbarhetsaspekterna relaterat till de val av
resor användaren gjorde i tjänsten var något användare 7 beskrev som svårt att
förstå, men efter mer användning och förståelse för relationen mellan olika val
förstod användaren innebörden.
”I början fick jag ingen översikt på varför mitt val var bra eller ej, det fanns en
beskrivning, men den betydde inte så mycket för mig. Men när jag gick vidare så
förstod jag mer hur relationen såg ut till det andra resorna, så då jag kände att jag
fick veta varför mitt val var bra”
-Användare 7
Användare 7 beskrev även hur den totala hållbarheten hade vidgat synen på
hållbarhet från att tidigare endast inkludera ekologisk hållbarhet. Därmed uppnådde
riktlinjen sitt syfte, genom att användaren såg skillnad på sina val och att de öppnade
upp för reflektion.
”Jag skulle personligen bara välja kollektivtrafik för att det är grönare, men nu när jag
ser att det finns andra hållbarhetsaspekter, så kanske jag kan tillåta mig att åka bilen,
för att sedan kompensera med kollektivtrafik eller cykel när jag har möjlighet. På
grund av att jag ser de andra hållbarhetsaspekterna”
-Användare 7

6.2 Möjliggör individuella incitament
Riktlinje: Synliggör de i mobilitetstjänsten integrerade incitament vilka motiverar
och skapar förståelse för användaren att utvecklas och göra grundade val.
Användarna som testade tjänsten svarade vid efterföljande intervju att de förstått hur
deras val påverkade dem i längden. Majoriteten av användarna visade uttryck för hur
de upplevde att poängsystemet, visualisering av pris och belöningar kunde få dem att
sträva mot utveckling i tjänsten. Användarna berättade vad som motiverade dem och
vad de tror generellt är motivationshöjande faktorer.
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Användare 2 och 3 utvecklade ett tydligt resonemang om vad som motiverade dem
och påvisade att det krävs en viss användning innan individen uppnått full förståelse
för hur progression kan åstadkommas i tjänsten, därav kan motivation komma först
efter en viss tids användning.
“Att utvecklas och levla tror jag kommer när man vet vad man får för belöningar
liksom. Vet man tydligt vad man kan få så hade det motiverat mig. Går man igenom
det här vad som finns och så, så blir man motiverad.”
-Användare 2
“När jag gjorde mitt transportval så skapades tydlig motivation för mig varför det var
ett bra val och hur det skulle påverka mig. Jag förstod varför mitt val påverkade som
det gjorde. Det bekräftar varför jag väljer som jag gör. I varje steg får jag påminnelse
om min reward.”
-Användare 3
Användare 4 och 8 utvecklade ingen tydlig förklaring till hur incitamenten
motiverade dem, men förklarade att de blev motiverade och ville fortsätta använda
tjänsten på grund av nivåer, tävlingar och belöningar. Vilket ger en bekräftelse på att
incitamenten som synliggörs måste vara individuella.
“Att gå upp i level får mig att fortsätta att spela vidare. Jag blir ju mer belönad om jag
gör på olika sätt.”
-Användare 4
”Det känns ju alltid bra när man får pluspoäng för att man är hållbar, det blir liksom
motiverande”
-Användare 8
Användare 6 uppgav att incitamenten i prototypen motiverade och skapade en
förståelse, men att restiden var den avgörande faktorn. Användaren uppgav att tiden
var viktigast, därav spelade de implementerade spelelementen en mindre roll för
användaren vilket betyder att incitamentet för Användare 6 var tid. Eventuellt hade
andra incitament varit viktigare för användaren om förutsättningarna i scenariot
förändrats.
”Hade två alternativ tagit lika lång tid hade jag tagit det som ger mig mest poäng,
men jag kollar ju på tiden mest ”
- Användare 6
Precis som Användare 6 berättade var incitament individuellt. Ett par användare
påvisade ingen entusiasm för de incitament som fanns i prototypen. I intervjuerna
identifierades ytterligare bekräftelse på att incitament är personliga och varierar från
användare till användare. Något som främst påvisades av användare 1 och användare
2 som ställde sig delvis kritiskt till hur incitamenten presenterades.
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“Man såg inte poängen vad man har totalt. Man borde se tydligt hur mycket poäng
man behöver, tex jag har 20 poäng kvar, då kan jag få “det”. Så står man och väljer
mellan olika rewards. Så tar jag cykeln istället för bussen så kan jag få “det”.”
-Användare 2
Information om hur nästa nivå kan nås i tjänsten, var enligt Användare 7 otydligt.
Användaren beskrev även att incitamenten bör vara mer knutna till de val som
genomförs i tjänsten.
”Jag saknar att man inte ser vad mitt nästa steg är för att komma vidare i “spelet”. Det
är nog det enda jag saknar. Annars förstår jag. För jag behöver förstå vad jag ska få
tillbaks innan jag gör ett val, annars vet jag ju inte. ”
-Användare 7
Användare 1 påpekade dels en brist i prototypen, men även en brist i utvärderingen
i form av för mycket information att ta in. Eftersom prototypens syfte var att testa
riktlinjer och inte användbarhet hade vissa element designats för att överdriva
riktlinjer och implementerad spelifiering, därav gjordes avkall på användbarheten i
vissa element. Vilket i efterhand kan tyckas olyckligt, men för prototypens syfte att
testa riktlinjer med spelifiering var det ett nödvändigt designbeslut.
”Sedan var det ganska mycket information att ta in, hade jag förstått helheten innan
vad skall jag börja, jag vet inte om det är någon prioritering eller så kanske.”
-Användare 1

6.3 Skapa jämförbarhet
Riktlinje: Skapa social aktivitet för användaren genom att tillåta jämförelse med
andra användare.
Riktlinjen implementerades genom topplistor och informationsrutor om hur det går
för användarens vänner i tjänsten. Under intervjun bekräftade användarna att de
uppfattade topplistor och sociala informationsrutor som ”något som tillhörde
spelkänslan”. Användare som uppgav att de i sin vardag använde sig av sociala medier
hade en tendens att vara mer positiva till jämförelse med andra användare. De
användare som hade naturlig tävlingsinstinkt bekräftade även hur topplistor
motiverade dem.
“Alltså den är ju klockren tycker jag den är ju jättetydlig. Det är nog enkelheten i att
den verkligen så där som en topplista liksom och att jag kan se folk i mitt närområde
och liknande. Den var tydlig.”
-Användare 1
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“I dela med vänner, och leaderboard kunde jag lätt påverkas av vad mina vänner hade
gjort, samt att jag kan påverka dem via att dela med mig av vad jag gör.”
-Användare 3
”Att se lokala topplistor är ju kul, att se hur man ligger till mot andra som är på
samma plats, men jag är ju statistiknörd också”
-Användare 8
Av användarnas citat att döma var social jämförbarhet motiverande, vilket härleds till
framgångar av sociala medieplattformar och spel som spelas på internet. Ett fåtal
användare uttryckte att de inte gillade sociala medier och att jämföra sig med andra.
Ett par användare uttryckte att de inte tyckte att jämförelsen var bra, men
poängterade att den antagligen passar bättre för de som gillar sociala medier,
jämförelse och att tävla.
“Jag motiveras inte av sociala jämförelser, men det beror nog på att jag inte är ute på
sociala medier, jag håller inte koll på andra liksom, men annars motiverar det nog.”
-Användare 2
“Bara för att jag ser en annan åka asmycket car pool och buss så påverkar det ju inte
mina val. Jag vill ju fortfarande resa så det passar mig, som jag tycker är bra.”
-Användare 4
En av de användare som inte gillade att jämföras individuellt föreslog att en
gruppjämförelse hade engagerat dem mer. Förslaget av användare 6 var att låta
stadsdelar tävla mot varandra. Därav skulle de slippa den enskilda jämförelsen och
istället jämföras i grupp, det enskilda beteendet jämförs i det fallet kollektivt. En av
användarens motiveringar var att en enskild person inte kan påverka nämnvärt, men
tillsammans kan individer skapa stora förändringar.
Det hade ju vart bättre tror jag att ha lite mer i grupp liksom. Att man kanske jämför
städer, stadsdelar eller någonting. Man ser lite mer effekt om man jämför städer
istället, efter som man som individ inte påverkar så mycket. Man ska inte jämföra sig,
“Jag är mest EKO bland mina vänner”, utan det är snarare vad, hur påverkar vi
tillsammans miljön?
- Användare 6
För att möta önskemålen från de användare som inte föredrog social jämförelse hade
spelmekaniken i prototypen eventuellt behövts justeras. Ett exempel för att möta
användare som var kritiska till sociala jämförelser hade varit genom anonyma
topplistor, gruppjämförelser, eller använda de faktorer som påverkar i form av
jämförelse med närmsta bekantskapskretsen.
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6.4 Skapa värde
Riktlinje: Ge användaren tillgång till belöningar vilka är relevanta för kontexten
mobilitetstjänster
Majoriteten av användarna uttryckte sig positivt om de belöningar som fanns i
applikationen. Användarna engagerades av butiken och kände sig motiverade av att
samla ihop poäng och nå nya nivåer för att låsa upp ytterligare produkter i butiken.
Under utvärderingarna poängterades även att individanpassade belöningar var
viktigt. Vilket tydliggjordes av i stort sett alla användare, för att exemplifiera
presenteras citat från användare 1, 3, 5 och 6.
“Ja det var vi inne på ju den är ju ändå bra. Bara det att alltså jag förstår, hade man
bara plockat bort de delar som inte intresserade mig så hade jag fattat det mer
liksom.”
-Användare 1
“Butiken ger mig rewards som är relevanta till de val jag gjort tidigare. Så därför blir
jag bunden till tjänsten, för att den föreslår rewards som jag själv vill ha.”
-Användare 3
“Belöningar är ju de poäng jag får, Om man tänker på att jag ska iväg någonstans där
jag behöver en flashig bil, så är det absolut relevant för mig.”
-Användare 5
”Det ska ju handla om hållbar transport, inte sväva ut till att få saker gratis eller att
köpa något billigt på ICA liksom, sånt som inte är relevant. Det är snarare så att man
kan pusha på, du kan få en cykelpump eller så. Det kan ju vara mer än bara åkandet,
det kan ju vara något som tillhör åkandet.”
- Användare 6
Användare 4 uttryckte svårigheter i förståelsen för hur poäng och butik hängde ihop.
Samt problem att förstå hur nya belöningar kunde låsas upp. Problematiken med
förståelsen för spelelementet kunde till stor del handla om prototypkonstruktion och
användbarheten i prototypen.
“Ja, jag tycker att belöningen är relevant för mig. Jag förstår dock inte hur jag uppnår
dem. Men man får ju poäng för olika saker, så då låser man väl upp dem när man får
mer poäng.”
-Användare 4
Negativa till belöningarna som erbjöds var användare 1 och användare 6, som
uttryckte att belöningarna inte kändes relevanta. Användare 1 tyckte att presentkort
på bensinstation inte var relevant för honom, eftersom han cyklade mycket och hade
bensinkort på en annan bensinstationskedja. Vi poängterade dock att det var ett
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exempel och tanken med prototypen var att det ej bör låsas upp för användare som
inte har behovet, eftersom de ska vara användar-, och kontextbaserade.
“Men med tanke på att jag är inne på att mindset-mässigt i att inte ta bilen så mycket
så går de belöningar som är bilrelaterade bort för mig, vad skall jag med det till?
Annars är det klockrent, jag fattar det här med Tesla eller flyttbil, det är bra exempel
på hur jag belönas.”
-Användare 1
Användare 6 uttryckte att vissa av belöningarna var irrelevanta, efter att vi förklarat
för användare 6 att belöningarna bara är fiktiva exempel förstod användaren syftet
med dem.
”Om jag inte har någon egen bil så vet jag inte vad jag ska göra för pengarna? Köpa
korv? Jag hade hellre velat ha någon bonus grej som är lite mer konkret ”
-Användare 6

6.5 Övriga resultat
Utöver valideringen av riktlinjerna resulterade studien i nya insikter och idéer för
spelifiering. Dock inget som ytterligare kommer att tas upp i uppsatsen. Bland annat
fann vi att det är viktigt att engagera både användare som har en vana av spel och
användare som inte har vana av spel. Om de båda användartypernas behov inte
uppmärksammas kan det resultera i att de tappar motivationen för att fortsätta
använda tjänsten. För att ytterligare motivera användare kunde tidsbegränsade
utmaningar, individuellt eller som en social aktivitet varit ett sätt. Att skapa den typen
av tävlingar är något vi hade i åtanke att införa i prototypen, men på grund av tekniska
begränsningar uteslöts det. Övriga resultat skapar inte en grund för att skapa nya
riktlinjer.
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7 Analys
Avsnittet presenterar genomförd analys av resultat, där riktlinjer vidareutvecklas och
analyseras för vidare utveckling med resultat från utvärderingar, efterföljande
intervju och litteratur som grund.

7.1 Synliggöra påverkan
Riktlinje: Visa den påverkan en användares val medför i en mobilitetstjänst
Valen som visas i en mobilitetstjänst handlar om att nyansera den
hållbarhetspåverkan och de konsekvenser en användares val kan medföra.
Nyansering av alternativen i mobilitetstjänsten visualiserades genom direkt respons
till användaren i form av konsekvenser som visualiserades i prototypen, vilket
Deterding et al. (2011) anser kan motivera och påverka användare. Flera användare
uttryckte att de upplevde valen som relevanta och blev därmed intresserade av vilken
påverkan deras val medförde. Däremot uttryckte exempelvis användare 2 att
nyanseringen inte påverkade honom, på grund av avsaknad av verklighetsförankring
och relevans. Avsaknaden av verklighetsförankring som användare 2 saknade kan
bero på att utvärderingen genomfördes i labbmiljö. Tjänsten skall användas i en
daglig kontext, därav bör nyanseringen i förlängningen påverka användare mer
(Deterding et al., 2011). Analysen av utvärderingarna visade på att användarna
motiverades när de förstod vilken typ av påverkan deras val hade på hållbarhet i ett
samhälleligt perspektiv. Genom analys av efterföljande intervjuer uttrycktes att det
förelåg en otydlighet relaterat till de spelelement som baserats på riktlinjens
funktion, därmed bekräftas behovet av relevans i spelelementen. För kontexten
mobilitetstjänster bör spelifieringen vara anpassad till de mål och behov en
användare kan ha i samband med resor som bokas och genomförs i en
mobilitetstjänst. Användare 1, 2 och 7 upplevde en känsla av otydlighet som
eventuellt hade gått att avhjälpa med en justering av spelelementen i prototypen,
exempelvis med spelelement som tydligare anpassats till användarens mål och behov.
Användarens mål och behov i en mobilitetstjänst kan exempelvis vara att resa så
billigt som möjligt, snabbt som möjligt eller så hållbart som möjligt.
Hur användare upplever spelifiering beror till stor del på hur engagerade de är i den
tjänst eller artefakt som spelifieras, något som även påvisats under utvärderingen. Att
nyansera ”rätt” påverkan handlar även om att engagera användare till aktiva val som
tilltalar användaren i sin kontext. Användare 3 och 5 berättade om hur de upplevde
nyanseringen som konkret och relevant för valet, något som visats sig vara viktigt
relaterat till de andra riktlinjerna.
Resultatet visade att nyanseringen av hållbarhetsaspekterna påverkade användare.
Analysen visar att påverkan kan anses subjektiv av användaren, då påverkan upplevs
individuellt. Därav föreslås att riktlinjen fokuserar på att nyansera de konsekvenser
ett val kan ha. Konsekvenserna kan vara kortsiktiga eller långsiktiga, men bör vara
anknutna till kontexten. Exempelvis genom att påvisa hållbarhetskonsekvenser i en
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mobilitetstjänst. Genom att nyansera konsekvenserna av användarens val får
riktlinjen en tydligare implementering vid design. Baserat på resonemanget ovan
omformuleras riktlinjen till: Visa de konsekvenser en användares val medför i en
mobilitetstjänst

7.2 Möjliggör individuella incitament
Riktlinje: Synliggör de i mobilitetstjänsten integrerade incitament vilka motiverar
och skapar förståelse för användaren att utvecklas och göra grundade val
Incitament kan bestå av belöningar eller synliggörande av förhållanden som
användaren tar till sig och engageras av. Att synliggöra incitament och skapa
förståelse är en av de faktorer som driver långsiktigt engagemang (Lee et al., 2013).
Användare 2, 3, 4 och 5 beskrev hur tävlingar, belöningar och nivåer motiverade dem
att utforska tjänsten vidare. Användare 5 beskrev även hur visualiseringen av
incitamenten påverkade honom till att ta grundade och genomtänkta beslut.
Användare 5 motiverades t.ex. till att cykla istället för att färdas med bil på
vardagarna, för att kunna spara krediter för att använda bil på helgen. För att se om
användarna påverkades av incitamenten visualiserades exempelvis: ”hur många
krediter användaren kunde spara för att använda vid ett senare tillfälle”.
Resultaten visar att incitament måste vara personliga och knyta an till användarens
motivation och drivkraft. Först när designern uppnår relevans för incitamenten till
individen blir användaren blir engagerad och motiverad. Analysen visar att
incitament är något som måste undersökas, testas och utvecklas löpande för att
reflektera målgruppens intresse, vilket även Lee et al. (2013) och Hamari et al. (2014)
argumenterar för.
Incitamenten möjliggör formbarheten av beteenden genom att belysa de personliga
faktorer som individen är intresserad av. Det vill säga påverkande faktorer som
exempelvis poäng, fysiska belöningar m.m. Incitamenten stimulerar användaren till
ett specifikt val samt utförandet av handlingar i tjänsten. Ett val som exempelvis kan
vara att kombinera bil och pendeltåg för kortare restid och därmed spara krediter.
Synliggöra incitament: Synliggör de individuella incitament som motiverar
användare av mobilitetstjänsten.

7.3 Skapa jämförbarhet
Riktlinje: Skapa social aktivitet för användaren genom att tillåta jämförelse med
andra användare.
Social jämförelse genom social transparens framställdes som en betydande drivkraft
och motivationsfaktor, vilket var något som visade sig i resultatet från utvärderingen
av prototypen. Majoriteten av användarna upplevde den fiktiva sociala upplevelsen
som positiv. De blev motiverade till att sträva efter hållbarare val av resor i
mobilitetstjänsten. Riktlinjen bekräftas även av studien som Cunha Leite et al. (2016)
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genomförde, vilken påvisade hur social transparens bidrog till motiverade
användare, dock i en annan kontext, vilket i sig stärker resultatets möjlighet att
appliceras i andra kontexter som stöds av digitala tjänster. Under utvärderingen
uttryckte sig två användare kritiska till den sociala jämförelsen, då de menar att de ej
påverkas av aktiviteter gjorda från personer i sin omgivning. Cunha Leite et al. (2016)
skriver att möjligheten för social jämförelse mellan användare har en tendens att
inledningsvis leda till ett visst motstånd hos nya användare. Det är dock något som
tenderar att vara övergående.
Studien av Hamari et al. (2014) kom bland annat fram till att användarens strävan
efter social status skiljde sig markant mellan användare. En del användare strävade
efter att alltid vara högst på topplistor, medan andra användare nöjde sig med att bara
synas på topplistan och placeringen hade mindre betydelse. Resultatet visar på att en
del användare aldrig kommer att använda en funktion kopplad till social jämförelse,
då bland annat en av användarna uttryckte att den inte var intresserad av sociala
medier i allmänhet och därmed inte tilltalades av sociala engagemang på digitala
plattformar. I förlängningen innebär det att jämförelsens betydelse vid spelifieringen
bör designas för att inte upplevas som påträngande för individer som inte har intresse
av social jämförelse. Därav utmanas riktlinjens syfte som var att skapa sociala
aktiviteter mellan individuella användare. Sociala aktiviteter i grupp har däremot
visat sig stärka sociala sammanhang och grupper (Lee et al., 2013). Trots att Lee et al.
(2013) även beskriver individuella jämförelser för sig som något positivt, ser vi att en
förändring av riktlinjen hade varit effektivt för att inkludera jämförelse mellan
grupper, vilket var något som respondent 5, 6 och 8 menade hade motiverat och
engagerat dem i tjänsten. Därför kan en spelmekanik som förespråkar jämförelse i
grupp vara ett sätt att förbättra upplevelsen för användarna. Implementeringen av
sociala gruppjämförelser mellan städer och stadsdelar har visat sig positivt för
samhällsutveckling och gemenskap (Lee et al., 2013). Ett förslag på förändring av
riktlinjen är att specificera den ytterligare genom att rikta den mot att omfatta
“möjliggörandet av jämförelse” samt “möjliggöra social jämförelse mellan grupper”.
Genom att skapa relevanta jämförelser för en användare kan ett positivt grupptryck
och gemenskap bildas. Resultatet av utvärderingarna visar på att om jämförelsen inte
känns relevant för användaren riskerar användaren att bortse från den. Vilket även
bekräftades av tre användare under utvärderingen. För att riktlinjens mål skall
uppnås bör riktlinjen formuleras om mot ”relevans i jämförelsen” genom att också
omfatta gruppjämförelser som en del av målet. Motiveringen till omformuleringen av
riktlinjen baserades på en del användares upplevda motstånd till individuella
jämförelser och upplevelser om att jämförelser var irrelevanta. Baserat på
resonemanget ovan omformuleras riktlinjen till: Skapa jämförbarhet: Skapa
förutsättningar för användare att jämföra sig mot andra användare och
grupper.
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7.4 Skapa värde
Riktlinje: Ge användaren tillgång till belöningar vilka är relevanta för kontexten
mobilitetstjänster.
Analysen av utvärderingen visar att belöningen endast kan vara relevant för
användaren om den också är relevant i kontexten, det vill säga att belöningar ska
upplevas att vara individanpassade. Bara för att användarna verkar inom samma
kontext betyder det inte att de blir motiverade av samma typer av belöningar. Därav
är relevans subjektivt vilket innebär att spelifieringens design behöver möta
individens mål och syfte med att använda tjänsten.
Behovet av att erbjuda relevanta belöningar för kontexten framkom i utvärderingen
med användare. Det som bekräftar att belöningen bör vara relevant både för
användaren själv och för kontexten, är hur användare 1 och 6 faktiskt inte upplevde
belöningarna som relevanta och därmed inte såg ett syfte i att uppnå rätt nivå för att
tillgodogöra sig belöningen. Under intervjun nämnde användare 1 och 6 att de hade
uppskattat en belöning som engagerade dem. Att använda relevanta belöningssystem
påtalades även av de yrkesverksamma under förstudien som en förutsättning för
motivation i mobilitetstjänster. Att individanpassa belöningar bör tillgodoses om det
är möjligt, alternativt bör belöningarna utdelas i form av till exempel en virtuell valuta
och tillgänglighet till butik i tjänsten där användaren själv kan välja sin belöning (Lee
et al., 2013).
Belöningarna kan vara av fysisk eller virtuell karaktär, enligt resultatet blev
användarna dock mer motiverade om belöningarna hade en anknytning till fysiska
produkter. Användare 2, 3 och 5 påpekade att de blev motiverade att fortsätta
använda tjänsten på grund av att de såg vilka belöningar som fanns att uppnå. Under
intervjun med användare 8 påvisades hur motivationen ökade eller minskade om
användaren såg alla tillgängliga belöningar än om användaren endast såg den
nästkommande belöningen. Analysen av utvärderingar och intervjuer visar på att det
kan finnas en risk med att visa upp alla tillgängliga belöningar. Risken är att målen
känns ouppnåeliga och användaren får en känsla av otillräcklighet. Därav kan det vara
bättre att bara visa nästkommande belöning för användaren, vilket även stämmer
överens med vad som visades i prototypen.
Att möta individens behov av individuellt anpassade belöningar visade sig i
utvärderingen ge ett större engagemang än endast kontextbaserade belöningar.
Utvärderingen och efterföljande intervju visade även på att belöningar kan tillföra ett
större värde till användaren än den direkta belöningen i tjänsten, då användarens liv
utanför tjänsten kan påverkas i och med belöningen.
Vid implementation av riktlinjen bör designern ta hänsyn till att på ett individuellt
plan värdera belöningar som tillgängliggörs, genom att transparent informera
användare om belöningens effekt relaterat till brukskontexten i vilken belöningen
tilldelas. Utformningen som riktlinjen syftar till togs emot väl av majoriteten av
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användarna vid utvärderingen och efterföljande intervju. Riktlinjen påvisar vikten av
belöningens relevans för brukskontexten samt att den enskilde användarens
preferenser tas hänsyn till. För att styrka individuellt anpassade belöningar
formuleras riktlinjen om enligt följande: Skapa värde: Ge tillgång till belöningar
som är relevanta för kontexten och användaren.
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8 Diskussion
Avsnittet presenterar diskussioner om riktlinjernas bidrag, syfte och tillämpning i
förhållande till vårt resultat. Samt återgå till studiens syfte och problemformulering
för att ge fundament till studiens slutsats.
Studiens syfte var att undersöka hur mobilitetstjänster kan designas för att stödja
hållbara val. Spelifiering användes som ett verktyg för att synliggöra konsekvenser av
användarens handlingar i mobilitetstjänsten. Under litteraturstudien fann vi att det
inte fanns konkreta riktlinjer för hur spelifiering kunde appliceras som verktyg för att
stödja användare till hållbara val i en tjänst. De riktlinjer som tidigare fanns för
spelifiering var processorienterade och övergripande, därför kunde de snarare ses
som förhållningssätt till spelifiering (Morschheuser et al., 2017). Genom en
undersökning i hur transparens kunde implementeras för att stödja användare till
hållbara val i en mobilitetstjänst, tillfördes ett perspektiv där spelifiering tillämpades
som ett verktyg. Resultatet var riktlinjer vilka kan tillämpas när syftet är att designa
mobilitetstjänster som stödjer för hållbara val.
Slutsatsen av analysen av riktlinje 1 var att ordet påverkan upplevdes som subjektivt
och ej generaliserande. Därmed valdes att använda begreppet konsekvens istället.
Ordet konsekvens tydliggör främjandet av användarens val, det vill säga om en
användare har tre val för resor i mobilitetstjänsten, ska konsekvenserna av
respektive val påvisas tydligt. I prototypen visades konsekvenserna i form av
hållbarhetspåverkan. Om riktlinjerna tillämpas vid design för andra syften kan
konsekvenserna av val behöva tydliggöras på andra sätt, beroende på syftet som
avses. För relevansen i undersökningens syfte är det viktigt att i möjligaste mån tillse
att visualiserade spelelement relateras till användarens kontext. Om de inte relateras
till användarens kontext kan de vara svåra att utvärdera. Vid implementering i verklig
kontext infinner sig normalt spelelementens relation till användarens kontext
naturligt, dock krävs ett reflekterande ställningstagande.
Implementation av riktlinje 2 i prototypen fokuserade på att applicera incitament
vilka påverkade användare. Att applicera ”väl utvärderade” incitament som
Morschheuser et al. (2017) förespråkar var inte möjligt på grund av studiens
omfattning. Däremot visade utvärderingen att generella incitament som att
användare får poäng för genomförd uppgift eller valt en bättre resa, togs emot väl av
samtliga respondenter. Studien visade samtidigt att informationen om incitament i
kontexten bör vara väl utvärderade och anpassade till användaren för att användaren
ska ta till sig dem. Med tanke på att prototypen inte designades om för varje
användare togs beslutet att använda generella incitament för testbarhet. Analysen
visar att det är viktigt att incitamenten är utvärderade och även individuellt
anpassade. I kontexten mobilitetstjänster och persontransport visar analysen av
utvärderingen att konsekvensen av hållbarhet är en betydelsefull faktor för
användarna. Ett nytt bidrag relaterat till riktlinjen är kunskap om design av
incitament då de inte enbart bör utvärderas efter kontext som Morschheuser et al.
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(2017) förespråkar utan utvärderas efter det som engagerar användarna i kontexten,
vilket i en mobilitetstjänst kan vara hållbarhetspåverkan.
Under analysen av utvärderingen gällande riktlinje 3, identifierades mönster som
visade att individuella jämförelser kunde anses påträngande och inte motiverande
om användaren inte kände sig engagerad eller hade incitament för att prestera enligt
tjänstens utformning. Även i litteraturstudien identifierades tydliga mönster rörande
individuell jämförelse, vilket motiverade användare (Cunha Leite et al., 2016; Lee et
al., 2013). Med information från litteraturstudien samt intervjun i förstudien med de
yrkesverksamma skapades riktlinjen för att möjliggöra jämförelser mellan användare
i mobilitetstjänsten. Relevansen i jämförelsen visade sig under utvärderingen vara
betydelsefull för användarna. Om jämförelsen inte kändes relevant tog användarna
inte till sig jämförelsen, vilket resulterar i att riktlinjen och spelelementen, därmed är
verkningslösa i syfte att engagera och motivera. När perspektivet transparens tas in i
ett socialt sammanhang har det potentialen att driva användarna och motivera dem
till att utvecklas (Stuart et al., 2012). Social påverkan visade sig i de flesta fallen
förändra användarnas beteenden. En del användare uttryckte sig positivt om
individuell jämförelse medan andra användare upplevde social påverkan som
påträngande. Jämförelsen kan vara något som användarna först tar till sig efter att de
vant sig med funktionens närvaro (Cunha Leite et al., 2016). Om jämförelsen i sig är
transparent, det vill säga att jämförelsen genomförs utefter lika villkor för alla
användare, har den en större möjlighet att engagera individen. Utvärderingen
påvisade att gruppjämförelser har möjlighet att intressera även användare som
principiellt inte uppskattar individuell jämförelse. Då en mobilitetstjänst har en stor
variation av användartyper behöver riktlinjen stödja en bred målgrupp. För att stödja
en bred grupp av användare och skapa relevans för varje användare formulerades
riktlinjen om till att omfatta individuella jämförelser likväl som gruppjämförelser.
Med största sannolikhet hade utvärderingen med användare givit ett annat resultat
om prototypen hade använts under en längre tid, då den blivit en del av användarens
vardag. Att utvärderingen genomfördes i labbmiljö kan också haft inverkan på
resultatet, då prototypen endast visade fiktiva exempel av sociala jämförelser och inte
jämförelser med användarnas verkliga sociala nätverk.
Under analysen av riktlinje 4 framkom det att även om belöningarna är relevanta för
kontexten behöver de inte vara relevanta för användaren. Exempelvis anses möjlighet
att hyra el cykel som en relevant belöning för mobilitetstjänster i sig. Men om
individen inte har möjlighet att cykla på grund av exempelvis funktionsnedsättning
eller behöver frakta varor under resan är belöningen inte relevant för användaren.
Belöningar var ett ämne som var essentiellt genom litteraturstudien. Morschheuser
et al. (2017) påtalade att belöningar i olika former är ett fundament för att engagera
användare och kan få dem att stanna kvar i en tjänst. Även studier av Lee et al. (2013)
visar på att belöningar motiverar och engagerar. Under förstudien framkom vid flera
tillfällen vikten av att belöningar är bundna till relevans och kontext. Två av
respondenterna från förstudien hävdade även att kontextbundna belöningarna som
ges i tjänsten bör skapa ett individuellt värde utanför tjänsten. Därav har studien
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bidragit till nya kunskaper relaterat till belöningar i spelifierade tjänster, bidraget
visar på att belöningar inte enbart ska vara knutna till kontexten utan bör baseras på
individuella preferenser.

8.1 Summering
Vår studie kan anses vara en förlängning av två studier som genomförts av
Morschheuser et al. (2017) och Rojas et al. (2013), där riktlinjer för spelifiering
grundats i intervjuer med spelifieringsexperter och från tidigare studier. Vi tolkar
båda samlingarna av riktlinjer som holistiska förhållningssätt till spelifiering. Det som
skiljer tidigare nämnda riktlinjer mot de riktlinjer vi har tagit fram är konkreta
anvisningar för hur spelifiering kan tillämpas i en viss kontext för att motivera och
assistera användare av mobilitetstjänster. Spelifieringen kan användas som ett
verktyg för att stödja hållbara val i mobilitetstjänster, där transparens används för att
nyansera skillnader och konsekvenser mellan de val en användare gör.
Ett av de problem som framkom med spelifiering är hur den uppfattas olika beroende
på individens tidigare erfarenhet och vana av spel. Den individuella inställningen till
spelifiering är mycket viktig att uppmärksamma vid införandet och designen av
spelifieringen. I utvärderingens övriga resultat framkom det att vissa användare
saknade spelvana, vilket gjorde det svårt att förstå spelifieringen. En anledning kan
ha varit att prototypen tillämpat förstärkt spelifiering och därmed inte upplevdes
relevant av samtliga användare. En förstärkt spelifiering innebär att spelelement och
mekaniker har förstärkts för att påverka användaren, med inspiration och
terminologi från spelmiljöer.
Riktlinjerna som tagits fram är ämnade för mobilitetstjänster, trots det bör
riktlinjerna vara möjliga att implementera i liknande kontexter då syftet med
riktlinjerna är att stödja en bred målgrupp användare till hållbara val. Riktlinjerna
kan användas till alla typer av tjänster med fokus på persontransport och hållbarhet
innehållande valbarhet av olika karaktär. Riktlinjerna kan exempelvis användas vid
spelifiering av kundportaler och samhällsbyggande kampanjer där hållbara val är ett
mål och valbarhet förekommer. Gemensamt har alla riktlinjer ett fokus på att
individuellt anpassa tjänsten utefter användarens motivation och drivkraft.
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Tabell 5. Sammanfattning av reviderade riktlinjer och dess beskrivningar

Riktlinje

Beskrivning

1. Synliggöra påverkan: Visa de
konsekvenser en användares val
medför i en mobilitetstjänst

Mobilitetstjänster adresserar hållbarhet som ett
totalt begrepp. De val en användare ställs inför
kan vara komplicerade att värdera och därmed
krävs det att konsekvenserna av valen påvisas för
användaren. Konsekvenserna bör vara anknutna
till kontexten som spelifieringen verkar i.

2. Möjliggör individuella incitament:
Synliggör de individuella
incitament som motiverar
användare av mobilitetstjänsten

En kontext så som mobilitetstjänster verkar för
en bred målgrupp, där användare från olika
kulturer, samhällsskikt och bakgrunder samlas.
Om generella incitament används kan vissa
användare bortse från dem. Att tillämpa
incitament anpassade efter individ eller mindre
grupper av individer har potentialen att motivera
användare och också skapa möjligheten till att
driva dem genom tjänsten.
Studien visar att användare kan motiveras till
hållbara val genom att jämföra sig mot andra
användare eller grupper av användare. En
jämförelse i social aspekt kan bestå av exempelvis
topplistor eller tävlingar mellan användare. Att
tillåta jämförelser i grupp kan attrahera de
användare som inte motiveras av individuella
jämförelser och tävlingsmoment.
Att ge tillgång till belöningar i tjänsten kan driva
en användare att ta beslut som är hållbara på
grund av att de vill nå en belöning i tjänsten.
Studien visar på att belöningarna ska vara
kontextbundna, samt individuellt anpassade, då
de måste upplevas som relevanta för att
användaren ska sträva efter att nå belöningarna.

3. Skapa jämförbarhet: Skapa
förutsättningar för användare att
jämföra sig mot andra användare
och grupper

4. Skapa värde: Ge tillgång till
belöningar som är relevanta för
kontexten och användaren

Slutligen anknyter resultaten av studien till att anpassa spelifieringen efter
användarens drivkrafter, motivationsfaktorer och mål, för att stödja val och därmed
generera långsiktigt engagemang i mobilitetstjänster. Riktlinjer som tagits fram i
denna studie kan användas vid design av spelifierade digitala tjänster men kan också
verka i synergi med processorienterade riktlinjer likt de som Morschheuser et al.
(2017) presenterar, för att stärka holistisk implementation av spelifiering.
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9 Slutsats
Avsnittet presenterar svaret på inledande frågeställning samt 4 applicerbara riktlinjer
för spelifiering av mobilitetstjänster, samt förslag till vidare forskning.
Denna uppsats ämnade svara på frågan; Hur kan mobilitetstjänster designas för
att stödja användare till hållbara val?
Genom en designorienterad studie i kontexten mobilitetstjänster har vi studerat hur
spelifiering kan användas som verktyg för att stödja användare till hållbara val,
genom att exempelvis påvisa konsekvenser, skillnader och relationer mellan val i en
mobilitetstjänst. Uppsatsens primära bidrag är fyra designriktlinjer vilka kan
implementeras i mobilitetstjänster för att stödja användaren till att göra hållbara val
vid transport. Riktlinjerna kan användas dels i kommersiell implementation av
spelifiering, men även fungera som stöd för vidare forskning inom implementering av
spelifiering i digitala tjänster för att motivera och assistera användare till hållbara val.

9.1 Riktlinjer för fyra områden
Spelifiering misslyckas ofta på grund av ofullständig implementation (Asquer, 2014;
Hamari et al., 2014; Morschheuser et al., 2017; Raftopoulos, 2015; Rojas et al., 2013).
Studiens bidrag är designriktlinjer som tillsammans utgör ett fundament för design
av mobilitetstjänster där spelifiering har en betydande roll. Var och en av riktlinjerna
fokuserar på viktiga aspekter av spelifiering som uppkom under förstudien, men
utgör tillsammans ett fundament för en fullständig tillämpning, något som visat sig
viktigt för lyckad spelifiering av digitala tjänster. Genom att bland annat visa på
skillnader vid val som användaren gör i mobilitetstjänsten, får användaren stöd vid
beslut. Skillnader mellan val skapas på så sätt att information om valen visas för
användaren, samt att valen nyanseras och konsekvenser tydliggörs. Att visa på
skillnader kan göras exempelvis genom visualisering av valets konsekvens, likväl som
att synliggöra incitamenten, vilka driver användare.
Designriktlinjer vid spelifiering av mobilitetstjänster:
1. Synliggöra påverkan: Visa de konsekvenser en användares val medför i en
mobilitetstjänst
2. Möjliggör individuella incitament: Synliggör de individuella incitament som
motiverar användare av mobilitetstjänsten
3. Skapa jämförbarhet: Skapa förutsättningar för användare att jämföra sig mot
andra användare och grupper
4. Skapa värde: Ge tillgång till belöningar som är relevanta för kontexten och
användaren
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9.2 Förslag på vidare forskning
Studien visade på svårigheter i att definiera individuellt anpassade incitament.
Utvärderingen visade på att individuella incitament var viktiga för att engagera
individen, därför bör vidare forskning fokusera på hur individuella incitament kan
identifieras. Samt hur individuella incitament kan bidra till att skapa grundade val.
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Bilagor
Bilaga 1
Fråga
Tema: Mobilitetstjänster i
framtiden

Motivering

Referens

Mobilitetstjänster har hittills
Vad krävs av [projektnamn] för endast fungerat som
(Eriksson, 2011;
att kommersialiseras som
pilotprojekt eller studier för Lui et al, 2012;
mobilitetstjänst?
forskning
Rissel et al., 2012)
Tema: Spelifiering i praktisk
tillämpning
Spelifieringsprojekt har en
tendens att misslyckas. Det
(Raftopoulos,
Vilka utmaningar har ni stött på finns stora utmaningar att
2015; Asquer,
när det gäller att designa för
designa för och med
2014; Hamari et
spelifiering?
spelifiering.
al, 2014)
Lyckad spelifiering kan knyta (Asquer, 2014;
Vilka är de största möjligheterna användare och motivera
Deterding et al.,
som du ser med spelifiering?
förändrade vanor
2011)
Spelifiering kan motivera
individer till ändrade
beteenden och vanor.
Tror du att spelifiering kan
Spelifiering kan driva
(Rojas et al., 2013;
implementeras för hållbara val i användaren mot ett specifikt Deterding et al.,
mobilitetstjänster?
mål.
2011)
Upp till 80% av alla
spelifieringsprojekt
(Raftopoulos,
Varför misslyckas spelifiering? misslyckas
2014)
Vilka är enligt dig de viktigaste
byggstenarna vid spelifiering?
Har du haft något projekt där
spelifiering fått rätt utrymme?
Har du något konkret exempel
på projekt du arbetat med, där
spelifiering har haft en central
roll?

Spelifiering behöver
implementeras holistiskt för
att lyckas.

(Morschheuser et
al., 2017)

(Morschheuser et
al., 2017)
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Vilka utmaningar har du stött på
för att motivera användning av
spelifiering?
Tema: Transparens som
motivator
Hur används interaktioner i
tjänsten för att synliggöra
förhållanden?
Vilka förhållanden/tensions
försöker ni
balansera/visualisera?

(Cunha Leite et al.,
2016)

Synliggöra förhållanden
genom att tillhandahålla
information
Genom transparens kan
förhållanden synliggöras för
att sedan poängsättas.

(Ball, 2009)

Lee et al. (2013)

Tema: Hållbarhet
Både positiva och negativa
Hur försöker ni motivera
återkopplingar kan bidra till
användare att använda tjänsten? beteendeförändring
Spelifiering och Gamefulness
Försöker ni styra användares
kan användas för att styra
val i någon riktning?
användare mot målet.
Använder [projektnamn] någon
form av motivationsfaktor för
Positiv återkoppling i form av
att motivera användare till att
belöning bidrar till
välja det "miljövänligare"
attitydförändring via
färdmedlet?
beteendeförändring.
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(Gulliksson &
Holmgren, 2015)
(Deterding et al.,
2011)

(Gulliksson &
Holmgren, 2015)

Bilaga 2
ga 2.1 Grundnavigering

Grundnavigering

Meny

Hem

Ny nivå

Profil

Kontextaffär

Trafikklasser

Användarklasser
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Bilaga 3
Du ska nu testa ett koncept för en mobilitetstjänst. Föreställ dig att du lever i en
framtidsvision, där nuvarande västtrafikapp inkluderar alla färdmedel du kan tänka dig,
så som kollektivtrafik, buss, tåg, samåkning, bil pooler, cykel, leasingavtal etcetera.
Genom följande tjänst kommer du att kunna kombinera dina färdsätt så att de passar
dina behov. Med en fast månadskostnad som inkluderar fri kollektivtrafik kan du sedan
disponera ett antal poäng varje månad på övriga transportsätt. I tjänsten synliggörs dina
handlingar och du får ansvara för dina val av transportslag. Detta görs genom
spelifiering där transparens har en betydande roll, där den har en synliggörande faktor.
Väljer du enbart ett och samma färdmedel hela tiden kommer du att få lägre och lägre
poäng. Kombinerar du däremot flera färdmedel, som passar bäst i den situationen du
befinner dig i kommer du att belönas med en rikligare poängsats. Poängen du samlat
kan du använda i tjänsten för att resa billigare eller gratis, köpa tjänsterelaterade
erbjudanden.
I tjänsten kan du ställas inför utmaningar där du får testa olika färdmedel, som till
exempel att byta bilen mot cykel i en vecka. Klarar du utmaningen så blir du belönad.
(Inte enbart med bättre kondition!!)
Scenario
Här är resetjänsten, det finns tre abonnemang att välja på, du reser inte så mycket, så
du väljer abonnemanget S.
Nu är det dags att göra din första resa, du ska åka hemifrån till jobbet och vill se vilka
alternativ du har. Sök resa.
Vad i denna vy motiverar dig till att välja en viss resa?
Du väljer att resa med ECO alternativet, då det passar dig bäst idag.
För att vinna extra sociala XP väljer du att dela din resa med dina vänner.
Nu ser du trafikinformation , du får ett tips på en resa du kan göra senare idag när du
ska hem från jobbet. Klicka på resan för att veta mer.
Det är eftermiddag och dags att åka hem från jobbet
Nu ser du varför valet är “bra” och vilka typer av XP som belönas för att du gör det valet.
Starta resan.
Du får nu en popup med information om att du “levlat upp” i Pooler Ace klassen. Du får
även tillgång till tre belöningar för att du levlat upp
Du har fått en belöning i form av 1000 credits
Du har fått låst upp level 2, att handla drivmedel
Du har fått tillgång till en invit, för att bjudan in en vän(vänen får första veckan med fria
kollektiva resor och 1000 krediter aatt använda för att resa med andra transportslag).
för?

Känner du att belöningarna är relvanta till kontexten du fick belöningen
Motiverar den dig att använda tjänsten mer?
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Klicka på “OK”.
Fas 2
Nu tas du till profilsidan, där du kan se en översikt över dina levels och hur mycket du
har kvar för att nå nästa nivå. Du ser även topplistan bland dina vänner eller närområdet
du befinner dig i. Baseras i Crossings.
Klicka på social och se hur du står dig mot dina vänner
Kolla in de olika kategorier.
I shop kan du använda dina poäng för att handla i butiken.

Vad i denna vy motiverar dig till att välja en viss resa?
Du väljer att resa med ECO alternativet, då det passar dig bäst idag.
För att vinna extra sociala XP väljer du att dela din resa med dina vänner.
Nu ser du trafikinformation, du får ett tips på en resa du kan göra senare idag när du ska
hem från jobbet. Klicka på resan för att veta mer.
Det är eftermiddag och dags att åka hem från jobbet
Nu ser du varför valet är “bra” och vilka typer av XP som belönas för att du gör det valet.
Starta resan.
Du får nu en popup med information om att du “levlat upp” i Pooler Ace klassen. Du får
även tillgång till tre belöningar för att du levlat upp
Du har fått en belöning i form av 1000 credits
Du har fått låst upp level 2, att handla drivmedel
Du har fått tillgång till en invit, för att bjuda in en vän(vännen får första veckan med fria
kollektiva resor och 1000 krediter att använda för att resa med andra transportslag).
Känner du att belöningarna är relevanta till kontexten du fick belöningen
för? Motiverar den dig att använda tjänsten mer?
Klicka på “OK”.
Fas 2
Nu tas du till profilsidan, där du kan se en översikt över dina levels och hur mycket du
har kvar för att nå nästa nivå. Du ser även topplistan bland dina vänner eller närområdet
du befinner dig i. Baseras i Crossings.
Klicka på social och se hur du står dig mot dina vänner
Kolla in de olika kategorier.
I shop kan du använda dina poäng för att handla i butiken.
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Bilaga 4
Du har nu testat applikationen, berätta om din upplevelse.
Applikationen är designad utifrån tre riktlinjer, med spelmekanik och transparens. Vi
kommer nu att berätta hur det integrerats i prototypen.

1. Synliggöra påverkan
Visa den påverkan en användares val medför i en mobilitetstjänst.
Var i applikationen kände du att du kunde se konsekvensen av dina val?
Hur kände du när konsekvenserna påvisades?
Blev du påverkad att ändra dina val efter att informationen av konsekvenserna visats?
Varför?

2. Belysning av status
Synliggör de i mobilitetstjänsten integrerade incitament vilka motiverar och skapar
förståelse för användaren att utvecklas och göra grundade val.
Var i applikationen kände du att du blev motiverad och förstod vad dina val innebar?
Hur uppfattade du det?
Varför?
*beskriv incitament för användaren
Vilka incitament påverkar dig? Adresserades de i applikationen? Varför?
Hur blir du motiverad att välja ett alternativ framför ett annat?

3. Jämförbarhet.
Skapa social aktivitet för användaren genom att tillåta jämförelse med andra användare.

Vad innebär topplistor och jämförelser för dig?
Var i applikationen upplevde du att du kunde jämföra dig med andra användare?
Hur upplevde du jämförelsen?
Varför?
Vad tycker du i allmänhet om sociala spel och jämförbarhet?

4. Renodla
Ge användaren tillgång till belöningar vilka är relevanta för kontexten mobilitetstjänster
På vilket sätt känner du att du blir belönad i relation till uppgiften du genomför?
Var i applikationen kände du att du blev belönad i relevans till kontexten?
Hur uppfattade du belöningarna?
Kändes belöningarna relevanta? Varför?
Hur motiverade belöningarna dig att ytterligare använda applikationen?

57

Simon Turesson

Patrik L Markstedt

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

