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Abstract  

Physical activity has proven to prevent serious medical diseases such as diabetes and 
obesity, but despite this knowledge we become more sedentary. In order to create an 
understanding of the psychological needs that support motivation, this study uses the 
macro-heory Self-determination theory (SDT). SDT concretize motivation based on 
intrinsic and extrinsic motivation, where extrinsic motivation traditionally is 
characterized as a weaker form of motivation. More and more people uses mobile health 
applications such as RunKeeper to support their motivation for physical activity. These 
kinds of applications often use gamification. Gamification is defined as game elements 
used in another context than the general gaming context. Gamification that is 
implemented in today’s mobile health applications primarily supports extrinsic 
motivation for physical activity, which can cause the intrinsic motivation to diminish and 
the physical activity to cease. 
 
Given that physical activity is fundamental for a healthy lifestyle and that today’s mobile 
health applications primarily use gamification that supports extrinsic motivation, the 
study intends to examine how gamification can be implemented to support intrinsic 
motivation for physical activity. In the study, a prototype were designed based on 
previous studies on gamification for intrinsic motivation, which was evaluated using 
qualitative research methods. The game elements were analyzed using SDT to see how 
they could support the three psychological needs. The prototype evaluation resulted in 
eleven proposed design guidelines for how gamification can be implemented to support 
intrinsic motivation for physical activity.  
 
Keywords: Gamification, Intrinsic motivation, mobile health applications, physical activity  
  



 
 

Abstrakt 

Fysisk aktivitet har visat sig förebygga allvarliga hälsorelaterade sjukdomar som till 
exempel diabetes och fetma, men trots den vetskapen blir vi allt mer stillasittande i vår 
vardag. För att upprätthålla en hälsosam livsstil är motivation en viktig aspekt att ta 
hänsyn till. För att skapa förståelse för de psykologiska behov som stödjer motivation 
används i den här studien makroteorin Self-determination theory (SDT). SDT 
konkretiserar motivation utifrån inre och yttre motivation, där yttre motivation 
traditionellt ansetts vara en svagare form av motivation. Allt fler använder sig av mobila 
hälsoapplikationer som till exempel RunKeeper för att stödja sin motivation för fysisk 
aktivitet. Mobila hälsoapplikationer använder sig ofta av spelifiering. Spelifiering innebär 
att spelelement implementeras i en annan kontext än den generella spelkontexten. 
Spelifiering som är implementerad i dagens mobila hälsoapplikationer stödjer främst 
yttre motivation för fysisk aktivitet, vilket kan orsaka att den inre motivationen minskar 
och att den fysiska aktiviteten upphör. 
 
Med tanke på att fysisk aktivitet är grundläggande för en hälsosam livsstil och att dagens 
mobila hälsoapplikationer främst använder sig av spelifiering som stödjer yttre 
motivation, ämnar studien att undersöka hur spelifiering kan designas för att stödja inre 
motivation för fysisk aktivitet. Studien utfördes med en designorienterad 
forskningsansats där spelelement implementerades i en prototyp. Prototypen användes 
för att utvärdera om spelelementen kunde stödja en känsla av inre motivation för fysisk 
aktivitet. Spelelementen analyserades med hjälp av SDT för att se hur de kunde stödja de 
tre psykologiska behoven. Utvärderingen av prototypen resulterade i tio designförslag för 
hur spelifiering kan designas för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. 
 
Nyckelord: Spelifiering, Inre motivation, Mobila hälsoapplikationer, Fysisk aktivitet 
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1 Introduktion 

I avsnittet introduceras forskningsområdet, identifierad problematik, studiens 

frågeställning samt syftet med studien. 

1.1 Bakgrund 

Livsstilen hos människor i industrialiserade länder blir allt mer stillasittande, vilket har 
visat sig kan leda till både stress, fetma, övervikt och diabetes (Chen & Pu, 2014; Lee, 
Shiroma, Lobelo, Puska, Blair, Katzmarzyk & Lancet, 2012). Det stora utbudet av 
hälsoinformation gör att majoriteten idag är väl medvetna om vad som krävs för en 
hälsosam livsstil. Många vet därför att rökning är farligt, samt hur viktigt det är med fysisk 
aktivitet och god kosthållning. Trots att många är medvetna om vad som krävs för att leva 
en hälsosam livsstil, lever många av oss inte så hälsosamt som vi skulle kunna göra 
(Weman-Josefson, 2013). En viktig aspekt för att upprätthålla fysisk aktivitet är 
motivation, det är därför viktigt att skapa förståelse för vad som stödjer motivation 
(Weman-Josefsson, 2013).  
 
För att skapa förståelse för vad som stödjer motivation används ofta beteendeteorin Self-
determination theory (SDT). SDT behandlar två olika typer av motivation, inre- och yttre 
motivation. Inre motivation definieras som när aktiviteten i sig är belöningen för 
människan, och yttre motivation definieras som när resultatet av aktiviteten är 
belöningen (Deci & Ryan, 2000). Traditionellt sett har yttre motivation karaktäriserats 
som en svagare form av motivation jämfört med inre motivation (Deci & Ryan, 2008). 
 
För att stödja motivation för fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil använder sig många 
idag av olika verktyg i form av mobila hälsoapplikationer (Hamari & Koivisto 2015). Olika 
aktörer i samhället arbetar dagligen för att utveckla mobila hälsoapplikationer som kan 
stödja användare med deras fysiska aktivitet (Chen & Pu, 2014). Trots att många aktörer 
dagligen arbetar med utveckling av mobila hälsoapplikationer finns det utmaningar med 
att designa dem. En av utmaningarna för designers av mobila hälsoapplikationer är till 
exempel att skapa mål i applikationen som känns realistiska för olika användares 
förutsättningar (Consolvo, Everitt, Smith & Landay, 2006). 
 
Exempel på mobila hälsoapplikationer som utvecklats är Zombie, Run! och Runkeeper 
som båda använder sig av spelifiering (Chen & Pu, 2014). Spelifiering innebär att 
spelelement designas in i andra sammanhang än det traditionella spelsammanhanget, för 
att förbättra användarupplevelsen och stödja användarens motivation (Deterding, Dixon, 
Khaled & Nacke 2011). Med spelifiering skapas inte ett spel utan syftet är att göra 
aktiviteten roligare med hjälp av olika spelelement, vilket då kan resultera i att motivation 
för fysisk aktivitet skapas. Exempel på spelelement som idag används i mobila 
hälsoapplikationer är virtuella belöningar i form av poäng eller emblem och konkurrens 
genom topplistor (Hamari & Koivisto, 2015; Chen & Pu, 2014; Johnson, Deterding, Kuhn, 
Staneva, Stoyanov & Hides, 2016).  
 
Då spelifiering i mobila hälsoapplikationer idag främst består av spelelement som 
innefattar konkurrens genom topplistor och som belönar användaren genom poäng och 
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emblem, stödjer de framförallt användarens yttre motivation (Johnson et al., 2016; Chen 
& Pu, 2014; Lister, West, Cannon, Sax & Brodegard, 2014). Problemet med att stödja yttre 
motivation är att risken finns att aktiviteten upphör i takt med att belöningarna upphör 
(Nicholson, 2015). Då risken finns att aktiviteten upphör bör därför belöningsorienterad 
spelifiering användas sparsamt om syftet är att stödja inre motivation hos användaren 
(Nicholson, 2015).  
 
Om målet är att stödja inre motivation för fysisk aktivitet, kan designers använda sig av 
spelifiering som främst fokuserar på inre motivation. Exempel på spelelement som 
potentiellt kan stödja inre motivation är uppdrag, prestationsgraf och lag. Tidigare 
forskning belyser vikten av att studera hur spelifiering kan stödja inre motivation för 
fysisk aktivitet (Johnson et al., 2016). Sailer, Hense, Mandl och Klevers (2013) har 
studerat spelifiering som fokuserar på inre motivation men uppmärksammar vikten av 
att ytterligare studera spelifiering som fokuserar på inre motivation och då i en given 
kontext. Då fysisk aktivitet är grundläggande för att upprätthålla en hälsosam livsstil och 
undvika hälsorelaterade sjukdomar är det viktigt att undersöka hur inre motivation kan 
skapas för fysisk aktivitet. Studien ämnar därför att besvara följande frågeställning:  
 
Hur kan spelifiering designas i en mobil hälsoapplikation för att stödja inre motivation för 
fysisk aktivitet? 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med designförslag som kan användas som underlag vid 
design av mobila hälsoapplikationer som fokuserar på fysisk aktivitet. Frågeställningen 
undersöks utifrån en designorienterad forskningsansats genom att designa in spelifiering 
som fokuserar på att stödja inre motivation i en prototyp av en mobil hälsoapplikation. 
Prototypen utvärderas genom ett test och intervjuer där resultatet låg till grund för de tio 
designförslag som tagits fram. 
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2 Relaterad litteratur  

I detta kapitel presenteras de begrepp och teorier som är centrala för studien. 
Inledningsvis introduceras mobila hälsoapplikationer, motivation konkretiseras till inre- 
och yttre motivation och spelifiering tillsammans med ett urval av spelelement 
presenteras. Litteraturen avlsutas med en summering över de identifierade spelelement 
som visat sig främst kan stödja inre motivation.  

2.1 Mobila hälsoapplikationer 

Många är idag väl medvetna om vikten av fysisk aktivitet, och strävar ständigt efter en 
hälsosam livsstil (Hamari & Koivisto, 2015). Forskare har uppmärksammat att det idag 
finns en stor skillnad mellan att vara medveten om vad som bör genomföras för att leva 
en hälsosam livsstil, och att faktiskt göra det (Thorsteinsen, Vittersø & Svendsen, 2014). 
Anledningen till att det finns en skillnad mellan kunskap och agerande, kan bero på att 
människor i sin vardag ofta föredrar kortsiktiga belöningar framför långsiktiga (Hamari 
& Koivisto, 2015). Genom att välja en kortsiktig belöning framför en långsiktig, finns 
risken att en hälsosam livsstil försummas. Försummas en hälsosam livsstil finns risken att 
den ersätts av ohälsosamma vanor som till exempel stillasittande och rökning (Hamari & 
Koivisto, 2015). 
 
För att skapa motivation för en fysisk och hälsosam livsstil använder sig många idag av 
mobila hälsoapplikationer (Chen & Pu, 2014). Många mobila hälsoapplikationer 
fokuserar på en specifik målgrupp och mäter specifika hälsorelaterade behov som till 
exempel fysiska eller mentala aktiviteter (Klasnja & Pratt, 2012). En av många fördelar 
med mobila hälsoapplikationer är att de är implementerade i en mobil enhet som redan 
är en del av användarens vardag (Klasnja & Pratt, 2012). Mobila hälsoapplikationer kan 
användas som verktyg vid fysisk aktivitet genom att lagra användarens beteende med 
hjälp av olika funktioner. Funktioner som kan vara implementerade i mobila 
hälsoapplikationer, kan till exempel vara direkt feedback med information, registrering 
av aktiviteter och gps som spårar användarens aktivitet (Fanning, Mullen & McAuley, 
2012). 
 
Den främsta fördelen med mobila hälsoapplikationer är att de alltid är nära användaren 
och har förmågan att konstant ansluta sig till internet (Klasnja & Pratt, 2012). Mobila 
hälsoapplikationers förmåga att ansluta sig till internet i princip vart som helst, gör att 
användare kan få information om sin aktivitet i realtid (Klasnja & Pratt, 2012; 
Thorsteinsen et al., 2014). Användare kan även genom information i realtid bli medvetna 
om utvecklingsområden, vilket kan leda till att önskade beteenden ökar och oönskade 
beteenden minskar (Klasnja & Pratt, 2012).  
 
Problemet med mobila hälsoapplikationer är bland annat att de i vissa fall genererar 
missvisande registrering av användarens aktivitet (Consolvo et al., 2006). Ett exempel på 
missvisande registrering kan vara att applikationen endast registrerar fysisk aktivitet 
genom att räkna antal steg. Om applikationen endast registrerar till exempel antal steg, 
finns risken att den missar att användaren kanske samma dag har simmat eller cyklat 
(Consolvo et al., 2006). En annan utmaning vid design av mobila hälsoapplikationer är att 
skapa mål som känns realistiska för användaren. Målsättning för användare skapas ofta 
antingen genom att applikationen föreslår individuella mål baserade på användarens 
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aktivitet, eller att applikationen erbjuder generella mål för alla användare (Consolvo et 
al., 2006). Det har också visat sig att många av dagens mobila hälsoapplikationers innehåll 
inte är baserat på någon beteendeteori relaterad till hälsa (Conroy, Yang & Maher, 2014). 
Det är viktigt att basera innehållet på en beteendeteori för att skapa förståelse för hur 
mobila hälsoapplikationer ska designas för att stödja fysisk aktivitet i vardagen (Conroy 
et al., 2014). 
 
Consolvo et al. (2006) har tagit fram fyra designriktlinjer som kan ligga till grund vid 
design av mobila hälsoapplikationer, dessa är följande: 
 

 Ge användaren rimliga belöningar för de aktiviteter som genomförts 
 Skapa personlig medvetenhet hos användaren om sin personliga aktivitetsnivå 
 Stöd socialt inflytande 
 Ta hänsyn till de praktiska begränsningarna i användarens livsstil 

 
Studien uppmärksammar dock vikten av att fortsätta undersöka hur mobila 
hälsoapplikationer kan designas (Consolvo et al., 2006). Detta genom att utforska hur 
applikationer kan designas för att stödja motivation för fysisk aktivitet utöver social 
bekräftelse, konkurrens samt belöning och straffsystem (Consolvo et al., 2006). 

2.2 Motivation  

För att konkretisera och utvärdera motivation används ofta makroteorin Self-
determination theory (SDT). SDT fokuserar på vad det är som driver individen att göra 
olika val, utan att ta hänsyn till yttre konsekvenser (Nicholson, 2012). SDT konkretiserar 
motivation utifrån två primära typer av motivation, inre-och yttre motivation (Deci & 
Ryan, 2008).  
 

2.2.1 Inre motivation 

Inre motivation skapas när en person genomför en aktivitet på grund av att aktiviteten i 
sig känns meningsfull, och inte på grund av till exempel yttre press (Deci & Ryan, 2000). 
Beteenden motiveras genom belöningar och när en person genomför en aktivitet på grund 
av inre motivation, är belöningen aktiviteten i sig. Om aktiviteten i sig är belöningen så 
tar individen inte hänsyn till yttre konsekvenser som till exempel skam, belöning eller 
straff (Deci & Ryan, 2000). SDT beskriver inre motivation utifrån tre psykologiska behov: 
självstyre, kompetens och samhörighet (Deci & Ryan, 2000). 
 

Självstyre 

Självstyre kan antingen upplevas genom att individen får möjlighet att göra egna val, eller 
deltar i en aktivitet endast på grund av eget intresse. Om en individ genomför en aktivitet 
endast på grund av sitt personliga intresse, är individen inte utsatt för tvång eller yttre 
påverkan (Peng, Lin, Pfeiffer & winn, 2012). Genom självstyre kan individen uppleva att 
de aktiviteter som genomförs är frivilliga och genomförs därför inte på grund av yttre 
faktorer (Peng et al., 2012; Nicholson, 2015). 
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Kompetens 

Inre motivation kan skapas genom att en individ känner sig trygg i sin egen kunskap om 
ett specifikt område. God kunskap kan leda till att individen kan genomföra en aktivitet 
obehindrat och uppnå ett framgångsrikt resultat (Peng et al., 2012). Inre motivation kan 
påverkas av till exempel belöningar och återkoppling och det har tidigare visat sig att 
positiv feedback stödjer inre motivation (Ryan & Deci, 2000). En känsla av kompetens kan 
skapas i samband med att en individ ser sin aktivitet belönas (Gagné & Deci, 2005). Vid 
inre motivation är målet att de yttre belöningarna inte behövs efter en viss tid (Nicholson, 
2015).  
 

Samhörighet 

En känsla av samhörighet kan skapas vid social interaktion och relationer mellan 
individer (Peng et al., 2012). En individ kan uppleva samhörighet om interaktion med 
andra människor är en naturlig del av vardagen (Deci & Ryan, 2008). Genom att umgås 
med människor som är intresserade av samma saker kan aktiviteter som tidigare känts 
utmanande kännas enklare att genomföra (Nicholson, 2015). I kombination med att få 
bekräftelse av umgängeskretsen kan då en känsla av samhörighet skapas (Deci & Ryan, 
2000). 

2.2.2 Yttre motivation 

Yttre motivation innebär att en individ genomför en aktivitet för att resultatet av 
aktiviteten kommer leda till en belöning (Deci & Ryan, 2000). Drivs en individ av yttre 
motivation tillfredsställs inte ett psykologiskt behov, utan istället får individen en 
belöning som kompenserar för bristen av tillfredsställelse (Deci & Ryan, 2008). Det krävs 
därför ett samband mellan aktiviteten och belöningen som får individen att genomföra 
aktiviteten. 
 

Traditionellt sett brukar yttre motivation karakteriseras som en svagare form av 
motivation än inre motivation (Deci & Ryan, 2008). I den klassiska yttre motivationen 
känner sig individen framdriven till en handling, medan vid inre motivation är målet att 
skapa ett självstyre och en känsla av fri vilja (Deci & Ryan, 2008). Risken med att drivas 
av endast yttre motivation och den belöning som aktiviteten medför, är att individens 
psykologiska behov aldrig tillfredsställs, inte ens när belöningen tillhandahålls (Deci & 
Ryan, 2008). Om belöningarna dessutom är förutbestämda av till exempel ett system, 
finns risken att individens beteende blir kontrollerat och styrs av belöningarna (Deci & 
Ryan, 2000; Nicholson, 2012). 

2.3 Spelifiering för att stödja motivation  

Många av dagens mobila hälsoapplikationer använder sig av spelifiering för att stödja 
motivation för fysisk aktivitet (Johnson et al., 2016). Spelifiering är en term som först 
började användas under år 2008, och som har ökat i popularitet sedan år 2010 (Deterding 
et al., 2011). Spelifiering saknar en allmän definition (Seaborn & Fels, 2015), men en 
vanlig definiering är att spelifiering innebär att spelelement designas in i andra 
sammanhang än det traditionella spelsammanhanget (Deterding et al., 2011). För att 
karaktäriseras som ett spelelement, måste det hittas i majoriteten av spel eller vara en 
central del av ett spel (Deterding et al., 2011).  



6 
 

 

Många spelifierade system är belöningsorienterade och fokuserar på tävling samt att 
belöna användaren med spelelement som till exempel poäng, emblem, topplistor och 
nivåer (Nicholson, 2015). Externa belöningar som stödjer användarens yttre motivation 
kan i vissa fall efter en period leda till att individen känner inre motivation för aktiviteten. 
För att yttre motivation ska omvandlas till inre motivation är det dock viktigt att 
aktiviteten och belöningarna inte upplevs som kontrollerande (Deci & Ryan, 2008). 
Istället för att använda spelelement som stödjer yttre motivation, kan spelifiering 
användas för att stödja inre motivation (Nicholson, 2015). Det finns spelelement 
tillgängliga som främst fokuserar på att stödja inre motivation, människor spelar spel för 
fler anledningar än att bara samla poäng (Nicholson, 2015). Människor engagerar sig i 
spel för att till exempel interagera med andra personer och utforska narrativet 
(Nicholson, 2015). Spelelement som stödjer inre motivation kan användas för att hjälpa 
användaren att se ett eget syfte med att genomföra aktiviteten (Nicholson, 2015).  
 
Ett urval av spelelement identifierades som tidigare forskning har analyserat utifrån inre- 
och yttre motivation. Det var relevant att välja ut spelelement som tidigare forskning 
analyserat för att ha möjlighet att skapa förståelse för hur de kan designas. Urvalet 
inkluderar spelelement som antingen berör självstyre, kompetens eller samhörighet. De 
spelelement som identifierades var virtuella belöningar i form av poäng eller emblem när 
ett mål har uppnåtts (Johnson et al., 2016; Chen & Pu, 2014; Reynolds, Sosik & Cosley, 
2013), lag och topplista (Hamari & Koivisto, 2015; Johnson et al., 2016; Chen & Pu, 2014; 
Sailer et al., 2013), samt prestationsgraf, uppdrag, guide och avatar (Nicholson, 2015, 
Sailer et al., 2013).  
 

Poäng 

Poäng är virtuella belöningar som användaren får för genomförda aktiviteter i en 
spelifierad miljö (Sailer et al., 2013). Mobila hälsoapplikationer använder idag 
spelelementet poäng för att belöna användarens prestationer (Johnson et al., 2016; Chen 
& Pu, 2014; Reynolds et al., 2013; Barata, Gama, Jorge & Gonçalves, 2013). Antal poäng 
kan visualiseras i en topplista som uppmuntrar till konkurrens mellan användare 
(Nicholson, 2012). Poäng som spelelement kan ges kontinuerligt vilket gör att 
användaren belönas och får direkt feedback på sin prestation (Sailer et al., 2013) 
 
Det finns risker med att mobila hälsoapplikationer belönar användaren med yttre 
belöningar som till exempel poäng. Poäng kan till exempel uppfattas som meningslösa 
vilket kan leda till att de inte tillför något till användaren (Nicholson, 2012). Anledningen 
till att poäng kan upplevas som meningslösa beror på att användare ofta bryr sig mer om 
sin individuella utveckling, än hur många poäng de har (Zuckerman & Gal-Oz, 2014). 
Risken med belöningsorienterad spelifiering i form av yttre belöningar som till exempel 
poäng, är att den inre motivationen kan minska (Barata, Gama, Jorge & Gonçalves., 2013). 
Poäng bör med tanke på de risker som finns med spelelemetet, implementeras sparsamt 
i en spelifieringsmiljö om målet är att stödja inre motivation (Nicholson, 2015). 
 

Emblem 

Emblem kan förtjänas genom att användaren genomför ett antal uppdrag under en given 
period eller uppnår ett mål utan att begå misstag (Sailer, Hense, Mayr & Mandll., 2017). 
Emblem kan användas som visuella belöningar för att uppmuntra användarens aktivitet, 
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detta då de representerar de prestationer som användaren samlar i spelifieringsmiljön 
(Sailer et al., 2013). Emblem har visat sig vara ett av de vanligaste spelelementen som idag 
implementeras på ett belöningsorienterat sätt i mobila hälsoapplikationer (Johnson et al., 
2016; Chen & Pu, 2014; Reynolds et al., 2013).  
 
Det finns dock risker med att emblem används på ett belöningsorienterat sätt i dagens 
mobila hälsoapplikationer. En av riskerna kan vara att användaren inte skapar förståelse 
för aktiviteten och då ifrågasätter syftet med att få belöningen (Nicholson, 2012). Om 
aktiviteten eller belöningen inte känns meningsfull, finns risken att känslan av självstyre 
minskar och att användaren känner sig styrd och kontrollerad av systemet att genomföra 
den förutbestämda aktiviteten (Nicholson, 2015). Styrs användaren av systemet finns 
risken att användaren slutar att genomföra aktiviteterna i takt med att belöningarna 
upphör.  
 
Ytterligare en risk är att belöningarna riskerar att bli beroendeframkallande för 
användaren (Jiang, 2011). Externa belöningar som till exempel emblem kan också orsaka 
att användaren endast genomför en aktivitet för att uppfylla emblemet, snarare än att 
göra det för sin egen skull (Nicholson, 2015). Om belöningarna blir beroendeframkallande 
kan det resultera i att användaren arbetar hårdare och längre för att uppnå den specifika 
belöningen. Upplever användaren att det tar för lång tid att uppnå belöningen kan en 
känsla av att det inte är värt det uppstå (Jiang, 2011). 
 
Om Emblem inte används på ett belöningsorienterat sätt kan spelelementet dock stödja 
inre motivation genom att stödja de psykologiska behoven kompetens och självstyre 
(Sailer et al., 2017; Nicholson, 2015). Emblem kan stödja kompetens genom att 
implementeras som delmål. Dessa delmål kan agera vägvisare och hjälpa användaren att 
uppnå sitt övergripande mål (Nicholson, 2015). Emblem kan visualisera användarens 
progression och informera om de delmål som uppfyllts samt vilka som återstår (Sailer et 
al., 2013). Genom att emblem implementeras som vägvisare kan spelelementet ge 
användaren kunskap om hur målet ska uppnås, och skapar då ett syfte till användaren om 
varför aktiviteten ska genomföras (Nicholson, 2015). Självstyre kan stödjas genom att ge 
användaren möjlighet att välja vilka aktiviteter som önskas genomföras i applikationen. 
Självstyre stöds genom att användaren får välja sina egna delmål och genomför då inte 
aktiviteten endast för att uppnå belöningen (Nicholson, 2015). 
 

Lag 

Social interaktion kan skapas i applikationer genom att användare får möjlighet att skapa 
grupper där de kan interagera med varandra (Nicholson, 2015). För att skapa 
kommunikation mellan användare kan exempelvis diskussionsforum och chattfunktioner 
användas (Nicholson, 2015). Genom att användare interagerar med varandra i specifika 
grupper, kan inre motivation stödjas genom att en känsla av samhörighet skapas mellan 
de som ingår i gruppen (Sailer et al., 2013; Hamari & Koivisto, 2015). En känsla av 
samhörighet stöds genom att gruppen får möjlighet att skapa gemensamma normer som 
har visat sig vara viktigt för att uppleva samhörighet (Hamari & Koivisto, 2015). Det är 
vidare viktigt att användare kan ge varandra feedback så de inte känner sig ensamma i sin 
aktivitet (Hamari & Koivisto, 2015).  
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Det finns två olika typer av social interaktion genom lag: samarbete och konkurrens. 
Genom att bli medlem i en grupp kan det resultera i att användare positivt influerar 
varandra (Hamari & Koivisto, 2015). Användare kan influera varandra genom att hjälpa 
varandra att uppnå sina mål, dela tidigare erfarenheter, reflektera kring sin upplevelse 
samt ge varandra feedback (Nicholson, 2015; Hamari & Koivisto, 2015). Tidigare 
forskning har identifierat att användare av mobila hälsoapplikationer föredrar att 
samarbeta med varandra snarare än att tävla mot varandra (Chen & Pu, 2014). Att 
användare föredrar att samarbeta med varandra har visat sig i tidigare forskning där 
användarna som medverkade i studien motionerade mer när de var i lag, än när de 
jämförde sina prestationer med någon annans (Chen & Pu, 2014). 
 
Det finns dock risker med att låta användare skapa grupper som agerar som ett lag för att 
samarbeta med varandra. En av riskerna kan exempelvis vara att användaren känner sig 
obekväm i sociala sammanhang, och då slutar interagera med applikationen (Nicholson, 
2015). Social interaktion genom lag för konkurrens är tvärtom, istället för att arbeta som 
ett lag tävlar de istället mot varandra. Konkurrensdriven social interaktion kan 
uppmuntra vissa individer att arbeta hårdare för att bli bättre än andra, men samma 
system kan även avskräcka andra från att delta (Nicholson, 2015) 
 

Topplista 

Topplista är ett spelelement där alla användare rankas efter sina framgångar och poäng, 
vilket kan skapa konkurrens mellan användare (Sailer et al., 2013). Konkurrens mellan 
användare är det vanligaste sättet i dagens mobila hälsoapplikationer för att få användare 
att interagera med varandra (Johnson et al., 2016; Chen & Pu, 2014; Reynolds et al., 2013). 
Topplistor kan stödja motivation genom att adressera de utmärkelser och den framgång 
som respektive användare har uppnått (Sailer et al., 2013).  
 
Konkurrensdriven social interaktion genom exempelvis topplistor bedömer användare 
efter deras framgång och prestation. Bedöms användare efter sin prestation och framgång 
skapas en automatisk jämförelse mellan användarna (Sailer et al., 2013). Tidigare studier 
har redovisat att de som anser sig vara mer erfarna inom fysisk aktivitet uppskattade 
topplistor när de delades med andra användare (Reynolds et al., 2013). Trots att 
topplistor har visat sig motivera en viss målgrupp, är det sedan tidigare ett kritiserat 
spelelement (Sailer et al., 2013). Kritiken kring spelelementet topplista handlar främst om 
att de flesta användare kommer att befinna sig på botten av listan, vilket kan leda till att 
motivationen hos dem med lägre poäng minskar (Sailer et al., 2013; Chen & Pu, 2014; 
Nicholson, 2015).  
 

Prestationsgraf 

Prestationsgrafer kan användas som en tidslinje som följer användares aktivitet genom 
spelets gång (Nicolson, 2015). Prestationsgrafer kan då användas för att jämföra 
användarens prestationer med sina tidigare prestationer (Sailer et al., 2013). Genom att 
användaren fokuserar på sin individuella progression kan en känsla av kompetens stödjas 
(Sailer et al., 2013). Prestationsgrafen kan bidra till att användare börjar reflektera över 
sin aktivitet genom att betygsätta hur det känns inför och efter att en aktivitet genomförts 
(Nicholson, 2015). För att en reflektion ska vara värdefull för användaren är det viktigt 
att användaren får reflektera kring hur aktiviteten genomfördes, hur det kändes under 
tiden samt hur erfarenheten kan användas som lärdom (Nicholson, 2015). Genom att 
reflektera och analysera sina individuella erfarenheter kan reflektion bli ett verktyg för 
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att skapa ett syfte med att genomföra aktiviteten även utanför den spelifierade 
upplevelsen (Nicholson, 2015).  
 

Uppdrag 

Uppdrag är aktiviteter som är direkt sammanlänkade med den belöning som användaren 
vill uppnå. Uppdrag kan visualisera ett konkret mål och gör att det blir tydligt för 
användaren vad som ska uppnås (Sailer et al., 2013). För att stödja en känsla av självstyre 
kan användaren få möjlighet att anpassa det mål som uppdraget visualiserar. Användaren 
kan då själv anpassa målet efter sin egen förmåga (Nicholson, 2015).  
 
Genom att anpassa målet kan det bli mer personligt för användaren på grund av att 
individer vill utföra olika aktiviteter för olika ändamål (Zuckerman & Gal-Oz, 2014). 
Utöver att målet blir mer personligt kan användaren även identifiera sig med aktivitetens 
mål (Nicholson, 2012). Genom att användare skapar sina egna mål ökar chansen att 
aktiviteten upplevs som meningsfull (Nicholson, 2012). En utmaning med att användare 
får stor frihet med att bestämma över sina mål är att de kan uppleva beslutsångest. För 
att undvika beslutsångest hos användare kan applikationen erbjuda förslag på mål och 
delmål (Nicholson, 2015).  
 

Guide 

Spelelementet guide kan kontinuerligt förse användare med kunskapsbaserad feedback. 
Genom att användaren får information kan en känsla av kompetens stödjas (Nicholson, 
2015). Användare har lättare för att utvecklas i sin process om de får stöd och tips 
(Reiners, Wood, Gregory & Teras, 2015). Om användare får kunskapsbaserad feedback 
kan användare informeras om syftet med aktiviteten, dess fördelar samt övrig 
information om det mål som skapats (Nicholson, 2015). Utöver information om syftet 
med aktiviteten och det mål som skapats kan användare även få tips om ett konkret 
tillvägagångssätt som kan användas för att uppnå målet (Nicholson, 2015).  
 
Utmaningen med att använda spelelementet guide som förser användaren med 
information är att skapa tillit mellan karaktären och användaren (Nicholson, 2015). Det 
är också viktigt att användare kan relatera till informationen som kommuniceras i 
applikationen till aktiviteten som genomförs i verkligheten. Det är vidare viktigt att 
feedbacken är relevant för varje enskild användare och situation (Nicholson, 2015; 
Reynolds et al., 2013). Risken är annars att den kunskapsbaserade feedbacken endast 
uppfattas som ett störningsmoment som inte uppskattas av användaren (Reynolds et al., 
2013). 
 

Avatar 

Avatarer är karaktärer som visuellt används inom spelifiering för att representera 
användaren i spelmiljön (Peng et al., 2012). En känsla av självstyre kan stödjas i samband 
med att användaren får möjlighet att skräddarsy sin avatar (Sailer et al., 2017). Om 
användaren får kontroll över designen av sin avatar, kan avataren designas så att den 
liknar användaren själv (Behm-Morawitz, 2012). Genom att användaren ser sin kropp 
visualiseras i form av en avatar kan användaren blir mer intresserad av sin egen fysiska 
hälsa. Ett intresse hos användaren om sin fysiska hälsa kan leda till att avataren inspirerar 
användaren att ta bättre hand om sin kropp (Behm-Morawitz, 2012). 
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2.4 Spelelement som stödjer inre motivation 

Problematiken med att dagens spelifiering i hälsoapplikationer till stor del fokuserar på 
att stödja yttre motivation för fysisk aktivitet, är att det kan resultera i att den hälsosamma 
livsstilen upphör. Utifrån litteraturstudiens åtta spelelement valdes sex spelelement ut 
som hade potential till att stödja inre motivation. De spelelement som valdes ut är avatar, 
emblem, uppdrag, prestationsgraf, guide och lag.  
 
För att stödja en känsla av självstyre valdes spelelementen avatar, emblem och uppdrag. 
En avatar kan stödja självstyre genom att användaren får designa den själv (Peng et al., 
2012; Sailer et al., 2013). Spelelementen emblem och uppdrag kan stödja självstyre 
genom att användaren själv får välja vilka aktiviteter som ska belönas och vilka mål som 
ska genomföras (Nicholson, 2015). 
 
För att stödja en känsla av kompetens valdes spelelementen emblem, guide och 
prestationsgraf ut. Emblem valdes ut för att stödja en känsla av kompetens utöver 
självstyre, då spelelementet kan användas för att skapa kunskap hos användaren (Sailer 
et al., 2017). Emblem kan stödja kompetens genom att designas som vägledande delmål 
(Nicholson, 2015). Vidare kan spelelementet guide stödja en känsla av kompetens genom 
att kommunicera kunskapsbaserad feedback till användaren (Nicholson, 2015). 
Spelelementet prestationsgraf kan stödja kompetens genom att användaren får möjlighet 
att reflektera över sin aktivitet (Sailer et al., 2013). Avslutningsvis valdes spelelementet 
lag ut för att stödja en känsla av samhörighet. Spelelementet lag kan stödja samhörighet 
genom att tillåta användare att interagera med varandra i specifika grupper (Hamari & 
Koivisto, 2015). 
 
Den litteratur som tagits del av i litteraturstudien har i sina studier sorterat 
spelelementen utifrån de tre psykologiska behov som ligger till grund för inre motivation: 
självstyre, kompetens och samhörighet. Utifrån litteraturen kan spelelement stödja olika 
psykologiska behov beroende på hur de designas. Enligt litteraturen kan till exempel 
spelelementet emblem stödja både självstyre och kompetens, vilket gör att det 
spelelementet sorterades under de båda psykologiska behoven. I tabell 1 presenteras en 
sammanställning av hur spelelementen kan sorteras utifrån självstyre, kompetens och 
samhörighet enligt litteraturen.  
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Psykologiskt behov Spelelement Referenser  

Självstyre Avatar Peng et al., 2012; Sailer et al., 2013 

Emblem Nicholson, 2015 

Uppdrag Nicholson, 2015; Zuckerman & Gal-Oz, 2014 

Kompetens 
 

Guide 
 

Nicholson, 2015 

Emblem Sailer et al., 2017; Nicholson, 2015 

Prestationsgraf Sailer et al., 2013 

Samhörighet Lag Hamari & Koivisto, 2015 

Tabell 1. Spelelementen har sorterats utifrån de tre psykologiska behoven som ligger till 
grund för inre motivation.  
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3 Metod 

3.1 Metodansats 

Frågeställningen som studien utgick från var hur spelifiering kan designas i en mobil 
hälsoapplikation för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet och undersöktes genom 
en designorienterad forskningsansats. En designorienterad forskningsansats var relevant 
för studien, då den syftar till att skapa kunskap och förståelse för det identifierade 
designproblemet genom skapandet av en prototyp (Hevner, March, Park & Ram, 2004).  
Prototypen skapade möjlighet för utvärdering av de spelelement som identifierades i 
litteraturstudien.  
 
Genom prototypen som designades som en mobil hälsoapplikation kunde spelelementen 
utvärderas med respondenter för att se hur de upplevde spelelementen i samband med 
inre motivation för fysisk aktivitet. Under utvärderingen användes en kvalitativ metod i 
form av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder ämnar förstå människor och 
bakgrunden till varför de agerar på ett visst sätt och kan bidra till att förstå den kontext 
som påverkar personers beslut och handlingar (Myers, 2013). Då utvärderingen syftade 
till att undersöka hur spelifiering kan designas för att stödja inre motivation för fysisk 
aktivitet, låg den kvalitativa metoden i form av intervjuer till grund för att skapa förståelse 
för vad respondenterna upplevde vara viktigt för att stödja inre motivation för fysisk 
aktivitet. Genom att ta del av vad respondenterna uttryckte vara viktigt för att stödja inre 
motivation för fysisk aktivitet, kunde en förståelse för deras beslut och handlingar i 
samband med fysisk aktivitet skapas.  

3.2 Litteraturstudie 

I en designstudie är det viktigt att utgå från en rigorös kunskapsbas inför design och 
utvärdering av en artefakt för att stärka studiens bidrag (Hevner, 2007). För att stärka 
uppsatsens bidrag inleddes studien med en litteraturstudie för att ta del av relevant 
kunskap om tidigare forskning och centrala begrepp. För att samla in relevant litteratur 
utfördes en litteratursökning med följande nyckelord: “gamification”, “Health 
gamficiation”, “mHealth gamification”, “gamification physical activity”, “game elements 
motivation”, “SDT”, “SDT game elements”, “gamification education” och “Intrinsic 
motivation qualitative analysis”.  
 
De sökmotorer som användes för att samla in relevant litteratur var Google och Google 
Scholar. Litteraturens relevans har bedömts utifrån forskningsområde och 
publiceringsår. Publiceringsår har främst tagits i åtanke för de artiklar som behandlar 
spelifiering då det är ett forskningsområde med ett rigoröst utbud av aktuell litteratur 
som publicerats efter år 2010. Med grund i litteraturen kunde olika spelelement som 
potentiellt kunde stödja en känsla av inre motivation i mobila hälsoapplikationer designas 
in i prototypen.  

3.3 Prototyp 

För att undersöka hur spelifiering kan designas för att stödja inre motivation för fysisk 
aktivitet, designades en prototyp. Prototypen användes för att genom användningstester 
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utvärdera om spelelementen kunde stödja en känsla av inre motivation för fysisk 
aktivitet. En prototyp kan hjälpa forskaren att uttrycka idéer som kan utvärderas och leda 
till ny kunskap (Hevner et al., 2004). En prototyp var relevant för studien då 
spelelementen kunde visualiseras genom prototypen. Då inre motivation är en känsla som 
respondenten upplever, användes prototypen för att skapa en upplevelse av 
spelelementen hos respondenten. Det var viktigt att skapa en upplevelse av 
spelelementen hos respondenten för att frågeställningarna i intervjun skulle kunna ställas 
kring respondentens känsla av inre motivation, spelelementen och fysisk aktivitet. 
 
Prototypen designades som en interaktiv mobil hälsoapplikation. De spelelement som 
designades in i prototypen var avatar, prestationsgraf, guide, uppdrag, emblem och lag 
(se tabell 1). Spelelementen designades in i en mobil hälsoapplikation för att undersöka 
hur de designas för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet.  

3.4 Utvärdering 

3.4.1 Urval 

I studien deltog elva personer i olika åldrar och kön, varav sex stycken var män och fem 
stycken var kvinnor. Det fanns två kriterier som respondenterna behövde uppfylla för att 
vara en del av studien. Det första kriteriet var att respondenterna skulle ha tidigare 
erfarenhet av smartphones och mobila applikationer. Hade respondenter med mindre 
erfarenhet av smartphones och mobila applikationer inkluderats hade vi behövt avsätta 
tid för att skapa grundläggande förståelse för tekniken innan utvärderingen hade börjat. 
Det andra kravet respondenterna behövde uppfylla var att de hade tidigare erfarenhet av 
att utöva fysisk aktivitet. Det fanns inget krav på att de skulle motionera regelbundet då 
vi ville ha respondenter med olika erfarenheter av fysisk aktivitet. Rekrytering skedde 
genom en annonsering på sociala medier där personer fick anmäla sitt intresse. 

3.4.2 Pilotstudie 

För att säkerställa att utvärderingsmetoden och intervjuguiden skulle generera relevant 
data, genomfördes en pilotstudie med en respondent som överensstämde med 
urvalsgruppen. Pilotstudien genererade värdefulla insikter kring frågeställningarna i 
intervjuguiden. Med hjälp av insikter från pilotstudien kunde intervjuguidens 
frågeställningar revideras för att säkerställa att den empiri som samlades in kunde bidra 
till att besvara frågeställningen. Problem med frågeställningarna som identifierades 
under pilotstudien var att vissa frågeställningar var för snäva vilket gjorde att vi 
kompletterade intervjuguiden med fler öppna frågeställningar. 

3.4.3 Utvärderingsmetod 

För att utvärdera spelifieringen som designades in med syfte att stödja inre motivation 
för fysisk aktivitet konkretiserades begreppet inre motivation. Konkretiseringen av inre 
motivation identifierade tre psykologiska behov: självstyre, kompetens och samhörighet 
(Deci & Ryan, 2000). Under utvärderingen utvärderade vi om spelelementen kunde stödja 
antingen en känsla av självstyre, kompetens eller samhörighet i samband med fysisk 
aktivitet då behoven ligger till grund för inre motivation. Dessa tre psykologiska behov 
användes under utvärderingen för att säkerställa att resultatet kunde användas vid en 
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senare analys för att ta fram designförslag för hur spelifiering kan designas för att stödja 
inre motivation vid fysisk aktivitet. 
 
Utvärderingen inleddes med att de elva respondenterna som rekryterades utifrån 
studiens urval fick testa spelifieringen genom prototypen. Spelelementen utvärderades 
genom att varje respondent tilldelades sex stycken uppgifter att genomföra i prototypen 
(se bilaga 2). Testet inleddes med att alla respondenter fick en kort beskrivning om 
respektive spelelement som designats in i prototypen. Beskrivningen av varje 
spelelement gavs för att respondenterna skulle skapas sig en uppfattning om syftet med 
de olika spelelementen, samt en förståelse för vid vilka tillfällen som till exempel 
spelelementet guide skulle interagera med dem. Genom att respondenterna fick 
interagera med prototypen kunde testet ligga till grund för den avslutande intervjun, då 
testet underlättade för dem att diskutera spelelementen utifrån sin upplevelse av 
prototypen. 
 
Efter testet avslutades utvärderingen genom att respondenterna fick delta i en 
semistrukturerad intervju som behandlade deras uppfattning om spelelementen, 
motivation och fysisk aktivitet. Semistrukturerade intervjuer kan användas för att låta 
respondenter uttrycka spontana tankar och kommentarer, samtidigt som en 
intervjuguide säkerställer en struktur och fokus på ämnet (Myers, 2013). De 
semistrukturerade intervjuerna skapade även möjlighet för följdfrågor, vilket gav 
respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Syftet med intervjun var att ställa mer 
detaljerade och fördjupade frågor angående spelelementen som ämnade att stödja inre 
motivation. 
 
För att utvärdera inre motivation kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer, 
inspirerades vår intervjuguide av Shroff, Vogel, Coombes och Lee (2007), som i sin studie 
utvärderar studenters inre motivation kvalitativt genom intervjuer. Shroff et al. (2007) 
utvärderar inre motivation genom frågeställningar som baseras på huvudkategorierna: 
nyfikenhet, kontroll, utmaning och engagemang med tillhörande underkategorier. Genom 
att inspireras av hur Shroff et al. (2007) utvärderar inre motivation kunde vi ta del av fler 
nyanser av självstyre, kompetens och samhörighet under intervjuerna, samt skapa 
relevanta frågeställningar för att förstå vad det är som skapar inre motivation hos 
respondenten. 
 
Frågeställningarna i intervjuguiden (se bilaga 1), skapades genom att vi sorterade huvud- 
och underkategorierna som identifierats i Shroff et al. (2007) utifrån de tre psykologiska 
behoven: självstyre, kompetens och samhörighet. Analysen av hur huvud- och 
underkategorierna kunde sorteras utifrån de tre psykologiska behoven inleddes med att 
vi tog del av hur Shroff et al. (2007) definierar huvud- och underkategorierna. Vidare 
jämförde vi definieringen av huvud- och underkategorierna med Deci och Ryan’s (2000) 
definieringar av självstyre, kompetens och samhörighet. Analysen avslutades med att 
sortera huvud- och underkategorierna utifrån de tre psykologiska behoven, med hjälp av 
likheter som identifierades mellan definieringarna. Utifrån analysen av definieringarna, 
innehåller vissa huvudkategorier underkategorier som kan sorteras under olika 
psykologiska behov. Detta gör att vissa av huvudkategorierna har sorterats utifrån flera 
psykologiska behov, där skillnaden är att olika underkategorier presenteras. 
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Psykologiska 

behov (Deci & 

Ryan, 2000) 

Huvudkategorier med tillhörande underkategorier (Shroff et 

al., 2007)  

Självstyre Kontroll  

Självbestämmande 
 

   

Kompetens Nyfikenhet  

Intresse 
Utforskande 
Beröm  

Kontroll  

Produktivitet  
Önskad 
effekt 

Engagemang 

Utbyte av 
erfarenheter 

Utmaning 

Kompetens 
Förmåga 
Målsättning 
Svårighetsgrad 

Samhörighet Engagemang 

Deltagande 
Aktiv medverkan 
Samarbete 

   

Tabell 2. Resultatet av hur huvud-och underkategorierna har sorterats utifrån de tre 
psykologiska behoven utifrån vår analys.  
 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum med syftet att skapa koncentration hos 
respondenten genom att minska eventuella störningsmoment. Under de 
semistrukturerade intervjuerna hade respondenterna även tillgång till prototypen för att 
enklare kunna gå tillbaka till de spelelement de pratade om. Materialet som samlades in 
under de semistrukturerade intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och 
ljudinspelningar. Syftet med dokumentationen av de semistrukturerade intervjuerna var 
att senare kunna transkribera materialet och användas som underlag för fortsatt analys  

3.5 Analys  

För att inte utelämna väsentliga delar är det viktigt att förstå och känna materialet (Braun 
& Clarke, 2006). Materialet från utvärderingen transkriberades därför och lästes igenom. 
Materialet analyserades sedan med en tematisk analys. Tematisk analys kan användas för 
att analysera mönster eller teman i insamlad empiri och kan användas för att organisera 
och detaljerat beskriva innehållet i materialet (Braun & Clarke, 2006). Eftersom 
utvärderingens syfte var att undersöka spelifieringen enligt de tre psykologiska behov 
som identifierades i litteraturen, genomfördes analysen med en deduktiv ansats. En 
deduktiv ansats innebär att datan kodas och sorteras utifrån de teman som tidigare 
identifierats i den litteratur som studien tagit del av (Braun & Clarke, 2006). 
 
Analysen inleddes med att materialet lästes igenom och att textstycken i materialet 
sammanfattades till kortare meningar. Dessa meningar bildade koder som 
sammanställdes och sorterades utifrån förutbestämda teman. De teman som användes i 
analysen var de tre psykologiska behoven: självstyre, kompetens och samhörighet som 
identifierades i litteraturen. Anledningen till att vi valde att ha de tre psykologiska 
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behoven som teman var för att vi utvärderade om spelelementen kunde stödja en känsla 
av antingen självstyre, kompetens eller samhörighet.  
 
Under självstyre relaterades koder som till exempel “Viktigt att själv bestämma över sitt 
mål”, “Känns svårt att sträva mot förutbestämda mål” samt “Viktigt att själv kunna 
anpassa under resans gång”. Koder som placerades under kompetens var bland annat 
“Mental aspekt gör att jag kan dra lärdom av tidigare erfarenheter”, “Kul att lära sig” och 
“Frågar gärna andra om kunskapsrelaterade frågor”. Under samhörighet relaterades 
koder som till exempel “Det är roligare att träna med någon” och “Kan skapa destruktiva 
beteenden om det blir konkurrens”. Utifrån hur koderna sorterades kunde resultatet från 
analysen bidra med kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid design av spelifiering 
som ämnar stödja inre motivation för fysisk aktivitet. Utifrån den kunskap som skapades 
kunde resultatet användas för att formulera designförslag på hur spelifiering kan 
designas för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. 

3.6 Etiskt förhållningssätt  

Under datainsamlingsprocessen och analysen arbetade vi utifrån Vetenskapsrådets fyra 
individskyddskrav. Dessa individskyddskrav är: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
Informationskravet användes genom att alla respondenter informerades om hur 
utvärderingen skulle gå till. Utöver det informerades respondenterna om målet och syftet 
med undersökningen, samt möjligheten om att de själva fick bestämma om de ville 
besvara varje enskild frågeställning.  
 
Vidare användes samtyckeskravet för att godkänna de insamlingsmetoder som användes 
under utvärderingen. Respondenter fick därför möjlighet att själva godkänna 
ljudinspelning och skriftlig dokumentation av deras uttalanden. De informerades också 
om deras möjlighet att när som helst avbryta utvärderingen, utan att några negativa 
påföljder skulle förekomma. 
 
Konfidentialitetskravet användes genom att alla respondenter blev medvetna om deras 
anonymitet i studien. De informerades därför om att deras personuppgifter kommer att 
behandlas separat från det empiriska materialet. Respondenter informerades även om att 
när de citeras i studien kommer de att benämnas som “Respondent 1”, “Respondent 2” 
och så vidare. 
 
Nyttjandekravet uppfylldes i utvärderingen genom att alla respondenter fick information 
om att allt material endast kommer att användas i den här studien och inget annat. De fick 
veta att materialet endast används som underlag för att besvara studiens frågeställning 
och att materialet inte kommer att delas ut till någon annan part. 

3.7 Metoddiskussion  

Formuleringen av frågeställningarna som ställdes genom den semistrukturerade 
intervjun i samband med utvärderingen kan ha påverkat resultatet om respondenter inte 
uppfattat frågeställningarna korrekt. Risk för missförstånd kan ske på grund av att 
formuleringen av frågeställningarna kan uppfattas som tvetydiga eller består av begrepp 
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som respondenter inte känner till (Myers, 2013). För att minimera risken för 
missförstånd under utvärderingen genomförde vi en pilotstudie som resulterade i att 
intervjufrågorna reviderades. 
 
Urvalet i studien kan också ha påverkat resultatet, detta då vi båda var bekanta med alla 
respondenter. Utifrån den rika datan vi fick ut av utvärderingarna utgår vi från att 
resultatet i det här fallet påverkades positivt. Anledningen till att resultatet kan ha 
påverkats positivt, är på grund av att vi upplevde att alla respondenter snabbt kände sig 
trygga i situationen. Respondenter pratade öppet om positiva och negativa erfarenheter 
av fysisk aktivitet, motivation och hur de upplevde spelifieringen i prototypen. Genom att 
respondenter delade med sig av personliga upplevelser genererades riklig data och mer 
material som kunde användas som underlag för att besvara studiens frågeställning. 
Resultatet skulle också kunna ha blivit annorlunda om alla respondenter skulle haft 
liknande erfarenhet av fysisk aktivitet. Under utvärderingen visade det sig att de 
respondenter som utövar fysisk aktivitet mer regelbundet hade lättare för att tala mer 
fritt om ämnet, än de som utförde fysisk aktivitet mer sällan. 
 
Vi utvärderade inre motivation kvalitativt genom att inspireras av Shroff et al. (2007), 
som i sin studie utvärderar inre motivation i en utbildningskontext. Vi valde att medvetet 
utesluta vissa av de underkategorier som presenteras i Shroff et al. (2007), då vi utifrån 
definieringarna upplevde dem som överlappande med andra underkategorier. De 
underkategorier som valdes bort var preferens under kontroll, samt motivation och 
tilltalande under nyfikenhet. Då underkategorierna utifrån sina definieringar upplevdes 
som överlappande till de underkategorier som inkluderades i studien, utgår vi från att 
resultatet dock inte påverkats märkbart.   
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4 Design  

4.1 Problemidentifiering  

Dagens mobila hälsoapplikationer stödjer främst yttre motivation genom att vara 
belöningsorienterade och konkurrensdrivna. Därför ämnade studien att undersöka hur 
spelifiering kan implementeras i mobila hälsoapplikationer för att stödja inre motivation 
för fysisk aktivitet. I litteraturen konkretiserades inre motivation utifrån de tre 
psykologiska behoven självstyre, kompetens och samhörighet. Syftet med prototypen var 
att utvärdera hur spelifiering kan designas för att stödja de tre psykologiska behoven i 
samband med fysisk aktivitet. De spelelement som implementerades i prototypen var 
avatar, emblem, lag, guide, uppdrag och prestationsgraf. 

4.2 Prototyp 

4.2.1 Självstyre 

Det är viktigt att spelifiering stödjer en känsla av självstyre hos användaren i samband 
med sin fysiska aktivitet. För att stödja en känsla av självstyre designades därför en avatar 
in i prototypen. Syftet med att avataren designas in för att stödja en känsla av självstyre i 
samband med fysisk aktivitet, är att användaren ska få många designval och därför kan 
skräddarsy den efter sitt utseende. Avatarer som liknar användaren själv kan göra att 
användaren ser sin egen kropp i avataren, och då blir inspirerad att ta bättre hand om sin 
egen fysiska hälsa (Behm-Morawitz, 2012). Utifrån vikten av att tillåta användaren att 
skräddarsy sin avatar, kan användaren därför i prototypen ge avataren ett namn, ändra 
hår och ögonfärg samt kroppsform. 
 

 
Figur 1. Anpassning av avatar 
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Ytterligare spelifiering som ämnar stödja en känsla av självstyre hos användaren i 
samband med sin fysiska aktivitet är spelelementen emblem och uppdrag. Syftet med 
emblemen i prototypen är att visualiseras som delmål som presenteras som de aktiviteter 
som ska genomföras för att uppnå målet i användarens uppdrag. Designriktlinjer för hur 
mobila hälsoapplikationer bör designas uppmärksammar vikten av att användaren 
belönas med rimliga belöningar (Consolvo, 2006). För att användaren ska uppleva att det 
uppfyllda emblemet känns rimligt får användaren därför själv välja vilken aktivitet som 
ska belönas med ett emblem.  
 
Syftet med spelelementet uppdrag är att användaren ska ha ett konkret mål att sträva mot 
i samband med sin fysiska aktivitet. Användare som har ett konkret mål kan uppleva att 
det är tydligt att se vad det är som ska uppnås (Sailer et al., 2013). En utmaning med att 
skapa målsättningar i en mobil hälsoapplikation är att de ska kännas realistiska för 
användaren att genomföra (Consolvo et al., 2006). För att uppdrag och emblem ska stödja 
en känsla av självstyre hos användaren i samband med sin fysiska aktivitet, är det viktigt 
att användaren själv får skapa sin egen målsättning. Genom att användaren själv får skapa 
sin egen målsättning kan realistiska mål skapas efter användarens egen förmåga. I 
prototypen kan användaren skapa sina mål med sin fysiska aktivitet och bestämma vilken 
period de ska gälla, vad som ska genomföras och hur ofta det ska ske.  
 
Det är vidare viktigt att låta användare anpassa sina mål för att de ska upplevas som mer 
personliga (Zuckerman & Gal-Oz, 2014). Skulle användaren uppleva att det är svårt att 
själv bestämma över sitt träningsupplägg genom att välja uppdrag eller emblem, föreslår 
applikationen ett antal färdiga förslag att välja mellan. Färdiga förslag från applikationen 
kan användas för att undvika beslutsångest hos användaren (Nicholson, 2015).  
 

                                          
Figur 2. Användaren skapar sitt uppdrag.                     Figur 3. Användaren skapar och väljer 
    emblem.                                           
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4.2.2 Kompetens  

För att stödja en känsla av kompetens i samband med fysisk aktivitet designas 
spelelementen guide, emblem och prestationsgraf in i prototypen.  
 
En guide designas in med syftet att kommunicera feedback på användarens prestation 
och kunskapsbaserad information om den fysiska aktivitet som genomförts. Det är viktigt 
att användaren kan relatera till den information som tillhandahålls om den fysiska 
aktiviteten (Reynolds et al., 2013). Om användaren ska uppleva feedbacken från guiden 
som värdefull, är det viktigt att feedbacken är anpassad efter varje enskild användare och 
situation (Nicholson, 2015). Feedbacken som kommuniceras genom spelelementet guide 
i prototypen är anpassad och varierar beroende på om användaren till exempel har 
sprungit, simmat eller promenerat. Feedbacken från guiden kompletterar emblemen 
genom att användaren får kunskap om vikten av fysisk aktivitet och hur aktiviteten kan 
genomföras. Det är viktigt att användaren får kunskap om sin fysiska aktivitet, då 
användare har lättare för att utvecklas i sin process om de får tips (Reiners et al., 2015). 
  

 
Figur 4. Feedback av guide 
 

Anledningen till att spelelementet emblem designas in i prototypen för att stödja en 
känsla av kompetens, är för att hjälpa användaren att uppnå sitt mål med sin fysiska 
aktivitet. Genom att emblem används som vägvisare kan användaren skapa kunskap om 
hur uppdraget ska uppnås (Nicholson, 2015). I prototypen visualiserar emblem delmål 
som vägleder användaren mot sitt mål som visualiseras i form av ett uppdrag. Syftet med 
emblemen är att användaren ska uppleva att det känns enklare att genomföra sin fysiska 
aktivitet och att en känsla av kompetens då stöds. Emblem kan visualisera användarens 
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progression och informera om de delmål som uppfyllts samt vilka som återstår (Sailer et 
al., 2013). I prototypen visualiserar emblemen användarens process genom att avklarade 
emblem är ifyllda med färg medan de som återstår är i gråskala.  
 

  
Figur 5. Emblem visualiserar vägen till  
målet och användarens process. 
 
Ytterligare ett spelelement som designats för att potentiellt kunna stödja en känsla av 
kompetens hos användaren i samband med sin fysiska aktivitet är en prestationsgraf. 
Designriktlinjer för hur mobila hälsoapplikationer bör designas rekommenderar att 
applikationen ska göra användaren medveten om sin personliga aktivitetsnivå (Consolvo 
et al., 2006). Prestationsgrafen visualiseras i prototypen som en tidslinje som 
uppmärksammar användarens fysiska aktivitet och framgångar. Syftet med 
prestationsgrafen är att användaren ska börja reflektera över sin individuella fysiska 
aktivitet. Om användaren fokuserar på sin individuella progression kan en känsla av 
kompetens stödjas ytterligare (Sailer et al., 2013).  
 
En reflektion bör innehålla tre komponenter. Dessa tre komponenter är att användaren 
ska kunna reflektera kring hur aktiviteten genomfördes, hur det kändes under aktiviteten 
och hur reflektionen kan användas som lärdom (Nicholson, 2015). I prototypen erbjuds 
därför användaren att ägna en stund för reflektion i samband med att målet med sin 
fysiska aktivitet skapas genom ett uppdrag. Användaren uppmuntras även till reflektion 
efter varje fysisk aktivitet som genomförs samt efter uppdragets period. Reflektionen kan 
då handla om ens egna förutsättningar att klara av sitt mål med sin fysiska aktivitet, hur 
det kändes under tiden och hur ens mående eventuellt förändrats under perioden som de 
fysiska aktiviteterna har utförts.  
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Figur 6. Reflektera vid     Figur 7. Reflektion vid               Figur 8. Reflektion vid uppnått 
skapandet av uppdrag.    avklarat uppdrag.             emblem. 
 

4.2.3 Samhörighet  

För att stödja en känsla av samhörighet hos användaren i samband med sin fysiska 
aktivitet designades spelelementet lag in i prototypen. Spelifieringen tillåter användaren 
att samarbeta med andra användare för att få stöd i sin fysiska aktivitet. Tidigare 
designriktlinjer av mobila hälsoapplikationer rekommenderar att applikationen ska 
stödja social interaktion mellan användare (Consolvo et al., 2006). 
 
I prototypen får användare förslag på diskussionsforum där de kan samarbeta som ett lag 
med andra användare. För att lagen ska bestå av användare med liknande målsättningar, 
är diskussionsforumen sorterade efter användarens uppdrag och emblem. Användarnas 
sociala interaktion med varandra i form av ett lag gör att diskussionsforumen kan 
användas för att gemensamt reflektera kring sina upplevelser eller hjälpa varandra. 
Genom att användarna kan ge varandra feedback och respons kan en känsla av 
samhörighet skapas, då de inte längre är ensamma i sin aktivitet (Hamari & Koivisto, 
2015). 
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Figur 9. Diskussionsforum .                  Figur 10. I en aktiv tråd med sitt lag. 
 

4.3 Utvärdering 

Utvärderingen av prototypen utgick från att låta elva personer genomföra sex uppgifter 
där de fick bekanta sig med prototypens spelifiering och funktioner. Efter att 
respondenterna hade testat prototypen utfördes semistrukturerade intervjuer. Syftet 
med intervjuerna var att ta del av ytterligare kommentarer kopplat till spelelementen i 
prototypen och motivation för fysisk aktivitet. Det empiriska materialet analyserades 
genom en deduktiv tematisk analys och sorterades utifrån tre olika teman. Dessa teman 
var de tre psykologiska behoven: självstyre, kompetens och samhörighet. Utvärderingen 
syftade till att undersöka om spelifieringen i prototypen kunde stödja en känsla av inre 
motivation vid fysisk aktivitet. Resultatet presenterar utkomsten av utvärderingen. 
Utvärderingens resultat tyder på att vissa spelelement som designades in i prototypen 
kan stödja fler psykologiska behov än de psykologiska behov som de designades in för att 
stödja. 

4.3.1 Självstyre 

För att utvärdera om spelelementet avatar kan stödja en känsla av självstyre i samband 
med fysisk aktivitet, fick respondenter möjlighet att designa sin avatar så att den liknar 
sig själv. Majoriteten av respondenter uttryckte att de uppskattade att få skräddarsy sin 
avatar men att de inte ville designa avataren så att den skulle likna dem själva. Den kritik 
som respondenter riktade mot att få designa sin avatar så den liknar sig själv handlade 
främst om att de uttryckte att de var rädda för att få negativa kommentarer. Respondenter 
förklarade vidare att de var rädda för att andra användare skulle kränka dem på grund av 
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deras val av representation av dem själva. Citatet nedan belyser den kritik som riktades 
mot att få skräddarsy sin avatar med syfte att efterlikna sig själv som en av 
respondenterna uttryckte under utvärderingen.  
 

R9: Det är kul att kunna anpassa avataren hur man vill att den ska representera en själv. 
Personligen hade jag gjort en påhittad karaktär. Jag hade velat undvika kränkande 
kommentarer om att någon tycker jag är löjlig som tror jag ser ut på ett visst sätt som de 
kanske inte tycker.  
 
För att utvärdera om spelelementen uppdrag och emblem kan stödja en känsla av 
självstyre vid fysisk aktivitet, fick respondenterna skapa individuella målsättningar. 
Respondenterna fick skapa ett övergripande mål i form av ett uppdrag, samt tillhörande 
delmål i form av emblem. Respondenter uttryckte att det var viktigt att själv få skapa sin 
målsättning i prototypen. Respondenter förklarade att vissa mål de eftersträvade i 
samband med fysisk aktivitet kan vara svåra för en applikation att skapa. Nedan 
exemplifierar en av respondenterna att mål som inte har med statistik att göra kan vara 
svårt för en applikation att skapa.  
 
R5: Jag gillar att sätta upp mål som inte är mätbara alltid, jag vill till exempel känna mig 
stark eller glad. Och då är det viktigt för mig att skapa mina egna mål. Jag tror det är svårt 
för en applikation att formulera ett sådant mål åt mig. 
 
Respondenter uttryckte att vikten av att själv få skapa sina egna mål och bestämma över 
upplägget av sin fysiska aktivitet är grundläggande för att träningen ska vara lustfylld. 
Respondent 8 exemplifierar vikten av självstyre genom att förklara att hon upplever att 
det skulle kännas svårt att motiveras av ett mål som någon annan har bestämt.  
 
R8: Tror det snarare blir så att man inte gör aktiviteten om någon annan bestämmer över 
en, det kan ju handla om vart man befinner sig och dagsformen, om någon annan bestämmer 
att idag ska du springa i en halvtimme så, kanske man tappar motivationen och känner men 
varför ska jag göra det?  
 
Respondenter uttryckte vidare vikten av att själv ha kontrollen att förändra sin 
målsättning i sitt uppdrag och sina emblem så de alltid upplevs som realistiska. Samtliga 
respondenter uttryckte att kontrollen att förändra sina mål berodde på att ens situation 
kan förändras över tid och att målen då måste kunnas anpassas efter sina nya 
förutsättningar. 
 
R3: Det är viktigt att man kan förändra sin målsättning och anpassa den efter sina egna 
förutsättningar. Ens situation och förutsättningar kan ju förändras, och då behöver man ju 
förändra målen efter en viss tid så de fortfarande är realistiska.  
 
Samtliga respondenter uttryckte att de dock i vissa fall skulle uppskatta färdiga förslag 
från prototypen vad gäller uppdrag och emblem. De uttryckte att de skulle uppskatta 
förslag om de upplever att det är svårt att själv välja vilket övergripande mål i form av 
uppdrag eller delmål i form av emblem de ville ha. Respondenter förklarade dock att om 
de färdiga förslagen från prototypen ska uppskattas är det viktigt att de är trovärdiga och 
att applikationen beskriver syftet med förslagen. Citatet nedan är ett exempel på hur en 
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av respondenterna uttryckte sig när han förklarade vikten av trovärdighet av prototypens 
förslag.  
 
R2: Det kan vara bra med förslag på uppdrag och emblem om jag tycker det är svårt att själv 
välja. Men det är viktigt att förslagen på emblem och uppdrag känns trovärdiga. Jag menar, 
det måste ju kännas som att det är ett “legit” mål och schema som läggs upp åt en och att 
jag får ett syfte med förslaget.  
 
Förutom den spelifiering som designades in med syfte att stödja en känsla av självstyre 
vid fysisk aktivitet, visade det sig under utvärderingen att fler spelelement kunde göra 
detta. De spelelement som även visade sig stödja självstyre vid fysisk aktivitet var guide 
och lag.  
 
I prototypen fick respondenter uppleva hur feedbacken från sin guide skulle kunna vara 
utformad om de inte har genomfört den aktivitet som prototypen förväntat sig. 
Majoriteten av respondenter uttryckte att guiden kunde stödja en känsla av självstyre då 
den feedback som kommunicerades genom spelelementet inte var dömande eller 
kontrollerande. Respondent 7 förklarade att hon uppskattade att guiden var positiv och 
gav henne ett syfte med att genomföra sin fysiska aktivitet snarare än att ge henne dåligt 
samvete för utebliven aktivitet. Respondent 7 förklarade vidare att det är viktigt att hon 
inte tvingas till fysisk aktivitet, och att det därför är viktigt att det är hennes val att träna 
eller inte. En av respondenterna förklarade att om guiden kommunicerar positiv feedback 
kan spelelementet fungera som en påminnelse när han inte har registrerat en fysisk 
aktivitet under en längre period. I nedan citat redovisas hur respondent 3 förklarade att 
guiden kan påminna honom att träna genom att till exempel uttrycka att den hoppas att 
de ses snart igen.  
 
R3: Eftersom guiden är så positiv så hade den fungerat bra som en påminnelse när jag inte 
registrerat en aktivitet. Jag tror det beror på att den till exempel säger “Hoppas vi ses snart 
igen”. 
 
Samtliga respondenter uppgav att om feedbacken från guiden skulle vara negativ skulle 
spelelementet snarare upplevas som kontrollerande än att stödja en känsla av att få 
bestämma själv. Den kritik som respondenter riktade mot spelelementet var att om 
guiden uttrycker felaktiga antaganden finns risken att negativa känslor skapas som kan 
leda till att fysisk aktivitet uteblir. Respondent 1 förklarar i citatet nedan hur ett felaktigt 
antagande skulle kunna påverka honom negativt.  
 
R1: Jag tycker att man kanske ska undvika att anta saker om en viss person. Man kanske inte 
ska anta saker om användaren helt enkelt. När jag läser det här "jag förstår att du har fullt 
upp men glöm inte bort att du kan sänka dina stressnivåer med fysisk aktivitet" då låter det 
som att den antar att jag varit stressad och inte hunnit med. Men det kanske bara är så att 
jag har varit bortrest en vecka. 
 
Spelelementet lag visade sig kunna stödja en känsla av självstyre genom att respondenter 
uttryckte att de uppskattade att själva få välja vilka lag och diskussionsforum de skulle 
interagera i. Samtliga respondenter uttryckte att det var viktigt att kontrollera sin sociala 
interaktion i samband med fysisk aktivitet. Respondenterna förklarade att de tyckte det 
var svårt att samarbeta med någon med lägre motivation än sig själv. Nedan citat 



26 
 

exemplifierar hur en av respondenterna uttrycka sig angående vikten av att själv få 
bestämma över sin sociala interaktion med andra.  
 
R4: Det är ju svårt att samarbeta med någon annan som har lägre motivation än mig själv, 
då fokuserar jag mer på min träningskompis, att peppa honom, än på min egna träning. Jag 
vill själv välja när jag är i grupp och när jag är individ. 

4.3.2 Kompetens 

För att utvärdera om emblem kan stödja en känsla av kompetens i samband med fysisk 
aktivitet implementerades emblem som vägledande delmål i prototypen. Respondenter 
uttryckte att de uppskattade emblem som vägledande delmål då det gör att de får en 
överblick om vad som krävs för att uppnå sitt mål med sin fysiska aktivitet. En av 
respondenterna uttryckte att delmål gör att det känns enklare att börja med sin fysiska 
aktivitet då det övergripande målet delas upp i etapper. Nedan citat belyser respondent 3 
en av respondenternas upplevelse av emblem i form av vägledande delmål. 
 
R3: Jag ser emblem som delmål som en bra grej. Det är ett enkelt sätt för mig att få en 
överblick över vad jag behöver göra för att uppnå mitt mål och det upplevs som enklare att 
sätta igång med min fysiska aktivitet om jag har etapper, typ delmål att sträva mot.  
 
För att utvärdera om spelelementet guide kan stödja en känsla av kompetens i samband 
med fysisk aktivitet, fick respondenterna uppleva interaktionen med guiden i prototypen. 
Respondenter uttryckte att ny kunskap om fysisk aktivitet kunde skapas i samband med 
att guiden kommunicerade positiv kunskapsbaserad feedback om deras aktivitet. 
Respondenter uttryckte även att de uppskattade att få kunskap om hur den fysiska 
aktiviteten påverkade deras kroppar. Respondent 3 förklarar i citatet nedan hur den 
kunskapsbaserade feedbacken hade påverkat honom.  
 
R3: Jag gillar att jag får kunskap om konsekvenserna av att träna. Då känns det roligare att 
genomföra en fysisk aktivitet. Jag gillar att jag får veta vad som faktiskt händer med min 
kropp. 
 
För att spelelementet guide ska stödja en känsla av kompetens uttryckte respondenter 
vidare vikten av att feedbacken ska vara anpassad efter sitt eget beteende och fysiska 
aktivitet. Respondenter uppmärksammade även att feedbacken från guiden skulle 
kommuniceras kontinuerligt. Risken med att endast få feedback efter en utförd aktivitet, 
uttryckte respondenter var att det kunde vara svårt att ta till vara på feedbacken i 
efterhand. 
 
R8: Om guidens kunskapsbaserade feedback är anpassad efter mitt beteende och fysiska 
aktivitet så skulle det göra att jag vill söka mer kunskap om min fysiska aktivitet. 
 
R4: Feedback är jätteviktigt, både pepp och tips. Men det är viktigt att feedbacken 
kommuniceras kontinuerligt. Får jag endast feedback i efterhand kan jag ju inte ta tillvara 
på den, så gärna innan och under aktiviteten också. 
 
I prototypen utvärderades även om spelelementet prestationsgraf kan stödja en känsla 
av kompetens i samband med fysisk aktivitet. Respondenterna fick då se en tidslinje i form 
av prestationsgraf samtidigt som de fick i uppgift att skapa en reflektion. Respondenter 



27 
 

uttryckte att de uppskattade att reflektera om sin fysiska aktivitet, då de förklarade att 
det kunde leda till kunskap genom att dra lärdom av tidigare erfarenheter. Vidare 
uttryckte majoriteten av respondenterna att genom den reflektion som skapades i 
prestationsgrafen, kunde prototypen även fånga den mentala aspekten av fysisk aktivitet. 
Respondenter uppgav att den mentala delen kan användas för att uppnå de mål som 
skapats. Citatet nedan belyser en av respondenternas uppfattning om prestationsgrafen.  
 
R2: Att jag först och främst skapar kunskap, hur jag ligger till med allting och hur jag kan 
bättra mig. Därför tror jag att det är ett bra sätt och liksom få med sin egen mentala del i 
varje steg i processen att ha någon typ av reflektion. Sådan information får jag ju inte om 
jag bara får statistik. Genom reflektion får jag ju väldigt konkret hur det har gått för mig.  
 
Respondenter uppgav att de såg en eventuell risk med spelelementet prestationsgraf. 
Respondenterna förklarade att det kan upplevas som tidskrävande att reflektera efter 
varje utförd aktivitet och att det skulle kunna leda till att reflektionen uteblir. Respondent 
11 föreslog en lösning som skulle kunna vara en skala mellan ett till fem där användaren 
kan betygsätta sin upplevelse av sin fysiska aktivitet. 
 
R11: Alltså, det får inte bli tidskrävande tänker jag. Man skulle kanske kunna ha en ett till 
fem skala, där det står typ “Hur känns det?”, “Är du nöjd med dig själv?” 
 
Förutom den spelifiering som designades in med syfte att stödja en känsla av kompetens 
vid fysisk aktivitet, visade det sig under utvärderingen att ett till spelelement kunde göra 
detta.. Det spelelement som under utvärderingen också visade sig stödja kompetens vid 
fysisk aktivitet var lag.  
 
Spelelementet lag visade sig stödja kompetens genom att respondenter uttryckte att de 
främst skulle använda diskussionsforumen som en kunskapsbank. Respondenter 
uttryckte vidare att genom ett utbyte av erfarenheter och kunskap kunde de få den 
kompetens som krävs för att uppnå sitt eget mål.  
 
R2: Laget i sig blir ett forum för att fråga frågor. Jag vill kunna ställa frågor om hur jag tar 
mig till det målet som jag vill uppnå. Det laget gör är att jag får ett utrymme och liksom 
prata om mina frågor och få svar på hur jag tar mig närmare målet. 
 
Diskussionsforumen i prototypen filtreras som förslag beroende på vilket mål i form av 
uppdrag användaren har valt. Filtreringen av diskussionsforumen säkerställer till viss del 
en gemensam kompetensnivå i varje lag, något respondenterna uttryckte delade 
meningar om. Vissa respondenter uppgav att de sporrades av de med mer kompetens, 
vilket skulle leda till ett mer värdefullt erfarenhetsutbyte. Respondent 2 uttryckte till 
exempel att han uppskattade att omge sig med personer som är bättre än han själv då det 
skulle hjälpa honom att utvecklas. Andra respondenter uttryckte att de kunde se risker 
med att diskutera med användare som befinner sig på en högre kompetensnivå än de 
själva. En av respondenterna förklarade att risken finns att de som har mer kompetens 
anser sig vara bättre än alla andra. Respondent 4 uttryckte att han såg risken med att de 
med mer kompetens skulle uttrycka sig nedvärderande och notera alla andras bristande 
kunskap. I citatet nedan presenteras hur respondent 4 förklarade riskerna med olika 
kompetensnivåer.  
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R4: Det får inte bli så att de som har mer kunskap än sig själv är nedvärderande och typ 
uppmärksammar allt man inte kan.  

4.3.3 Samhörighet 

För att utvärdera om spelelementet lag kunde stödja en känsla av samhörighet vid fysisk 
aktivitet, fick respondenter interagera med andra användare som ett lag i olika 
diskussionsforum. Samtliga respondenter uttryckte att en gemenskap skulle kunna 
stödjas genom att de fick samarbeta och stötta varandra att nå sina individuella mål med 
sin fysiska aktivitet. Respondenter uttryckte vidare att de hellre ville samarbeta än 
konkurrera med varandra. Respondent 6 uttryckte att det var viktigt att inte konkurrera 
med någon annan då det kan skapa negativa känslor som till exempel stress eller ett 
destruktivt beteende. Respondent 6 förklarade vidare att ett destruktivt beteende skulle 
kunna leda till att den fysiska aktiviteten uteblir. I nedan citat förklarar respondent 5 
vidare vikten av samarbete framför konkurrens.  
 
R5: Det är viktigt att vi är som ett lag så man känner en gemenskap. Det är kul om vi kan 
samarbeta med varandra. Det tycker jag är bra så man inte blir stressad, konkurrens skulle 
nog göra att jag inte känner mig motiverad.  
 
Respondenter uttryckte vidare att samarbete upplevs som värdefullt om målsättningen 
mellan användare som samarbetar inte skiljer sig åt. Risken med att målsättningen i form 
av uppdrag skiljer sig åt för mycket, uttryckte respondenter var att relevansen av ett 
samarbete kunde försvinna. I citatet nedan förklarar respondent 2 vikten av en likhet 
mellan användares målsättning. 
 
R2: Asså, så länge målen inte skiljer sig allt för mycket så tror jag inte det är någon fara. Har 
man jätte olika mål så försvinner relevansen av ett samarbete. 
 
Respondenter uttryckte vidare att storleken av lagen i diskussionsforumen var högst 
relevant för att lag skulle stödja gemenskapen. Respondenter uttryckte att ett lägre antal 
deltagare i varje diskussionsforum skulle göra att det kändes mer personligt och intimt. 
De förklarade att om varje diskussionsforum innehöll ett lägre antal deltagare skulle det 
vara lättare att kommunicera med varandra och på så vis bli engagerade i varandras 
fysiska aktivitet. I citatet nedan presenteras ett exempel på hur respondent 1 förklarade 
vikten av storleken på lagen. 
 
R1: Är det för många personer i laget blir ens inlägg begravda, men om man är ett lag med 
lägre antal personer så blir det helt plötsligt mer personligt och man skapa en mer intim 
relation som gör att man får större inblick i varandras aktiviteter.  
 
Förutom den spelifiering som designades in i prototypen med syfte att stödja en känsla 
av samhörighet vid fysisk aktivitet, visade det sig under utvärderingen att även 
spelelementet guide kan göra detta. En av respondenterna uttryckte att hon tyckte det var 
svårt att träna själv och föredrog att blir stöttad av någon annan. Hon uttryckte vidare att 
det känns enklare att vara fysiskt aktiv när guiden kan identifieras som en stöttande 
träningskompis. I citatet nedan belyser respondent 10 hur spelelementet uppfattades.  
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R10: Som person gör jag gärna saker ihop med folk, jag har spelat i diverse lagsporter innan 
och tyckt det var kul. Så det är jättesvårt att träna själv för man motiverar inte sig själv. Så 
jag man tänka mig att guiden kan bli som en träningskompis.  

4.3.4 Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet från utvärderingen, visade det sig att vissa spelelement 
kan stödja fler än ett psykologiskt behov som ligger till grund för inre motivation vid 
fysisk aktivitet.  
 
Utifrån utvärderingens resultat så visade det sig att självstyre var viktigt i samband med 
fysisk aktivitet. De spelelement som utifrån utvärderingen visade sig stödja en känsla av 
självstyre vid fysisk aktivitet är emblem, uppdrag, guide och lag. Vikten av självstyre 
framkom när många av respondenterna uttryckte att de hade svårt att motiveras av en 
målsättning som en applikation bestämt om förslagen inte känns trovärdiga. 
Respondenter förklarade under utvärderingen vidare att det var viktigt att kunna 
kontrollera sin målsättning så den kan förändras och anpassas i efterhand om ens 
förutsättningar förändras. Under utvärderingen uttryckte respondenter vikten av att inte 
känna sig tvingade till fysisk aktivitet, och att det därför är viktigt att de alltid känner att 
det är sitt eget val att träna eller inte. 
 
Under utvärderingen uttryckte respondenter vidare vikten av att kontrollera sin sociala 
interaktion med andra användare vid fysisk aktivitet. Ett spelelement som utifrån 
utvärderingens resultat dock ej är relevant för att stödja inre motivation vid fysisk 
aktivitet är spelelementet avatar. Anledningen till att avatarens syfte inte uppfylldes var 
på grund av att ingen av respondenterna ville designa spelelementet så att det skulle likna 
dem själva. 
 
De spelelement som utifrån utvärderingens resultat stödjer en känsla av kompetens i 
samband med fysisk aktivitet visade sig vara emblem, guide, prestationsgraf och lag. 
Respondenter uttryckte under utvärderingen att för att känna kompetens i samband med 
fysisk aktivitet, är det viktigt att de får en överblick och att deras övergripande mål delas 
upp i etapper för att det ska upplevas som enklare. Respondenter uttryckte vidare under 
utvärderingen att de uppskattade att skapa ny kunskap om sin fysiska aktivitet genom 
kunskapsbaserad anpassad feedback som kommuniceras kontinuerligt. Det framkom 
också under utvärderingen att det är viktigt att inkludera den mentala delen av fysisk 
aktivitet, då respondenter uttryckte att de skulle uppskatta att genom prestationsgrafen 
dra lärdom av sina tidigare erfarenheter. Avslutningsvis uttryckte respondenter under 
utvärderingen att samarbetet med andra användare som befinner sig på en liknande 
kompetensnivå, kan användas som en kunskapsbank där det sker ett erfarenhetsutbyte 
mellan varandra.  
 
För att stödja en känsla av samhörighet vid fysisk aktivitet visade det sig att 
spelelementen lag och guide kan designas in i den mobila hälsoapplikationen. 
Respondenter uttryckte att de föredrar att samarbeta framför att konkurrera mot 
varandra. För att samarbetet skulle kännas relevant uttryckte respondenter vidare vikten 
av att varandras målsättning är liknande och inte skiljer sig alltför mycket åt. Under 
utvärderingen framkom det att det var viktigt att de lag som tillåter samarbete med 
varandra ska bestå av ett lägre antal deltagare, då det kan öka chansen för att användare 
kan skapa en personlig stämning i gruppen. Avslutningsvis uttryckte respondenterna 
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under utvärderingen att spelelementet guide kan stödja samhörighet om den kan 
identifieras som en stöttande träningskompis.   
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5 Diskussion 

För att undersöka hur spelifiering kan designas för att stödja en känsla av inre motivation 
för fysisk aktivitet utgår diskussionen från inre motivations tre psykologiska behov: 
självstyre, kompetens och samhörighet. Diskussionsavsnittet syftar till att ta fram 
designförslag på hur spelifiering kan designas för att stödja inre motivation för fysisk 
aktivitet. 

5.1 Självstyre 

Spelelementet avatar designades in i prototypen för att stödja en känsla av självstyre vid 
fysisk aktivitet genom att användaren fick möjlighet att designa sin avatar så den liknade 
sig själv. Genom att användaren ser sin kropp visualiseras i form av en avatar kan 
användaren blir mer intresserad av sin egen fysiska hälsa (Behm-Morawitz, 2012). 
Utifrån studiens resultat kan spelelementet avatar stödja en känsla av självstyre hos 
användaren då det framkom under utvärderingen att respondenterna uppskattade att få 
skräddarsy avatarens utseende. Syftet med att avataren skulle stödja självstyre genom att 
erbjuda användaren att skräddarsy sin avatar så att den liknar sig själv uppfylldes dock 
inte under utvärderingen. Anledningen till att syftet med avataren inte uppfylldes var att 
ingen av respondenterna designade spelelementet som sig själv. Med tanke på resultatet 
från studien indikerar det på att en avatar som stödjer självstyre i en mobil 
hälsoapplikation inte är relevant för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet.  
 
Däremot visade studiens resultat på att spelelementen emblem och uppdrag kan designas 
in i mobila hälsoapplikationer för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. 
Spelelementen är relevanta att stödja självstyre i samband med fysisk aktivitet då det 
visade sig under utvärderingen att respondenter tyckte det var viktigt att få skapa sin 
egen målsättning. En känsla av självstyre kan stödjas genom att användaren får möjlighet 
att välja vilka aktiviteter som ska genomföras (Nicholson, 2015). Vikten av att skapa sin 
egen målsättning visade sig under utvärderingen bero på att det kan upplevas som svårt 
för användaren att motiveras av mål som någon annan bestämt. Förutbestämda mål och 
aktiviteter kan orsaka att användaren känner sig styrd av applikationen att genomföra 
aktiviteter som inte känns meningsfulla (Nicholson, 2015).  
 
Utöver vikten av att få skapa en egen målsättning visade det sig under utvärderingen att 
spelelementen uppdrag och emblem bör designas så att målen går att förändras i 
efterhand. Uppdrag och emblem som går att förändra visade sig vara viktigt då 
användarens situation och förutsättningar kan förändras över tid. Tidigare 
designriktlinjer för hur mobila hälsoapplikationer bör designas uppmärksammar 
utmaningen med att skapa mål som känns realistiska för olika användare (Consolvo et al., 
2006). Utifrån studiens resultat kan utmaningen med realistiska mål för olika användare 
bemötas genom spelifiering som gör det möjligt för användaren att skapa en egen 
målsättning i form av uppdrag och emblem. För att målsättningen ska vara realistisk även 
om användarens förutsättningar förändras, bör uppdraget och emblemen designas så de 
kan förändras och anpassas efter användarens situation. 
 
Trots att studiens resultat visar på att självstyre är viktigt vid fysisk aktivitet, framkom 
det under utvärderingen att respondenterna kunde uppskatta förslag på övergripande 
mål och delmål i form av uppdrag och emblem. Det visade sig att systembaserade förslag 
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skulle uppskattas om det skulle vara så att användaren själv har svårt att välja aktivitet 
och förslagen upplevs som trovärdiga. Tidigare forskning har uppmärksammat att om 
användaren får göra för många egna val, finns risken att beslutsångest uppstår 
(Nicholson, 2012). Med tanke på vikten av att förslagen av uppdrag och emblem ska 
upplevas som trovärdiga, bör därför spelelementen designas så att användaren får 
detaljerad information om syftet med förslagen. 
  
Utöver den spelifiering som designades in i prototypen med syfte att stödja en känsla av 
självstyre vid fysisk aktivitet, visade det sig att även spelelementen guide och lag kunde 
göra detta. Spelelementet guide visade sig stödja en känsla av självstyre vid fysisk 
aktivitet då det framkom under utvärderingen att feedbacken som kommunicerades 
upplevdes som positiv och inte var kontrollerande. Studiens resultat tyder på att så länge 
guidens feedback är positiv och inte upplevs som dömande eller uttrycker felaktiga 
antaganden så kommer användaren inte känna sig tvingad att genomföra sin fysiska 
aktivitet. För att en känsla av självstyre ska stödjas är det viktigt att användaren inte 
utsätts för tvång eller yttre påverkan (Peng et al., 2012). Utifrån resultatet kan 
spelelementet guide designas in i en mobil hälsoapplikation för att stödja inre motivation 
för fysisk aktivitet, genom att med positiv feedback påminna användaren om sin aktivitet. 
Studiens resultat indikerar att guiden kan påminna användaren genom att till exempel 
uttrycka att den hoppas på att få träffa användaren snart igen efter att en fysisk aktivitet 
inte registrerats under en lång period. 
 
Spelifiering som stödjer social interaktion genom samarbete i form av ett lag visade sig 
vidare stödja en känsla av självstyre i samband med fysisk aktivitet. Studiens resultat 
tyder på att det är viktigt att användaren får kontrollera sin sociala interaktion med andra. 
Under utvärderingen framkom det att lag kan stödja självstyre genom att användaren 
själv får välja vilka lag och diskussionsforum de vill interagera i. Utvärderingen tyder på 
att självstyre vid social interaktion är viktigt vid fysisk aktivitet då det kan upplevas som 
svårt att samarbeta med användare som har lägre motivation än sig själv. Nicholson 
(2015) uppmärksammar också vikten av självstyre vid social interaktion, då det annars 
kan leda till att användaren känner sig obekväm i det sociala sammanhanget. 
 
Med ovanstående diskussion som underlag formulerades fyra designförslag som kan 
användas som underlag för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. Designförslagen 
som tagits fram utifrån diskussionen stödjer det psykologiska behovet självstyre, som är 
ett av de tre behoven som är grundläggande för inre motivation. De designförslag som 
tagits fram presenteras i tabell 3 nedan. 
 

Designförslag Beskrivning 

Designa för självstyre genom 
att tillåta användaren att 
skapa en målsättning med sin 
fysiska aktivitet  
 

Den mobila hälsoapplikationen bör möjliggöra för 
användaren att sträva efter en individuell 
målsättning. En individuell målsättning kan till 
exempel skapas genom att användaren får skapa ett 
övergripande mål i form av ett uppdrag, med 
tillhörande delmål i form av emblem. För att 
målsättningen ska upplevas som realistisk oavsett 
hur användarens förutsättningar och situation 
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förändras, bör målsättningen vara anpassningsbar 
och kunna förändras i efterhand.  

Designa för självstyre genom 
att undvika beslutsångest hos 
användaren 

Den mobila hälsoapplikationen bör erbjuda 
användare som har svårt att skapa en egen 
målsättning att välja mellan färdiga förslag på 
övergripande mål och delmål i form av till exempel 
uppdrag och emblem. För att förslagen på 
målsättning ska upplevas som trovärdiga, är det 
vidare viktigt att användaren får detaljerad 
information om syftet med förslagen.  

Designa för självstyre genom 
positiv feedback som 
påminner användaren om sin 
fysiska aktivitet  

Den mobila hälsoapplikationen bör med hjälp av 
positiv feedback genom till exempel spelelementet 
guide, uppmuntra användaren att själv göra valet att 
genomföra en fysisk aktivitet. Guiden kan förmedla 
positiv feedback som påminner användaren att 
genomföra en fysisk aktivitet genom att uttrycka att 
den ser fram emot att träffa användaren igen. Den 
positiva feedbacken kan kommuniceras om det har 
gått en lång period utan att användaren har 
registrerat en fysisk aktivitet. För att den feedback 
som spelelementet guide kommunicerar ska stödja 
en känsla av självstyre, är det viktigt att det inte 
upplevs som att guiden genom sin feedback tvingar 
användaren att träna.  

Designa för självstyre genom 
att tillåta användaren att 
kontrollera sin sociala 
interaktion med andra 
användare i samband med sin 
fysiska aktivitet 

Den mobila hälsoapplikationen bör möjliggöra för 
användare med liknande motivation för fysisk 
aktivitet att samarbeta med varandra genom att 
tillåta användaren att kontrollera sin sociala 
interaktion. En känsla av självstyre i samband med 
social interaktion kan till exempel skapas genom 
spelelementet lag. I den mobila hälsoapplikationen 
kan användare själva få kontrollera sin sociala 
interaktion med andra användare genom att välja 
vilka lag och diskussionsforum de vill interagera i. 

Tabell 3. Sammanställning av designförslag för att genom spelifiering stödja en känsla av 
självstyre i mobila hälsoapplikationer för fysisk aktivitet.  



34 
 

5.2 Kompetens  

Emblem är ett spelelement som ofta designas in på ett belöningsorienterat sätt i mobila 
hälsoapplikationer (Johnson et al., 2016). Tidigare designriktlinjer för hur mobila 
hälsoapplikationer kan designas uppmärksammar vikten av att användaren belönas med 
rimliga belöningar utifrån sin fysiska aktivitet (Consolvo, 2006). Studiens resultat 
indikerar dock på att emblem istället för att endast användas som belöning, kan stödja 
kompetens vid fysisk aktivitet genom att designas som vägledande delmål. Under 
utvärderingen visade det sig att genom emblem som designas in som vägledande delmål 
kan användaren få en tydlig överblick om vad som krävs för att uppnå sitt övergripliga 
mål med sin fysiska aktivitet. Emblem som används som vägvisare kan stödja kompetens 
genom att hjälpa användaren att uppnå sitt övergripliga mål (Nicholson, 2015). Det 
framkom också under utvärderingen att delmål i form av emblem kan leda till att det 
upplevs som enklare att påbörja sin fysiska aktivitet då det övergripande målet delas upp 
i etapper. Utifrån studiens resultat bör spelelementet emblem designas in som 
vägledande delmål för att skapa en överblick så användaren tydligt ser vad som krävs för 
att nå sitt övergripande mål.  
 
Utifrån studiens resultat visade det sig att spelelementet guide kan implementeras i 
mobila hälsoapplikationer för att stödja en känsla av kompetens i samband med fysisk 
aktivitet. Under utvärderingen framkom det att det att ny kunskap om fysisk aktivitet kan 
skapas genom att användaren får kunskapsbaserad feedback. Studiens resultat indikerar 
att spelelementet guide bör designas så det stödjer kompetens genom att användaren får 
kunskapsbaserad feedback om konsekvenserna av den träning som genomförs. Relevant 
kunskap om aktiviteten kan dessutom underlätta för användarens personliga utveckling 
(Reiners et al., 2015).  
 
För att spelelementet guide ska vara värdefullt för att stödja kompetens i samband med 
fysisk aktivitet, visade det sig under utvärderingen att det är viktigt att feedbacken som 
kommuniceras är anpassad efter användarens beteende och fysiska aktivitet. Vikten av 
relevant feedback för varje användare och situation är något som även Nicholson (2015) 
uppmärksammar i sin litteratur. Om feedbacken som kommuniceras inte upplevs som 
relevant, finns risken att feedbacken endast uppfattas som ett störningsmoment 
(Reynolds et al., 2013). Det framgick vidare att det är viktigt att feedbacken 
kommuniceras kontinuerligt, och inte endast efter en genomförd fysisk aktivitet då det 
kan vara svårt att ta tillvara på feedbacken i efterhand. För att spelelementet guide ska 
designas in i mobila hälsoapplikationer är det utifrån resultatet av studien, viktigt att den 
feedback som kommuniceras består av anpassad kunskapsbaserad information om fysisk 
aktivitet samt kommuniceras kontinuerligt. 
 
Enligt tidigare designriktlinjer bör mobila hälsoapplikationer hjälpa användaren att 
skapa en medvetenhet om sin personliga aktivitetsnivå (Consolvo et al., 2006). Om 
användaren fokuserar på sin individuella process kan vidare en känsla av kompetens 
stödjas (Sailer et al., 2013). För att stödja en känsla av kompetens i samband vid fysisk 
aktivitet, designades spelelementet prestationsgraf in i prototypen. Utifrån studiens 
resultat kunde spelelementet stödja kompetens vid fysisk aktivitet, då det framkom under 
utvärderingen att användarna skulle använda reflektionen för att dra lärdom av tidigare 
erfarenheter. Det framkom även under utvärderingen att med hjälp av reflektionen kunde 
prototypen även fånga den mentala delen av fysisk aktivitet. Under utvärderingen 
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uppmärksammades det att spelelementet prestationsgraf dock kan upplevas som 
tidskrävande. Studiens resultat indikerar därför på att om en prestationsgraf ska designas 
in i mobila hälsoapplikationer, bör den endast uppmuntra till reflektion genom till 
exempel en skala mellan ett till fem. I skalan kan användaren då betygsätta sin fysiska 
aktivitet. 
 
Utöver den spelifiering som designades in för att stödja en känsla av kompetens vid fysisk 
aktivitet, kunde även spelelementet lag göra detta. Spelelementet lag visade sig stödja en 
känsla av kompetens i samband med fysisk aktivitet, då studiens resultat tyder på att 
diskussionsforumen kan användas som en kunskapsbank. Under utvärderingen framkom 
det att den sociala interaktionen genom lag bland annat skulle användas för att dela 
kunskap och erfarenheter med varandra för att få den kompetens som krävs. Tidigare 
forskning har belyst att erfarenhetsutbyte mellan användare kan leda till att de hjälper 
varandra att uppnå sina mål (Nicholson, 2015; Hamari & Koivisto, 2015). 
 
För att spelelementet lag ska upplevas som värdefullt indikerar studiens resultat på att 
användare har olika åsikter om alla i laget ska ha en gemensam kompetensnivå eller inte. 
Under utvärderingen framkom det att skillnader i kompetensnivån kan leda till ett mer 
värdefullt erfarenhetsutbyte, men det visade sig också att det finns risker med en 
kompetensskillnad. Risker som uppkom under utvärderingen visade sig vara att de med 
högre kompetensnivå skulle uttrycka sig nedvärderande mot de med mindre kunskap. 
Om spelelementet lag ska designas in i mobila hälsoapplikationer för att stödja kompetens 
bör designen av spelelementet ta hänsyn till den risk som studien uppmärksammar. 
Samarbete genom lag i diskussionsforum bör utifrån studiens resultat designas så att 
endast användare med liknande kompetensnivå kan interagera med varandra. Ett förslag 
på design av spelelementet kan vara att diskussionsforumen där användare samarbetar 
som lag filtreras utifrån användares uppdrag.  
 
Med ovanstående diskussion som underlag formulerades fyra designförslag som kan 
användas som underlag för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. Designförslagen 
som tagits fram utifrån diskussionen stödjer det psykologiska behovet kompetens, som 
är ett av de tre psykologiska behoven som är grundläggande för inre motivation. De 
designförslag som tagits fram presenteras i tabell 4 nedan. 
 

Designförslag  Beskrivning 

Designa för kompetens 
genom att erbjuda 
användaren vägledande 
delmål 

Den mobila hälsoapplikationen bör erbjuda 
användaren vägledande delmål som ger en överblick 
av vad som krävs för att uppnå sitt övergripliga mål 
med sin fysiska aktivitet. En överblick kan skapas 
genom till exempel spelelementet emblem som delar 
upp det övergripande målet i etapper så det känns 
enklare för användaren att påbörja sin fysiska 
aktivitet.  

Designa för kompetens 
genom att kommunicera 

Den mobila hälsoapplikationen bör skapa möjlighet för 
användaren att skapa ny kunskap om fysisk aktivitet 
genom till exempel kunskapsbaserad feedback. 
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anpassad kunskapsbaserad 
feedback 

Kunskapsbaserad feedback kan till exempel 
kommuniceras genom spelelementet guide. För att den 
kunskapsbaserade feedbacken ska upplevas som 
relevant är det vidare viktigt att feedbacken är 
anpassad efter användarens fysiska aktivitet och 
kommuniceras kontinuerligt.  

Designa för kompetens 
genom att inkludera den 
mentala delen av fysisk 
aktivitet  

Den mobila hälsoapplikationen bör uppmuntra 
användaren till reflektion. Användaren kan 
uppmuntras till reflektion genom till exempel 
spelelementet prestationsgraf. Med hjälp av reflektion 
inkluderas den mentala delen av fysisk aktivitet och 
användaren kan genom sin tidslinje i form av en 
prestationsgraf dra lärdom av sina tidigare 
erfarenheter. Det är viktigt att spelelementet inte 
upplevs som tidskrävande. För att undvika att 
prestationsgrafen upplevs som tidskrävande kan 
spelelementet uppmuntra till reflektion genom 
exempelvis en skala mellan ett till fem. Användaren 
kan genom en skala betygsätta sin fysiska aktivitet 
med en kort kommentar. 

Designa för kompetens 
genom att skapa möjlighet 
för användare att utbyta 
kunskap och erfarenheter 
med varandra. 

Den mobila hälsoapplikationen bör möjliggöra för 
användare att ta del av varandras erfarenheter och 
kunskap. Social interaktion som möjliggör ett 
kunskapsutbyte mellan användare kan till exempel 
skapas genom spelelementet lag då användare kan 
diskutera med varandra i diskussionsforum. För att 
säkerställa en viss kompetensnivå kan 
diskussionsforumen där användare samarbetar som 
ett lag filtreras efter användarnas övergripliga 
målsättning i sina uppdrag.  

Tabell 4. Sammanställning av designförslag för att genom spelifiering stödja en känsla av 
kompetens i mobila hälsoapplikationer för fysisk aktivitet.  

  



37 
 

5.3 Samhörighet  

Tidigare designriktlinjer som beskriver hur mobila hälsoapplikationer bör designas, har 
uppmärksammat vikten av att tillåta interaktion mellan användare (Consolvo, 2006). En 
känsla av samhörighet kan stödjas vid social interaktion och relationer mellan individer 
(Peng et al., 2012). Utifrån studiens resultat så stödjer spelelementet lag en känsla av 
samhörighet, genom att användare får möjlighet att samarbeta med varandra som ett lag 
i diskussionsforumen. Studiens resultat indikerar på att samarbete stödjer inre 
motivation för fysisk aktivitet framför konkurrens då det framkom under utvärderingen 
att konkurrens kan leda till stress och ett destruktivt beteende. Samarbete för att stödja 
fysisk aktivitet har sedan tidigare uppmärksammats bidra till mer fysisk aktivitet än vad 
social interaktion genom konkurrens gör (Chen & Pu, 2014). Trots att samarbete visat sig 
uppskattas hos användare, är många av dagens spelifierade system baserade på tävling 
mellan användare (Nicholson, 2015).  
 
Vidare visar studiens resultat på att samarbete mellan användare vid fysisk aktivitet 
endast är värdefullt när målsättningen i respektives uppdrag och emblem inte skiljer sig 
åt allt för mycket. Risken med att användarnas målsättning skiljer sig åt är att samarbete 
inte upplevs som relevant. Resultatet från studien tyder på att ett relevant samarbete kan 
skapas genom att filtreringen av diskussionsforumen där användare kan samarbeta med 
varandra baseras på användarnas individuella uppdrag. 
 
Genom att användare interagerar med varandra i specifika grupper, kan inre motivation 
stödjas genom att en känsla av samhörighet kan skapas mellan de som ingår i gruppen 
(Sailer et al., 2013; Hamari & Koivisto, 2015). För att spelifiering som stödjer samarbete 
ska stödja en känsla av samhörighet i samband med fysisk aktivitet, visade det sig att 
storleken av lagen i diskussionsforumen var högst relevant. Resultatet från studien tyder 
på att lag med lägre antal deltagare bidrar till en mer personlig stämning och underlättar 
för användare att engagera sig i varandras fysiska aktivitet. Med hänsyn till studiens 
resultat bör spelelementet lag designas så att användare med liknande målsättning kan 
samarbeta med varandra i mindre diskussionsforum. 
 
Förutom spelelementet lag som designades in för att stödja en känsla av samhörighet hos 
användaren vid fysisk aktivitet, visar studiens resultat på att även spelelementet guide 
kan göra detta. Spelelementet guide visade sig under utvärderingen kunna stödja 
samhörighet genom att den stöttar användaren i sin fysiska aktivitet. Utifrån studiens 
resultat kan en guide designas in i mobila hälsoapplikationer och stödja samhörighet vid 
fysisk aktivitet om användaren kan identifiera spelelementet som en stöttande 
träningskompis. Det visade sig under utvärderingen att stöttning från en utomstående har 
stora fördelar vid motivation för fysisk aktivitet. 
 
Med ovanstående diskussion som underlag formulerades två designförslag som kan 
användas som underlag för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. Designförslagen 
som tagits fram utifrån diskussionen stödjer det psykologiska behovet samhörighet, som 
är ett av de tre psykologiska behoven som är grundläggande för inre motivation. De 
designförslag som tagits fram presenteras i tabell 5 nedan.  
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Designförslag  Beskrivning 

Designa för samhörighet 
genom att möjliggöra för 
användare med liknande 
målsättning att samarbeta i 
mindre grupper 

Den mobila hälsoapplikationen bör stödja samhörighet 
genom att möjliggöra ett samarbete mellan användare 
snarare än att uppmuntra dem till konkurrens. För att 
möjliggöra ett relevant samarbete som stödjer 
samhörighet föreslås spelelementet lag där användare 
med liknande målsättning kan stötta varandra i sin 
fysiska aktivitet. För att användare ska ha möjlighet att 
skapa en personlig relation mellan varandra är det 
vidare viktigt att de lag som samarbetar inte är för stora 
utan består av ett lägre antal deltagare. 

Designa för samhörighet 
genom att designa en 
karaktär som stöttar 
användaren i sin fysiska 
aktivitet 

Den mobila hälsoapplikationen bör stödja användaren i 
sin fysiska aktivitet genom till exempel spelelementet 
guide. En guide som stöttar användaren kan efter tid 
identifieras som en stöttande träningskompis vilket kan 
leda till att användaren då känner samhörighet. 
Användare som känner samhörighet med spelelementet 
kan uppleva att det känns enklare att genomföra sin 
fysiska aktivitet. 

Tabell 5. Sammanställning av designförslag för att genom spelifiering stödja en känsla av 
samhörighet i mobila hälsoapplikationer för fysisk aktivitet.   
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6 Slutsats 

Spelifiering som används idag fokuserar främst på tävling och att belöna användaren med 
poäng (Nicholson, 2015). Ett exempel på när konkurrensdriven och belöningsorienterad 
spelifiering används är i många mobila hälsoapplikationer som uppmuntrar användaren 
till fysisk aktivitet genom konkurrens och yttre belöningar (Johnson et al., 2016). 
Problematiken med spelifiering som främst stödjer yttre motivation är att vissa 
användare då endast genomför aktiviteten på grund av den belöning som aktiviteten 
medför (Deci & Ryan, 2000). I de fall där användaren endast genomför aktiviteten på 
grund av dess belöning, finns risken att aktiviteten upphör i samband med belöningarna 
(Nicholson, 2015).  
 
För att undvika att användaren endast genomför en aktivitet på grund av dess konsekvens 
i form av en belöning, kan spelifiering fokusera på att stödja inre motivation. Inre 
motivation kan skapas genom att användaren upplever att det är aktiviteten i sig som är 
belöningen och tar därför inte hänsyn till eventuella yttre konsekvenser av aktiviteten 
som till exempel en belöning eller ett straff (Deci & Ryan, 2000). För att undersöka hur 
spelifiering kan stödja inre motivation för fysisk aktivitet undersökte studien följande 
frågeställning: Hur kan spelifiering designas i en mobil hälsoapplikation för att stödja inre 
motivation för fysisk aktivitet? 
 
Syftet med studien var att bidra med designförslag på hur spelifiering kan designas för att 
stödja inre motivation vid fysisk aktivitet. Frågeställningen undersöktes genom en 
designorienterad forskningsansats. Resultatet av utvärderingen analyserades och 
sammanställdes i tio designförslag för hur spelifiering kan designas i mobila 
hälsoapplikationer för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. De tio 
designförslagen riktar sig mot digitala designers som designar mobila hälsoapplikationer 
som fokuserar på fysisk aktivitet. För att spelifieringen ska stödja inre motivation för 
fysisk aktivitet är det viktigt att stödja alla tre psykologiska behov: självstyre, kompetens 
och samhörighet, vilket gör att alla designförslagen bör användas i en kombination med 
varandra. 
 
Då designförslagen som tagits fram innefattar social interaktion, är det ur ett etiskt 
perspektiv viktigt att användaren inte blir tvingad till att interagera med andra 
användare. Vissa användare kan känna sig obekväma i sociala sammanhang eller uppleva 
att de inte vill samarbeta med specifika användare. För att undvika att användaren känner 
sig obekväm i samband med social interaktion med andra användare, är det viktigt att 
spelifieringen tillåter användaren att avböja social interaktion med andra i applikationen.  
 
Sett i förhållande till ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur 
spelifiering kan designas för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet, då motivation 
är en viktig aspekt för att upprätthålla en fysisk vardag (Weman-Josefsson, 2013). 
Människor blir allt mer stillasittande i sin vardag vilket har visat sig kan leda till allvarliga 
hälsosjukdomar som till exempel fetma och diabetes (Chen & Pu, 2014; Lee et al., 2012). 
Risken med allvarliga hälsorelaterade sjukdomar är bland annat att belastningen på 
sjukvården ökar, det är därför viktigt att undersöka hur design kan användas för att 
motivera människor till en mer fysisk vardag. 
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Studien har bidragit med designförslag på hur spelifiering kan designas i mobila 
hälsoapplikationer för att stödja inre motivation för fysisk aktivitet. Vidare forskning kan 
genomföras för att undersöka designförslagens relevans i mobila hälsoapplikationer som 
fokuserar på andra hälsorelaterade områden som till exempel psykisk hälsa, matintag och 
diabetes. Då studien endast undersökte hur designstrategin spelifiering kan designas för 
att stödja inre motivation för fysisk aktivitet, vore det vidare intressant om framtida 
forskning undersökte hur olika typer av designstrategier kan designas för att stödja inre 
motivation vid fysisk aktivitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

De här frågeställningarna kommer att ligga till grund för den semistrukturerade 
intervjun som genomförs i anslutning till varje utvärdering. Frågeställningarna 
kompletteras med spontana frågor vilket gör att varje intervju kommer att följa samma 
struktur men skilja sig åt till en viss gräns. Om respondenter inte besvarar 
frågeställningarna med att tydligt koppla till spelelement, eller om det inte är 
underförstått vilket spelelement de pratar om, ställs följdfrågor angående 
spelelementen. Innan frågeställningarna ställs kommer vi gå igenom upplägget med 
respondenten och informera om de fyra individsskyddskraven enligt Vetenskapsrådet.  
 
Demografi: 
Ålder: 
Kön: 
Tidigare erfarenhet av mobila hälsoapplikationer:  
 
Inledning:  
1. Hur upplevde du prototypen?  
Följdfråga: Vilken/vilka funktionalitet ansåg du vara mest bra i prototypen? 
 
Kompetens - Nyfikenhet: 
 
Intresse 
2. Upplevde du att någon funktion i prototypen fick dig att själv vilja söka / ta del av 
ytterligare information om träning och hälsa?  
Föjdfråga: Vilken/Varför 
 
(Om de inte pratar om spelelementen i sina svar) 
 
Guide 
3. Hur upplevde du Guiden? 
 
4. Om feedbacken från guiden skulle handla om fakta om din genomförda aktivitet, tror 
du att det hade väckt din nyfikenhet att själv söka information om träning och hälsa? 
Följdfråga: Varför? / Varför inte? 
 
Lag 
 
5. Tror du att diskussionsforum kan väcka ytterligare intresse för den fysiska 
aktiviteten?  
Följdfråga: Varför/Varför inte?  
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Utforskande 
 
6. Hur tror du att det hade påverkat dig att upprätthålla en fysisk aktivitet, om du 
ägnade en stund för reflektion efter att du motionerat?  
 
7. Kan du ge något exempel på någon funktion i prototypen som du upplevde 
uppmuntrade dig till att själv reflektera över din genomförda fysiska aktivitet?  
 
(Om de inte pratar spelelement i sina svar) 
Prestationsgraf 
8. Den prestationsgraf som dyker upp vid din första målsättning, hur upplevde du den 
reflektionsfunktionen som tillhörde den? 
 
9. Hur tror du att en reflektion i samband med prestationsgrafen i slutet av varje uppsatt 
mål hade påverkat din förståelse för hur viktigt det är med fysisk aktivitet? 
 
10. Hur tror du att en reflektion i samband med prestationsgrafen i slutet av varje 
uppsatt uppdrag hade påverkat din vilja att fortsätta med fysisk aktivitet även efter ditt 
mål?  
 
Guide 
11. Vad tyckte du om feedbacken från guiden angående din prestation? 
 
12. Tror du att guiden hade hjälpt dig skapa insikter kring din aktivitet?  
- Följdfråga: På vilket sätt? 
 
Beröm  
13. Fanns det några funktioner i prototypen som gjorde att du kände dig belönad? 
Följdfråga: Vilka/ På vilket sätt? 
 
(Om de inte pratar om spelelement i sina svar) 
14. Hur upplevde du emblemen som du valde i samband med ditt uppdrag?  
 
15 . Vad tycker du om att belönas med emblem när du har uppfyllt dessa delmål?  
 

Självstyre - Kontroll: 

Självbestämmande  
 
16. Vad är viktigt i en applikation för att du ska känna att den är anpassad efter dig?  
Följdfråga: Varför? 
 
17. Är det viktigt för dig att själv kunna bestämma över upplägget för din fysiska 
aktivitet? Följdfråga: Varför? 
 
18. Hur upplevde du möjligheten att göra egna val i prototypen?  
Följdfrågor: Kan du ge något exempel på någon funktion? / Varför? 
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Kompetens - Kontroll: 
Produktivitet 
19. Kan du ge exempel på något speciellt som du har erfarenhet av som brukar inspirera 
dig till att faktiskt genomföra din fysiska aktivitet? 
 
(Om de inte pratar om funktion/spelelement i svaret) 
20. Fanns det någon funktion i prototypen som du upplevde speciellt inspirerade dig att 
genomföra din fysiska aktivitet? 
Följdfråga: Vilken? / Varför? 
 
Önskad effekt  
21. Upplever du att prototypen skulle kunna hjälpa dig att uppnå den önskade effekten 
du vill ha ut av din fysiska aktivitet? 
Följdfråga: Varför/Hur? 
 
(Om de inte pratar om spelelement i svaret) 
22. Kan du ge exempel på någon funktion i prototypen som du tror skulle kunna hjälpa 
dig att uppnå den önskade effekten du vill ha ut av din fysiska aktivitet?  
 
Samhörighet - Engagemang:  
 
Deltagande 
23. Hur upplever du funktionen med föreslagna grupper där du kan samarbeta med 
andra som ett lag när du har skapat ditt mål?  
 
24. Hur upplevde du att interagera i lag med andra i de rekommenderade 
diskussionsforumen? 
 
Aktiv medverkan 
25. Av egen erfarenhet av tidigare diskussionsforum/grupper, vad tror du är det som 
gör att du är mer eller mindre aktiv i dem? (om du är med i tex. en facebookgrupp) 
 
26. Kan du beskriva en grupp du idag är med i som du anser dig själv vara aktiv i?  
 
27. Hur ser du på möjligheterna att kommunicera med andra motionärer med liknande 
målsättning som du i prototypen? 
Följdfråga: Varför? 
 
Samarbete  
 
28. Motionerar du helst i grupp eller individuellt? 
 Varför? 
 
29. Hur ser du på att samarbeta med andra som ett lag när man strävar efter ett 
individuellt mål? 
 
30. Fanns det några funktioner eller spelelement i prototypen som du upplevde främjar 
samarbete? 
Följdfråga - Vilken/Varför.  
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Kompetens - Engagemang: 
 
Utbyte av erfarenheter 
31. Hur tror du att utbyte av erfarenheter mellan motionärer kan hjälpa dig i din 
träning?  
  
32. Hur upplevde du möjligheterna i prototypen att utbyta erfarenheter med andra? 
Följdfråga: Kan du ge exempel på någon funktion eller spelelement 
Om svaret är negativt - hur hade det kunnat bli bättre? 
  
Kompetens - Utmaning: 
 
Kompetens 
33. Anser du att det är viktigt att ha god kunskap om fysisk aktivitet?  
Följdfråga: Varför/Varför inte tycker du att det är viktigt att ha god kunskap om fysisk 
aktivitet?  
 
34. Upplevde du att några funktioner i prototypen skulle kunna bidra till ny kunskap om 
vikten av fysisk aktivitet?  
Följdfråga - Vilken? / Varför / Varför inte? 
 
(Om de inte pratar om spelelement i svaren) 
35. Hur upplevde emblemen? 
 
36. Tror du att emblemen skulle kunna stödja dig på något vis?  
Följdfråga: Varför? / Varför inte? 
 
Förmåga / Svårighetsgrad 
37. Hur viktigt tycker du det är med självinsikt för att upprätthålla det mål man har med 
sin fysiska aktivitet?  
Följdfråga: Varför/Varför inte 
 
38. Upplever du att prototypen stödjer självinsikt på något vis?  
Följdfråga: 
Om ja - Kan du ge exempel på någon sådan funktion? 
Om nej - Har du något förslag på hur det skulle kunna bli bättre? 
 
39. Kan du berätta hur du går tillväga när du ska lägga upp ett träningspass?  
 
40. Vad är viktigt för att du inte ska känna dig “misslyckad” när du inte fullföljt din plan 
med din fysiska aktivitet?  
 
(Om de inte pratar om spelelementen) 
 
41. Hur viktigt tror du det skulle vara med självinsikt i samband med att man 
bestämmer sitt uppdrag? 
 
42. Hur tror du att du skulle gå tillväga när du väljer dina emblem som delmål? (skapar 
ditt träningsuplägg) 
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Målsättning / Svårighetsgrad 
43. Hur går det till när du sätter upp ett mål?  
 
44. Vad upplever du att du konkret behöver för att ha möjlighet att uppnå ett 
träningsmål? Följdfråga: Varför/Varför inte 
 
(Om de inte pratar om spelelement i svaren) 
45. Upplever du att du får tillräckligt med stöd för hur du kan uppnå ditt uppdrag? Ge 
exempel på funktioner i prototypen.  
 
Avslutande: 
46. Har du några andra tankar och funderingar kring spelelementen, motivation eller 
funktionerna som du vill lägga till?  
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Bilaga 2 - Test av prototyp 

1. Skapa din egen avatar genom att skräddarsy utseendet på den. 
2. Gå med i ett lag i ett av diskussionsforumen som applikationen föreslår och skapa 

en tråd för att testa att samarbeta med andra användare.  
3. Skapa en målsättning att sträva mot under en tid genom att skapa ett 

övergripande mål i form av ett uppdrag, samt tillhörande delmål i form av 
emblem. 

4. Registrera en aktivitet för att möta din guides feedback efter avklarad aktivitet. 
5. Välj att inte registrera en aktivitet som applikationen förväntar sig att du ska ha 

genomfört för att ta del av hur guidens feedback skulle kunna se ut då. 
6. Tryck på ditt uppdrag för att ta del av prestationsgrafen, fyll i de tillhörande 

reflektionsfrågorna. 
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