
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project - first cycle

Huvudområde
Datateknik

400contacts

Robin Olofsson



400contacts
Robin Olofsson 2017-05-22

MITTUNIVERSITETET
Informationssystem och -teknologi

Examinator: Mikael Hasselmalm, Mikael.Hasselmalm@miun.se
Mattias Dahlgren, Mattias.Dahlgren@miun.se 

Handledare: Andreas Wennberg, uawennberg@gmail.com 
Författare: Robin Olofsson rool1500@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: VT, 2017 

ii

mailto:Mikael.Hasselmalm@miun.se
mailto:rool1500@student.miun.se
mailto:uawennberg@gmail.com
mailto:Mattias.Dahlgren@miun.se


400contacts
Robin Olofsson 2017-05-22

Sammanfattning
Projektet avser att implementera spelifieringselement på den ideella bloggen 
400contacts, en blogg som coachar och tipsar om jobbsökning i Sverige för 
nyanlända. Detta ska uppnås genom att använda sig av modeller av Yu-kai 
Chou, en framstående person inom området om spelifiering. Målet var till en 
början att öka antalet återkommande besökare till 50% av alla besökare men 
ändrades senare i projektet till att konvertera besökare till att ansluta sig till 
företagets facebookgrupp. För att lyckas uppnå detta har en ny design till 
bloggen tagits fram och under arbetets gång har ett poängsystem tagits fram 
som styr belöningar i form av märken på användarnas profiler. Dessa poäng 
ställer även användarna i en topplista. Poäng och märken förtjänas genom att 
vara delaktig på sidan, exempelvis genom att logga in eller att läsa ett nytt 
blogginlägg. Webbplatsen är byggd i WordPress och förlitar sig kraftigt på de 
tillgängliga tillägg som plattformen erbjuder. Arbetet har inte stött på större 
problem och har lyckats uppnå båda mål i sitt slutresultat. 

Nyckelord: WordPress, spelifiering, CMS, användarvänlighet
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Abstract
The purpose of the project is to implement elements of gamification on the non-
profit blog 400contacts, a blog which purpose is to coach and help immigrants 
finding a job in Sweden. This is to be achieved by using models by Yu-kai 
Chou, a distinguished person in the field of gamification. The goal was at first 
to increase the retention rate, returning visitors, to 50% of all visitors but was 
later changed to convert visitors to the company's facebook group. To be able to
accomplish this a new design has been developed and a system in which you 
earn rewards such as points and badges on your profile. These points also adds 
you on a leaderboard. Points are earned by participating on the blog, eg. by 
logging in or reading a new blog post. The blog is built upon WordPress and 
relies heavily on the plugins that the platform offers. The project has not had 
any major complications and has been able to achieve both goals in its end-
result.

Keywords: WordPress, gamification, CMS, user-friendliness  
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Terminologi

Termer

Spelifiering En modell som använder sig av element från spel för 
att skapa en interaktiv och engagerande process.

Octalysis En modell skapad av Yu-kai Chou som baseras i åtta 
drivande faktorer hos människor. Används i 
spelifiering.

Besökare En person som besöker webbsidan men är inte 
introducerad till spelet fullt ut. En besökare är inte 
hängiven till företaget eller spelet.

Användare En person som har registrerat sig på webbsidan och 
är delaktig i både spelet och företaget.

Webbsidan Är i detta fall lika med produkten som företaget 
erbjuder.

Core drives Den engelska termen för ”drivande faktor”.

White Hat Positiv motivation enligt octalysis.

Black Hat Negativ motivation enligt octalysis.

Spelet Kan syfta på företagets webbsida eller ett generellt 
exempel på ett företags användande av octalysis.

De fyra 
upplevelsefaserna

En del av octalysis som används som en process för 
att introducera, skapa och forma användare till trogna
kunder.

Discovery Upptäckandet av spelet för besökaren, det första 
steget i de fyra upplevelsefaserna.

Onboarding Introduktionen av spelet för besökaren. Här skapas 
oftast en användare på webbsidan och/eller en mer 
djupgående introduktion ges. Onboarding är det 
andra steget i de fyra upplevelsefaserna.

Scaffolding Beskrivs ofta som själva spelet, processen i att 
upprepa samma saker om och om igen. Scaffolding är
det tredje steget i de fyra upplevelsefaserna.
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The Endgame När spelet är slut når man The Endgame. Det är 
vanligt att användare som når denna fas tar en 
auktoritär roll över användare som ännu inte har nått 
samma fas. The Endgame är det fjärde och sista 
steget i de fyra upplevelsefaserna.

Retention rate Översätts direkt till ”avdragssatsen” men används i 
detta fall för att jämföra återkommande unika 
besökare och användare mot icke återkommande på 
webbsidan.

Shortcode En funktion som genererar innehåll på en webbsida 
genom satta attribut. Skrivs inom fyrkantiga 
parenteser ([ ]).

CMS Content Management System

vii
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

En webbsida är oftast ingenting utan sina besökare. Med detta menar jag 
naturligtvis inte att innehållet är värdelöst bara för att åskådare är frånvarande 
utan snarare att innehållet saknar ett syfte. Den informationsteknologiska åldern
för med sig ett överflöd av data och kunskap till alla som vet var de ska leta. 
Det är lätt att bli överstimulerad och att istället välja mer simpla medel för att få
en, enligt sig själv, tillräcklig kunskap. 

I det kaos som har medfört flera flyktingar till Sverige under åren står många 
nyanlända med en utbildning men med väldigt få medel att hitta ett arbete att 
göra skäl av den utbildningen. Människorna, såväl som Sverige som land, går 
miste om möjligheter som annars hade varit självklara för redan integrerade 
medborgare. Företaget 400contacts arbetar ideellt med att coacha och motivera 
engelsktalande flyktingar genom den djungel som kan vara den svenska 
arbetsmarknaden. Detta görs främst via deras blogg som tillhandahåller 
nyhetsbrev, blogginlägg och smarta tips om hur man bör söka jobb. Mitt arbete 
med 400contacts har därför som mål att öka intresset och, i den mån det går, 
skapa ett nöje i att förbättra sin position som arbetssökande nyanländ invånare i 
Sverige.

Denna studie utforskar Yu-kai Chous teorier om spelifiering (gamification) och 
hur detta förändrar besökarnas vanor på webbsidan och i slutändan försöka få 
besökarna att återvända till sidan dagligen för ny kunskap. Detta ska uppnås 
främst genom fyra punkter under hans octalysis, som beskrivs som de åtta 
grundpelarna inom spelifiering, men också genom en grafisk profilering av 
företaget bakom 400contacts.

1.2 Övergripande syfte

Projektets syfte är att undersöka hur implementationen av spelifiering påverkar 
användarnas besöksvanor på webbsidan och hur detta kan vändas till att öka 
besökarnas dagliga återkommande till webbsidan.

1.3 Avgränsningar

Studien har fokus på unika återkommande användare. Undersökningens 
slutsatser baseras på data hämtat från Google Analytics och andra relevanta 
tilläggsprogram som kan bidra till ytterligare slutsatser.

1.4 Konkreta och verifierbara mål / Detaljerad 
problemformulering
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Projektet har som mål att öka besökarnas vanor till att 50% av besökarna 
återvänder till sidan dagligen. 

Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:

1. Hur påverkar implementationen av spelifiering antalet besökare?

2. Hur påverkar implementationen av spelifiering återkommande unika 
besökare på webbsidan?

3. Kommer Facebookgruppen förändras i takt med webbplatsen?

1.5 Översikt

Kapitel 2 beskriver teorin bakom projektets grund och tillhandahåller en kort 
men utförlig steg-för-steg genomgång av vilka element ur teorin som används.

Kapitel 3 beskriver den metod som kommer att användas för att samla in och 
analysera data. Projektets mål och resultat grundar sig i den data som samlas in 
enligt specifikationerna i detta kapitel.

Kapitel 4 förklarar tillvägagångssättet för att försöka uppnå det mål som 
beskrivs i tidigare kapitel. Kapitlet erhåller en mer teknisk vinkling på de 
element som har implementerats på företagets webbsida.

Kapitel 5 presenterar de resultat som har uppstått efter den tekniska 
implementationen. Kapitlet analyserar även den data som samlas in och ställer 
den mot det förväntade resultatet som beskrivs i kapitel 3.

Kapitel 6 erbjuder en diskussion och några slutsatser kring mål kontra resultat 
samt en överblick om arbetets gång. 
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2 Bakgrundsmaterial
Termen spelifiering är baserat i det engelska ”gamification”, ett uttryck som 
syftar på att ta alla roliga och engagerande element från ett spel och 
implementera dessa i den verkligen världen och i produktiva aktiviteter [1]. Den
ledande forskaren inom detta område är Yu-kai Chou [2] och hans modeller och
teorier är vad som lägger grund för hela projektet. En grundläggande modell är 
hans Ocalysis som delar in grunderna i åtta olika kategorier med flera 
underkategorier. Detta illustreras i figur 1.

Octalysis grundar sig i människans åtta främsta drivande faktorer, kallat core 
drives. Dessa åtta faktorer kategoriseras även inom den vänstra och högra 
hjärnhalvan, lägligt nog likaså placerade i figur 1. Figurens vänstra punkter 

3

Figur 1: Octalasys-modellen [1]
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relaterar mer till logik, ägarskap och uträkningar varav de högra punkterna 
relaterar mer till kreativitet, självuttryck och sociala aspekter [1]. På samma sätt
delas modellen in i White Hat och Black Hat i modellens övre, respektive 
undre, punkter. Dessa hänvisar till positiva respektive negativa motivationer. En
positiv motivation vore något som tvingar användaren till kreativitet och 
personlig utveckling medan en negativ motivation vore rädslan av att förlora.

Oftast används modellen som en berättelse, kanske inte alltid i en uppenbar 
följd, men alltid i kronologisk ordning. Precis som i ett spel presenteras du först
för dess värld, dess möjligheter och dess begränsningar. När du är bekväm med 
din nya utmaning kan du gå vidare till att hitta skatter, överkomma hinder och 
arbeta tillsammans med en grupp för en gemensam belöning. Modellen är till 
för att motivera användarna på samma sätt som ett spel gör; det ska finnas en 
nöjsam utmaning i din produkt. Yu-kai Chou kallar detta för de fyra 
upplevelsefaserna:

2.1 De fyra upplevelsefaserna 

Projektets inriktning ska fokusera på fyra faser inom spelifiering som 
introducerar användarna till webbsidan och, i slutändan, behålla dem som 
aktiva användare. Yu-kai Chou kallar detta för De fyra upplevelsefaserna (The 4
Experience Phases) [3] och består av Discovery, Onboarding, Scaffolding, och 
The Endgame:

2.1.1 Discovery

Fasen syftar på den
kanske viktigaste
delen av alla faser:
upptäckandet av
webbsidan. Här
ligger hela grunden i 
varför besökarna vill
använda innehållet på
webbsidan och att
skapa ett intresse i
det. Yu-kai Chou
menar att Discovery börjar när besökaren hör talas om webbsidan och slutar när
besökaren registrerar en användarprofil [3]. På så sätt har besökarna skapat ett 
intresse av innehållet och valt att bli en aktiv del av det.

Discovery är inte begränsad till någon av de åtta drivande faktorerna i octalysis 
utan kan anpassas efter sitt syfte och företagets/produktens behov. Ofta ingår 
Discovery som en naturlig del av den drivande faktorn Unpredictability 
(oförutsägbarhet) som även ofta kallas för Curiosity (nyfikenhet). Din produkt 
eller tjänst har skapat en nyfikenhet hos klientelet och deras upptäckande av 
produkten är enbart uppnådd av dess kvalitet. Företaget Google använde sig 
exempelvis av Empowerment (bemyndigande, bekräftande) när de sökte nya 
medarbetare under 2004 genom att enbart ge personer som klarar av svåra 

4

Figur 2: Discovery, det första steget
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programmeringsproblem möjligheten till en arbetsintervju [4]. De 
arbetssökande skapade inte bara ett aktivt intresse i sitt sökande utan de fick 
även en bekräftelse i sin kompetens när de väl klarade testet. Detta skapar en 
tidig lojalitet och ett starkare band till företaget.

Discovery är motivationen till att ta det första steget på din resa, vilket 
illustreras i figur 2.

2.1.2 Onboarding

Onboarding är ett
naturligt andra steg i
processen, ibland
även det första steget
för redan etablerade
varumärken som inte
behöver Discovery-
steget. Det är ett
starkare band med
produkten där du som
användare kan identifiera dig tillsammans företaget. Detta görs ofta i form av 
ett användarkonto, ett sätt att säga ”här är jag och det här är den jag är, jag står 
med och för företaget”. Onboarding ger även användaren verktygen och 
introducerar reglerna för ”spelet”, detta gör att även detta steg går under 
Curiosity som den drivande faktorn [5]. Ett väl använt exempel för att 
introducera användaren är att använda sig av en steg-för-steg introduktion, 
gärna med uppmuntrande ord under tiden: ”Du har skapat ett konto hos oss, bra 
jobbat!”. När användaren är införstådd av vad som begärs av denne kan 
introduktionen avslutas med att uppmuntra till att registrera sig på sidan. På så 
sätt vet användaren vad som förväntas av den och vad som väntar i framtiden.

Onboarding är det första steget till en djupare förståelse av spelet och ger 
användaren ett tillfälle att forma sig själv till nästkommande steg, vilket 
illustreras i figur 3.

2.1.3 Scaffolding

Alla som har spelat
något form av spel
lär känna igen det
stadiet där man gör
om samma sak om
och om igen, vilket
illustreras i figur 4.
Detta kallar Yu-kai

5

Figur 3: Onboarding, det andra steget

Figur 4: Scaffolding, det tredje steget
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Chou för Scaffolding. Här använder sig användaren av alla de verktyg den 
skaffade sig under Onboarding-stadiet. Problemet ligger ofta i att hitta en 
motivation till att återvända till spelet och detta bör åtgärdas med hjälp av små 
vinster, enligt Yu-kai Chou [6]. Det är även därför detta steg bör vara det 
roligaste steget för användarna. 

På grund av mångfalden av både användare som produkter/företag kan och bör 
Scaffolding baseras i alla åtta drivande faktorer. Vi drivs alla av olika 
motivationer och Scaffolding bör därför vara attraktivt för alla användare, 
oavsett drivande faktor. Ofta tänker man på att belöna användarna under 
processen och att använda detta som en motivation, detta kan vara ett effektivt 
sätt att behålla användaren på men det är endast en yttre motivation och inget 
som ger användaren en inre motivation; en djupare mening i sin uppgift. Det är 
därför viktigt att använda sig av några, om inte alla, av Yu-kai Chous sex olika 
belöningar: 

1. Fixed Action Rewards. Användaren vet precis vad som förväntas av den 
för att förtjäna sin belöning. Ett vanligt exempel är ett stämpelkort: 
”Köp fem koppar kaffe, få den sjätte gratis”.

2. Random Rewards. Belöningen förlitar sig på överraskningsmomentet. 
Användaren vet att en belöning väntar men inte exakt vilken. Detta leder
till en nyfikenhet och en motivation i sig.

3. Sudden Rewards. Ofta tillämpat i form av så kallade Easter eggs, en 
oväntad överraskning, som dyker upp oväntat och som får användaren 
att fortsätta utforska.

4. Rolling Rewards. Tekniken känns ofta igen i lotterier. Användaren 
motiveras till att fortsätta spela för att den vet att någon kommer att 
vinna tids nog. Ju längre användaren spelar desto högre chans är det att 
denna vinner.

5. Social Treasure. Dessa belöningar kan endast fås som en gåva från dina 
vänner. Tekniken används väldigt ofta i spel som finns på Facebook. 
Detta ökar den sociala aspekten och hjälper samtidigt ditt företag med 
en indirekt marknadsföring.

6. Prize Pacing. Tekniken baseras i att man samlar ihop en samling av 
mindre delar för att, när alla delar är samlade, få ett större pris. [7]

Kvaliteten på din Scaffolding kan även enkelt kontrolleras genom att se över 
statistiken på återkommande användare. På detta sätt kan du se över vilka 
element, belöningar eller tillvägagångssätt som fungerar respektive fungerar 
sämre. Då stadiet även är ett långdraget sådant kan förändringar vara både 
välkommet eller illa omtyckt, beroende på om det skulle gynna redan väl 
etablerade användare på ett bra eller ett sämre sätt. Om din Scaffolding skulle 
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förlita sig på endast yttre motivationer skulle du tappa användare relativt snabbt
om fel förändringar görs, till skillnad från ett system med inre motivationer.

2.1.4 The Endgame

”The Endgame is
when players believe
have done everything
there is to do at least
once and are starting
to feel like there are
no longer unexplored
Win-States” [6]. När
dina veteraner till
användare har
dränerat ditt spel med belöningar, utmaningar och uppgifter kan ditt spel verka 
slut. För att behålla dem krävs ett välutvecklat Endgame. Det är lätt att 
negligera detta steg i ditt spel för att ditt innehåll är ”slut” och det kan vara svårt
att motivera dina användare till att fortsätta. Sanningen är att dina användare 
som når Endgame är de största resurserna du har och det är därför viktigt att ta 
hand om dessa. Dessa användare kan leda och besvara frågor i ditt forum, 
rekrytera nya användare och även bidra till ytterligare intäktsgenerering [6].

En välanvänd teknik för att behålla användare i Endgame är att implementera 
tekniker som baseras på White Hat, tidigare beskrivet i huvudkapitlet. Om dessa
användare får en högre status bland andra användare skapas en känsla av 
stolthet för sitt deltagande i spelet (och företaget). Detta gör att de i Endgame 
vill stanna kvar istället för att söka sig till ett nytt spel och börja om från början 
som en nybörjare.

I kontrast till White Hat kan även tekniker inom Black Hat, även det tidigare 
beskrivet i huvudkapitlet, användas. Detta anspelar främst på den drivande 
faktorn Loss and Avoidance (förlust och undvikande) och förlitar sig på att 
användaren har lagt ner så mycket tid i spelet och ackumulerat så pass mycket 
poäng, belöningar och tillgångar att det skulle kännas som ett slöseri att överge 
dessa [6] [8]. 

Endgame må vara slutet på din resa men det är även där du hittar skatten, vilket 
illustreras i figur 5.

2.2 Förtydligande av uttryck och begrepp

Det bör förtydligas att texterna i den här rapporten kan komma att använda 
olika uttryck inför olika situationer men att de ibland även syftar på samma sak.
Exempelvis är en spelare samma sak som en användare. Ordet ”spelare” 
förtydligar endast användarens delaktighet i spelet, de utesluter därför inte 
varandra. Det är viktigt att förstå att företaget är så mycket mer än bara spelet 

7

Figur 5: End game, sista steget
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och att spelet är endast en del av den upplevelse som företaget vill ge sina 
användare. Ovanstående exempel och texter ger er en generell uppfattning om 
teorin bakom spelifiering och är förenklad för att endast förklara de delar som 
projektarbetet har använts sig av. Projektarbetets slutresultat är en webbsida 
men spelifiering är en teknik som kan implementeras hur och var man vill. 
Vissa exempel är därför generella medan vissa är specifika för användandet på 
en webbsida för att förtydliga dess funktion i projektarbetet. En fullständig lista 
av terminologin som används i rapporten finner ni på sidan 6.

8
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3 Metod
Målet är att öka retention rate (återkommande besökare) till 50% av alla 
besökare och användare. Datan som ska bekräfta resultatet är via Google 
Analytics och med parametern ”Återkommande användare” kontra ”Alla 
användare” under rubriken ”Översikt över målgrupp” under rapporterna kring 
målgrupper. Om målet är uppnått ska fältet ”Återkommande användare” 
överträffa ”Nya användare” procentuellt.

Det är förväntat att målet kommer att uppnås, eller att den önskade datan är i 
närheten av målet. Detta är baserat i att användarna redan visar en lojalitet och 
är benägna att återkomma till sidan med jämna mellanrum.

Syftet med projektet är att utforska hur spelifieringselement påverkar 
användarnas vanor på webbsidan.

Webbsidan ska skapas i innehållshanteringssystemet WordPress och använda 
sig av tillgängliga tillägg (plugins) för att ge element av spelifiering. Wordpress 
fungerar väldigt bra till själva projektet, inte bara för att själva plattformen är 
utformad för sidans blogg utan även för att tilläggen som är tillgängliga för 
Wordpress erbjuder lösningar som projektet söker efter. Den grafiska aspekten 
på sidan ska tillåta ett stort utrymme för bloggen samtidigt som att den ska 
erbjuda stora bilder för att göra innehållet mer lättsmält. Sidan ska följa ett väl 
utvalt tema som är minimalistiskt och som underlättar läsandet för besökarna.

Webbsidan ska kopplas till Google Analytics [9] som hämtar data från 
besökarnas vanor och beteenden på sidan. Dessa data ska innehålla, från både 
nya och återkommande besökare, antal sessioner, antal sidvisningar, generell 
sessionslängd samt från vilka kanaler som besökare kommer från. Datan ska 
hämtas från och med 22 mars 2017 till och med 22 maj 2017. Google Analytics 
är en av de största och mest använda verktygen på marknaden för att samla in 
besökarstatistik på en webbplats. Det kan därför vara säkert att förutsätta att 
datan kommer att vara korrekt och utförlig. Verktygets gränssnitt är även 
lätthanterligt och erbjuder många funktioner som tillåter en att jämföra data mot
varandra.

Verktyget Sociograph [10] ska användas för att hämta data från den slutna 
Facebookgruppen, 400contacts, som tillhör företaget. Dessa data ska innehålla 
gruppens aktivitet såsom kommentarer och reaktioner för att kunna analysera 
gruppens tillväxt och dynamik. Verktyget erbjuder dock inte data för gruppens 
direkta tillväxt, det vill säga medlemsantal över tid, i dess kostnadsfria version. 
Detta är oturligt men inte avgörande för att kunna få en överblick av gruppens 
utveckling. Projektets mål är trots allt att öka de befintliga användarnas 
interaktion och vänder sig mot återkommande användare, inte nya medlemmar i
gruppen.
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För de nyhetsbrev som skapas ska webbtjänsten MailChimp [11] användas och 
statistik om hur dessa nyhetsbrev far sig mot det generella snittet i form av antal
skickade nyhetsbrev, antal öppnade nyhetsbrev och antal länkklickningar i 
sagda nyhetsbrev ska jämföras. 

Datan ska hämtas och analyseras under arbetets gång med två veckors 
mellanrum då varje nytt steg av spelifieringen ska implementeras varannan 
vecka. Detta för att kontrollera vilka delar som svarar bättre och mindre bra hos
användarna och besökarna. Om vissa element skapar en negativ utveckling på 
sidan kan dessa tas bort eller förändras och på så sätt försöka vända 
utvecklingen mot det positiva relativt snabbt.
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4 Konstruktion / Lösningsalternativ
Det stod sig klart väldigt tidigt i projektet att sidan, i dess aktuella tillstånd, inte 
skulle dra mycket fördel om enbart spelifieringselement skulle tillföras på den. 
Detta berodde på att sidan och företaget saknade en grafisk profil att bygga 
spelifieringen på, vilket visas i illustration 1. Oavsett teknisk lösning skulle en 
icke grafiskt tilltalande spelifiering vara i stort sett överflödig då ingen skulle 
hänge sig åt den. Det första inofficiella steget blev därför att ge sidan en total 
grafisk renovering. Detta var något som jag och min handledare var väl överens
om redan från första dagen.

Logotyp

Då ett företag nästintill per definition behöver ett
varumärke var en logotyp det absolut första som behövdes
göras. Vi diskuterade mycket kring vad som definierar
400contacts som företag och vad för budskap logotypen
skulle skicka mot dess kunder/användare. Jag tog fram
flera förslag åt min handledare till en början, sedda i
illustration 2. Designen var medvetet spretande åt olika
riktningar i vad ett företag skulle vilja representera:
lekfullhet, professionalism eller struktur. Vi diskuterade
även kring hur ett koncept kunde födas ur logotypen.
Processen i ett arbetssökande var att först utvecklas själv
som människa och detta kräver att man förändras till
något nytt och bättre, lite som ett blankt papper som
förändras till något vackert: origami. Vi valde därför
logotypen som är den tredje nedifrån i illustration 2.
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Illustration 1: Webbsidan innan den grafiska renoveringen

Illustration  2:
Logotypförslag
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Med färgschemat som medföljde i loggan kunde vi skapa ett färgschema till 
sidan och även anknyta till loggan i form av både origami men också med en 
nickning åt low-poly (få polygoner) som efterliknar vikt papper. 

Sidans konstruktion och design

Med ett färgschema, logotyp och grafiska lösningar i bagaget kunde sidan 
skapas. Då webbsidan är beroende av sin bloggfunktion förblev WordPress det 
självklara valet. Projektet är inte heller baserat i utveckling i CMS och därför 
skapades inte ett nytt tema från grunden utan webbsidan använder sig istället av
temat Optimizer [13], ett tema som är lättviktigt men funktionellt. Med mindre 
förändringar i temat, mestadels grafiskt, kunde den nya webbsidan lanseras den 
22 mars, illustration 3.

4.1 Implementation av spelifiering

Med en grafisk profilering av företag kunde vi nu påbörja de element som 
skulle tillföra spelifiering på sidan. Vi följde de fyra upplevelsefaserna, 
beskrivet i kapitel 2.1.

4.1.1 Discovery

På grund av att sidan var tungt beroende av bloggen som bestod i motiverade 
texter, jobbsökartips och instruktioner i hur man integreras som medborgare i 
Sverige var det viktigt att slå nya besökare med en tydlig grafisk representation 
av bloggens innehåll. Sidans besökare bestod redan av drygt niohundra 
personer, illustrerat i figur 4, så en redan etablerad kundbas existerade. 
Problemet låg i att få nya besökare att stanna kvar på webbsidan och det var 
därför som Discovery-fasen var beroende av den grafiska renovering som sidan 
skulle få.
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Illustration 3: Webbsidan efter den grafiska renoveringen
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Då webbsidan per definition innehåller mycket text ville jag ta designen åt ett 
håll som ger sidan mycket luft och mycket bilder. Det som definierar sidans 
första intryck är header-bilden, en bild som visar en typiskt svensk granskog 
fast med ett varmare färgschema som ligger som kontrast mot webbsidans 
annars kallare blåa, gröna och turkosa detaljer, inkluderat logotypen, knappar 
och länkar. Headerbilden hämtades från stopcksnap.io [14], en licensfri 
bildbank, och  modifierades i Photoshop för att få fram rätt färger, se illustration
5. Alla element i senare faser följer den grafiska profilering som företaget fick, 
se bifogad bilaga 1. 

Temat Optimizer, som används för sidan, erbjuder ett responsivt gränssnitt för 
att tillhandahålla alla plattformar och skärmstorlekar. Det är även ett relativt 
lättviktigt tema som erbjuder en snabb laddtid för sidan och passar därför bra 
för en blogg. 

Företaget drar redan in besökare till sidan via LinkedIn, sociala medier och via 
direkta sökningar på sökmotorer. Designen är till för att få besökaren att stanna 
på webbsidan. Discovery blir därför designen på webbsidan.
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Illustration 4: Google Analytics [9]. Besökarstatistik perioden 09-02-17 t.o.m.
21-03-17 (webbsidans lansering till och med dagen innan publicering av den
nya designen).

Illustration 5: Headerbild, före och efter.
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4.1.2 Onboarding

Poppupp och nyhetsbrev

När besökarna har engagerat sig i webbsidan tack vare dess grafik och innehåll 
finns det flera element som uppmanar besökaren till att bli en aktiv användare. 
Vid sitt första besök dyker en poppupp på startsidan som erbjuder dem att 
prenumerera på ett av sidans nyhetsbrev, illustration 6. Nyhetsbrevet erbjuder 
en belöning i form av en Cheat Sheet (fusklapp), en guide som ger besökaren 
flera tips, tillsammans med 24 viktiga blogginlägg. Poppuppen hänvisar även 
till ett blogginlägg som ger åtta steg för att lyckas med att hitta ett jobb. Dessa 
åtta steg ger även användaren möjlighet att förtjäna badges (märken), mer om 
det senare.

Nyhetsbreven är det första steget för användaren att engagera sig i sidans 
innehåll. De ger även användaren ett automatiskt flöde av relevant information 
och tvingar inte till ett aktivt deltagande mer än att läsa nyhetsbreven. Varje 
nyhetsbrev länkar även till ett relevant blogginlägg och ger användaren 
möjligheten till att fortsätta utforska webbsidan.

Under varje blogginlägg finns även en poppupp som
dyker upp i det nedre högra hörnet efter fem
sekunder, illustration 7. Poppuppen hänvisar till ett
speciellt nyhetsbrev, ”Goal Quest”, som är utformat
som ett quest (uppdrag) och är designat med detta i
åtanke. Det finns även en direktlänk till formuläret
där man prenumererar på just det här nyhetsbrevet i
huvudmenyn på webbsidan. Nyhetsbrevet är tänkt att
engagera besökarna ytterligare genom att använda sig
av en progress bar (förloppsindikator) i varje
nyhetsbrev och ska ge läsaren en känsla av utveckling
och belöning, vilket illustreras i illustration 8. 
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Illustration 6: Poppupp på startsidan

Illustration 7: Poppupp
under blogginlägg
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Hela designen på nyhetsbrevet
kan ses i illustration 9 och alla
nyhetsbrev i Goal Quest följer
samma mall. Loggan står
överst för att tydligt visa var
mejlet kommer ifrån och
därefter kommer en stor och
tydlig bild med en titel för
själva nyhetsbrevet. Därefter
finner man en koncis ingress
och ett reducerat innehåll som
tar upp det viktigaste. De som
är intresserade i innehållet kan
klicka sig vidare via den svarta
knappen med titeln ”I'm
curious” och få en mer utökad
text i bloggen. Nyhetsbrevet
avslutas alltid med ”Quest of
the day” (dagens uppdrag) och
består av väldigt enkla
uppmaningar, i exemplet i
illustration 9 är uppdraget att
gå med i företagets slutna
Facebookgrupp. Denna
Facebookgrupp är en del av
Onboarding, men även av The
Endgame, 4.1.4. Hela
nyhetsbrevet är designat med
hjälp av HTML och CSS och
är även responsivt för att passa
i alla skärmstorlekar.

En exklusiv poppupp visas
under blogginlägget ”8 rules to
win the job hunt game” och
länkar till samma nyhetsbrev
som poppuppen på startsidan.
Just detta blogginlägg är lite
speciellt, mer om det senare i
texten, och har därför fått en
poppupp som istället hänvisar
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Illustration 8: Fem steg i förloppsindikatorn på varje nyhetsbrev

Illustration 9: Det första nyhetsbrevet i sin
helhet
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till det introducerande nyhetsbrevet tillsammans med en inbjudan till 
Facebookgruppen.

Poppupperna är skapade genom tillägget ”Popup Maker” [15] i WordPress och 
kan anpassas efter vilken/vilka sidor som poppuppen ska visas, respektive inte 
visas, på. Man kan även styra vilken fördröjning som poppuppen ska ha innan 
den visas samt vad som ska hända efter att en poppupp stängs ner. Den 
vanligaste inställningen som poppupperna på webbsidan använder är att de ska 
öppnas automatiskt efter 10 sekunder (1000ms) och efter att de har stängts ner 
ska en cookie sparas som förhindrar att den dyker upp igenom inom 30 dagar. 
Först användes tillägget Boxzilla [16] som gav en mycket större frihet med 
inställningar och även statistik, men ett okänt fel gjorde att sidans jQuery 
slutade att fungera. Detta löstes inte heller med en felanmälan till tilläggets 
skapare så tillägget Popup Maker användes istället. Poppupperna är länkade 
tillsammans med Mail Chimp, en tjänst som tillåter automatisering av 
mejlutskick; idealt för nyhetsbrev. Mail Chimp tillåter även design av sina mejl 
och då även full HTML-anpassning, vilket användes till Goal Quest. När man 
skriver in sin mejladress i formuläret i poppuppen skickas adressen in till en 
lista som tillhandahålls av Mail Chimp med hjälp av form action. Alla adresser i
den specifika listan får en automatiserad lista av nyhetsbrev. Listan kan 
automatiseras på flera olika sätt och kan exempelvis skicka ut nyhetsbrev 
antingen med ett jämnt tidsintervall eller dagen efter att någon har öppnat 
föregående nyhetsbrev. På så sätt förhindrar man att ge mottagaren ett 
överväldigande antal nyhetsbrev och istället skicka dem i den takt som 
mottagaren själv indirekt önskar. För att undvika spam och eventuella felklick 
är även nyhetsbreven skyddade med dubbel opt-in som kräver att användaren 
bekräftar sin e-postadress via det välkomstmejl de får. Om de inte bekräftar sin 
e-postadress får de inget nyhetsbrev.

För att underlätta redigering och framtida skapelser av liknande nyhetsbrev 
implementerades även bortkommenterade sökord i HTML-koden. Dessa sökord
är alltså sökbara i filen men syns inte i den renderade mallen. Till dessa sökord 
skapade jag även en enkel guide som visar vilka sökord som markerar vilka 
delar i nyhetsbrevet. Utöver detta är även viktiga kodblock infogade i guiden, 
dessa inkluderar knappar, avskiljare och grundläggande HTML-taggar för 
textformatering. Guiden finns på företagets Google Drive och kan enkelt delas 
till relevanta personer om så önskas.
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Gränsnittskomponenter och användarregistrering

Till varje blogginlägg finns ett område
med gränssnittskomponenter (eng. 
widget) till höger om inlägget. Dessa är
till för att vidare engagera besökarna i
sidan. Komponenterna för icke inloggade
besökare innefattar en sökruta, your
badges, leaderboard (resultattavla,
topplista) och de senaste blogginläggen,
illustration 10. Inställningarna för att visa
vissa element för utloggade/inloggade
användare finns i WordPress Widget-
avdelning. I det här fallet är fältet under
märkena dolt och ersatt med texten som
uppmanar användaren att logga in eller att
registrera sig. 

Sökrutan tillåter en att söka på nyckelord
som dyker upp i blogginlägg och
presenterar relevanta inlägg som
besökaren kan läsa. Märkena (badges)
visar att endast inloggade användare kan
se och tjäna märken. Detta är tänkt att
vara en motivation till att skapa en
användare på sidan, den använder den
drivande faktorn Curiosity i Octalysis.
Till detta hör också en direktlänk till
registreringssidan där man kan skriva in
sin mejladress och välja ett lösenord. Med
hjälp av tillägget Super Socializer [17]
kan besökare även registrera sig med
hjälp av sitt Facebookkonto med två enkla knapptryck. Topplistan visar de tre 
användare som innehar de högsta poängen. Även detta syftar på att motivera 
besökare att registrera sig på sidan och få en plats i topplistan. De senaste 
blogginläggen, med rubriken ”More guidelines” (fler riktlinjer), presenterar de 
sex senaste inläggen för att ge besökarna ett lätttillgängligt sätt att klicka sig 
vidare på sidan. Om en besökare har tagit sig tid till att klicka sig in på ett 
blogginlägg finns det en större chans till att ett visst intresse finns och man kan 
därför presentera mer information om vad webbsidan erbjuder, i det här fallet 
spelet. En besökare som inte har ett intresse i webbsidan kommer endast att se 
startsidan där endast en introducerande text och möjlighet (nyhetsbrevet) 
erbjuds tillsammans med möjligheten att klicka sig vidare via menyn eller de 
senaste blogginläggen. Detta är ett aktivt val som är gjort för att inte 
överväldiga nya besökare med information.

När en besökare har registrerat sig på webbsidan har denna blivit en aktiv 
användare och tar därför del av den fullständiga information om vad spelet 
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Illustration 10:
Gränssnittskomponenter för en icke

inloggad besökare
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innebär. Detta gör sig mer uppenbart efter att denna har loggat in och ser sin 
användarprofil, skapat av Theme My Login [18]. Användarprofilen är 
konverterad från WordPress Dashboard och kan istället ses i samband med 
sidans tema. Detta för att ge användaren en bättre upplevelse på sidan, 
illustration 11. Notera att fältet under märkena i högerspalten har ändrats till att 
visa de intjänade och icke intjänade märken istället för en uppmaning om att 
logga in eller att registrera sig. Det är även här som användaren kan ändra sina 
inloggnings- och användaruppgifter. 

En användarprofil är viktigt i samband med Onboarding. Det skapar en identitet
hos företaget och i spelet. Att samla all framgång under en sida är viktigt och 
skapar en lättöverskådlig vy åt användaren. Illustration 11 visar en administrativ
vy, vanliga användare har ingen möjlighet till att förändra sina poäng.

4.1.3 Scaffolding

När besökaren har blivit en användare börjar själva spelet och användaren blir 
en spelare. Under märkena i högerspalten finns texten ”Earn your badges by 
reading this post” (Tjäna dina märken genom att läsa detta inlägg) som hänvisar
till hur spelet kan påbörjas och innehåller en länk till blogginlägget ”8 rules to 
win the job hunt game”. Alla komponenter i spelet baseras i ett poängsystem 
som tillhandahålls av tillägget myCRED [19]. Följande rubriker bryter ned 
varje komponent i spelet och dess relation till tillägget myCRED.
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Illustration 11: Användarprofilen (administrativt inlogg)
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Märken

Designen på alla märken är skapade i Photoshop och med sidans tema i åtanke, 
illustration 12. Varje märke föreställer ett djur i origami-stil ovanför en 
bakgrund av low-poly med en säregen form av märket för att särskilja konturen 
av ointjänade märken, vilket illustreras även i illustration 11. Alla märken, i 
dagsläget, förtjänas via blogginlägget ”8 rules to win the job hunt game”. 
Blogginlägget är uppdelat i åtta stycken konkreta punkter som tar upp 
grundläggande förutsättningar för att underlätta sitt arbetssökande som en 
nyanländ invånare i Sverige. Till varje rubrik följer även länkar till andra 
blogginlägg som måste läsas för att komma närmare sitt intjänande av märket. 
Med varje länk som besöks tjänar spelaren ett poäng i rubrikens kategori. Detta 
styrs av tillägget myCRED genom en shortcode (ingen svensk översättning) 
som använder logiken: ”om länken klickas på, addera 1 poäng till 
poängkategori X”. Poängen begränsas via tilläggets inställningar och kan endast
tjänas en gång per unikt länk-id och användare för att förhindra fusk. Detta 
illustreras i figur 6 och i illustration 13.
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Illustration 12: Alla märken

Figure 6: Flödesschema för länkklick i blogginlägget
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Efter att ha besökt alla länkar under respektive rubrik får man möjligheten till 
att tjäna sitt märke. Detta uppstår i form av en knapp i slutet av varje kategori 
som man har tjänat tillräckligt mycket poäng i. Den här knappen styrs av en 
icke inkluderad funktion i myCRED och använder en speciell shortcode, 
mycred_conditional_link [20]. Knappen visas endast om satta kriterier är 
uppfyllda. I exemplet i illustration 14 visas endast knappen om tre poäng inom 
kategorin ”thegame” är intjänade av spelaren. Då varje länk är begränsad till att 
endast ge ett poäng per länkklick vet vi att spelaren har klickat på varje enskild 
länk och är därmed berättigad till att tjäna sitt märke.

När spelaren väljer att tjäna sitt märke genom att klicka på knappen tjänar 
denna ytterligare ett poäng. I denna kategori skulle detta innebära att spelaren 
nu har fyra poäng. Ett märke kan endast förtjänas om spelaren har X-antal 
poäng som är förtjänade på ett specificerat sätt. I illustration 15 visas märkets 
inställningar och förutsättningar. För att förtjäna detta märke krävs att man har 
tjänat fyra poäng inom ”The Game Points”-kategorin genom att klicka på 
länkar. Uppfyller man kravet tjänar man 500 vanliga poäng med rubriken 
”Learned to Understand the Game” och får märket på sin profil.
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Illustration 13: En illustration av flödesschemats resultat mot användaren

Illustration  14: En knapp uppstår efter att man har klickat på alla länkar i
kategorin.
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Topplistan

I högerspalten på sidan finner man även en topplista, illustrerat i illustration 10, 
som visar de tre spelare som innehar högst poäng. Detta är till för att motivera 
spelare till att stiga i rank och vara mer aktiv på sidan. 

För varje unik sida och blogginlägg som
en användare besöker tjänar denna tio
poäng. Om sidan eller blogginlägget inte
har besökts tidigare av spelaren får denna
en notifikation om att den precis har tjänat
tio poäng, illustration 16. Det samma
gäller även för varje gång en användare
loggar in på sidan. Dessa poäng samlas
under poängkategorin ”default”, titulerat i
denna rapport som normala poäng. Dessa
poäng regleras, precis som alla andra poäng på sidan, av tillägget myCRED. 

Topplistan visas bland gränssnittskomponenterna med hjälp av en shortcode 
som hämtar de topp-tre spelarna med högst poäng och formatterar texten med 
hjälp av HTML och shortcode-attribut. Kodstycket nedan hämtar attribut från 
spelarna och skriver ut deras position, namn och antal poäng.

[mycred_leaderboard number=3]
#%position% <strong>%display_name%</strong> %cred_f%
[/mycred_leaderboard]

Shortcode med tillhörande shortcode-attribut och HTML-formattering
för gränssnittskomponenten topplista.
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Illustration 15: Inställningar för märket "The Game"

Illustration 16: Notifikation mot
spelaren om antal poäng denna

tjänar för att besöka ett blogginlägg
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Referenslänk

En annars dold del av spelet för utloggade användare och besökare är 
möjligheten att hänvisa sina vänner till ett blogginlägg via en referal link 
(referenslänk), se illustration 17. Länken genereras via en shortcode och skriver
ut aktuell url som spelaren för tillfället är på och adderar”?mref=UserName”, 
där ”UserName” är spelarens användarnamn. Om någon väljer att besöka 
referenslänken får spelaren 50 poäng i vanliga poäng. Om besökaren väljer att 
registrera sig på siden får spelaren 150 poäng. Detta är begränsat till 100 nya 
besökare per dag, per spelare. Detta styrs av tillägget myCRED som belönar 
poängen till spelaren vars användarnamn finns i referenslänken. 

I ett försök till att underlätta för spelarna försökte jag implementera en funktion 
som automatiskt kopierar länken med endast ett knapptryck, istället för att 
högerklicka och välja ”kopiera länkadress”. Det visade sig vara svårt då 
myCRED och dess shortcode som genererar länken inte är kompatibel med 
jQuery som i så fall skulle vara grunden till funktionen. Den enda fungerande 
lösningen som jag kom fram till var att skapa en popup med länkadressen redan
markerad i ett input-fält och med en uppmaning mot spelaren att trycka på 
ctrl/cmd+c för att kopiera länken. Detta var ingen snygg lösning, varken 
användarvänligt eller grafiskt sett, så lösningen fick förbli som illustration 17 
visar.

Sammanfattning

Punkterna i Scaffolding-fasen har tagit de delar beskrivna i kapitel 2.1.3. De 
märken som spelarna förtjänar är en direkt koppling till belöningssystemet 
”Fixed Action Rewards”. Uppgiften är enkel: läs alla artiklar, få ett märke. 
Dessa har också en koppling till ”Prize Pacing” då endast genom att samla ihop 
alla andra märken kan du få det slutliga märket.

Topplistan ser till att det alltid finns en utmaning i spelet – så vida du inte redan 
har topplatsen och inte är beredd att försvara den. Topplistans drivande faktor 
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Illustration 17: Gränssnitskomponenten referenslänk
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baseras i Black Hat, beskrivet tidigare i kapitel 2, och motiverar spelaren genom
att de inte vill förlora sin plats som topp-3 på listan.

Referenslänken baseras i de sociala aspekterna i Octalysis. Att sprida länken ger
inte bara dig som spelare ytterligare poäng, den ger även en känsla av att hjälpa 
sina vänner som är i samma sits som spelaren själv. Referenslänken går därför 
under White Hat, beskrivet i kapitel 2. 

4.1.4 The Endgame

Målet med sidan är att informera och tipsa om hur man söker ett jobb i Sverige. 
Varje spelare har som uppgift att läsa dessa tips och förhoppningsvis lära sig 
något av det i processen. En välinformerad spelare vore därför någon som har 
närmat sig The Endgame, slutet av spelet. För att behålla dessa spelare krävs 
därför något som ser till att de kan känna att deras nyförvärvade kunskaper inte 
har varit förgäves. Givet är syftet till att de har gått igenom processen (spelet) 
av själviska skäl: de vill ha ett jobb så småningom. Men genom att använda sig 
av spelare som har nått The Endgame som lärare, tipsare, bloggare eller en aktiv
deltagare ger det inte bara en tjänst tillbaka till företaget det ger också en 
bekräftelse tillbaka till spelaren. Som beskrivet i kapitel 2.1.4 har dessa spelare 
en högre status i gruppen och kan hjälpa nya spelare i sin resa mot ett nytt jobb. 
Detta kan de göra i företagets slutna Facebookgrupp. Gruppen är inte öppen för 
allmänheten av den anledningen att det inte skulle skapa samma exklusiva 
känsla. Man kan endast få en inbjudan till gruppen via att man registrerar sig 
för nyhetsbrevet, beskrivet i kapitel 2.1.2.

I Facebookgruppen samlas alla spelare för att diskutera och fördjupa sig. Det är 
även här som företaget publicerar nytt och gammalt material från bloggen och 
generar således även mer trafik till webbsidan/spelet. Genom att koppla nya 
spelare, som rekryterades till Facebookgruppen i Onboarding, till de som har 
varit kvar i gruppen och nu är i The Endgame kommer alla spelare att vara med 
om två parallella resor: en resa i Facebookgruppen och en resa i webbsidans 
spel. Dessa resor är dock inte fristående men är inte heller beroende av 
varandra.

The Endgame blir därför den utveckling som man gör tillsammans med de 
andra spelarna med en handledning av företaget och de spelare som har varit 
med längst.
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5 Resultat
Det här kapitlet kommer att behandla de resultat som eftersöktes i 
metodavsnittet, kapitel 3. Då varje datainsamling skedde varannan vecka för att 
se över vilka implementationer som var mer och mindre framgångsrika kommer
även resultatdelen av rapporten att behandla varje implementation och en 
jämförelse mot webbsidans version utan dessa i 14-dagarsperioder.

Webbsidans gamla version

Webbsidans första version lanserades 9 februari 2017. Den ersattes därefter av 
den nya versionen, beskriven i den här rapporten, den 22 mars 2017. Illustration
18 visar den besökarstatistik som sidan genererade under dess infantila period.

Syftet med att visa statistik för webbsidans gamla version är för att ge en 
jämförelse mot den nya versionen. Ha i åtanke att statistiken i illustration 18 
berör 41 dagar, vilket kan ge en skev bild gentemot de andra, följande, 
illustrationer som endast berör ett spann av 14 dagar. 

För att ge en mer konkret jämförelse räknar vi ut ett medelvärde för nya 
besökare och återkommande besökare i tabell 1.

Antal under period
09/02 – 21/03

Medelvärde för 14 dagar1

Nya besökare 925 316

Återkommande besökare 1199 409

Tabell 1: Besökarstatistik, medelvärde: Webbsidans gamla version

1 X = antal  besökare.  41  dagar  dividerat  på  14-dagarsperioder  =  2,93.  Ekvationen  blir:  
X/(41/14) eller X/2,93.
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Illustration 18: Besökarstatistik enligt Google Analytics [9] under perioden 09-
02-2017 t.o.m. 21-03-2017.
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I tabell 1 kan vi se att medelvärdet för nya besökare i en 14-dagarsperiod är 316
stycken. Vi ser även att de återkommande användarna är i snitt 409 stycken 
under en 14-dagarsperiod.

Design

Efter lanseringen av den nya designen på webbplatsen steg antalet nya besökare
med 76,27% och återkommande besökare ökade med 129,83%. Ökningen visas
i tabell 2 och den fullständiga datatabellen illustreras i illustration 19.

Antal, föregående period
Antal, period 
22/03 – 05/04

Nya besökare 316 557

Återkommande besökare 409 940

Tabell 2: Besökarstatistik föregående period och perioden 22/03 - 05/04

Tillsammans med den nya designen gjordes även en lista med nyhetsbrev, Goal 
Quests, som skickades via MailChimp. Sedan dess lansering 24/03 till och med 
30/05 har 51 stycken personer prenumererat på nyhetsbrevet. Enligt 
MailChimps statistiska rapporter, illustration 20, har dessa nyhetsbrev en open 
rate (öppningsfrekvens) om 45,2% varav 8,7% av har valt att klicka på en länk 
som för läsaren till webbplatsen. MailChimp beräknar att branchstandarden för 
antal länkklick i ett e-mejl är 1,6%, vilket innebär att nyhetsbrevet överstiger 
branchstandarden med 7,1%. Sammanlagt har 264 e-mejl skickats.
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Illustration 19: Besökarstatistik enligt Google Analytics [9] under perioden 22-
03-2017 t.o.m. 05-04-2017.
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För att ge perspektiv på nyhetsbrevet ”Goal Quests” ställs dess statistik mot det 
nyhetsbrev, ”Onboarding”, som har flest prenumeranter i tabell 3.

Onboarding Goal Quests

Antal skickade e-mejl 38053 264

Antal prenumeranter 1317 51

Öppningsfrekvens 25,40% 45,20%

Länkklick 3,00% 8,70%

Tabell 3: Statistik - nyhetsbrevet "Onboarding" mot nyhetsbrevet "Goal Quests"

Nyhetsbrevet ”Goal Quests” har ett mer lyckat, procentuellt sett, resultat. Det 
kan dock vara svårt att avgöra om ”Onboarding” har en lägre procentuell 
statistik på grund av antalet prenumeranter. Antalet skickade e-mejl dividerat på
antal prenumeranter ger ett medelvärde om 28,8 mejl per prenumerant medan 
”Goal Quests” har ett medelvärde om 5 mejl per prenumerant (nyhetsbrevet 
innehåller separata 5 e-mejl). Resultatet kan tolkas som att ”Onboarding” har ett
sämre resultat på grund av dess omfattning och att ”Goal Quests” har en fördel 
på grund av dess relativt få e-mejl i sitt nyhetsbrev.
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Illustration 20: Statistik från MailChimp - nyhetsbrevet Goal Quests
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Gränsnittskomponenter

Den 17 april publicerades den största delen av spelet: märken. Detta var i slutet 
av den 14-dagarsperioden illustrerad i illustration 21. Statistiken återspeglar 
därför inte gränssnittskomponentens påverkan på besökarnas vanor markant.

Sidans besökare sjönk under denna period med 8,44% av nya besökare och med
25,5% med återkommande användare, tabell 4.

Antal, föregående period
Antal, period 
06/04 – 19/04

Nya besökare 557 510

Återkommande besökare 940 700

Tabell 4: Besökarstatistik föregående period och perioden 06/04 - 19/04

Den 26  april  publiceras  det  sista  blogginlägget  för  perioden  som rapporten
avser. Detta beror på att företaget har valt att fokusera mer på Facebookgruppen
och att återvinna de gamla blogginläggen där. Under perioden 9 februari till och
med 26 april har 61 blogginlägg skrivits och publicerats. I illustration 22 ser vi
en  kraftig  ökning i  antalet  nya  besökare  den 27 april,  dagen efter  det  sista
blogginlägget. Därefter följer en stadig förminskning i antal besökare.
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Illustration 21: Besökarstatistik enligt Google Analytics under perioden 06-04-
2017 t.o.m. 19-04-2017.

Illustration 22: Besökarstatistik enligt Google Analytics under perioden 20-04-
2017 t.o.m. 04-05-2017.
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I tabell 5 ser vi antalet besökare under perioden. Den kraftiga ökningen under 
27 april gör att medelvärdet för antal nya besökare under perioden höjs med 
47,5% men antalet återkommande användare sjunker med 9%.

Antal, föregående period
Antal, period 
20/04 – 04/05

Nya besökare 510 753

Återkommande besökare 700 636

Tabell 5: Besökarstatistik föregående period och perioden 20/04 - 04/05

Den sista perioden avser 18 dagar och ingen förändring på webbsidan har gjorts
under den här perioden. Resultatet av denna period är ett bevis på hur spelet 
skulle klara av ett autonomt system, det vill säga att innehållet skulle vara nog 
för att behålla spelaren och att inget nytt innehåll skulle behövas.

I illustration 23 ser vi att besökarantalet är lägre än i tidigare illustrationer. 
Däremot är inte deras vanor, såsom sessionslängd, mycket förändrade. Enligt 
tidigare illustrationer är en generell sessionslängd mellan två och en halv minut 
upp emot tre minuter, något som den här periodens besökare tangerar med 
endast två sekunder ifrån.

I tabell  6 ser vi antalet besökare. Antalet nya besökare har sjunkit med 58,4%
och återkommande användare har sjunkit med 47,3%. 

Antal, föregående period
Antal, period 
20/04 – 04/05

Nya besökare 753 313

Återkommande besökare 636 335

Tabell 6: Besökarstatistik föregående period och perioden 05/05 – 22/05
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Illustration 23: Besökarstatistik enligt Google Analytics under perioden 05-05-
2017 t.o.m. 22-05-2017



400contacts
Robin Olofsson 2017-05-22

Dessa resultat, liksom den odramatiska ökningen i antalet besökare i tidigare 
perioder, fick oss att inse att antalet återkommande användare inte var rätt väg 
att gå. Istället spenderade företaget sina resurser på att konvertera användare till
företagets Facebookgrupp då detta skulle bli mer resurseffektivt och att 
slutmålet i form av The Endgame ändå skulle resultera i att användaren går med
i Facebookgruppen. Målet för hela projektet förändrades den 5 maj till att 
istället låta företaget konvertera användare till Facebookgruppen. 

Antal spelare

Sedan registreringsmöjligheten publicerades på webbsidan har sammanlagt 32 
personer registrerat sig. Detta innebär att det är 32 möjliga spelare som 
engagerar sig i spelet. Enligt statistiken i myCRED är det dock inte en enda 
spelare som har tjänat något märke, med undantag för administratörer. Det är 
inte heller många spelare som samlar poäng enligt statistiken i illustration 24.

Detta illustreras även om man expanderar
topplistan till de tio främsta spelarna. Detta
illustreras i illustration 25 där de censurerade
användarnamnen är enbart testkonton skapade i
utvecklingssyfte av författaren. Med en
belöning av 10 poäng för varje inlägg läst och
med en belöning av 50 poäng för varje dag som
en användare loggar in kan detta konverteras till
relativt väldigt få inloggningar och väldigt få
blogginlägg lästa.

I illustration 24 ser vi även att det saknas poäng
i kategorin ”Referal Points” (referenspoäng).
Detta innebär att ingen har använt sig av den
tredje gränssnittskomponenten med
referenslänken.
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Illustration 24: Antal poäng intjänade av alla spelare

Illustration 25: Topplista - topp
10
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Facebookgruppen

Med hjälp av verktyget SocioGraph [10] kan vi samla in data från 
Facebookgruppen. Då slutmålet ändrades till att utöka användandet av gruppen 
jämför vi gruppens interaktiva data innan projektet påbörjades i illustration 26.

Facebookgruppen har funnits längre än webbplatsen och har därför mer data att 
erbjuda. Under ungefär ett år och fyra månader gavs 2800 reaktioner på 
sammanlagt 166 inlägg. Detta ger ett medelvärde på 17 reaktioner per inlägg. 
Vi ser även den sammanlagda datan av inlägg, reaktioner och kommentarer i 
staplarna i den grafiska representationen av datan i illustration 26.

Sedan den grafiska renoveringen och implementationen av spelifieringen samt 
de mer aktiva försöken till att konvertera till Facebookgruppen har 
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Illustration  26:  Företagets  Facebookgrupp  -  data  17-11-2015  t.o.m.  21-03-
2017

Illustration  27:  Företagets  Facebookgrupp  -  data  22-03-2017  t.o.m.  22-05-
2017
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delaktigheten i gruppen ökat, illustrerat i illustration 27. Under två månader har 
1100 reaktioner givits till de 30 inlägg som har lagts upp i gruppen. Detta ger ett
medelvärde på 37 reaktioner per inlägg. Det är en ökning på 117% i 
interaktivitet i gruppen. Notera att illustration 26 avser ett spann av 16 månader 
medan illustration 27 avser 2 månader.

En jämförelse

Webbplatsen var publik i 40 dagar innan projektet gjorde någon förändring på 
webbplatsen. För att ge perspektiv på sidans utveckling under projektet är de 
första 40 dagarna jämförda med projektets första 40 dagar i illustration 28. Den 
blå linjen representerar alla besökare på sidan efter att den nya designen 
publicerades varav den orange linjen representerar alla besökare på sidan under 
den gamla designen. Procenttalen under grafen visar den procentuella 
jämförelse mellan de båda tidsperioderna.

En avvikelse och bekräftelse

Under projektets gång beslutades det att målet med att öka antalet 
återkommande användare till 50% av alla besökare skulle förändras till att 
konvertera användare till Facebookgruppen. Baserat på statistiken presenterat 
tidigare i kapitlet är det säkert att påstå att båda dessa mål har blivit uppnådda. 
Sedan sidans lansering 9 februari till och med 22 maj har 55,47% av alla 
besökare varit återkommande användare enligt illustration 29. Målet med 
återkommande användare har överstigits med drygt 5%. 
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Illustration 28: Statistik enligt Google Analytics - Sidans 40 första dagar (09-
02-2017 - 21-03-2017) kontra sidans första 40 dagar (22-03-2017 – 02-05-
2017) efter den grafiska renoveringen
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Datan som jämförs i illustration 26 och 27 bekräftar också att fler användare har
konverterat till Facebookgruppen. Då statistiken fördubblades på endast två 
månader kan målet betraktas som uppnått även där.

Enkätresultat februari

I en enkät utskickat av företaget i slutet av februari fick besökare ange ”How 
likely is it that you would recommend the 400contacts blog to a friend?” (hur 
troligt är det att du skulle rekommendera 400contacts-bloggen till en vän?). 
Genom att ange ett värde mellan ett och tio fick de gradera sannolikheten att det
skulle rekommendera bloggen. Av 29 svar gavs ett medelvärde på 7,3, se 
bifogad bilaga 2.

Enkätresultat maj

En liknande enkät skickades ut av företaget under de första två veckorna i maj. 
Bland flera frågor fick besökarna samma fråga som i enkäten de fick i februari. 
Den här gången gav de 29 svaren ett medelvärde på 8,4 som sannolikhet att de 
skulle rekommendera bloggen, se bifogad bilaga 3.
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Illustration  29: Statistik  enligt  Google Analytics – 09-02-2017 t.o.m. 22-05-
2017.
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6 Slutsatser och diskussion
Under arbetets gång har det endast funnits positiv feedback från min 
handledare, Andreas. Det har hela tiden varit berikande att arbeta med projektet 
och ämnet, att hjälpa människor att hitta ett jobb, är något som jag själv arbetar 
med på fritiden. Konceptet med att arbeta enligt spelifiering har varit väldigt 
intressant men, liksom alla projekt jag någonsin har jobbat med, ville jag göra 
mer. Vi såg dock begränsningen i vad våra ambitioner låg kontra vad som var 
tekniskt möjligt under den tidsgräns vi hade väldigt tidigt. Väldigt många 
timmar har spenderats med att endast diskutera vilka tillvägagångssätt som 
skulle gynna webbsidan och spelet. Trots detta låg jag före i tidplaneringen 
under majoriteten av projektet. Detta berodde främst på att många lösningar 
fanns tillgängliga via tilläggen i WordPress men det var oftast en kompromiss 
som var tvungen att göras när tilläggen valdes. Med rätt verktyg och finansiell 
uppbackning hade projektets slutresultat varit mycket bättre i min mening.

Projektet såg ut att lyckas från början, antalet besökare ökade och både jag och 
min handledare var exalterade över att lansera själva spelet för de blivande 
användarna. Utifrån datan som hämtades och jämfördes under kapitel 5 skär sig
verkligheten med de ambitioner som vi hade. Min handledare gav mig bra 
feedback och rapporterade även att användarna, med visst underlag i 
kommentarsfälten i Facebookgruppen, uppskattade förändringarna. Trots att 
datan bekräftar en ökning hade jag hoppats på ett större engagemang i spelet. 
Min förhoppning var även att spelet skulle vara självförsörjande på de 
blogginlägg som sidan redan hade och att samlandet av både märken och poäng
skulle engagera användarna, vilket det i dagsläget inte gör. Delvis tror jag att 
det beror på att märkena mestadels är beroende av specifika blogginlägg men 
mestadels beror det nog på att det inte skrevs nya blogginlägg. Jag gav dock 
min handledare verktygen och manualerna för att fortsätta mitt jobb efter att 
mitt projekt var över; på så sätt skulle sidan fortsätta att leva och utvecklas 
utifrån de förutsättningar jag tog fram. Men det verkar inte finnas något 
engagemang kvar för att driva bloggen framåt.

Att målet skulle uppfyllas var det inte mycket tvivel om. Sidan hade redan bra 
statistik och sidan kunde omöjligen bli sämre. Det var ett såpass bra driv mellan
både mig och Andreas att det var svårt att inte lyckas, förutsatt att inte 
besökarna slutade vara intresserade i att hitta ett jobb – något som förmodligen 
inte skulle hända då behovet fortfarande fanns.

Etik

Alla bilder som jag har använt i mitt arbete har antingen gått under Creative 
Common-licens eller är skapade av mig själv. Jag svarar inte för bilder som 
inkluderas i blogginläggen då det inte är jag som skriver dessa. Dock har jag 
hänvisat till flera bildbanker som erbjuder bilder under Creative Common för 
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framtida bruk. Likaså är WordPress-temat som sidan använder fritt att använda 
utan förbehåll.

Projektet har utgått utifrån ett schema som skapades innan själva arbetet 
startades. Detta schema godkändes av min handledare och vi kom överens om 
att detta ska följas i den mån det går. Det var en trygghet för oss båda då min 
handledare kunde förutse när en uppdatering i arbetet skulle ske och jag kunde 
hänvisa till schemat om han inte ansåg mig jobba tillräckligt hårt – varav 
motsatsen var verkligheten till slut. På så sätt kunde jag även skicka delar av 
mitt arbete till honom för att diskuteras eller godkännas innan de 
offentliggjordes.

För att användare ska kunna registrera sig på webbplatsen krävs en e-mejl och 
ett lösenord. Dessa uppgifter, tillsammans med ett användarnamn och frivilliga 
uppgifter, lagras i databasen tillsammans med WordPress. Lösenordet sparas 
automatiskt med MD5 hash via WordPress och är därför mestadels i säkert 
förvar. Det går även att registrera sig via Facebook på sidan, då hämtas 
uppgifter om e-mejl, namn, profilbild och lösenord. Användaren måste själv 
bekräfta att webbplatsen får tillgång till dessa innan en registrering kan ske. 
Alla dessa går senare att ändra i sin profil på sidan. Ingen data raderas så länge 
inte användaren meddelar att denne vill det. Inga irrelevanta datauppgifter 
hämtas heller utan endast uppgifter som behövs för att skapa ett konto på 
webbplatsen.
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