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Sammanfattning
Projektet har utförts hos IT-konsultföretaget Sogeti, de har utvecklat ett feed-
backsystem KUPPs till SCA som ska ge återkoppling till sina skogsskördarope-
ratörer. SCA är intresserad av att implementera spelifiering till KUPPs, därav
har målet med projektet varit att ta fram en spelifieringsdesign som kan öka
motivation och engagemang för en skogsskördaroperatör för ökad leveranskva-
lité. Leveranskvalité innebär att de stockar som skördas från skogen uppfyller
vissa krav som rätt längd och diameter. Ökad leveranskvalité innebär att SCA
inte förlorar pengar på stockar som inte kan levereras till kund. För att underlät-
ta arbetet har spelifieringsdesignen utvecklats med hjälp av ett proof-of-concept
spelifieringsramverk.  En jämförelse  mellan två  ramverk utfördes  och utifrån
diskussionspunkter valdes ramverket Octalysis. Utifrån ramverket togs det fram
en spelifieringsdesign som fokuserar på att få användaren att samarbeta för ett
gemensamt mål. Inom forskning har det visat sig att arbeta tillsammans för ett
gemensamt mål ökar produktiviteten om det är implementerat rätt därav strävar
denna spelifieringsdesign på samarbete. Ett antal skisser togs fram på en spelifi-
eringsdesign och därefter valdes en skiss för att bli en mockup. Denna mockup
är till för att demonstrera designen och ha möjlighet till interaktion för använd-
barhetstester.  Användbarhetstester utfördes på mockup-designen, där använda-
ren fick svara på frågor om designen och hur de upplever att det kan öka leve-
ranskvalitén. De upplevde att denna spelifieringsdesign kan öka leveranskvali-
tén men bara om användaren är motiverad att använda systemet. Spelifierings-
designen kan öka leveranskvalitén, men fler tester måste göras i rätt miljö för
att få fram om det är möjligt. Spelifieringsramverket som användes har varit till
stor hjälp med att ta fram en spelifieringsdesign. För framtida arbete bör desig-
nen itereras fler gånger för att förbättra användarupplevelsen och design över-
lag. Även utföra fler användbarhetstester med rätt användare och miljö.   

Nyckelord: Spelifiering, Motivation, Octalysis.
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Abstract
The project has been developed at the IT consultancy Sogeti, they have devel-
oped a feedback system called KUPPs for SCA which will give feedback to
their  forestry  operators.  SCA is  interested  in  implementing  gamification  to
KUPPs. The goal of this project has been to develop a gamification design that
can increase motivation and engagement for the forestry operators for increased
delivery quality. Increased delivery quality means that SCA will not lose money
on logs that can't be delivered to the customer. To facilitate the work the gamifi-
cation design has been developed with the help of a proof-of-concept gamifica-
tion framework. A comparison between two frameworks was performed and
from discussion points the framework Ocatalysis was chosen. With the frame-
work a gamification design was developed which focus on the user to cooperate
on for a common goal. In research it has proven that working together for a
common goal can increase productivity, because of that this gamification design
strife for cooperation. The gamification design was developed with mockups to
demonstrate a solution and from that a prototype in the form of a website with a
database was created. User test was performed on the mockup-design, where
the user was asked question about the design and how they experienced it could
increase delivery quality. They experienced that the gamification design could
increase delivery quality, but only if the user was motivated to use the system.
The gamification design can increase the delivery quality, but more user tests
needs to be done and in the right user environment to see if it is possible. The
gamification framework that was used was a great help med developing the
gamification design. For future work the design should be iterated more for in-
creased user experience and over all design. Also more user test needs to be
done on the right user group and environment.

Keyword: Gamification, motivation, Ocatlysis.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

De senaste åren har intresset för spelifiering[1] stadigt ökat som leder till att fler
företag implementerar spelifiering till sina produkter, tjänster eller mobilappli-
kationer. Anledningen att det har blivit en stor trend är att spelifiering kan öka
en användares motivation och engagemang att spendera mer tid på en produkt
eller tjänst som kan vara till nytta för användaren.

Det finns ett flertal exempel på där spelifiering används, exempelvis företag har
implementerat spelifiering till sina anställda, välgörenhetsföreningar[2] har an-
vänt det för att öka donationer, och ökat bidrag till vetenskaplig forskning som
”foldit”[3], vilket är ett pussel där alla kan bidra till för att strukturera proteiner
enligt vissa kriterier.   

Examensarbetet  har  utförts  hos  företaget  Sogeti[4]  där  en  av  deras  kunder,
SCA[5],  är  intresserade  av  att  implementera  spelifiering  till  deras
feedbacksystem som är utvecklat  till  deras  skogsskördaroperatörer  för att  ge
feedback  på  deras  leverans  av  stockar.  Det  SCA är  intresserade  av  är  att
använda spelifieringen för  att  öka skogsskördaroperatörernas leveranskvalité,
med andra ord hur motiverar man skogsskördaroperatörerna att fokusera på att
leverera kvalité stockar över kvantitet. Kvalité stockar är nerhuggna träd som
har rätt längd, tjocklek diameter och inte har någon defekt.

Spelifiering handlar om att applicera roliga och engagerande spelelement från
spel till riktiga-livet aktiviteter. Spelelementens fokus ligger på användaren och
hur man optimera ett system för deras känslor, motivationer och engagemang.
Spelelementen  kan  vara  poängsystem,  topplistor,  prestationsmedaljer  eller
erfarenhetspoäng. Det spelifiering gör är att ändra beteendet hos en användare
så att  de fokusera på att  spendera  mycket  tid,  producera resultat,  producera
kvalité eller producera kvantitet.

Inom spelifiering finns ett antal spelifieringsramverk som är designad för att
underlätta arbetet att komma fram till en spelifieringsdesign. Där av används ett
proof-of-concept (PoC) spelifieringsramverk för projektet.  

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur man kan implementera spelifiering i
ett befintligt system med hjälp av spelifieringsramverk och hur det kan öka den
anställdas motivation, engagemang för ökad leveranskvalité. Även hur man får
den anställda att fokusera sitt beteende på att leverera kvalité före kvantitet. 

1
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1.3 Avgränsningar

Projektet fokuserar mer på implementation av spelifiering och hur en spelifie-
ringslösning kan se ut. Därav är det inte någon stor fokus på UX – designen.
När det kommer till spelifieringsramverken kommer bara två ramverk jämföras
och ett av dem implementeras.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
• Utför en jämförelse mellan två speliferingsramverk och välj et

ramverk för implementation

• Skissa fram en pappers PoC utifrån speliferingsramverket

◦ Ta fram speldesignelement och mekaniker som är baserad på
studier.

• Skapa en mockup av skissen som kan användas för användbar-
hetstester 

• Skapa en prototyp i form av en webbplats som går at interagera
med.

1.5 Översikt

Kapitel 2 ger läsaren relevant teori- och bakgrundsinformation för att få en bätt-
re förståelse för ämnet spelifiering. Kapitel 3 beskriver projektets tillvägagångs-
sätt för hur en spelifieringsdesign framställs. Kapitel 4 presenterar de spelmeka-
niker som har använts till spelifieringsdesignen och hur prototypen är utformad.
Kapitel 5 presenterar resultatet av spelifieringsdesignen, användbarhetstesterna
och prototypen. Kapitel 6 diskuterar resultatet av spelifieringsdesignen och an-
vändbarhetstesterna, även framtida arbete som kan utföras på projektet.  
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2 Bakgrundsmaterial
Kapitel 2 beskriver bakgrundsmaterial som är relevant för projektet.  Läsaren
ska få en förståelse för vad spelifiering är och de ramverk som används. Kapitel
2.1 ger en beskrivning för det system som ska spelifieras.

2.1 KUPP

KUPPs är  ett  återkopplingssystem utvecklat  av Sogeti  som är  till  för  SCAs
skogsskördaroperatörer. Systemet ger operatören återkoppling om deras leve-
rans av stockar. Mer specifikt ge återkoppling om de stockar de har levererat
uppfyller de kraven som rätt längd och diameter. 

Figur 1 visar en sammanfattad statistik på den senaste leveransen av stockar för
operatören. Det viktigaste med en leverans är kvalitén, med andra ord hur stor
andel av stockarna är godkända. För att visa om andelen är hög eller låg an-
vänds färgerna grön, gul eller röd. Grön betyder godkänd, vid gult behövs för-
bättring och röd är inte godkänt. Skördaren har möjlighet att få en mer detalje-
rad statistik om sin leverans genom att trycka på ”Detaljerad information”. Fi-
gur 2 visar en statistik på vilka stockar som godkändes och vilka som är fel. Det
finns mer statistik man kan titta på men dessa bilder visar övergripande på hur
systemet ser ut.

3
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2.2 Spelifiering

Spelifiering, ”gamification” på engelska, handlar om att motivera och engagera
en användare att använda en viss produkt eller tjänst en längre tid. För att uppnå
detta används spelmekaniker från spel.   

I en forskning om att ta fram en definition för spelifiering kom man fram till
följande definition: (på engelska) ”the use of game design elements in non-ga-
me contexts”[1]. Översatt till svenska kan det vara ”användning av speldesig-
nelement i icke-spelsammanhang” (egen översättning).

Användning av speldesignelement betyder användning av exempelvis poäng-
system, topplistor, framstegsmätare eller prestationsmedaljer, m.m. 

• Poängsystem får användaren att samla på poäng som kan användas som
valuta, mäta skicklighet, eller mäta användarens framsteg.

• Topplistor mäter användarens skicklighet och jämför mot andra använ-
dare.

• Framstegsmätare mäter en användares framgång, när en användare har
utfört en uppgift får de en viss summa poäng som läggs på i framstegs-
mätaren.

• Prestationsmedaljer är ett belöningssystem som ger användaren en me-
dalj för att ha utfört en viss uppgift på ett specifikt sett.

Dessa är ett fåtal speldesignelement som används, det finns många fler men de
listade är de som används mest.   

4
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Icke-spelsammanhang är exempelvis mobilapplikationer, affärsbutiker, skolan,
arbetsplats eller utbildningstjänster på internet. Exempelvis, webbplatsen Khan-
academy[6] vilket är en utbildningssida som har hundratals videor som utbildar
folk inom matematik, programmering m.m. De har implementerat spelifiering
för att få användaren motiverad att lära sig och inte ge upp. När en användare
har tittat klart på en kort film om ett ämne belönas användaren med poäng och
en prestationsmedalj. Det gäller även när användaren har utfört uppgifter om
ämnet.    

Yu-kai Chou [7] författare till Octalysis[8] och internationell huvudtalare inom
spelifiering och beteendemönster beskriver att spelifiering är ett hantverk. Ett
hantverk som härleder roliga och beroendeframkallande speldesignelement från
spel  och applicera  det  till  produktiva  aktiviteter.  Chou beskriver  spelifiering
som en ”människofokuserad design” en designprocess som fokuserar på att de-
signa för människan i systemet. En människofokuserad design har i åtanke att
människor har känslor och har egna anledningar att göra eller inte göra något.
Därav fokusera på att optimera för människans känslor, motivationer och enga-
gemang.

Ordet spelifiering används för att spelindustrin har en längre tid arbetat med att
designa system för människor. Spel vet hur man motiverar och skapar engage-
mang hos en spelare, därför är det attraktivt att lära sig av vad spel gör och där
av kallas det ”Spelifiering”.

5
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2.3 Forskning

Kapitel  2.2.1.1 – 2.2.1.2 presenteras  forskningsrapporter  om spelifiering och
vad de har kommit fram till.

2.3.1 Hur spelifiering motiverar

Sailer M, Hense JU, Mayr SK och Mandl H, [9] utförde ett forsknings projekt
för att undersöka effekten av speldesignelement. De undersökte vilken effekt
olika  speldesignelement  hade  på  de  grundläggande  psykologiska  behoven.
Forskningen undersökte vad poäng, prestationsmedaljer, topplistor, prestations-
grafer, betydelsefull berättelse, avatarer, och lagmedlemmar hade för effekt på
de psykologiska behoven. Behovet av kompetens, behovet av autonomi och be-
hovet av social relation.

Undersökningen utfördes med att de skapade en testmiljö i form av ett spel där
användaren fick i uppgift att hämta delar från ett lagringsutrymme. De skapade
två olika experiment konfigurationer av speldesignelement där deltagaren blev
slumpmässigt placerad i ett av dessa. Första gruppen bestod av prestationsgra-
fer, prestationsmedaljer och topplistor. Andra gruppen bestod av avatarer, me-
ningsfull berättelse och lagkamrater. Konfigurationerna matchades med de psy-
kologiska behoven där behovet av autonomi delades upp i två aspekter, upple-
velse av beslutsfrihet och upplevelse av uppgiftens meningsfullhet.

– Behovet av kompetens kombinerades med poäng, prestation graf, pre-
stationsmedaljer och topplistor.

– Behovet av autonomi (beslutsfrihet) kombinerades med avatarer. 

– Behovet  av  autonomi  (uppgiftens  meningsfullhet)  kombinerades  med
meningsfull berättelse.

– Behovet av social relation kombinerades med meningsfull berättelse och
lagkamrater.

Prestationsmedaljer, topplistor och prestationsgrafer resulterade i en positiv på-
verkan på kompetensbehovet. De upptäckte även att prestationsmedaljer, topp-
listor och prestationsgrafer kontribuerade till en ökning i uppgiftens menings-
fullhet.

Resultatet visar att  avatarer, meningsfull berättelse och lagkamrater hade en ef-
fekt på behovet av social relationer. Denna grupp av speldesignelement gav spe-
larna ett gemensamt mål och gav känslan av relevans. Det denna grupp inte gav
var ökad effekt i uppgiftens meningsfullhet som de hade hoppats på att den me-
ningsfulla berättelsen skulle ge. De diskuterar fram att det kan bero på att berät-
telsens design inte var tillräckligt intressant, det enda de använde för att berätta

6
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berättelsen var användningen av pop-up ruta med text och en bild. Därav tror de
att en estetisk design spelar en stor roll i användandet av speldesignelement.

Sammanfattningsvis avslutar de med att skriva om att spelifiering kan användas
för  att  lösa  motivationsproblem  inom  lärande-  eller  arbetskontext,  men  det
krävs att det är väl designat och implementerat med väletablerade modeller.

2.3.2 Funkar spelifiering?

Hamari J, Koivisto J och Sarsa H [10] granskade ett flertal empiriska studier på
spelifiering för att undersöka om det har haft sin önskad effekt. Litteraturunder-
sökningen undersökte motiverade förmåner, de psykologiska/beteende utfallen
från spelifiering och vilka typer av studier som har utförts på spelifierade sys-
tem. 

Det studerade rapportresultat delades upp i följande resultatdelar: bara positivt,
delvis positivt, inget signifikant och endast beskrivande statistik. 

Bara två rapporter visade bara positiva resultat, de rapporter som visade delvis
positivt resultat diskutera fram att spelifiering inte passar in i alla situationer. En
annan studie diskutera att spelifiering inte skulle passa in i en utilitaristisk ser-
viceinställning. Istället att spelifieringens effekt på engagemang beror på flera
olika faktorer, exempelvis användarens motivation.

Vissa studier visar att spelifieringens resultat inte är lång varig men om spelifie-
ringen tas bort från ett system där användaren är fortfarande engagerad i spelifi-
eringen kan ha en stor negativ effekt. Av anledningen att användaren har lagt
mycket tid och vill inte förlora sina, exempelvis prestationsmedaljer eller po-
äng.

Utifrån undersökningen kom de fram till att spelifiering funkar men att det finns
vissa varnings tecken. De beskriver att spelifieringens effekt är beroende på vil-
ket sammanhang det implementeras i och beror på vilka användare som använ-
der det. 

7
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2.4 Spelifieringramverk

Spelifieringsramverk används för att skapa sin spelifieringsdesign. Det finns ett
flertal olika ramverk, alla har sina för- och nackdelar beroende på vart spelifie-
ringen ska implementeras. I detta kapitel presenteras två ramverk, Yu-kai Chous
Octalysis och Andrzej Marcszewskes spelifieringramverk.

2.4.1 Octalysis 8 drivkrafter

Octalisys [7] är ett spelifierings ramverk skapat av Yu-kai Chou. Chou har un-
dersökt vad som gör spel roliga. Han kom fram till att spel frammanar ett driv i
människan som motiverar en mot att göra vissa aktiviteter i spel och att vissa
speltekniker driver oss framåt på olika sätt. Chou undersökte dessa motivationer
och  vad  som  frånskiljer  en  motivation  till  en  annan.  
Resultate blev Octalysis(figur 3) med sina 8 ”Core Drives” eller drivkrafter.

1. Mening & Kallelse (Epic Meaning & Calling)

Första drivkraften är mening. Detta är drivet som får spelaren att tro att
den utför något som är större än en själv eller att den känner sig utvald
att göra något. Sådant driv ser man hos spelare som spenderar mycket
tid att göra många inlägg i forum eller Wikipedia. 
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2. Egenmakt av Kreativitet  & Återkoppling (Empowerment of Cre-
ativity & Feedback)

Andra drivkraften är förverkligande. Handlar om att användaren är en-
gagerad i en kreativ process där de löser olika problem på ett kreativt
sätt med att testa olika kombinationer och snabbt se resultatet av det.
Exempelvis när man ritar får man direkt återkoppling om vad som hän-
der. Användaren har möjligheten att vara kreativ och får direkt feedback
för sitt kreativt skapande. 

3. Socialt inflytande & Släktskap (Social influence & Relatedness)

Tredje drivkraften är socialt inflytande släktskap. Denna drivkraft inte-
grerar de sociala elementen som driver människan framåt. Sociala ele-
ment som mentorskap, kamratskap och konkurrens.  

4. Oförutsägbarhet & Nyfikenhet (Unpredictability & Curiosity)

Fjärde drivkraften är oförutsägbarhet och nyfikenhet, det är en drivkraft
som får spelaren att experimentera och få ett oväntat resultat. Hjärnan
blir engagerad i aktiviteten när den inte vet resultatet. Det farliga med
denna drivkraft är att den är boven i spelberoende. Många spelföretag
som lotterier eller kasinos utnyttjar denna drivkraft.   

5. Förlust & Undvikande (Loss & Avoidance)

Den femte drivkraften förlust och undvikande handlar om att spelaren
vill undvika negativa händelser. Det kan vara undvika att förlora fram-
steg eller missa ett tids limiterat erbjudande.

6. Underskott & Otålighet (Scarcity & Impatience)

Sjätte drivkraften är underskott och otålighet. En drivkraft som får en
spelare att vilja ha något bara för att den inte kan få det. Mobilspel har
oftast en sådan mekanik där spelaren måste vänta ett antal timmar innan
den får fortsätta. Att spelaren inte får något på direkten gör att de inte
kan sluta tänka på det tills de har fått det.

7. Ägarskap & Besittning (Ownership & Possession)

Den sjunde drivkraften, ägarskap, gör spelaren motiverad att få äga nå-
got värdefullt. Spelaren blir motiverad att förbättra det den äger och tjä-
na ännu mer. Exempelvis en person kan känna ägarskap till en profil ef-
ter att har spenderat mycket tid på den.
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8. Utveckling & Presentation (Development & Accomplishment)

Åttonde drivkraften är Utveckling och Presentation. Det är drivkraften
som får spelaren att vilja göra framsteg, utveckla erfarenheter och över-
vinna utmaningar. Att utveckla till denna drivkraft är det viktigt att ut-
maningarna blir en faktisk utmaning annars kommer belöning att bli me-
ningslös.

2.4.2 Octalysis motivation design

Utöver de åtta drivkrafter delade Yu-kai Chou dessa drivkrafter i fyra olika mo-
tivations kategorier. Vilket är ”Left and Right brain”, ”White and Black hat”.
Kategorierna förklarar hur drivkrafterna påverkar vår motivation.    

Left brain och Right brain

”Left brain”[11] som Yu-kai har namngivet representerar den vänstra sidan av
Octalysis det vill säga drivkraft 6. Underskott & otålighet, 7. Ägarskap och 8.
Utveckling & Presentation. Den sidan representerar den motivation som får en
att utföra uppgifter för att få en belöning eller uppfylla ett mål, denna sorts av
motivation kallas yttre motivation. Exempelvis en person som skottar snö hela
dagarna och inte tycker om arbetet men får en hög lön för arbetet. Är motiverad
av en yttre motivation i form av en hög lön men tycker fortfarande att arbetet är
tråkigt. Tas denna belöning bort finns det ingen motivation kvar.    

”Right brain”[11] är högra sidan av Octalysis vilket är drivkrafterna 2. Förverk-
ligande, 3. Grupptryck & socialt inflytande och 4. Oförutsägbarhet & Nyfiken-
het. Det representerar den motivation där man inte behöver en belöning eller ett
mål för att känna sig motiverad att utföra en aktivitet. En sådan motivation kal-
lar man för inre motivation. Till exempel en person som bygger en snögubbe.
Denna person är inte intresserad av att få betalt eller få en annan sorts belöning
utan tycker bara om aktiviteten att bygga en snögubbe och se resultatet av sin
snögubbe.   

White hat och Black hat

”White hat”[11] representerar den övre halvan  av drivkrafterna i Octalysis.  
Det Chou menar med ”White hat” är att de drivkrafter på övre halvan represen-
terar positiva motivationer. Positiva motivationer motiverar en person att vara
kreativ, att övervinna uppgifter på grund av bemästring och ge en känsla av att
känna sig kraftfull.

”Black hat”[11] representerar den undre halvan av drivkrafterna och represente-
rar de negativa motivations tekniker. Det är motivations tekniker som får en att
känna sig rädd att förlora något, eller att man inte vet som kommer hända här-
näst.
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”Black hat” motivationer betyder där emot inte att det är dåligt för oss, dessa
motivations tekniker kan ge oss produktiva och hälsosamma resultat, som att ta
sig till gymmet några gånger i veckan.

  

2.4.3 Andrej Marczewske Spelifieringramverk

Marczewske [12] skapade ett spelifieringsramverk som består av tre faser och
iterativa steg med det. Till skillnad från Yu-kai Chous ramverk, Octalysis, är
Marczewskes  ramverk  mer  en  definierad  metod.
Figur 4 är en bild på Marczewske spelifieringsramverk. Den visar tre faser, De-
finiera(Define), Design/bygga (Design / Build the solution) och Förfina (Refi-
ne). Detta kapitel kommer gå igenom varje steg och ge en kort förklaring för
varje steg.    

Den första fasen handlar om att definiera och det görs i tre iterativa steg. Vad
spelifieringsdesignen ska lösa, vilka som ska använda det och vilket mål använ-
daren ska uppnå. 

Första steget handlar om att få en förståelse om vad produkten eller tjänsten vill
få ut av spelifiering. Andra steget ska man få fram vilka som använder tjänsten
och vad de är för personer. Tredje steget tar fram vad en användare ska uppnå
med spelifieringen.
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I mitten av figur 4 står det ”Design the User Journey”. Det betyder design av en
användarresa. Innebörden med en användarresa är att få en användare att gå
från första användning av spelifieringsdesignen till att den har nått slutmålet, då
användaren har bemästrat systemet, och få användaren att fortsätta att spela ef-
ter avklarat slutmål. 

Andra fasen i ramverket är design delen. Fasen är uppdelad i 4 iterativa steg.
Design av beteende, motivation, känslor och mekaniker. Att designa för ett be-
teende betyder att få förståelse över vad man vill att användaren ska göra. Efter
att ha kommit fram till vad man vill att användaren ska göra är nästa steg att de-
signa motivationer som belöningar och utmaningar. Tredje steget handlar om att
designa vilka känslor användaren ska uppleva när den interagerar med systemet.
Fjärde steget är framtagning av spelmekaniker som exempelvis poäng eller en
topplista, m.m. Dessa spelmekaniker ska utgå ifrån de tidigare stegen.

När de fyra stegen (beteende, motivation, känslor och mekaniker) har itererats
igenom ska man uppdatera användarresan och göra ändringar utifrån det. 

2.5 Användar/spelar – typer

En viktig del med spelifiering är att förstå vem man designar spelifieringsdesig-
nen för och vad som får dem motiverade. Att dela upp användaren i olika typer
gör det möjligt att optimera sin spelifieringsmodell för att antingen skapa en ba-
lans mellan dessa spelartyper eller fokusera på en specifik grupp med spelartyp-
er. Det har gjort forskning på just detta ämne där de personer man refererar till
mest är Richard Bartle [13] och Andrzej Marczewski [14].

2.5.1 Richard Bartle modell på spelartyper

Richard Bartle [13] observerade interaktionen mellan spelare i ett ”multi-user
dungeon” - spel (MUD). Från observationerna kom han fram till att det finns
fyra olika spelar typer.

• ”Achievers” – Fokuserar på att införskaffa poäng och erfarenhetsnivåer.
Det som lockar dem är belöningar, erkännande och prestige, utan att det
ger dem någon som helst övertag eller framgång i spelet.  

• ”Explorers” – Strävar mot att utforska och lära sig något som är nytt el-
ler okänt. Det som får dem motiverade är av att hitta gömda skatter eller
gömda vägar av något slag. 

• ”Socialisers” – Spelare som är mer fokuserad på den sociala aspekten i
ett spel. De är mer intresserade av att interagera med andra spelare än att
fokusera på strategi.

• ”Killers” – Dessa spelare är tävlingsinriktade, de fokuserar på att över-
vinna andra spelare.
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Bartles fyra spelartyper ger en bra beskrivning på hur olika sätt spelare blir mo-
tiverade att interagerar med ett spel. Där emot eftersom Bartle gjorde undersök-
ningen på spelare i ett MUD spel kan spelartyperna för andra spelsystem vara
limiterade eller inte vara en tillräcklig beskrivning. Specifikt för spelifierade si-
tuationer där en spelare inte har samma frihet att spela och utforska som i ett
MUD-spel.

2.5.2 Andrzej Marczewske modell på spelartyper

Andrzej Marczewske [14] utveckla ett  annat perspektiv på spelartyper.  Mar-
czewske skapade en modell med sex spelartyper och vad som motiverar dem
och placerar dem i tre kategorier. Kategorierna är de som är villiga att spela
(Willing to ”play”), de som är mindre villiga att spela (Less willing to ”play”)
och de som inte är villiga att spela (Not willing to ”play”). Marczewske menar
att de som är villiga att spela behöver inte större motivation än poäng och belö-
ningar, de som är mindre villiga behöver något mer specifikt för att bevara de-
ras intresse och de som inte är villiga att spela vill inte ha något med spelet att
göra. Figur 5 visar de olika spelartyperna och vad som motiverar varje spelar-
typ.

“Player” – Översatt till svenska är Spelaren. Motiveras av belöningar. Intresset
ligger i att göra det som krävs för att få denna belöning och inte mycket mer än
så. 

“Socialiser” – Är någon som är social. De är motiverad av släktskap. Att inter-
agera med andra spelare och skapa kontakter intresserar denna typ av spelare.

13

Figur 5: Anarzej Marczewsies moaell  p s elarty er [14]



Spelifiering – Implementation av spelifiering med användning av ett proof-of-
concept spelifieringsramverk.
Martin Petersson 2018-06-01

“Free Spirit” – Någon som vill uttrycka sig kreativt. Är motiverade av att få ut-
trycka sig själv med att skapa och utforska. De lägger tid på att utforska syste-
met eller spendera tid på att skapa nya saker.    

“Achiever” – En person som söker nya saker att lära och bemästra. Motiveras
av att få bemästra något, de söker nya utmaningar de kan lära sig ifrån och för-
bättra sig själva. 

“Philanthropist” – Översätts till människovän. Vill känna att de är delaktiga i
någon större mening. De har inga problem att hjälpa andra och inte få något till-
baka. 

”Disruptor” – Någon som stör andra eller systemet på olika vis. Motiveras av
förändring.  De inriktar  sig på att  utföra störningar  i  systemet,  antingen med
hjälp av andra spelare eller med direkt handling vill de pressa fram positiva el-
ler negativa ändringar i systemet.  

Det man bör ha i åtanke som även Marczewske nämner, är att det inte går att
dela in personer i kategorier. En spelare är en blandning av spelartyperna, t.ex.
en spelare kan vara en ”Player”, ”Socialiser” och ”Achiever” men beroende på
situation är mer av en ”Player” än en ”Socialiser”.

2.6 Motivation

Kap 2.6.1 beskriver kort om vad motivation är och kap 2.6.2 beskriver vilken
effekt att samarbeta har på motivation för ökad produktivitet.

2.6.1 Inre och yttre motivation

Motivation kan delas in i två olika typer: inre och yttre motivation[15]. En inre
motivation riktar sig på motivationer som bemästring, mening och autonomi.
Den yttre motivationen inriktar sig däremot mot mer yttre belöning som pengar,
troféer och poäng. 

2.6.2 Lag eller individuella motivationer

Eyal Winter [16] professor inom ekonomi vid ”Hebrew University of Jerusa-
lem” skrev en artikel i Washingtonpost om effekten mellan grupp incitament
och tävlings incitament. Han tar upp flera exempel på där personer som arbetar
i grupp för en gemensam belöning presenterar bättre resultat än de som tävlar
individuellt för en belöning.

En av undersökningarna han nämner är Washington University[17] som gjorden
en undersökning i en klädesplaggfabrik där arbetarnas produktivitet och delta-
gande jämfördes efter att fabriken bytte från att ha ett individuellt produktion
system till  ett  grupp produktion system. Det bytet  ökad produktiviteten med
14%. 
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Winter [16] nämner hur flygbolaget Continental Airlines gick från gränsen till
konkurs till topp fem flygbolag i USA med bästa i på-tid prestation. Det är fler-
tal förbättringar de gjorde för att uppnå detta men en av de intressanta metoder-
na var att de gav sina anställda ett gemensamt mål. De lovade sina anställda att
de skulle få en 60$ (ca 515kr) bonus varje månad om flygbolaget rankade topp
fem i på-tid prestation. Anledningen att en sådan motivation funkade så bra var
för att de anställda ville inte svika sina arbetskamrater. Även fast någon inte var
intresserade av bonusen ville den inte vara anledningen att någon annan missar
chansen att få de extra 60$. 

En  studie[18]  utfördes  för  att  studera  vilken  påverkan  Continentals  system
hade. De jämförde förändrings i prestation där arbetare var delaktiga i systemet
och de som inte var delaktiga. Resultatet visade att Continentals incitament sys-
tem ökade de anställdas produktivitet även fast risken fanns att arbetare ”snål-
skjutsar” på andras arbeten. Rapporten diskutera fram att anledningen att det
kan ha lyckats är för att de anställda är organiserade i självstyrande grupper som
gör att det är möjligt för anställda att ömsesidigt övervaka varandras arbeten.

Anledningen att grupparbeten är effektiva är på grund av att människor tycker
om  social  tacksamhet,  men  även  har  en  rädsla  för  socialt  tryck  [16].
Så för att ett grupparbete ska funka i längden krävs det att det finns hög transpa-
rens. Det betyder att alla i gruppen måste ha en möjlighet att se vad sina medar-
betare arbetar med och kunna urskilja vem som är räddaren av arbetet eller smi-
taren från arbetet. För att ett grupparbete ska funka krävs det en rätt balans mel-
lan individen och gruppen. Om ett arbete bara är en tävling kommer vissa arbe-
tare bara vara intresserad av sitt egna resultat och inte vara villiga att hjälpa
andra för att de skulle påverka den egna resultat. Däremot om ett arbete bara
handlar om grupparbete kan det leda till att vissa vinner på andras arbeten.

15



Spelifiering – Implementation av spelifiering med användning av ett proof-of-
concept spelifieringsramverk.
Martin Petersson 2018-06-01

3 Metod
Kapitel 3 beskriver de steg som har tagits under projektets gång för framtagan-
det av spelifieringsdesign, hur prototypen togs fram och vilken metod som an-
vändes.  

3.1 Utvecklingsmetod

Arbetet har använts sig en bit av Scrum metoden. Projektet delades upp i sprin-
tar. Varje sprint låg på 3 veckor, där på slutet av varje sprint sammanfattades
vad som hade gjorts  och  vad som behöver  göras.  En sådan uppdelning har
hjälpt till med att strukturera upp arbetet, för effektiviserad arbetsgång under
projektets tid.

3.2 Utvärdering av spelifieringsramverk

När kriterier har diskuterats fram om vad spelifieringen ska uppfylla, tas fram
två spelifieringsramverk som ska analyseras och jämföras. Ramverken utvärde-
rades utifrån punkterna i Tabell 1 och punkterna diskuteras för varje spelifie-
ringsramverk.

Tabell 1: Disiussions  uniter aia beaömning aa ramaeri

Diskussionspunkter Octalysis Andrzej Marczewskis 
framework

Demonstrerar 
ramverket en tydlig 
metod?

Är det lätt att 
implementera?

Kan det användas 
som analysverktyg?

Kan ramverken 
användas för att 
spelifiera en 
arbetsplats?
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3.3 Processen vid framtagning av spelifieringsdesign

Figur 6 visar sammanfattningsvis ett tillvägagångssättet hur en spelifieringsde-
sign tas fram och utvecklas under projektets gång.

Spelifieringsdesignen börjar med en enkel skiss på papper och penna som utgår
ifrån spelifieringsramverket och projektmålet. Skissen lyfter fram de idéer och
spelmekaniker man har som ska kunna engagera och motivera användaren för
att uppfylla det önskade beteendet. Spelmekanikerna utgår från vilka användar-
typer som kommer att använda spelifieringsdesignen. Andrzej Marczewske mo-
dell för spelartyper är en bra modell att utgå ifrån.

Utifrån skissen skapas en mockup som ska förtydliga designen visuellt och ha
möjlighet till interaktion. Mockup designen utfördes på en dator med hjälp av
ett design verktyg kallat Moqups[19]. Eventuella förbättring gjordes från skis-
sen och därefter gick designen antingen vidare till en ytterligare design iteration
eller utförandet av användbarhetstester.

Användbarhetstesterna har gjorts för att få återkoppling om designen och få en
inblick om spelifieringsdesignen kan öka leveranskvalitén. Testerna har utförts
på fem personer i olika åldrar men som inte har erfarenhet av skogsindustrin.
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Varje person fick utföra ett antal olika uppgifter, där varje uppgift var att navi-
gera runt designen och hitta information om något specifikt. Därefter fick varje
användaren svara på ett formulär som finns i bilaga A. Frågorna bestod av på-
stående där användaren fick svara från 1 – 10 om de håller med eller inte håller
med om påståendet. Där 1 är inte håller med och 10 är håller med helt. Frågorna
ska ge en bedömning på hur navigeringen var och om det var lätt att hitta sökt
information. På sida tre i frågeformuläret (bilaga A), fick användaren svara på
två frågor med egna ord. Första frågan fick användaren beskriva om de tror att
designen kan öka leveranskvalitén och den andra frågan ska de beskriva om de-
signen är rolig att använda. 

En prototyp av spelifieringsdesignen skapas i form av en webbplats. Prototypen
demonstrerar spelifieringsdesignen och ger möjlighet till interaktion. För att un-
derlätta designutvecklingen användes CSS ramverket Bootstrap[22]. Ett demo
skapades för att simulera prototypens användning och se hur värden ändras per
dag.
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4 Lösningsalternativ
Kapitel 4 beskriver de spelmekaniker som har använts i spelifieringsdesignen
som kan få en användare motiverad. Även webbplatsen uppbyggnad.

4.1 Spelmekaniker

Stor del av en lyckad spelifiering är att använda rätt spelmekaniker för att ta
fram det beteende man vill ha från användaren. Mekanikerna ska vara roliga att
använda, ge användaren en anledning att återkomma och spendera mer tid.

4.1.1 Uppdragstavla

Uppdragstavlan ska ge användaren information om varför användaren är här
och varför  deras bidrag behövs. Det ska få användaren känna sig delaktigt i nå-
got stort och vilja bidra till uppdraget så mycket som möjligt.

Inom spelvärlden ser man detta oftast i MMO-spel (Massive-Multiplayer Onli-
ne) som World of Warcraft[20]. Där får spelaren ett uppdrag som kan vara att
rädda en by från onda personer eller samla sina vänner och besegra något som
är mycket större och starkare än sig själv. 

4.1.2 Gemensamt mål

Projektet fokuserar på att få användare att samarbeta mot ett gemensamt mål
och utgår från artikeln som beskriver om detta i kap 2.6.2. Alla användares re-
sultat bidrar till ett mål. Det gör att ett individuellt arbete blir ett grupparbete,
där ens egna prestation har en viss påverkan på andra. Om någon presterar då-
ligt en dag finns det kanske någon annan som gör bättre ifrån sig. Ett gemen-
samt mål gör att någons dåliga resultat inte har en allt för dålig påverkan på det
totala för att någon annan gör bättre ifrån sig. Vilket kan ge mer tid för självför-
bättring.

Att få användaren motiverad till ett gemensamt mål är att hitta en bra balans
mellan grupp och individuella spelmekaniker. Om något bara är tävlingsinriktat
kan det leda till att en användaren är fokuserad på att se till att andra få sämre
resultat. Däremot om något bara handlar om samarbeten tar vissa bara nytta av
gruppens resultat utan att bidra något själv.

4.1.3 Framstegsmätare

Framstegsmätaren ska ge användaren information om hur mycket det är kvar
tills uppdraget är slutfört. Mätaren uppdateras så fort någon har gjort en leve-
rans och öka beroende på hur stor del av leveransen som är godkänd. Vanligast
används en framstegsmätare för sina egna framsteg, för detta projekt används
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mätaren för att mäta det totala leveransmålet som alla deltagare är delaktiga i att
uppnå tillsammans. 

Mätaren är till för att ge användaren en visuell återkoppling när en leverans sker
och göra det lättare att se hur mycket det är kvar. Användaren ska bli motiverad
att få mätaren upp till 100% och optimera sin leverans för att öka mätaren så
mycket som möjligt.

4.1.4 Topplista

En topplista används för att jämföra alla användares resultat och placera de som
gjort bäst ifrån sig högst upp på listan, medans de som gör sämre ifrån sig ham-
nar längre ner. För en användare som ligger högst upp på listan ska den bli mo-
tiverad av att prestera bra för att behålla sin topplats, medans någon som ligger
längre ner ska bli motiverad att förbättra sig själv för att komma längre upp på
listan. 

En sådan lista är bra motivation för de som är tävlingsinriktade. Däremot är inte
alla tävlingsinriktade och därav vill inte ha något med listan att göra. En topp-
lista passar inte överallt, för en omgivning som är till för samarbete kan det ha
en negativ effekt. 

I det här projekt används topplistan inte för att placera de bästa högst upp och
de sämre längst ned. Den här topplistan tar fram de som har förbättrat sig själv,
har  ett  bra  och  stadigt  resultat  eller  har  gått  från  dåligt  till  bra  resultat.
Det ska motivera användaren att inte ge upp om något går dåligt och belöna de
som gör en förbättring. Listan har bara fem platser så att när användaren ham-
nar på listan ska de känna sig unik och glad att de hamna på listan för att de
gjorde bra ifrån även fast ett tidigare resultat var dåligt. Listan uppdateras och
placerar nya användare varje dag så att det förhoppningsvis inte blir samma
press som att försöka hålla sig på toppen av en topplista.

Varje gång en användare hamnar på listan får användaren en medaljpoäng för
att ha något att samla på och visa andra.

4.1.5 Deltagarlista

En deltagarlista ska ge användaren en möjlighet att se andras resultat. Det ger
dem en möjlighet att jämföra sig själv med andra utan att det är rangordnat.
För att få användare att arbeta mot ett gemensamt mål är det viktigt att det finns
en viss transparens med att man kan se andras resultat.

Listan ska låta användaren se vilka som gör bra eller dåligt ifrån sig och kanske
därav frågar om hjälp av de som gör bra ifrån sig eller hjälper de som det går
lite sämre för.
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4.1.6 Statistik och återkoppling

Att ge användaren återkoppling är viktigt för att användaren ska kunna veta vad
som går bra eller dåligt. I projektet används statistiken för att visa användaren
”spelets regler” med att framstegs mätaren bara går upp när godkända stockar
levereras. De ska få en uppfattning om att det är bra att leverera kvalité över
kvantitet.  Exempelvis det är bättre om en levererar 1000 stockar och 800 är
godkända än att någon levererar 10 000 stockar där 800 är godkända.

Återkopplingssystemet KUPPs använder sig av färgerna grönt, gult eller rött för
visa om ens leverans grå bra eller dåligt. Grönt är bra, vid gult behövs förbätt-
ring och vid rött går det dåligt. Spelifieringsdesignen använder sig av samma
färgsystem så när en användare har levererat något som är 90% får de grön mar-
kering, medans någon som ligger på 70% får röd markering. På det viset visar
det användaren att man ska fokusera på kvalité före kvantitet.   

Alla är inte intresserad av statistik därav finns det en sammanfattnings bild som
tar fram de viktigaste och intressantaste data. Däremot en detaljerad statistik
finns med så att en användare kan se vad som händer.
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4.2 Webbplatsen

Webbplatsen består av en HTML-fil[21] och en CSS-fil[22]. HTML filen ska-
par webbplatsens struktur och CSS filen står för webbplatsen utseende och de-
sign. CSS designen använder sig av CSS-ramverket Bootstrap[23] som hjälper
till med  att ge webbplatsen ett bättre utseende. Ett Use Case Diagram (Figur 7)
har skapats för att ta fram hur användaren kommer att interagera med systemet.

Till webbplatsen skapades en databas med hjälp av PHP[24] och MySQL[25].
MySQL skapar databasen, infogar tabeller och insätter data. Figur 8 visar ett da-
tabasdiagram för databasen.  PHP skapar en koppling mellan webbplatsen och
databasen för att kunna hämta värden och skriva ut på webbplatsen.
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5 Resultat
Kapitel  5 presenterar  resultatet  från ramverk jämförelsen,  spelifieringsdesign
iterationerna och respektive ramverk analys. Resultatet från användbarhetstes-
terna är presenterat i kapitel 5.3  

5.1 Jämföresle av spelifieringramverk

I kapitel 1 under avsnitt ”Konkreta och verifierbara mål” var ett av målen att
jämföra spelifieringramverk. Spelifieringramverken som jämfördes är  Octali-
sys och Andrzej Marczewskis. Utifrån följande diskussions punkter i tabell 2
valdes en av dem.

Tabell 2: Disiussions  uniter aia beaömning aa ramaeri

Diskussionspunkter Octalysis Andrzej Marczewskis 
framework

Demonstrerar 
ramverket en tydlig 
metod?

Nej Ja

Är det lätt att 
implementera?

Ja Ja

Kan det användas 
som analysverktyg?

Ja Nej

Kan ramverken 
användas för att 
spelifiera en 
arbetsplats?

Ja Ja

Fråga 1. Demonstrerar ramverket en tydlig metod?

Fördelen med Marczewskis ramverk är att det finns en strukturerad metod som
visar steg för steg hur man går till väga. Octalysis använder inte en lika tydlig
metod, det är en liten inlärning kurva för att lära sig verktyget men är värdefullt
när man förstår drivkrafterna och kan börjar anpassa sin design utifrån drivkraf-
terna.
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Fråga 2. Är det lätt att använda?

Octalysis är lätt att implementera i projekt, men den kräver tid att man lär sig
vad varje drivkraft betyder och vad spelifiering innebär.

Marczewskis ramverk är också lätt att implementera, den har fördelen med att
man kan följa ramverkets metod men kräver att man har en förståelse för speli-
fiering.

Fråga 3. Kan det användas som analysverktyg?

Octalysis är ett verktyg som kan användas för att analysera en design och ge
tydlig information om vilka drivkrafter designen är starkast inom. Därav kan
man analysera vilken drivkraft som ska förbättras och börja experimentera med
nya spelmekaniker.

Exempelvis på figur 9 visas resultat av en analys med Octalysis verktyget på
KUPPs.

Marczewskis ramverk har inte samma verktyg som kan användas för att analy-
sera ett befintligt system. Däremot är det möjligt att iterera igenom första fasen
i ramverket och komma fram till vad systemet har definierat för användare, vad
målet är och vad det ska lösa.

Fråga 4. Kan ramverken användas för att spelifiera en arbetsplats?

Båda har fördelen med att det är möjligt att använda ramverket för många olika
spelifiering projekt. Eftersom spelifiering inte har några begränsningar på vad
som kan spelifieras och inte.
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5.1.1 Val av ramverk

Till projektet valdes Octalysis av anledningen att ramverket har definierat män-
niskans olika drivkrafter. Det ger möjligheten att förstå vad varje spelmekanik
man implementerar har för effekt på drivkrafterna och utifrån en analys med
ramverket förstå vad man som kan förbättras med designen.

5.2 Spelifieringdesign

5.2.1 Design iteration 1.

När ett spelifieringsramverk har valts påbörjades skisser på en spelifieringslös-
ning. Ett par pappers skisser skapades som finns tillgängliga i bilaga B. 

Skisserna utgick ifrån kundens intresse med hur man kan använda spelifiering
för  att  jämföra  andra  användares  resultat  och  göra  det  intressant.
Första skissen i bilaga B får användarna att samarbeta mot ett gemensamt mål
och resultat. Alla har ett gemensamt mål som de ska uppnå och deras bidrag till
målet mäts och utvärderas. För att ett grupparbete ska fungera utan att någon
inte bidrar något själv krävs det en viss transparens. Där av behövs en lista som
kan visa andra användares resultat.

Andra skissen i bilaga B utvecklar på idén med ett gemensamt mål. Det som la-
des till är en framstegsmätare som visar hur långt kvar det är innan målet är
uppfyllt. Även en topplista lades till. En lista som uppdateras varje dag och tar
fram de användare som har gjort bra ifrån sig eller gjort förbättringar.

Figur 10 visar en mockup som utgick ifrån skisserna i bilaga B. Mockup-desig-
nen använder enkla färger för att visa om något går bra eller dåligt. Vissa texter
flyttades och förstorades för tydlighet, som exempelvis ”Mål 10 000” placera-
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des ovanför framstegsmätaren. MVP – listan är mer utformad och rutan där det
stod ”Bästa bidrag” byttes till en ruta som visar antalet stockar levererat. 

5.2.2 Design iteration 2

Nästa iteration av föregående mockup-design utvecklades med en ny skiss som
finns i bilaga B. Skissen är en vidareutveckling från förgående mockup som tog
fram fler funktioner och förbättra det visuella. Förbättringarna utgår från speli-
fieringsramverket, med att förbättra effekten på vissa drivkrafter. 

Figur 12 visar mockup-designens första sida. 

Jämförs denna design med förgående har denna design utvecklats med att ge
användaren mer information om uppdraget och ge återkoppling på sin senaste
leverans. Överst lades det till ett ”uppdragskort” som visar vilket sågverk som
tar emot leveransen, hur många som medverkar, ett leveransmål, och en dead-
line på uppdraget för att lägga en liten press på alla medverkande. Användarens
egna bidrag är samlat i ett ”profilkort” under ”Min Profil” som sammanfattar
deras leverans med de viktigaste och mest intressanta uppgifterna även använ-
der färger för att visa om ens leverans har gått bra, dåligt eller behöver förbätt-
ras.

Föregående ”MVP” - lista har bytts ut till ”Engagemang topplistan” för att lätta-
re förstå vad listan har för mening. Topplistan visar även fler fler faktorer för att
visa vad som krävs för att hamna på topplistan. Topplistan uppdateras varje dag.
Hur man hamnar på listan beror på hur mycket man har förbättrats, levererat an-
del godkända, minskad vrakandel och antal godkända stockar levererat. 
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En knapp som heter ”Uppdrag” lades till för att visa vilka specifikationer upp-
draget  har.  Figur  13 visar  vad som kommer  upp när  användaren  trycker  på
knappen.

Figur 13 visar användaren vissa specifikationer för uppdraget men även ge per-
sonliga mål som de kan uppfylla under uppdragets gång. ”Måltavlan” är en sta-
tistik bild tagen från KUPPs feedbacksystem, där y-axeln visar antalet stockar
och x-axeln visar träffmåttet. Vid minus är stockarna för korta och plus för sto-
ra. Den röda markeringen visar på vilket mått stockar bör ligga på. ”Förbätt-
ringsmål” ger användaren personliga mål att uppfylla. Målen är baserad på data
från deras tidigare leverans och lyfter fram några punkter de behöver förbättra
sig på. Uppfyller de ett mål har de gjort en självförbättring och får 1 poäng som
ger dem en högre chans att hamna på ”Engagemang topplistan”.  

När användaren är på första sidan (figur 12) och vill veta sina medverkandes re-
sultat trycker de på knappen ”Medverkande” och får upp resultatet på figur 14.
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Sidan visar en sammanfattad statistik på alla användare. En användare som vill
jämföra sitt resultat med någon annan kan göra det här för att se hur bra de har
gjort ifrån sig i mängden. För att alla ska vara engagerade i ett gemensamt mål
behövs det en viss transparens. En användaren behöver kunna se sina medarbe-
tares resultat för att se om de gör något. Eftersom man vet att alla har möjlighet
att se ens resultat vill man inte göra dåligt ifrån sig.

Figur 15 är ”Profil”- sidan där en användare kan se mer information om sin le-
verans med mer statistik om den är intresserad. Sidan tas fram när en använda-
ren trycker på ”Detaljerad Information” på något utav profilkorten. Ens egna el-
ler andras. Figur 15.1 och 15.2 visar detaljerad statistik på deras leverans som är
tagen från feedbacksystemet KUPPs.
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Sidan visar statistik från leveransen men även sammanfattar hur många gånger
de har hamnat på ”Engagemang topplistan” och klarat sina ”Förbättringsmål”.
Att ge användaren en medalj varje gång de hamnar på topplistan ger de något
att samla på och igenkänning för deras arbete och kan öka deras motivation att
få fler. 

”Sammanfattning från tidigare uppdrag” rutan lyfter fram de saker som använ-
daren gjorde bra ifrån sig i jämförelse med andra. Att bara få dålig återkoppling
är inte jätte bra för motivationen men om man kan lyfta fram de saker använda-
ren gjorde bra kan det öka motivationen och göra att användaren vill använda
den kunskapen för att förbättra sig på det de gjorde mindre bra.

Trycker användaren på ner riktade pilen tar användaren fram mer detaljerad sta-
tistik om sin leverans som visas på figur 15.1 och 15.2. 
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Figure 15.1: Statsti  p leaerans frpn feeabacisystemt KUPPs

Figur 15.2: Statsti  p leaerans frpn feebacisystemet KUPPs
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5.3 Användbarhetstester på mockup-design nr 2.

Användbarhetstesterna resultat visas i figur 17. Det som visas är medelvärdet av
användarnas givna betyg från frågeformuläret. Frågeformuläret kan läsas i bila-
ga A.

Det minsta medelvärde betyget är 7.2 som kan anses betyda att designen var
otydlig i vissa delar. Det högsta medelvärdet är 9.5 det kan betyda att använda-
ren tyckte att designen var tydlig och förstod hur man navigera runt. 

Figur 18 visar användarnas givna betyg på varje påstående, se även bilaga D för
deras svar. Diagrammet visar att användarna upplevde att det var otydligt att
förstå vad som bidrog till att uppfylla uppdraget. De upplevde inte helt att alla
siffror pekade på att man ska fokusera på kvalité före kvantitet. När det kommer
till att förstå profilkortet dvs. ens egna bidrag till uppdraget upplevde majorite-
ten att det var delvis otydligt. Utifrån fråga 9 som fråga om användaren hade en
förståelse om vad färgerna betydde gav en del användare ett lågt betyg vilket
betyder att de inte förstod deras innebörd.      
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Efter att användaren svara på de olika påstående, fick de svara på två frågor
med egna ord. Frågorna handla om att få användarens uppfattning om designen
kan förbättra leveranskvalitén och om spelifieringsdesignen kan vara rolig att
använda.

Frågan om designen kan öka leveranskvalité gav användarna följande svar:

Användare 1: ”Det är bra att man kan ge motivation genom tydlig system att
bli bättre samtidigt som det kan sätta press med att prestera. Det är alltså både
bra och dåligt”

Användare 2:  ”Ja, om potentiella användare kan motiveras till  att använda
systemet tror jag att möjligheten att man känner sig belönad av systemet i sig
är goda. Jag tror att det kan göra att man får utökad yrkesstolthet”

Användare 3:  ”Det tror jag på grund av att det var en enkel design och ett
klart mål att följa. Det är enkelt att se resultatet och det kan skapa som en mo-
rot för leverantören att göra så bra ifrån sig som möjligt.”

Användare 4: ”Ja. Man blir medveten både om sina egna och andras förbätt-
ringar.”

Användare 5: ”Tydlig information om var man hamnar på listan.”
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När användaren fick frågan om de tror att spelifieringsdesignen kan upplevas
att vara rolig att använda svarade användarna:

Användare 1: ”Ja, det är intressant att få se hur man själv presterar men att
bli jämförd mot fler lag kan leda till prestationsångest.”

Användare 2: ”Absolut, dock tror jag att det tyvärr kan handla om ingående
inställning bland arbetsgrupper. T.ex. om det känns som att man blir tvungen
att göra något som man inte har tid med så är det tråkigare att göra än om man
ser det som en möjlighet till förbättring och effektivisering.”

Användare 3: ”Ja det tror jag för att det är simpelt men ändå detaljerat. Det
ger en bra överblick och designen på spelifieringen lock personen till att inter-
agera med den.”

Användare 4: ”Lite tävlingsmoment.Direkt feedback på vad som händer i upp-
draget.”

Användare 5: ”Om man är intresserad av att tävla.”

34



Spelifiering – Implementation av spelifiering med användning av ett proof-of-
concept spelifieringsramverk.
Martin Petersson 2018-06-01

5.4 Prototyp

Prototypen är en webbplats som en användare ska kunna interagera med. Webb-
platsen är uppbyggd med HTML för struktur, CSS för design, JavaScript för
vissa interaktioner, PHP för koppling med databas och MySQL för att skapa da-
tabasen. Databasen har använts för att simulera hur det ser ut för användaren
per dag. Därav är tre knappar implementerade som demonstrerar hur resultatet
ser ut per dag. De värden som ändras när en ny dag har tryckts är ”Mitt Bidrag
till Projektet”, ”Topplistan” och framstegsmätaren (den gröna med ränder på). 

Prototypen har utgått från mockup-design i figur 12, med vissa förändringar. En
”Like” knapp implementerades till ”Topplistan” som ger användaren möjlighet
att ge en virtuell klapp på axeln till en arbetskamrat. Färgen på ”Mitt Bidrag till
Projektet” ändras beroende på vilket resultat användaren har på ”Andel godkän-
da stockar”. Detta visas när användaren trycker på ”Day 2” - knappen i figur 20.
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Figur 19: Bila  p  rototy en "Day 1"
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Figur 21 visar hur det ser när användaren trycker på ”Day 3”. Att användaren
har röd färg betyder att andel godkända stockar ligger under 70%. 
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Figur 20: Bila  p  rototy en, när ina  en "Day 2" är trycit

Figur 21: Bila  p  rototy en, när ina  en ”Day 3” är trycit
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En mer detaljerad uppdragsbeskrivning lades till som beskriver projektet och
vad målet är. I samma ruta kan användaren trycka på ”Mer info” knappen för att
få upp en bild med mer information som syns i figur 22.
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Figur 22: Oaerlay bila när anaänaaren trycier  p ”mer info”
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6 Slutsats
Utifrån de målen i kapitel 1.4 har alla uppfyllts. En jämförelse av ramverken ut-
fördes och kom fram till att använda Octalysis för att få fram en spelifieringsde-
sign. När ett ramverk valdes togs det fram ett antal skisser som tar inspiration
från studier, spel och andra spelifiering implementationer. En av dessa skisser
blev en mockup för att ge en tydlig bild på designen och ge möjlighet till inter-
aktion, för att därefter göra användbarhetstester. Testerna utfördes på fem perso-
ner. Det visade sig att spelifieringsdesignen har möjlighet att öka leveranskvali-
tén och kan vara kul att använda. Men det går däremot inte att säga förens speli-
fieringsdesignen är implementerad på rätt arbetsmiljö med rätt användargrupp.
Enligt ramverket Octalysis  har designen bra motivationer men det är  utifrån
egna bedömningar.

En prototyp skapades i form av en webbplats som ska demonstrera hur designen
skulle kunna se ut dag för dag. Php och MySQL användes för att skapa denna
demo. När en specifik dag valdes uppdaterades sidan med annan data som är
hämtad från en databas.

6.1 Diskussion

Användbarhetstesterna som utfördes gav bra återkoppling på design och vad
som behövdes förbättras. Från testerna var jag mer intresserad av svaren från
fritextfrågorna. En användare nämnde att risken finns att en kan känna press
och prestationsångest när man jämförs med andra. Jag håller med om att det
finns en risk för det, men jag tror att det behövs en viss balans. Ibland behöver
man press för att prestera bättre men blir det för mycket press blir man inte bätt-
re. Det jag försökte förmedla med designen är att det inte handlar om att vara
bäst, utan mer om att förbättra sig själv. Topplistan som används ska inte visa
vilka som är de fem bästa utan vilka som har gjort förbättringar oberoende på
det totala resultatet. En användare som kanske har haft en dålig vecka men har
gjort en förbättring en annan dag ska placeras på listan det är för att ge upp-
muntran för bra arbete och förhoppningsvis ska det kännas bra att placeras på
listan. Det gemensamma målet är tanken att det ska kännas bra när man gör en
bra leverans, för att det bidrar till en hela grupp. När någon inte har levererat
bra så finns det en annan som har gjort det och därav påverkas inte målet av den
som inte kunde leverera. En användare tog upp en intressant punkt om hur man
får en användare att bli motiverad att använda systemet från första början. En
speliferingsdesign kommer aldrig att funka om användaren är tvingad att använ-
da systemet. Därför måste det vara frivilligt att använda systemet. Nuvarande
design förmodar att användaren är intresserad av systemet. De åtgärder som kan
göras är att diskutera med alla som ska använda systemet. Fråga vad de tycker
om spelifiering och vad de har för idéer. Jag tror att ha en eller två workshops
kan lösa detta. 
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6.2  Etiska och samhälleliga aspekter

De etiska aspekter man bör ha i åtanke med spelifiering är att om ett spelifie-
ringssystem tvingas på en användare kommer det att ha negativa konsekvenser
på användaren. Att alltid jämföras med andra kan leda till prestationsångest och
det leder till sämre resultat. Man måste vara försiktig med hur en topplista an-
vänds, någon som ligger längst ner kommer inte ha motivation att förbättras och
de som ligger på topp bryr sig mer om sitt egna bästa vilket leder till att de inte
hjälper andra för det kan leda till att de förlorar sin topplats. De som ligger i
mitten av listan belönas inte för bra arbete och har inte motivation att lägga tid
på att placeras på toppen av listan.

Ett exempel på där spelifiering inte har använts på rätt sätt hände vid två hotell i
Anaheim [26]. De anställda jobbade med tvätt. För att effektivisera deras arbete
installerade företaget skärmar på väggen som jämförde de anställdas arbetshas-
tighet som en topplista. Riktiga namn användes så att en anställd kunde se vem
som var snabbast. De anställda var inte nöjda med systemet och kallade det en
”elektronisk piska”.    

För de samhälleliga aspekterna om en skogsskördaroperatör fokuserar på att le-
verera kvalité kan företagen spara pengar på att inte behöva lagra stockar som
inte kan säljas till kund och för en skogsägare finns det nytta i att skogen beva-
ras och skördas i onödan.

6.3 Framtida arbete

Framtida arbete på projektet är att förbättra användarupplevelsedesignen, med 
andra ord UX-designen. Det kan vara att implementera animerade effekter eller 
menyer, så att det känns bättre när man navigerar runt.

Fler iterationer på spelifieringdesign och användbarhetstester bör utföras på 
projektet. Specifikt behövs det göras tester i rätt miljö och med rätt användar-
grupp, vilket är skogsskördaroperatörerna. Med fler tester kommer man fram 
till om nuvarande belöning är tillräcklig för att öka motivationen eller om det 
behövs något mer. Exempelvis är placering på topplistan eller uppnå 100% på 
framstegsmätaren tillräckligt tillfredsställande som en belöning.  

Fortsatt forskningen på arbetet kan vara att testa ett annat ramverk eller använda
andra spelifieringsmekaniker för att öka motivationen.
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Bilaga A: Användbarhetstest
Formulär
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Bilaga B: Pappersskisser
Skiss iteration 1
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Skiss iteration 2
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Bilaga C: Mockupdesign
Mockup-design, iteration 1

Mockup-design, iteration 2
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Bilaga D: Resultat från 
användbarhetstesterna
Användartest 1
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