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Sammanfattning
Idag behöver företag ständigt förbättra sig för att vara konkurrenskraftiga och
uppnå goda resultat. Gamification är ett koncept som implementeras av allt fler
företag för att öka motivationen hos anställda samt för att engagera dem så att
de arbetar efter verksamhetens mål, något som långsiktigt kan leda till ett
förbättrat resultat. Denna studie är baserad på ett fall hos ett internationellt ITkonsultbolag och deras kund som verkar inom skogsindustribranschen.
Konsultbolaget har utvecklat ett IT-system för kunden där några av
systemanvändarna är timmerbilschaufförer. Syftet med studien har varit att
undersöka möjligheter till att gamifiera det befintliga IT-systemet för att öka
systemanvändningen och uppmuntra till beteenden hos chaufförerna som går i
linje med kundföretagets mål. Vidare har målet med studien varit att följa ett
gamification-ramverk för att ta fram förslag på funktioner i systemet som kan
stödja dessa beteenden. Ramverket har använts i kombination med olika
metoder för datainsamling som exempelvis intervjuer och öppna enkätfrågor.
Användningen av ramverket har resulterat i fyra funktioner som kan
implementeras i systemet för att stödja vissa beteenden hos chaufförerna.
Samtliga funktioner ger på olika sätt återkoppling till användaren efter en utförd
handling, för att motivera till fortsatt användning. Innan implementering
rekommenderas dock vidtagande av åtgärder för att gamification-projektet ska
ha möjlighet att lyckas.
Nyckelord: gamification, spelifiering, gamification-ramverk, 6D, IT-system,
skogsindustri
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Abstract
Today, companies need to constantly improve in order to be competitive and
achieve good results. Gamification is a concept that is being implemented by
more and more companies to increase motivation for employees as well as to
engage them to work in a way that can help fulfil the goals of the company,
which in the long run can lead to improved results. This study is based on a
case with an international IT consulting company and their customer who
works in the forest industry. The consulting company has developed an IT
system for the customer, where timber car drivers are the system users among
others. The purpose of the study has been to explore the possibilities to gamify
the existing IT system in order to increase the system usage and encourage
certain behaviors of the drivers that are aligned with the customer’s goals.
Furthermore, the goal of the study has been to follow a gamification framework
to develop suggestions on features in the system that can support these
behaviors of the drivers. The framework has been used in combination with
different methods for data collection such as interviews and open
questionnaires. The use of the framework has resulted in four features that can
be implemented in the system to support certain behaviors of the drivers. All
features provide feedback to the user in different ways, following an action
taken, to motivate continued use. Prior to implementation however, it is
recommended that measures be taken to ensure that the gamification project is
able to succeed.
Keywords: gamification, gamification framework, 6D, IT system, forest
industry
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1

Inledning
Gamification1, som på svenska översätts till spelifiering, har under de senaste
åren fått mer och mer uppmärksamhet av omgivningen och blivit allt mer
aktuellt för företag att tillämpa för att nå sina uppsatta mål. Begreppet
härstammar från den digitala medieindustrin och började användas redan vid
2008. Men inte förrän under slutet av 2010 slog det igenom på riktigt, och idag
är det ett stort trendord inom företagsvärlden (Deterding et al., 2011).
Gamification handlar om att applicera speltänk och spelelement i miljöer som
normalt inte associeras med spel, som till exempel i ett IT-system, för att skapa
engagemang hos människor (Hunter & Werbach, 2012; Zichermann &
Cunningham, 2011; Deterding et al., 2011). Det finns idag flera exempel på
lyckade och väletablerade tjänster som är baserade på gamification (Deterding,
2012). En av dessa är Khan Academy som erbjuder kostnadsfria utbildningar
online och som gör lärandet roligare genom att bland annat visa användarna
vilka framsteg de gör (Morrison & DiSalvo, 2014). Ytterligare ett exempel är
träningstjänsten Nike Plus som syftar till att motivera människor till att springa
och röra på sig genom att bland annat låta användarna sätta upp egna mål och
tävla mot andra (Zichermann & Cunningham, 2011).
Det finns dock även en del misslyckade gamification-lösningar vilket bland
annat beror på bristfällig planering och på att det inte läggs ner tillräckligt med
resurser (Gartner, 2012; Kumar & Herger, 2013). Men om gamification
implementeras på rätt sätt finns möjlighet att bland annat öka motivationen och
produktiviteten hos medarbetare samt engagera dem så att de arbetar efter
verksamhetens mål, allt som i slutändan förhoppningsvis leder till ett förbättrat
resultat (Dale, 2014). Frågan är hur företag bör gå tillväga för att implementera
gamification på rätt sätt, och om det bara finns ett korrekt tillvägagångsätt
oavsett sammanhang och målgrupp. Många studier har gjorts på gamifiering av
system som används i skolsammanhang, och studierna har därför ofta haft fokus
på systemanvändning hos yngre personer vilka ingår i en generation som har
växt upp med enkel tillgång till IT. Av denna anledning är det intressant att
undersöka hur det är möjligt att gamifiera ett system som används i en helt
annan kontext och av en helt annan målgrupp. Dessutom finns idag ett flertal
modeller och ramverk att följa för de som vill införa gamification i sitt företag,
men det som ofta saknas är information om hur dessa modeller och ramverk
fungerar i praktiken. Denna studie ämnar därför att undersöka hur det är möjligt
att, med hjälp av ett gamification-ramverk, gamifiera ett IT-system som används
av ett företag i skogsindustribranschen.

1

De engelska begreppen rörande gamification kommer främst att användas då dessa är de
ursprungliga uttrycken och används mest, samt eftersom det i vissa fall saknas svenska
motsvarigheter. I de fall det finns svenska begrepp kommer även de att användas ibland.
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1.1

Case
Studien baseras alltså på ett verkligt fall där samtliga parter involverade i
studien kommer att hållas anonyma efter deras önskemål. Den första av
parterna är ett internationellt IT-konsultbolag som levererar IT-lösningar till
olika kunder, framöver kommer de benämnas som konsultföretaget. Den andra
parten är kund till konsultföretaget och verkar inom skogsindustribranschen,
med anledning av detta kommer de vidare att benämnas som skogsbolaget eller
kunden. Konsultföretaget har utvecklat ett IT-system för kunden, närmare
bestämt ett transportstyrningssystem. Systemet ska bland annat hjälpa
chaufförer av timmerbilar att välja den bästa mottagningsplatsen för kortast
väntetid, där mottagningsplatser är de platser som tar emot timmer. Trots detta
visar det sig att flera av chaufförerna inte väljer den mottagningsplats som
rekommenderas av systemet. Det finns av denna anledning ett intresse att se
över möjligheten att använda gamification för att styra beteendet hos
chaufförerna. Detta för att kunden i sin tur ska kunna uppnå ett förbättrat
resultat i form av bland annat ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.

1.2

Syfte och mål
Syftet med studien är att undersöka möjligheter till att gamifiera ett IT-system
som används av ett företag inom skogsindustribranschen. Undersökningen
kommer att grunda sig på ett gamification-ramverk kallat 6D. Genom att följa
ramverket och ta stöd av forskning om gamification är förhoppningen att
studien ska bidra med ökad kunskap till forskningen och till företag som avser
att införa gamification i en liknande kontext.
Vidare är målet med studien att, genom att följa gamification-ramverket, ta fram
förslag på lämpliga funktioner i ett befintligt IT-system, där syftet med
funktionerna är att stödja ett beteende som går i linje med företagets mål. Med
detta som bakgrund ska följande fråga besvaras under studiens gång:
Hur kan ett transportstyrningssystem som används av ett företag inom
skogsindustribranschen gamifieras för att stödja ett beteende hos
systemanvändarna som går i linje med företagets mål?

1.3

Avgränsningar
Studien avgränsas till ett specifikt fall hos en av konsultföretagets kunder, där
en frågeställning ska besvaras. Vidare avgränsas studien ytterligare genom att
undersöka kundens transportstyrningssystem och den specifika delen i systemet
som chaufförerna använder i sitt dagliga arbete. Eftersom flera olika parter
använder systemet kommer endast timmerbilschaufförerna att benämnas som
systemanvändare.
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1.4

Översikt
Rapporten är disponerad enligt följande: Kapitel 2 innehåller relevanta teorier
och tidigare forskning inom området för att ge läsaren en bra grund i ämnet.
Även gamification-ramverket redogörs för i detta kapitel. Därefter följer kapitel
3 som presenterar metoden för undersökningen. Vidare presenteras resultatet
från datainsamlingen samt diskussioner kring användningen av ramverket i
kapitel 4. Slutligen i kapitel 5 presenteras studiens slutsatser.
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2

Teori
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studien. Först
presenteras begreppet gamification och dess beståndsdelar samt teori om vad
som motiverar människor. Därefter beskrivs en metod för att arbeta
användarcentrerat och slutligen presenteras gamification-ramverket 6D.

2.1

Gamification
Gamification som koncept har på kort tid fått ett stort genomslag på
arbetsmarknaden och allt fler företag väljer att implementera gamification med
syfte att uppnå önskvärda beteenden från anställda eller kunder. Försök till att
definiera gamification har gjorts och idag finns flera olika definitioner för
begreppet. Hunter och Werbach (2012) beskriver gamification som ”the use of
game elements and game-design techniques in non-game contexts”. Vidare
beskriver Deterding et al. (2011) gamification som ”the use of game design
elements in non-game contexts” medan Zichermann och Cunningham (2011)
menar att gamification är ”the process of game-thinking and game mechanics to
engage users and solve problems”. Det finns en viss skillnad i definitionerna
men gemensamt för samtliga är användandet av speltänk och spelelement för att
skapa engagemang. Då denna studie utgår från ett gamification-ramverk skapat
av Hunter och Werbach (2012) så är det naturligt att deras definition är den som
denna studie vilar på.
För att bättre förstå denna definition bryter Hunter och Werbach (2012) ner den
i dess ingående delar. De börjar med att beskriva game elements (spelelement)
som en verktygslåda för att skapa ett spel och drar paralleller till schack för att
beskriva det närmare. Spelelementen för schack inkluderar pjäserna, idén om att
ta motståndarens pjäser genom att flytta pjäserna samt att fånga motståndarens
kung. I detta fall är pjäserna objekt, förflyttningen är relationerna mellan
pjäserna och tillfångatagande av kungen är det som ska uppnås. Författarna
nämner vidare att om spelelementen i spelet ändras så skulle det inte längre
vara schack, utan något helt annat spel. Men med gamification däremot är det
uppmuntrat att faktiskt ändra och justera spelelementen för att uppnå specifika
företagsmål. Spelelementen beskrivs närmare i avsnitt 2.2.
Men gamification handlar om mer än att bara inkludera spelelement. Gamedesign techniques (speldesign) och non-game contexts (icke-spel kontexter) är
de andra ingående delarna i definitionen från Hunter och Werbach. Speldesign
handlar om spelets uppbyggnad, det vill säga om att bestämma vilka
spelelement som ska användas och om att skapa en spelupplevelse. Det handlar
med andra ord om alla aspekter av spel som kan göra dem engagerande,
beroendeframkallande och utmanande. Icke-spel kontexter innefattar miljöer
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som normalt inte associeras till spel, som till exempel arbetsmiljöer eller
skolmiljöer. (Hunter & Werbach, 2012)

2.2

Game elements
Hunter och Werbach (2012) beskriver spelelement som de specifika
egenskaperna hos spel som kan tillämpas i gamification. De nämner vidare att
det finns tre kategorier av spelelement inom gamification. Dessa är dynamics
(dynamik), mechanics (mekanik) samt components (komponenter). Figur 1
visar hierarkin över spelelementen.

Figur 1: Hierarki över spelelement (Hunter & Werbach, 2012)

2.2.1

Dynamics
Speldynamik refererar till de dolda strukturerna och mönstren i ett gamifierat
system och ligger på den högsta abstraktionsnivån i pyramiden. Med andra ord
är speldynamik helhetsaspekterna av ett gamifierat system. Av denna anledning
är det inte möjligt att direkt applicera speldynamik i ett gamifierat system men
är fortfarande viktigt att ta hänsyn till och hantera för att gamification ska
fungera effektivt. Speldynamik ska inte blandas ihop med spelregler då
spelregler är specifika för varje spel medan speldynamik återfinns i alla typer av
spel. (Hunter & Werbach, 2012)
Hunter och Werbach (2012) beskriver de viktigaste speldynamikerna där dessa
är constraints (restriktioner), emotions (känslor), narrative (berättande),
progression (framsteg) och relationships (relationer). Restriktioner handlar om
de begränsningar eller föreskrivna kompromisser som förekommer inom en
gamifierad lösning. Dynamiken känslor handlar om vad som driver människor
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till att använda en gamifierad lösning och som kan berika användarupplevelsen.
Nästa dynamik, berättande, är viktig för att ge spelaren en konsekvent och
löpande historia. Vidare handlar framsteg om hur spelaren utvecklas och
avancerar allt eftersom denne använder en gamifierad lösning. Den sista
dynamiken relationer innefattar de sociala interaktionerna som skapas i form av
kamratskap, status och osjälviskhet.
2.2.2

Mechanics
Spelmekanik beskrivs av Hunter och Werbach (2012) som de grundläggande
processerna som driver handlingen framåt och som skapar spelarengagemang.
Genom användning av spelmekanik kan de tidigare beskrivna speldynamikerna
uppnås då varje mekanik relaterar till minst en dynamik. De tio identifierade
typerna av spelmekanik är challenges (utmaningar), chance (slumpmässighet),
competition (konkurrens), cooperation (samarbete), feedback (återkoppling),
resource acquisition (anskaffning av resurser), rewards (belöningar),
transactions (transaktioner), turns (spelartur) och win states (vinst). Den första
mekaniken beskrivs som de utmaningar som kräver att spelaren anstränger sig
för att kunna lösa. Slumpmässighet handlar om de slumpmässiga element som
existerar för att belöna en spelare. Konkurrens och samarbete innebär, precis
som det låter, att spelarna tävlar mot varandra respektive att spelarna samarbetar
för att uppnå ett mål. Nästa mekanik, återkoppling, är information som spelaren
får avseende hur denne presterar. Anskaffning av resurser handlar om att
spelaren samlar på sig objekt som har ett värde i den gamifierade lösningen.
Vidare är belöningar sådant som en spelare får när denne uppnår något, till
exempel när ett mål uppnås. Transaktioner innebär de byten som kan
förekomma mellan spelarna. Den näst sista mekaniken, spelartur, handlar om de
regler som behandlar vems tur det är att spela. Slutligen innefattar den sista
mekaniken, vinst, de mål som spelarna strävar efter att uppnå.

2.2.3

Components
Spelkomponenter är den mest konkreta formen av spelelement. Precis som
speldynamikerna relaterar till spelmekanikerna så relaterar spelmekanikerna i
sin tur till spelkomponenterna. Nedan listas och beskrivs kort de femton
viktigaste spelkomponenterna (Hunter & Werbach, 2012):
1. Achievements (Prestationer): Fördefinierade mål som användaren kan
uppnå inom ramen av användandet.
2. Avatars (Avatarer): Visuell representation av spelarens karaktär.
3. Badges (Medaljer): Visuell representation av spelarens bedrifter.
4. Boss fights (Strider med ”bossar”): Svåra utmaningar som utförs för
att nå nästa nivå.
5. Collections (Samlingar): Uppsättningar av föremål eller medaljer som
spelaren kan samla på sig.
6
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6. Combats (Strider): Korta strider där spelarna tävlar mot varandra eller
mot en fiende.
7. Content unlocking (Upplåsning av innehåll): När spelare uppnår ett
mål kan denne ta del av mer innehåll.
8. Gifting (Gåvor): Möjlighet att dela med sig av resurser.
9. Leaderboards (Topplistor): Visar spelarnas progression och bedrifter i
form av en topplista.
10. Levels (Nivåer): Fördefinierade steg i en spelares progression.
11. Points (Poäng): Numeriska representationer av spelarens progression
genom spelet.
12. Quests (Sökande): Fördefinierade utmaningar som har tydliga mål och
utlovade belöningar.
13. Social graphs (Sociala grafer): Representationer av spelarens sociala
nätverk inom den gamifierade lösningen.
14. Teams (Lag): En grupp av spelare som tillsammans arbetar för att uppnå
ett gemensamt mål.
15. Virtual goods (Virtuella varor): Speltillgångar i form av virtuell eller
verklig valuta.

2.3

Motivation
Zichermann och Cunningham (2011) belyser att gamification handlar till 75
procent om psykologi och till 25 procent om teknologi. Att skapa förståelse för
psykologin bakom gamification och för vad som motiverar människor är därför
viktigt för att ett gamification-projekt ska bli lyckat (Mora et al., 2015).
Det finns två typer av motivation, inre och yttre. Inre motivation kommer
inifrån och handlar om att göra något för att aktiviteten i sig själv ger
tillfredsställelse medan yttre motivation är kopplat till resultatet som fås efter en
utförd aktivitet. Exempel på inre motivationsfaktorer är autonomi och
kompetens, det vill säga att känna kontroll och ansvar samt att känna sig
kompetent. Yttre faktorer är belöningar i form av exempelvis pengar eller poäng
i en gamifierad lösning, men kan även vara rädslor för att misslyckas eller
bestraffas (Zichermann & Cunningham, 2011; Strid, 2016).
Robson et al. (2015) samt Zichermann och Cunningham (2011) belyser vikten
av att använda både inre och yttre motivationsfaktorer för att kunna motivera
användare. För att användare ska vara engagerade och motiverade krävs alltså
inte bara yttre motivationsfaktorer som poäng och medaljer, vilket gamification
ofta förknippas med. De inre motivationsfaktorerna är minst lika viktiga för att
engagera användare under en längre tid.
7
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Edward Deci och Richard Ryan (2000) har utvecklat en teori om vad som driver
inre motivation. Teorin kallas för Self Determination Theory (SDT) och visar
att det finns tre utmärkande inre drivkrafter, utöver de grundläggande behoven
som exempelvis vatten, mat och sömn. Dessa är autonomy (autonomi),
competence (kompetens) och relatedness (samhörighet). Autonomi handlar om
att en individ behöver känna kontroll i allt vad den gör och ansvar för sina
handlingar genom att göra självständiga val. Den andra drivkraften, kompetens,
är att känna sig kompetent inom sitt område och effektiv i det man gör.
Samhörighet är den sista drivkraften och handlar om upplevelsen av att det vi
gör har en mening, att vi tillhör och bidrar till något som har ett värde. Vi får en
stark känsla av syfte, riktning och gemenskap.
De yttre belöningarna är som tidigare nämnt också viktiga att ta hänsyn till,
men alla former av yttre belöningar är inte optimala att använda. Dale (2011)
samt Zichermann och Cunningham (2011) talar exempelvis om att yttre
belöningar i form av pengar inte är en bra drivkraft att använda på grund av
olika anledningar. Genom att använda pengar kommer aktiviteten automatiskt
endast att handla om just pengar, och det finns därför stor risk att den inre
motivationen, som att känna sig stolt över ett bra jobb eller att samarbeta
tillsammans med andra, kan åsidosättas. Dessutom kan det vara svårt att avgöra
hur stor belöningen ska vara, för lite pengar kan anses vara förolämpande och
motivationssänkande, medan för mycket pengar kan skapa stress och förstöra
kreativiteten.
Dale (2014) menar att det enda sättet att hitta balansen mellan de inre och yttre
belöningarna som bör inkluderas i en gamifierad lösning är genom att involvera
användarna för att veta vad de motiveras av.

2.4

Design thinking
Design thinking är en metod som fokuserar på att arbeta användarcentrerat
genom hela innovationsprocessen för att utveckla innovativa lösningar. Många
gamification-ramverk bygger just på att jobba nära samt förstå användaren och
därför är det viktigt att skapa förståelse för en metod som exempelvis design
thinking som beskriver arbetsprocessen. Det användarcentrerade perspektivet
innebär att observera och prata med människor för att skapa förståelse och
identifiera behov samt att generera idéer och skapa prototyper så att dessa
kontinuerligt kan testas av användarna. Processen för design thinking är iterativ
och består normalt av fem faser. En mer ingående förklaring av faserna beskrivs
nedan (Gibbons, 2016):
 Empathize (Empatisera)
I denna fas handlar det om att skapa förståelse för användarna. Vad gör,
säger, tänker och känner användarna? Det bästa sättet att göra detta på är
genom att observera och prata med användarna.
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 Define (Definiera)
Genom insamlad information från den tidigare fasen är det nu möjligt
att se vilka problem användarna har. Det enda sättet att komma fram till
en användbar lösning är genom att definiera användarnas problem och
behov.
 Ideate (Generera idéer)
Under denna fas ligger fokus på att generera olika kreativa idéer och
lösningar för det givna problemet. Ett bra sätt att göra detta på är genom
brainstorming av olika idéer som senare kan byggas och testas.
 Prototype (Ta fram prototyper)
Här handlar det om att bygga prototyper baserat på de tidigare idéerna
för att senare kunna testa dessa och få kontinuerlig feedback från
användarna om vad som funkar bra respektive mindre bra.
 Test (Testa)
Genom att testa prototyperna och få feedback från användare genereras
kunskap både om användarna och de utformade lösningarna.

2.5

Gamification-ramverket 6D
Hunter och Werbach (2012) talar om möjligheten att använda speltänkande för
att motivera medarbetare och skapa engagerande upplevelser för att hjälpa
företag att nå sina mål. De har tillsammans utvecklat ett ramverk för hur man
kan gå tillväga och vad som behöver tas hänsyn till för att på bästa sätt införa
gamification i ett företag. Ramverket heter 6D och refererar till de sex stegen
som rekommenderas där samtliga börjar på bokstaven d.

2.5.1

Steg 1: Define business objectives
För att uppnå effektiv gamification är det essentiellt att förstå målen med det
gamifierade systemet. Om detta inte görs i början av ett gamification-projekt
finns stor risk att det kommer att misslyckas. Det första steget handlar därför
om att definiera vilka mål företaget har. Företag bör ställa frågan ”varför vill vi
införa gamification?” eller ”vad vill vi uppnå med gamification?”. Ett vanligt
misstag är att börja lista hur målen ska uppnås, i stället för de faktiska målen,
vilket är något som nästa steg handlar om. (Hunter och Werbach, 2012)
När målen är definierade bör samtliga mål listas och därefter rangordnas efter
hur viktiga de anses vara. Det som inte anses vara ett mål, utan snarare ett sätt
för att uppnå ett mål, bör elimineras från listan. Ett bra sätt att säkerställa att det
faktiskt är ett mål och inget annat är genom att för varje mål fråga sig själv om
gamification-projektet kan anses vara lyckat om endast det målet skulle uppnås.
Om svaret är ja så är man på rätt spår. Slutligen är det bra att skriva upp varför
de framtagna målen är viktiga att uppnå, det vill säga att motivera hur målen
kan gynna företaget. (Hunter och Werbach, 2012)
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2.5.2

Steg 2: Delineate target behavior
När målen är definierade riktas fokus på hur dessa ska uppnås. Det andra steget
innefattar därmed att specificera exakt vad man vill att användarna ska göra.
Dessa beteenden bör vara konkreta och specifika samt stödja och gå i linje med
företagets mål som definierades i det tidigare steget. Ett mål kan exempelvis
vara att öka försäljningen medan det önskade beteendet kan vara att besökare
ska spendera mer tid på att surfa runt på företagets webbplats. Sedan prioriteras
beteendena efter hur väl de antas kunna uppfylla företagets mål. (Hunter &
Werbach, 2012)
En annan viktig aspekt i detta steg är att bestämma hur samtliga beteenden ska
mätas och hur detta ska visas för användarna. Användarna behöver få
återkoppling om vad de gör så att de kan se sina framsteg. Ett exempel för att
mäta beteenden är genom att se hur aktivt användandet är per dag eller månad
eller hur bra användarna är på att dela saker med varandra. Att låta användaren
vinna är också ett sätt att ge återkoppling. Dock kan det vara problematiskt att
låta användaren vinna. Om till exempel vissa användare inte har vunnit, kan det
få dem att tappa motivationen till att fortsätta försöka vinna. Det är även
problematiskt för de som redan har vunnit eftersom det innebär att de inte
behöver försöka mer för att uppnå något, de har med andra ord inget mål kvar
att uppnå. Men det finns sätt att komma runt problematiken, bland annat genom
att inkludera dagliga eller månatliga tävlingar där vinsten är prestationen i sig
själv. (Hunter & Werbach, 2012)

2.5.3

Steg 3: Describe your players
Vilka är de personer som ska använda det gamifierade systemet? Vad kan
motivera användarna? Detta är exempel på frågor som uppkommer i nästa steg.
Genom att lära känna användarna så är det möjligt att bättre veta vad som
motiverar dem, om det till exempel är yttre eller inre motivation som driver
dem. Dessutom bör en förståelse skapas för vad som får användarna att tappa
motivationen till att göra något, det kan till exempel bero på brist på vilja eller
brist på förmåga. Vidare är det viktigt att ta reda på mer om spelarnas demografi
och psykografi. Exempel på demografi är ålder, kön, yrke och utbildning medan
exempel på psykografi är värderingar, intressen, attityder och beteenden.
(Hunter & Werbach, 2012)
Spelforskaren Richard Bartle utvecklade under 1980-talet en modell för att dela
in användare i olika kategorier eller spelartyper. Dock var detta inte en modell
avsedd för alla typer av spel eller användargrupper, men har ändå använts under
flera år och används fortfarande idag för att förstå varför människor tycker om
att spela. Det finns fyra spelartyper och dessa presenteras nedan (Hunter &
Werbach, 2012):
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Killers: Användare som är tävlingsinriktade och vill vara bäst i allt de
gör.



Socializers: Användare som föredrar att interagera och samarbeta med
andra.



Achievers: Användare som tycker om att prestera och uppnå mål.



Explorers: Användare som tycker om att utforska, lära sig och upptäcka
nya saker.

Eftersom användare oftast inte kan placeras i endast en av dessa kategorier är de
bästa gamifierade systemen de som tar hänsyn till samtliga spelartyper. (Hunter
& Werbach, 2012)
Hunter och Werbach (2012) nämner vidare att det finns fördelar med att skapa
fiktiva personer som representerar de typiska användarna. Författarna benämner
dessa fiktiva personer som avatarer, men ett annat väletablerat begrepp är
personas (Preece et al., 2015). För dessa fiktiva personer skapas ett påhittat
namn och en kort historia. Genom att ha en eller ett flertal avatarer eller
personas som representerar de riktiga användarna är det möjligt att kontinuerligt
under gamification-processen gå tillbaka till dessa för att bättre förstå hur
systemet ska designas för att passa användarna.
2.5.4

Steg 4: Devise activity loops
Gamifierade system behöver ha activity loops (aktivitetscykler) för att de ska
fortsätta vara intressanta för användarna. Cyklerna kan delas in i engagement
loops (engagemangsloopar) och progression stairs (progressionsstegar).
Engagemangsloopar beskriver på mikronivå vad spelarna gör, varför de gör det
och vad systemet gör som svar. Genom att skapa motivation hos en användare
kommer användaren att utföra en handling. När en handling är utförd kommer
systemet generera feedback till användaren, som till exempel tilldelning av
poäng, där detta i sin tur kommer att skapa motivation hos spelaren igen
(Hunter & Werbach, 2012). Figur 2 visar den typiska engagemangsloopen.

Figur 2: Engagemangsloop (Hunter & Werbach, 2012)
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Progressionsstegar beskriver hur användarna avancerar på makronivå, se figur
3. Dessa är viktiga eftersom användaren förmodligen kommer att bli uttråkad
om spelupplevelsen är exakt likadan hela tiden. Att uppnå nya nivåer i spel är
exempel på progression. Spelarresan i ett gamifierat system kan vara en samling
av kortsiktiga uppdrag och långsiktiga mål, som är en del av progressionen. Det
första steget i progressionen kallas för onboarding och handlar om att få
användaren att börja använda den gamifierade lösningen, därefter bör
svårigheten öka i jämn takt. I spel finns det ofta ett slutgiltigt test i form av en
”boss” som ska avklaras innan en ny nivå kan uppnås. Dock finns det ingen
sådan boss i ett gamifierat system, utan där handlar det mer om att skapa
utmaningar som användarna ska klara av för att de ska känna sig stolta över att
ha klarat av dem. (Hunter & Werbach, 2012)

Figur 3: Progressionsstege (Hunter & Werbach, 2012)

2.5.5

Steg 5: Don’t forget the fun
Innan implementering av det gamifierade systemet behöver man se till att det
faktiskt är roligt att använda systemet, utifrån användarnas perspektiv. Om
användarna uppfattar systemet som roligt är chansen större att de faktiskt vill
använda systemet. Genom att fråga sig själv om spelarna kan tänka sig att
fortsätta vara engagerade i det gamifierade systemet om det endast skulle finnas
inre motivationsfaktorer blir det enklare att veta om systemet uppfattas som
roligt eller inte. (Hunter & Werbach, 2012)
Då detta steg är mer abstrakt än de övriga är det svårt att beskriva vad som kan
göras konkret för att inkorporera glädje och roliga aspekter i systemet. Dock har
Nicole Lazarro definierat fyra kategorier av ”nöjen” som kan vara värda att
tänka över (Hunter & Werbach, 2012; Lazarro, 2004):


Hard fun (Svårt roligt): Denna kategori handlar om nöjen som är
utmanande. Det roliga är därför att utvecklas och lyckas med något.



Easy fun (Enkelt roligt): Easy fun handlar om avslappnat nöje, med
andra ord om att göra något för att det är kravlöst och roligt i sig självt.
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Experimental fun (Experimentellt roligt): Begreppet experimental fun
syftar till att det är roligt att upptäcka och lära sig nya saker.



Social fun (Socialt roligt): Social fun handlar om att det är roligt att
interagera och samarbeta med andra.

Det gamifierade systemet bör vara flexibelt och erbjuda samtliga typer av nöjen
för att tilltala alla spelartyper. Att veta om användarna uppfattar systemet som
engagerande och roligt att använda går endast att svara på genom att fråga dem
och att arbeta iterativt, alltså genom att bygga, testa och förbättra genom en
noggrann designprocess. (Hunter & Werbach, 2012)
2.5.6

Steg 6: Deploy appropriate tools
Slutligen är det dags för implementering genom att välja och använda de
lämpliga spelmekanikerna och spelkomponenterna för att koda dem i systemet.
Genom att följa samtliga steg i ramverket har en del spelmekaniker och
spelkomponenter antagligen redan identifierats, här handlar det egentligen om
att knyta ihop säcken och skapa den övergripande upplevelsen för användarna.
Genom att även jobba iterativt och låta användarna testa systemet, så ökar
chanserna till att hitta de lämpliga verktygen och uppnå den önskade
beteendeförändringen hos användarna. (Hunter & Werbach, 2012)
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3

Metod
I följande avsnitt beskrivs först studiens övergripande metodansats och dess
forskningsdesign. Därefter presenteras de datainsamlingsmetoder som använts
samt hur insamlat data har analyserats. Slutligen beskrivs hur hänsyn tagits till
de olika kriterierna som är eftersträvansvärda inom kvalitativ forskning samt till
huvudkraven inom vetenskaplig forskning.

3.1

Övergripande metodansats
Forskning kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ och vad som avgör detta
är ofta vilket syfte studien har. Genom kvalitativa studier vill forskaren skapa
en djupare förståelse för ett specifikt problem, en händelse eller situation medan
kvantitativa studier fokuserar på information som kan värderas numeriskt. Av
denna anledning är intervjuer och observationer exempel på forskningsmetoder
som ofta används inom kvalitativa studier medan enkäter ofta används i
kvantitativa studier. (Björklund & Paulsson, 2012)
Vidare beskriver Bryman (2018) att kvantitativ forskning har ett deduktivt
angreppssätt medan kvalitativ forskning betonar ett induktivt angreppssätt. Vid
ett deduktivt angreppssätt formulerar forskaren hypoteser utifrån teorier eller
modeller och försöker sedan verifiera hypoteserna med hjälp av insamlade fakta
från verkligheten. Det induktiva angreppssättet däremot innebär att forskaren
försöker hitta mönster utifrån verkligheten som därefter kan sammanfattas i
modeller och teorier. Forskning kan även ha ett abduktivt angreppsätt vilket är
en kombination av deduktion och induktion (Björklund & Paulsson, 2012).
Då fokus för denna studie har varit att skapa en djupare förståelse för hur
spelelement kan appliceras i ett IT-system för att stödja vissa beteenden, och att
skapa förståelse för användarna av IT-systemet, så har det varit naturligt att
bedriva en kvalitativ forskning. Studien har utgått från gamification-ramverket
6D, skapat av Hunter och Werbach, för att kunna besvara forskningsfrågan.
Mora et al. (2015) belyser att ramverket är det mest välkända och att många
andra ramverk bygger på just 6D. Av denna anledning, och då ramverket
förespråkats av en kunnig inom området, föll valet på 6D.

3.2

Forskningsdesign
Forskningsdesignen kan beskrivas som ramen för insamling och analys av data.
För denna studie är den valda forskningsdesignen fallstudie. En fallstudie
innebär att ett specifikt fall, där ett fall kan vara till exempel en individ, en
grupp eller en organisation, undersöks i detalj (Bryman, 2018). Syftet med en
fallstudie är således att skapa en djupare förståelse för händelser, processer eller
erfarenheter som förekommer i ett specifikt fall (Denscombe, 2014).
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För denna studie har ett specifikt IT-system och dess användare undersökts
närmare med hjälp av bland annat intervjuer och interna dokument, med syftet
att skapa en förståelse för vilka användarna är samt för hur de använder
systemet.

3.3

Insamling av data
Som ett första steg i arbetet har information samlats in om gamification och
ramverket genom att läsa och granska både litteratur och vetenskapliga artiklar.
Detta gjordes för att skapa en övergripande förståelse för ämnet och för att
arbetet skulle ha en bra grund att stå på. Dessutom har interna dokument samt
IT-systemet i fråga undersökts närmare för att skapa förståelse för hur systemet
fungerar och hur det är tänkt att användas. För de olika stegen i ramverket har
data samlats in genom öppna enkätfrågor och intervjuer, där störst fokus har
lagts på intervjuerna. De öppna enkätfrågorna har valts som en
datainsamlingsmetod för att samla in information om målen med gamification
och de önskade beteendena hos användarna. De öppna enkätfrågorna återfinns i
bilaga 1. Vidare har intervjuer valts som en datainsamlingsmetod eftersom
studiens syfte bäst uppfylls genom att undersöka det specifika fallet på ett
närmare plan. Genom att ta reda på mer om och ”lära känna”
timmerbilschaufförerna kan en djupare förståelse för vad de tycker, tänker och
känner skapas. Något som kan vara svårt att samla in vid exempelvis en
enkätundersökning. Denscombe (2014) nämner att intervjuer är en fördelaktig
metod att använda när forskaren vill samla in data som innehåller
respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer, vilket stämmer överens med
målet för intervjuerna i denna studie.
En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad.
Strukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår från ett i förväg fastställt
frågeschema där frågorna följer en viss ordning, är specifika och
svarsalternativen är begränsade. En semistrukturerad intervju har en mer
flexibel karaktär än den strukturerade. Forskaren har visserligen ett
frågeschema med förberedda frågor men tillåter även frågor som avviker från
det initiala frågeschemat, som exempelvis uppföljningsfrågor. Vidare brukar
frågorna också vara mer allmänt formulerade och svaren mer öppna eftersom
det är viktigt att respondenten får chans att utveckla sina synpunkter. Vid
ostrukturerade intervjuer läggs ännu mer fokus på respondentens synpunkter
och tankar. Forskaren har oftast en uppsättning teman eller ämnen som
intervjun är tänkt ska täcka och blandar sig i så lite som möjligt. (Bryman,
2018; Denscombe, 2014)
För denna studie har främst semistrukturerade intervjuer utförts då syftet med
intervjuerna dels har varit att skapa förståelse för timmerbilschaufförerna och
deras användning av systemet utifrån givna frågor, men även att hitta andra
intressanta områden och frågeställningar utifrån vad de väljer att ta upp.
Därmed uteslöts de strukturerade intervjuerna eftersom det har varit viktigt att
kunna ställa följdfrågor, låta respondenterna svara med sina egna ord och låta
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dem ”styra” innehållet på intervjuerna, som nämns ovan. Vidare har även ett
antal ostrukturerade intervjuer utförts vid behov, med medarbetare på
konsultföretaget, för att snabbt och enkelt skapa förståelse för bland annat hur
transportstyringssystemet i fråga fungerar och hur det är tänkt att användas av
timmerbilschaufförerna.
3.3.1

Intervjuguide
Intervjufrågorna i intervjuguiden har uppdaterats allt eftersom intervjuerna
utförts tack vare att nya insikter kontinuerligt har skapats. Till en början
utformades intervjuguiden med hjälp av litteratur inom området gamification.
Genom att skapa förståelse för vad som är viktigt att ta reda på gällande
användarna av ett gamifierat system, kunde relevanta frågor formuleras. Vidare
utnyttjades litteratur om vetenskapliga metoder med goda råd vid utformande
av intervjufrågor. Preece et al. (2015) samt Bryman (2018) beskriver bland
annat att det är fördelaktigt att ha enkla och neutrala frågor och menar med
detta att undvika sammansatta meningar då de kan vara förvirrande samt att inte
ställa ledande frågor. Som ett sista steg innan intervjuerna utfördes diskuterades
frågorna tillsammans med en expert inom user experience (UX) på
konsultföretaget och dessutom skickades frågorna till en gamification-expert på
samma företag för att säkerställa deras relevans. Intervjuguiden med de
slutgiltiga frågorna återfinns i bilaga 2.

3.3.2

Urval
Urvalet för studien har varit målstyrt vilket enligt Bryman (2018) innebär att
välja undersökningsdeltagare som är berörda av eller har kunskap om det
studien syftar till att undersöka. I detta fall alltså gamification och det specifika
IT-systemet. Vidare har det målstyrda urvalet varit ett snöbollsurval.
Snöbollsurval innebär att de relevanta personerna som intervjuas i ett första
skede föreslår andra lämpliga deltagare som har erfarenheter eller egenskaper
som är av betydelse för undersökningen (Bryman, 2018). Snöbollsurvalet
möjliggjorde att på kort tid hitta respondenter som hade möjlighet att ställa upp,
något som var fördelaktigt med tanke på studiens tidsbegränsning. Bryman
(2018) nämner att en fördel med att använda snöbollsurval är att kunna hitta
eventuella samband mellan individer i ett nätverk medan Denscombe (2014)
vidare belyser att en fördel är att det är enkelt att hitta ett rimligt antal
intervjupersoner, speciellt när det gäller småskaliga forskningsprojekt.
Hur stort urvalet ska vara i en kvalitativ undersökning beror på. Enligt Bryman
(2018) har forskare delade meningar gällande urvalsstorleken. Medan vissa
nämner att minst 60 intervjuer bör utföras för att säkerställa hållbara slutsatser,
menar andra att urvalet inte bör uppgå till mer än 20 personer för att på så sätt
öka möjligheten att skapa en nära situation med undersökningsdeltagarna och få
fram detaljerade data. Vidare beskriver Bryman (2018) att det viktigaste att ta
hänsyn till i en sådan fråga är att det är möjligt att själv kunna argumentera för
den valda urvalsstorleken, i stället för att basera detta på vad andra anser är en
lämplig urvalsstorlek. Med detta sagt tillfrågades fem personer om möjlighet att
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medverka på en intervju. Storleken på urvalet valdes för att hinna med
transkribering och analys av insamlat data under studiens tidsbegränsning.
Slutgiltigt antal respondenter uppgick till tre personer där åldern på
respondenterna är 24, 31 respektive 33 år.

3.4

Analys av data
I kvalitativ analys är det vanligt att först försöka skaffa sig ett helhetsintryck av
insamlat data och leta efter mönster. Därefter finns det flera vägar att ta för att
närmare analysera data (Preece et al., 2015). För denna studie har bearbetning
och analys av det insamlade intervjumaterialet inspirerats av
meningskoncentrering, vilket är en metod som i stora drag innebär att långa
intervjutexter omformuleras till kortare och mer koncentrerade meningar
(Olsson & Sörensen, 2011).
Som ett första steg för att kunna bearbeta samt analysera intervjuerna har de,
med respondenternas samtycke, spelats in. De inspelade intervjuerna har i
efterhand lyssnats igenom för att skapa en helhetsbild av materialet och de har
även transkriberats, vilket innebär att intervjuerna har skrivits ut ordagrant.
Detta gjordes för att förenkla databearbetningen och analysen eftersom det är
enklare att hantera intervjumaterial om det är i textform. Ytterligare en fördel
med att intervjuerna spelades in var att det gjorde det möjligt att
uppmärksamma både vad informanterna sa och hur de sa det, genom att fokus
inte behövde läggas på att föra anteckningar (Bryman, 2018). Enligt
Denscombe (2014) finns det däremot en risk med att spela in intervjuer då det
kan hämma undersökningsdeltagarna. När denna risk vägdes mot fördelarna
togs dock ett beslut om att, i den mån det var möjligt, ändå spela in
intervjuerna.
Hur stor del av ett insamlat material som bör transkriberas beror på hur data ska
användas. Om det är den faktiska informationen i en intervju som är intressant
så är det i vissa fall inte nödvändigt att transkribera hela intervjun. Det kan
räcka med att transkribera små extrakt av intervjun som kan användas som citat
för att belysa något särskilt (Denscombe, 2014). Även Bryman (2018)
konstaterar att det i vissa fall kan vara klokt att transkribera delar av en intervju,
till exempel om svaren inte är relevanta för forskningstemat. Därför föreslås att
forskaren lyssnar på intervjuerna minst en gång innan transkribering för att på
så sätt se huruvida hela intervjun är viktig och relevant eller endast delar av
den, vilket var något som gjordes för denna studie. Och just eftersom delar av
det som sades under intervjuerna inte var relevant för studiens syfte, samt på
grund av tidsbegränsningar, så har endast vissa delar av intervjuerna
transkriberats. Utifrån det transkriberade textmaterialet har sedan meningar och
citat valts ut och kopplats till relevanta områden för studien där dessa områden
är systemanvändning samt spelartyper och motivation.
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3.5

Metoddiskussion
Inom vetenskaplig forskning talas det ofta om ett antal kriterier som forskare
bör sträva efter att uppnå. Dessa är bland annat en studies validitet, reliabilitet
samt objektivitet. Björklund och Paulsson (2012) beskriver validitet som ”i
vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta” och reliabilitet
som ”i vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar
undersökningen”. Vidare beskriver de objektivitet som ”i vilken utsträckning
värderingar påverkar studien”. Många forskare för dock en diskussion om hur
pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar och menar att de
behöver anpassas till den kvalitativa forskningen. Därför används ibland fyra
alternativa kriterier där större delen av dem är motsvarigheter till de tre tidigare
nämnda kriterierna (Bryman, 2018; Denscombe, 2014).
Begreppet trovärdighet är en motsvarighet till validitet och handlar om i vilken
mån forskare kan visa och säkerställa att forskningen har utförts i enlighet med
god praxis. Att skapa trovärdighet i resultaten kan göras på olika sätt. Då denna
studie grundar sig i empirisk data som granskas i detalj skapas en stabil grund
för att dra slutsatser. Enligt Denscombe (2014) bidrar detta till studiens
trovärdighet. Vidare har datatriangulering, det vill säga användning av flera
olika källor, både i form av flera respondenter och böcker, använts för att
ytterligare stärka trovärdigheten. Att stärka trovärdigheten på detta sätt är något
som Denscombe (2014), Björklund och Paulsson (2012) samt Bryman (2018)
betonar. Ytterligare hänsyn har tagits till kriteriet genom försök till att validera
intervjufrågorna genom att rådgöra med både en UX-expert och en
gamification-expert om frågornas relevans. Att använda respondentvalidering är
ytterligare ett bra sätt för att stärka trovärdigheten (Bryman, 2018; Denscombe,
2014). Studiens trovärdighet hade därför kunnat stärkas än mer genom att be
respondenterna kolla igenom ett transkript, för att se huruvida de tycker att
innehållet återspeglar det som sades under intervjun eller inte. Dock ställdes
”checkfrågor” i stilen ”Har jag förstått dig rätt i att du menar såhär…” för att
försöka säkerställa att svaret uppfattats på rätt sätt.
Då det är svårt att uppnå en hög nivå av reliabilitet, på grund av att sociala
miljöer är ombytliga, kan kriteriet pålitlighet användas i stället. Pålitlighet
handlar om hur väl forskare dokumenterar forskningsprocessen, alltså hur de
beskriver och motiverar olika val i undersökningen. Detta görs för att andra ska
kunna bedöma hur pass väletablerade procedurerna och rimliga valen är
(Bryman, 2018; Denscombe, 2014). Med detta sagt har det varit viktigt att
tydligt beskriva och motivera metoder samt användningen av gamificationramverket för att försöka stärka studiens pålitlighet.
Denscombe (2014) menar att det inte finns någon forskning som är opåverkad
av dem som genomför forskningen bland annat då kvalitativ data är en produkt
av forskarens tolkningsprocess. En studies objektivitet relaterar till begreppet
bekräftelsebarhet och handlar om i vilken grad forskningens resultat är
opåverkad av forskarens egna värderingar. Denna studies objektivitet har stärkts
bland annat genom försök till att inte ställa ledande frågor till respondenterna
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under intervjuerna, genom att återge exakta citat från intervjuerna, samt genom
att tydligt beskriva samt motivera valt tillvägagångssätt för studien.
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning upptäckter skulle kunna
överföras till andra liknande fall. Genom att tillhandahålla detaljrika
beskrivningar om det specifika fallet som studeras kan forskningens läsare
bedöma i vilken mån resultaten är överförbara till andra fall (Bryman, 2018;
Denscombe, 2014). Detta kriterium har tagits hänsyn till på liknande sätt som
för föregående kriterium. Genom att beskriva det specifika fallet för denna
studie är förhoppningen just att resultaten och slutsatserna ska kunna överföras
till jämförbara fall.

3.6

Etiska överväganden
Inom vetenskaplig forskning finns fyra allmänna huvudkrav som forskare bör ta
hänsyn till. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att sammanfatta de två
förstnämnda kraven så handlar dem främst om att undersökningsdeltagarna ska
informeras om forskningsuppgiftens syfte så att de är väl medvetna om detta
samt att de själva får bestämma över sin medverkan. De övriga kraven handlar i
stora drag om att alla insamlade uppgifter om undersökningsdeltagarna ska vara
konfidentiella och att de endast får användas för forskningsändamål.
(Vetenskapsrådet, 2002)
Hänsyn till ovan presenterade riktlinjer för vetenskaplig forskning har tagits på
olika sätt. Inför intervjuerna underrättades undersökningsdeltagarna om
studiens syfte och de fick välja om de ville att intervjun skulle spelas in eller
inte. Vidare presenterades deltagarna med information om att allt insamlat
material behandlas konfidentiellt och att det endast används för studien i fråga.
De informerades även om att en avidentifiering görs så att det inte är möjligt att
härleda resultatet till dem samt att deltagandet var helt frivilligt och att de
därför när som helst kunde välja att avstå att svara på en fråga eller att avsluta
intervjun.
Dessutom har hänsyn tagits till konsultföretagets önskemål om att hålla
samtliga involverade parter anonyma, som tidigare nämnts. Detta innebär bland
annat att vissa källor är sekretessbelagda och vidare att inga namn på
medarbetare inom konsultföretaget anges i rapporten.
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4

Genomförande
Då arbetet inte följt en linjär process utan mer en iterativ process har det blivit
naturligt att i följande kapitel inkludera resultat från datainsamlingarna och föra
en diskussion kring användningen av ramverket då det anses förenkla läsarens
förståelse av det iterativa arbetet.

4.1

Transportstyrningssystemet
Transportstyrningssystemet är framtaget för att förbättra styrning av kundens
transporter och vidare även för att öka effektiviteten i transportkedjan genom att
all operativ information i logistikkedjan synliggörs i realtid för samtliga
inblandade parter. Bland annat väglager, det vill säga virke på lagerplatserna,
och lastbilarnas position visas i realtid samt när stängning av industrier sker.
Exempel på inblandade parter är transportledare, områdesansvariga åkerier och
lastbilscentraler. (Sekretessbelagd källa, 2014b)

4.1.1

Användarhandledning
Användarhandledningen beskriver hur det är tänkt att timmerbilschaufförerna
ska använda systemet i sitt dagliga arbete. Beskrivningen nedan följer en enkel
process och tar inte hänsyn till samtliga tillgängliga funktioner och möjliga steg
i systemet, detta för att skapa en lättöverskådlig bild över hur systemet är tänkt
att användas.
Fordonssystemet är den del av transportstyrningssystemet som chaufförerna
främst använder i sitt arbete. När användaren startar fordonssystemet kommer
denne att kunna se samtliga fordon som hen är behörig till. För att gå vidare ska
användaren markera ett fordon och klicka på ”Välj fordon”. (Sekretessbelagd
källa, 2014a)
I ett nästa steg ska en avisering göras vilket innebär att användaren anger vilket
virke som ska köras från en lagerplats i skogen, också kallat avlägg, till en
mottagningsplats som antingen är en industri eller en mellanlagringsplats.
Användaren får först upp en lista med lagerplatser att välja mellan och kan
markera den lagerplats som hen ska köra till och klicka på ”Avisera”. Därefter
kan användaren se samtliga mottagningsplatser som tar emot lagerplatsens
sortiment och välja en av dessa genom att markera en mottagningsplats. Genom
att därefter klicka på ”Avisera” ännu en gång får användaren fylla i planerad
kvantitet, ankomsttid alternativt tid kvar till lagerplatsen respektive till
mottagningsplatsen och sedan klicka på ”Spara”, detta illustreras i figur 3. När
aviseringen är färdig kan användaren trycka på ”Starta rutt” och status på
aviseringen blir då ”Preliminär”. (Sekretessbelagd källa, 2014a)
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Figur 3: Ifyllnad av diverse uppgifter vid avisering (Källa:
Transportstyrningssystemet)

Väl framme vid lagerplatsen trycker användaren på ”Lasta” och får möjlighet
att korrigera avvikelser från den första aviseringen, i form av lastad kvantitet
och ankomsttid alternativt tid kvar till mottagningsplatsen, se figur 4. Dessutom
finns möjlighet att ange hur mycket virke som finns kvar på lagerplatsen, hur
lastning ska ske och i vissa fall även var virket ska mätas. Användaren behöver
även välja var på släpet virket ska placeras. När lastningen är gjord och
användaren har klickat på ”Spara” ändras statusen på aviseringen från
”Preliminär” till ”På väg”. (Sekretessbelagd källa, 2014a)

Figur 4: Korrigering och ifyllnad av ytterligare uppgifter vid avisering (Källa:
Transportstyrningssystemet)

Sista steget är att skicka in en anmälan om att bilen är framme vid mätplatsen,
där virket alltså ska mätas, genom att trycka på ”Anmäl ankomst”. När virket
sedan är mätt och lossat kan användaren trycka på ”Lossa”. Användaren har
därefter möjlighet att göra en ny avisering genom att antingen välja en ny rutt
eller att upprepa samma rutt. Väljer användaren att göra en ny rutt så upprepas
samma steg igen från och med val av lagerplats, men väljer användaren i stället
att upprepa rutten så kommer hen att hamna i steget för att ange ankomsttid
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alternativt tid kvar till lagerplatsen respektive till mottagningsplatsen.
(Sekretessbelagd källa, 2014a)
4.1.1.1 Övriga funktioner
Aviseringsläget är en funktion som visar aviserade ankomster till
mottagningsplatserna, se figur 5. Med andra ord visas när chaufförerna kommer
vara framme på de olika mottagningsplatserna, så att alla som använder
systemet kan se detta. För varje mottagningsplats visas tider med en halvtimmes
mellanrum där tiderna antingen är gröna, gula eller röda. Grön färg innebär att
det inte är någon kö, gul färg betyder att kapacitetsgränsen är nådd och att nästa
bil kommer att skapa kö och röd färg indikerar att det är kö på
mottagningsplatsen. Vidare innebär grå färg att mottagningsplatsen är stängd
eller att truckarna har paus och svart färg att mottagningsplatsen är stängd. Det
finns även möjlighet att se en detaljvy av hur läget ser ut under de kommande
tre eller 24 timmarna på mottagningsplatsen och dessutom finns möjlighet att
via webbkamera se hur läget ser ut på vissa av mottagningsplatserna.
(Sekretessbelagd källa, 2014a)

Figur 5: Aviseringsläget (Källa: Transportstyrningssystemet)

En annan funktion som finns tillgänglig för användarna är kartan som bland
annat är till för att hjälpa till med navigeringen. I kartan kan användarna se
bland annat sin position och lagerplatser. De bilar som har startat en rutt
kommer att synas i kartan i form av en symbol. De bilar som har en preliminär
avisering visas med en lila symbol och de som är på väg till mottagningsplatsen
visas med en röd symbol. (Sekretessbelagd källa, 2014a)

4.2

Gamification-ramverket 6D
Då processen för att ta fram förslag på funktioner som sagt varit iterativ och då
vissa steg i ramverket utförts parallellt kommer följande avsnitt om
användningen av ramverket inte att följa ramverkets ordningsföljd.

4.2.1

Steg 1 och 2
Konsultföretaget tillfrågades om vilka mål de kan se uppfyllas med hjälp av
gamification och vilka önskade beteenden de vill se hos användarna för att
uppnå målen. Frågorna gällande mål och önskade beteenden utgick från
ramverkets riktlinjer för identifiering av mål och beteenden och skickades via
mejl till en projektledare på konsultföretaget. Det övergripande målet
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definierades av projektledaren som ”Att öka viljan till användning av systemet
och locka användarna att göra rätt”. Vidare fastställdes ett antal mätbara delmål,
dessa presenteras nedan och är listade efter hur viktiga de anses vara, där 1 är
viktigast (Anonym källa, mejlkontakt 2018-05-16):
1. Att användarna planerar sin körning så att de inte hamnar i kö.
2. Att användarna uppfyller sina kvoter.
3. Att användarna anger rätt volym.
4. Att användarna använder systemet på rätt sätt.
5. Att användarna anger rätt ankomsttid.
Dessutom ombads konsultföretaget att motivera varför respektive mål anses
viktigt att uppnå. Det första målet motiveras med att kötider kostar pengar på
grund av stillastående, är dåligt för miljön och ger en lägre verkningsgrad. Det
andra målet anses viktigt att uppnå eftersom industriernas behov inte kan
tillgodoses om användarna inte uppfyller sina tilldelade kvoter, det vill säga om
de levererar för mycket eller för lite virke till industrierna. Mål tre och fem
anses viktiga eftersom systemet samt väglagrena blir missvisande om tid eller
volym inte anges korrekt. På samma sätt anses det fjärde målet vara viktigt
eftersom systemet kan bli missvisande för andra om användarna till exempel
inte aviserar i rätt tid eller ordning. (Anonym källa, mejlkontakt 2018-05-16)
För att stödja samtliga delmål identifierade konsultföretaget ett beteende för
respektive delmål som de önskar se hos användarna för att uppnå målen.
Samtliga beteenden presenteras nedan (Anonym källa, mejlkontakt 2018-0516):
1. Välja mottagningsplatser där det inte är kö.
2. Planera sin körning av olika sortiment mot olika mottagningsplatser
utifrån av systemet angivna värden.
3. Lägga mer energi på att ange rätt volym.
4. Följa applikationens process och inte göra saker i efterhand.
5. Lägga mer energi på att ange rätt tid.
Ett antal följdfrågor ställdes till konsultföretaget för att säkerställa att svaren
uppfattats på rätt sätt. Bland annat ställdes frågan om vad som menas med målet
”Att användarna planerar sin körning så att de inte hamnar i kö” eftersom
”planera sin körning” kan definieras på olika sätt. Projektledaren på
konsultföretaget förklarar med att detta främst handlar om att använda
aviseringsläget men att det även finns andra faktorer förarna behöver ta hänsyn
till när de planerar sin körning. Förarna behöver till exempel se över vilken typ
av sortiment som finns på lagerplatserna, hur gammalt virket är och hur behovet
ser ut på industrierna. Projektledaren belyser vidare att det ibland kan vara rätt
att avisera mot en mottagningsplats med kö om en viss industri har ett akut
behov. (Anonym källa, mejlkontakt 2018-05-18)
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Dessutom ställdes en fråga om vad det innebär att användarna inte aviserar i rätt
tid eller ordning. Konsultföretaget menar att systemet idag inte tvingar
användaren att avisera i rätt ordning eftersom detta är svårt att göra. Idag kan
användaren i princip hämta virke i skogen, sedan åka till mottagningsplatsen
och därefter göra aviseringen precis innan virket ska mätas och lossas. Detta är
problematiskt då andra användare inte får information om vart föraren åker och
dessutom syns det inte i aviseringsläget att föraren påverkar kön på
mottagningsplatsen. (Anonym källa, mejlkontakt 2018-05-18)
Som Hunter och Werbach (2012) nämner är ett vanligt misstag att börja lista
hur målen ska uppnås, i stället för att definiera de faktiska målen. Eftersom de
initiala målen som definierades av konsultföretaget ansågs mer vara önskade
beteenden än mål, diskuterades i ett nästa steg dessa mål och de önskade
beteendena tillsammans med en medarbetare på konsultföretaget för att komma
fram till ett slutgiltigt resultat. Fokus lades på att definiera endast ett mål med
gamification, bland annat på grund av tidsaspekter, och detta blev ”Minska
kötider”. De önskade beteendena som vidare identifierades för att uppnå målet
listas nedan:


Välja mottagningsplats utan kö.



Avisera i rätt tid.



Ange korrekta uppgifter om ankomsttid.



Ange korrekta uppgifter om volym.

Att använda brainstorming som metod för att generera idéer och lösningar
förespråkas inom design thinking och användes därför i ett nästa steg. När
målet och beteendena var på plats gick diskussionen över till en
brainstormingssession för att hitta möjliga sätt att mäta målet och beteendena
samt lämpliga funktioner till systemet. Dessutom diskuterades idéer om möjliga
engagemangsloopar för att motivera användarna att utföra en aktivitet och ge
dem feedback för att skapa motivation igen. Möjligheten till progressionsstegar
diskuterades kort men avfärdades snabbt då detta ansågs opassande för systemet
i fråga.
4.2.2

Steg 3 och 5
I ett nästa steg fortsatte arbetet med att på egen hand försöka hitta möjliga sätt
att mäta mål och beteenden samt funktioner till systemet. Detta gjordes med
användarna i åtanke. Resultatet från intervjuerna hjälpte till att skapa en bättre
förståelse för användarna, speciellt för hur de är som person och hur de
använder systemet i dagsläget. Två av intervjufrågorna gick ut på att rangordna
svaren efter vad intervjupersonerna tyckte bäst passade in på dem. Svaren från
dessa frågor användes sedan för att försöka se ett mönster över spelartyper
bland intervjupersonerna, det vill säga om någon spelartyp dominerar eller inte.
Dessutom ställdes frågor om bland annat vilka sociala medier eller digitala
tjänster som användarna brukar använda och vilka intressen de har. Genom att
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få svar på dessa frågor skapades en förståelse för vad de tycker om, vad de är
vana vid att använda och vad de tycker är roligt att göra.
4.2.2.1 Systemanvändning
Samtliga respondenter är positiva till systemet men har även tankar om vad som
kan göras för att öka systemanvändningen. De ser bland annat att större
involvering av användarna samt mer utbildning i systemet hade varit positivt.
”Alltså överhängande är ju systemet bra, det är bra tänkt, det är en bra idé,
men, då är vi tillbaks där igen… MEN, de skulle behöva prata mer med oss
användare”
”Jag är jättepositiv att dom gör det bättre, från början när det kom så fanns det
ju ingenting egentligen i [systemet] förutom att avisera lasset. Sedan har ju vi
kommit med synpunkter och de har ju verkligen lyssnat”
”Det enda jag tycker är synd är att just det att man inte får lära sig själva
funktionen. Man skulle haft en dag kanske per år där man kan få lite
uppdateringar hur man ska göra med systemet”
”Funktionerna är ju bra, det är ju gjort för en bra grej men ibland blir det
tokigt när man inte kan allting”
En av respondenterna nämner kartan som är en speciellt bra funktion i systemet.
”Utan kartan skulle jag aldrig klara att hitta någonstans, jag vet inte hur
gubbarna förr höll på”
När respondenterna visar på en surfplatta hur de brukar använda systemet och
göra en avisering pratar de samtidigt högt om hur de tänker.
”Den där andra [funktionen] är mer eller mindre… för oss så är den mer eller
mindre helt värdelös, när du ska vara på avlägget. […] Jag fyller aldrig i det
om vi säger så”
”Egentligen ska man avisera, är tanken, när man åker, när man är på väg till
[lagerplatsen], men jag vet inte hur många som gör det, jag vet inte om alla gör
det faktiskt. […] Det brukar bli när man sitter på avlägget så sitter man och
aviserar då”
”Jag brukar oftast avisera när jag far från avlägget till fabrik, då vet jag vad
jag har på lasset och allting”
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När en respondent fyller i ankomsttiden i aviseringen menar hen att det kan
vara svårt att uppskatta tiden genom att säga:
”Det är ju bara en chansning”
Vid frågan om de använder aviseringsläget svarar en respondent:
”Det händer, fast jag använder webbkameran mer. […] För att webbkameran
är mer sanningsenlig än vad aviseringen är”
Respondenten säger dessutom att inte alla lastbilar har krav på sig att avisera i
systemet, och att det därför ibland kan vara kö på en mottagningsplats fastän det
inte syns i systemet, och vice versa. Respondenten utvecklar detta med att säga
att hen lärt sig vilka tider det oftast är kö på olika mottagningsplatser och vet
därför när vissa platser bör undvikas.
Angående aviseringsläget säger en annan av respondenterna att hen brukar
försöka kolla på aviseringsläget för att se läget på köerna men även genom att
använda webbkameran. Vidare säger respondenten:
”Man blir ganska skrämd när det blir rött liksom men många gånger så behövs
det ju bara två bilar för att en halvtimme ska bli röd, och två bilar lossar ju
trucken jättesnabbt”
Detta resonemang har även en annan av respondenterna och menar på att det
ibland kan vara få bilar på mottagningsplatsen som går fort att lossa.
”Jag tycker det [aviseringsläget] funkar bra men jag tycker det är väldigt
känsligt”
När respondenterna pratar om vad som påverkar till vilken mottagningsplats de
väljer att åka tar de upp olika faktorer.
”Det är många faktorer, öppettider, färskhet, vad som legat längst och vad som
legat kortast innan det börjar bli dåligt, vad klockan är så att man är
någorlunda tillbaka och byta eller göra kväll”
Respondenten nämner även att det ibland är prioritering för vissa
mottagningsplatser och att det i sådana fall är det som gäller och att man får lov
att köra det sortimentet som ska till dessa platser.
En annan respondent säger att hen ofta försöker lägga upp dagen innan hen
börjar men att det inte alltid blir som tänkt, bland annat på grund av kvoterna
som måste tas hänsyn till.
”Man måste ju följa kvoterna”
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4.2.2.2 Spelartyper och motivation
Genom att låta respondenterna svara på två rangordningsfrågor var tanken att se
om någon av spelartyperna dominerar bland dem. Eftersom det är fyra
alternativ representerar en etta det respondenterna tycker passar in mest på dem
och en fyra representerar det som anses passa in minst. Resultatet av de två
frågorna presenteras i tabell 1 och 2, där total poäng är summan för respektive
fråga och gemensam rangordning är baserad på den totala poängen. Det
alternativ med lägst total poäng är det som mest passar in på respondenterna
sett till helhet och därför rankas det som en etta i den gemensamma
rangordningen. För båda frågorna är alternativ ett relaterat med spelartypen
killer, alternativ två med socializer, alternativ tre med achiever och slutligen
alternativ fyra med spelartypen explorer.
Tabell 1: Intervjufråga 1 kopplat till spelartyper

Rangordna följande alternativ efter vad som är viktigast för dig på jobbet:
Alternativ 1:
Alternativ 2: Alternativ 3: Alternativ 4:
Att få
Att samverka Att hitta nya
Att lära mig
erkännande
med mina
arbetssätt
nya saker
för mina
kollegor
framgångar /
resultat
Respondent 1 4
2
3
1
Respondent 2 4
1
3
2
Respondent 3 2
1
4
3
Total poäng
10
4
10
6
Gemensam
3
1
3
2
rangordning
Tabell 2: Intervjufråga 2 kopplat till spelartyper

Rangordna följande alternativ efter vad som passar bäst in på dig:
Alternativ 1:
Alternativ 2: Alternativ 3: Alternativ 4:
Jag är en
Jag är en
Jag är en
Jag är en
tävlingssocial person person som
nyfiken
inriktad
som tycker
vill känna att person som
person som
om att
jag utvecklas är bra på att
alltid vill vara interagera
och tycker
lägga märke
bäst i det jag
och
om att
till detaljer
gör
samarbeta
prestera
och vill
med andra
ständigt lära
människor
mig nya
saker
Respondent 1 4
1
2
3
Respondent 2 4
2
1
3
Respondent 3 3
4
1
2
Total poäng
11
7
4
8
Gemensam
4
2
1
3
rangordning
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Resultatet av rangordningsfrågorna visar att samverkan med kollegor värderas
högt på jobbet samt att respondenterna är personer som tycker om att prestera
och vill kunna utvecklas. Detta bekräftas även genom att de uttalar sig om och
visar tecken på att de tycker om att vara sociala och interagera med andra
människor. Vid frågan om vilka sociala medier, digitala tjänster eller hemsidor
de använder idag svarar exempelvis samtliga Facebook och Snapchat.
”Facebook och Snapchat använder jag dagligen, det är ju ja… Det tycker jag
typ alla gör, det är ju ändå kollegorna och allting så det är ju roligt liksom och
skicka bilder och grejer”
”[…] Snap är roligast för man kan tokas med varandra”
Vid frågan om vad som motiverar på jobbet svarar en respondent såhär:
”Allting, för mig är det en hobby samtidigt som det är ett arbete. […] Det är
väl att man har glada arbetskamrater, och man har grejer som funkar, det är
väl liksom… det som är roligt, att bygga ett team”
Samma respondent beskriver vidare vad det bästa med jobbet är.
”Att få vara i skogen. […] Man är ju liksom både i skogen och sen får man
träffa lite folk på industrin, så det är ändå socialt men ändå liksom för en själv”
Vidare svarar respondenten på frågan ”Hur skulle du beskriva dig som person?”
genom att säga:
”Gillar att vara med folk. […] Älskar att ha folk runt omkring mig, umgås, ha
kul”
En annan av respondenterna talar om vad som kan göra en frustrerad vid
körning och nämner att vissa saker kan krångla ibland men att förarna hjälper
varandra.
”Nu är jag och så en annan åkare, inte samma företag, vi är på samma ställe
och kör då, det har vi varit den här veckan och så ska vi fortsätta litegrann då,
hjälpa varandra liksom”
Vidare säger respondenten också att hen brukade spela datorspel förr och vid
diskussion om vad hen tyckte var så roligt med de spelen säger respondenten:
”Spela med kompisar, eller att man är ett gäng liksom, teamkänsla och sådant
där”
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Respondenterna nämner också vilka intressen de har. En respondent talar till
exempel om att hen tycker om att hålla på med huset, att fixa, dona och snickra
och att umgås med kompisar. Vidare nämner respondenten att hen även tycker
om att bara vara ledig och ta det lugnt. En annan respondent svarar att lastbilar
är ett intresse och även att vara i fjällen och åka skoter. Vid frågan om vad som
är så bra med att vara i fjällen svarar respondenten att det handlar om att få
slappna av, något som går i linje med vad en av de andra respondenterna
nämner om att få vara ledig och ta det lugnt.
Samtliga respondenter nämner vidare att de länge varit intresserade av lastbilar.
Två av respondenterna valde till exempel en transportlinje på gymnasiet och när
de får frågan om varför de valde just detta svarar de:
”Har väl alltid varit intresserad av lastbilar och fordon […]”
”Jag vet inte… ville köra lastbil”
En annan av respondenterna nämner i stället att det varit en barndomsdröm att
köra timmerbil och att det är det som gör det roligt att gå till jobbet varje dag.
Hen nämner vidare att det är nya utmaningar samt att ingen dag är den andra lik
som motiverar på jobbet. Vidare säger respondenten att jobbet är en livsstil.
”Ett av mina största intressen det är mitt jobb, det är alltså… Jag lever för det
här. […] Jag går inte till jobbet bara för att det är ett jobb utan jag går till
jobbet för att det är det jag vill hålla på med”
En annan respondent svarar också på vad som motiverar på jobbet och säger att
det handlar om att jobbet är roligt, att hen blir sporrad när det funkar bra och att
det är lättförtjänta pengar.
Respondenterna får dessutom frågan om hur de trivs med sitt jobb och samtliga
uttalar sig positivt.
”Det bästa som har hänt”
”Hur bra som helst”
”Väldigt bra. Man får planera allting, eller ja, det mesta själv”
En av respondenterna svarar på varför hen trivs så bra på jobbet genom att säga:
”Oj, ansvar under frihet… Eller ja, det är väl det jag trivs med mest”
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4.2.3

Steg 4 och 6
Genom den iterativa processen, med hänsyn till samtliga steg i ramverket, har
slutligen förslag på ett antal funktioner tagits fram. Funktionerna som beskrivs
är egentligen ett koncept bakom funktionerna och därmed inte en teknisk
lösning eller ett gränssnitt. Vidare utgår funktionerna från de önskade
beteendena som beskrivs i avsnitt 4.2.1 och följer i stort sett den typiska
engagemangsloopen som beskrivs i avsnitt 2.5.4. Eftersom Dale (2014),
Zichermann och Cunningham (2011) samt Robson et al. (2015) belyser att det
bör finnas en balans mellan yttre och inre belöningar, vilket även resultatet från
intervjuerna indikerar, har detta tagits hänsyn till vid utformandet av
funktionerna. Ett exempel är för funktion 2 där tanken är att användarna samlar
poäng för att kunna uppnå ett mål om 100 procent godkända aviseringar, med
andra ord är tanken att det som ska driva användarna är samlandet av poäng och
känslan av att få känna sig effektiv och av att man bidrar till något som har ett
värde. Med detta sagt är de spelmekaniker som främst används samarbete,
återkoppling, belöningar och vinst. Mer specifikt används spelkomponenterna
medaljer, samlingar, topplistor, poäng och lag.

4.2.3.1 Funktion 1
 Action: Välja mottagningsplats utan kö.
 Mätning: Tiden från och med att en bil kommer in på ett område till och
med att den lossar virket.
 Feedback och motivation: Efter varje lossning ges återkoppling om
vad kötiden är i jämförelse med föregående kötid. Dessutom, genom att
inkludera aviseringsläget i aviseringsprocessen kan det öka användarnas
motivation till att använda funktionen eftersom den blir mer
lättillgänglig för dem. Vidare bör kötiderna för samtliga förare på
respektive åkeri sammanställas och en procentuell förbättring kan
därmed visas för alla som använder systemet genom en topplista där
åkeriet med störst procentuell förbättring, exempelvis per månad, ligger
högst på topplistan.
4.2.3.2 Funktion 2
 Action: Avisera i rätt tid.
 Mätning: Tiderna mellan när förarna trycker på ”Starta rutt”, ”Lasta”
och ”Lossa”.
 Feedback och motivation: Ett gränsvärde på tiderna mellan respektive
”steg” i aviseringsprocessen sätts och om tiderna är rimliga, det vill säga
inte överstiger gränsvärdena, så samlar användaren på sig poäng. För
varje godkänd avisering, där godkänd innebär att tiden mellan ”Starta
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rutt” och ”Lasta” samt mellan ”Lasta” och ”Lossa” är rimlig, får
användaren ett poäng. Poängen jämförs sedan med det totala antalet
aviseringar som gjorts under en viss tidsperiod och procentuellt visas
hur många av aviseringarna som är godkända. Dessutom visas en stapel
som fylls i med färg allt eftersom aviseringarna blir godkända. Detta
kommer förhoppningsvis att motivera förarna till att vilja uppnå 100
procent godkända aviseringar.
4.2.3.3 Funktion 3
 Action: Ange korrekta uppgifter om ankomsttid.
 Mätning: Angiven tid och verklig tid.
 Feedback och motivation: Genom att jämföra angiven tid med verklig
tid är det möjligt att visa användaren hur bra denne har uppskattat tiden
genom att presentera hur många minuter och sekunder denne är ifrån
den verkliga tiden. Detta visas för användaren efter varje lossning och
användaren får dessutom återkoppling om hur pass bra denne har
uppskattat tiden i jämförelse med tidsuppskattningen för tidigare
avisering. Om användaren, för samtliga aviseringar under en dag, har
angivit en tid som är tillräckligt nära den verkliga tiden, alltså en tid som
infaller inom ett visst tidsintervall, får användaren ett poäng. Under en
viss tidsperiod, till exempel en månad, jämförs antalet poäng med
antalet jobbade dagar, och är de lika stora får användaren en medalj som
hen kan samla på sig. Dessutom, mot slutet av året, om användaren har
lyckats samla på sig ett visst antal medaljer, kanske en per månad, så
kan hen få ytterligare en belöning i form av en fysisk belöning.
4.2.3.4 Funktion 4
 Action: Ange korrekta uppgifter om volym.
 Mätning: Angiven volym (lastad kvantitet) och verklig volym (lossad
kvantitet).
 Feedback och motivation: Genom att jämföra angiven volym med
verklig volym, på samma sätt som med tiden, är det möjligt att efter
varje lossning visa användaren hur nära den angivna volymen är med
den verkliga. Är angiven volym lika med verklig volym för samtliga
aviseringar under en dag så får användaren ett poäng. Under en viss
tidsperiod, till exempel en månad, jämförs antalet poäng med antalet
jobbade dagar, och är de lika stora får användaren en medalj som hen
kan samla på sig. Dessutom, mot slutet av året, om användaren har
lyckats samla på sig ett visst antal medaljer, kanske en per månad, så
kan hen få ytterligare en belöning i form av en fysisk belöning.
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5

Slutsats
Studiens syfte har varit att utgå från ett gamification-ramverk för att undersöka
möjligheterna till att gamifiera ett IT-system som används av ett företag inom
skogsindustribranschen. Vidare har forskningsfrågan varit ”Hur kan ett
transportstyrningssystem
som
används
av
ett
företag
inom
skogsindustribranschen gamifieras för att stödja ett beteende hos
systemanvändarna som går i linje med företagets mål?”, där fokus har legat på
lämpliga funktioner till systemet. Då ramverket har testats i ett verkligt fall och
då förslag på fyra funktioner har tagits fram, där samtliga är baserade på
definierade mål med gamification, anses syftet vara uppfyllt och
forskningsfrågan vara besvarad. Genom att alltså implementera de fyra
framtagna funktionerna i det befintliga systemet kan ett beteende som går i linje
med företagets mål stödjas hos systemanvändarna. Den första funktionen är en
topplista som visar procentuell förbättring av kötid i kombination med annan
återkoppling. Den andra funktionen innebär att visa godkända aviseringar i
procent och med hjälp av en stapel som fylls i med färg allt eftersom
aviseringarna blir godkända. Den tredje funktionen visar skillnaden mellan
angiven tid och verklig tid på samma sätt som den fjärde funktionen visar
skillnaden mellan angiven volym och verklig volym.
Det är inte möjligt att säga att de funktioner som tagits fram är tillämpbara i alla
företagsfall eftersom gamification är kontextberoende, det vill säga att det
handlar om specifika mål och specifika användare i varje företagsfall. Men
förhoppningen är ändå att de som vill införa gamification i sitt företag, för att
öka motivation och engagemang hos sina medarbetare, ska kunna ta del av
studien och inspireras av både tillvägagångssättet och resultatet. De som främst
kan gynnas av resultatet är de som avser införa gamification i ett liknande
system eftersom det då kan finnas likheter i målgrupp och i vilka mål som
önskas uppnås. Tillvägagångssättet anses däremot vara mer allmängiltigt
eftersom ramverket inte är kontextberoende utan kan användas av alla olika
typer av företag. Av denna anledning kan studien förhoppningsvis bidra med
värdefull information om hur ett gamification-ramverk kan användas i
praktiken för att gamifiera ett IT-system.
Då de framtagna funktionerna inte har implementerats i det befintliga systemet
är det inte möjligt att säga hur pass lämpliga dessa är och hur pass bra de
fungerar i praktiken. Detta kan endast göras genom att implementera
funktionerna och sedan testa, mäta och prata med användarna. Men innan en
implementering görs är det viktigt att inse att en gamification-lösning kanske
inte passar för kunden i nuläget, utan att vissa åtgärder måste vidtas innan för
att det ska fungera optimalt. Konsultföretaget nämner bland annat att det i vissa
fall kan vara rätt att åka till en mottagningsplats med kö om en viss industri har
ett akut behov. Detta kan bli problematiskt speciellt med tanke på den första
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funktionen där tanken är att användarna ska belönas när de åker till
mottagningsplatser med korta kötider. Genom att dessa saker går emot varandra
kan användarna bli förvirrade och inte riktigt veta vad som är ”rätt” att göra i en
situation när en industri har ett akut behov. Användaren vet förmodligen att det
är mer rätt att åka till de industrier med akuta behov även om de har långa
kötider, men kanske ändå tänker att det är viktigt att få så kort kötid som möjligt
för att öka möjligheten till att ”vinna” över de andra åkerierna.
Ett annat problem, som en av respondenterna nämner, är att de som inte
använder systemet men ändå åker till mottagningsplatserna inte syns i systemets
aviseringsläge. Med andra ord kan en förare faktiskt använda aviseringsläget
och planera sin körning efter det, för att sedan väl framme vid
mottagningsplatsen kanske se att det är kö.
Båda dessa ”problem” är något som bör tas i beaktande innan implementering
av funktioner i systemet. Om dessa saker inte tas hänsyn till finns stor risk att
det inte finns motivation eller vilja bland förarna att utföra de önskade
handlingarna då de vet att de kanske inte belönas även om de faktiskt gör rätt
för sig. Detta innebär i sin tur att det finns en stor risk att gamification-projektet
misslyckas.
Förutom att ta tag i ovanstående problem är ett förslag på fortsatt arbete att göra
minst en iteration till för att inkludera kundens åsikter och idéer kring
gamification, något som inte var möjligt under detta arbete. Genom att göra
detta, och även genom att låta användare komma med förslag på vad de skulle
vilja ha med i ett gamifierat system, kan funktionerna anpassas ännu bättre till
den specifika målgruppen och till de specifika målen. Vidare bör även mer data
samlas in om användarna eftersom insamlat data i nuläget är baserat på tre
intervjuer vilket inte anses tillräckligt för att återspegla åsikter bland flertalet
timmerbilschaufförer. Dessutom är samtliga respondenter under 40 år och nära i
ålder vilket också kan ha påverkat resultatet och är en anledning till att mer data
behöver samlas in. Genom att utföra fler intervjuer, alternativt att komplettera
intervjuerna med en enkätundersökning, kan resultatet bli mer tillförlitligt och
på ett bättre sätt återspegla en större del av målgruppen.
Efter eventuell implementering av ett antal funktioner är ytterligare ett steg att
studera hur användarna använder det gamifierade systemet i jämförelse med
tidigare, det vill säga innan systemet gamifierades. Detta kan vara intressant för
att skapa en djupare förståelse för hur pass bra de implementerade funktionerna
faktiskt stödjer de önskade beteendena.
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Bilaga 1: Öppna enkätfrågor
projektledare
1. Vilka övergripande mål vill ni uppnå med gamification?
2. Vilka delmål (mätbara) vill ni uppnå med gamification?
a. Varför är just dessa mål viktiga att nå?
b. Rangordna målen efter de som är viktigast, där 1 är viktigast.
3. Hur mäter ni och följer upp era delmål som ni har idag?
4. Vad fick er att välja att titta på gamification?
5. Vilka beteenden önskar ni se hos förarna för att stödja respektive
delmål? (Koppla samtliga beteenden mot respektive delmål i fråga 2)
6. Hur vill ni se och följa upp (mäta) de beskrivna beteendena i fråga 5?
(Detta för att kunna följa upp hur pass väl de uppsatta målen uppnås).
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Bilaga 2: Intervjuguide
timmerbilschaufförer
Bakgrundsinformation och jobb
● Vad har du för utbildningsbakgrund?
● Berätta lite om ditt jobb och vad du gör.
● Hur länge har du jobbat med detta?
● Hur trivs du med ditt jobb?
● Vad motiverar dig på jobbet?
● Vad får dig att tappa motivationen på jobbet?
● Vad anser du är det bästa med ditt jobb?
● Vad anser du är det sämsta med ditt jobb?
● Rangordna följande alternativ efter vad som är viktigast för dig på
jobbet:
○ Att få erkännande för dina framgångar/goda resultat
○ Att samverka med dina kollegor
○ Att hitta nya arbetssätt
○ Att lära dig nya saker
Mer om jobbet och systemet
● Om du låtsas att du ska börja ditt arbetspass nu, kan du visa hur du gör
en avisering?
● Hur tänker du när du ska välja vilken mottagningsplats du ska åka till?
(Vad påverkar ditt val av mottagningsplats?)
● Finns det något som brukar göra dig frustrerad när du kör?
○ Vad? Varför?
● Vad är din inställning till ändringar som sker i systemet?
● Hur får du information om vilka ändringar som görs i systemet?
● Vad tycker du fungerar bra med systemet?
● Finns det något du ser kan förbättras i systemet?
Allmänt om personen
● Hur skulle du beskriva dig själv som person?
● Vad har du för intressen?
● Vad är din inställning till förändringar i allmänhet? (Allmänt i livet, på
arbetet etc.)
● Rangordna följande alternativ efter vad som passar bäst in på dig:
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●

●

●
●
●

○ Jag är en tävlingsinriktad person som alltid vill vara bäst i allt jag
gör
○ Jag är en social person som tycker om att interagera och
samarbeta med andra människor
○ Jag är en person som vill känna att jag utvecklas och tycker om
att prestera
○ Jag är en nyfiken person som är bra på att lägga märke till
detaljer och vill ständigt lära mig nya saker
Vilka sociala medier/digitala tjänster/webbplatser/applikationer
använder du idag?
○ Varför använder du dem? (Vad tycker du om med just dessa?)
Kan du nämna något spel som du tycker om att spela? (Datorspel,
sällskapsspel etc.)
○ Vad tycker du är roligt med just det spelet?
Hur lär du dig bäst nya saker? (Testa, läsa instruktioner, lyssna,
diskutera med andra etc.)
Anta att du köpt en ny mobil, vad är det första du gör för att ta reda på
dess funktioner?
Har du något mer du vill tillägga?
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