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Sammanfattning 

Eftersom e-lärande applikationer används i både skolan och på fritiden är det viktigt att dessa 

är både effektiva och roliga att använda. Gamifiering och serious games som handlar om att 

implementera speldesign i andra typer av applikationer, är viktiga koncept för detta syfte. 

Denna kvalitativa studie bidrar med kunskap inom detta område genom att utvärdera en 

applikation som lär ut körkortsteori. Syftet var att analysera tekniker som driver motivation 

baserat på spelmekanismer, teoretiskt ramverk och analytisk modell. Undersökningen bygger 

på kvalitativa intervjuer och författarnas egna observationer. Resultatet indikerar att 

applikationens användare motiveras starkt av att klara teoriprovet, vilket innebär att 

spelmekanismer som driver den inre motivationen förlorar i betydelse. Därför bör valet av 

speltekniker baseras på syftet med applikationen och balansen mellan yttre och inre 

motivationer för lärande.  

 

Nyckelord: E-lärande, gamifiering, serious games, motivation, speltekniker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Abstract 

E-learning applications are used both during school and at leisure and must be designed for 

both scenarios. Gamification and serious games, which is about implementing game design into 

other types of applications, are important concepts for this purpose.  This qualitative study 

contributes knowledge in this area by evaluating a digital application that teaches driving 

theory. The purpose was to analyze the technologies driving motivation based on game 

mechanics, theoretical framework and analytical model. The study is based on qualitative 

interviews and the authors' own observations. The result indicates that users of the application 

are strongly motivated by the desire to pass the theory test, which means that the game 

mechanics that drives intrinsic motivations lose much of its significance. Therefore, the choice 

of playing techniques should be based on the purpose of the application and the balance between 

the extrinsic and intrinsic motivations to learn. 
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1 Inledning 

Begreppet e-lärande är brett och täcker olika typer av digitala applikationer och processer, 

exempelvis webbaserat lärande, virtuella klassrum och digitala sammankomster. Tuparov & 

Peneva (2004) definierar e-lärande som olika processer av formellt eller informellt lärande och 

sammankomster, samt händelser som sker genom användning av elektronisk media.  Vidare 

menar Clark & Mayer (2011) att e-lärande är träning som förmedlas på en digital enhet, 

exempelvis en smart telefon eller en laptop som är designad för att stödja individuell 

kunskapsinlärning eller att nå organisatoriska mål. 

För många människor utgör spel en del av vardagen. En bidragande faktor till spelindustrins 

framgång är att utvecklare genom olika strategier engagerar användaren i försök att upprätthålla 

intresset för spelet. Vanliga exempel på detta utgörs inom spelvärlden bland annat av nivåer, 

poäng, rankingsystem, prestationsutmärkelser samt genom kontinuerlig feedback (Werbach & 

Hunter, 2012). Genom att tillföra spelmekanismer i e-lärande processer kan användarnas 

motivation att använda applikationer utformade för e-lärande ökas (Jedeskog, 2003). Det finns 

mycket som tyder på att digitala spel, simulatorer och virtuella världar har potential att bli 

värdefulla verktyg i lärandeprocessen, då användarna kan ges uppslukande interaktiva 

upplevelser som motiverar och engagerar. (Gunter, Kelly & Vick, 2007). Genom att analysera 

information och problem utifrån text, bilder och ljud får användaren praktisera sin kunskap för 

att lösa problem i en virtuell värld.   

Denna studie handlar om gamification och serious games och hur spelmekanismer och 

spelsimuleringar påverkar användarens motivation att lära och utveckla nya färdigheter. I denna 

fallstudie låg applikationen Bonniers Trafikskola till grund för vår undersökning. 

Datainsamlingen har skett genom djupintervjuer och observationer av ett urval av 

applikationens användare och resultatet analyserades genom RETAIN modellen. Dessutom 

användes ramverket Octalysis för att utvärdera de motivationshöjande drivkrafterna som 

härleddes från de speltekniker som identifierades.  

Bonniers Trafikskola online är en interaktiv körkortsutbildning som funnits i 18 år och använts 

av över 200 000  användare som täcker alla teoretiska delar av körkortsutbildningen, bland 

annat trafikregler, vägmärken, körövningar och övningsuppgifter. År 2009 vann Bonniers 

Trafikskola utmärkelsen Swedish E-Learning Awards med juryns motivering: 

“Bonniers Trafikskola visar på ett bra sätt hur e-learning kan användas i vardagen för de 

många människorna. De har lyckats med svårigheterna att göra ett brett och viktigt ämne 

spännande och underhållande utan att kompromissa med kvaliteten. Interaktiviteten, 

igenkänningsfaktorn och variationen är hög och det finns en omfattande möjlighet att testa sina 

kunskaper.” (Bonnier, 2011)  

1.1 Problemformulering 

Studiemotivation är mycket viktigt för ett lyckat studieresultat, Zichermann & Cunningham 

(2011) menar att aktiviteter som användaren uppfattar som roliga är ett bra sätt att skapa 

användarengagemang. Tidigare forskning har visat att spelmekanismer och spelsimulering har 
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kunnat användas i andra sammanhang för att förbättra och utveckla lärandeprocessen (Burke, 

2014). Vidare poängterar Heppell (2006) att simuleringar av verkliga miljöer, där individen får 

möjlighet att experimentera fritt och genom ständig återkoppling ser resultatet av olika beslut, 

kan bidra till att ökad förståelse i verkligheten. Dessutom hävdar Ritterfeld et.al. (2009) att 

tidigare forskning visar att inlärning lättare sker när individen känner et känslomässig koppling 

till lärandeinnehållet eller problemsituationen 

Dock menar Ritterfeld et.al. (2009) att majoriteten av alla serious games syftar till att lära ut 

samma akademiska innehåll som den traditionella skolundervisningen, med hjälp av liknande 

övningar och repetition. Men förutom att tillgodose den traditionella undervisningen misslyckas 

utvecklarna att utnyttja den fulla potentialen som finns i serious games (Ritterfeld et.al., 2009). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna fallstudie är att identifiera och analysera spelmekanismer samt 

motiveringstekniker i applikationen Bonniers Trafikskola för att se hur väl den motsvarar 

kraven på ändamålsenlig gamification och serious games utifrån de i rapporten presenterade 

teorier och metoder. Detta för att kunna avgöra hur spelmekanismer och motiveringstekniker 

kan påverka användarnas motivation och intresse för att tillgodogöra sig det teoretiska 

innehållet, på liknande sätt som det motiverar spelare i digitala spel. 

1.3 Frågeställningar/forskningsfrågor 

För att svara upp till syftet utgår vi från följande forskningsfrågor: 

 Hur väl motsvarar applikationen de krav som ställs på effektiv serious gaming? 

 Hur används spelmekanismer i applikationen, och hur påverkar dessa användares 

motivation? 
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2 Teori 

Fokus i denna teoribildning ligger på att skapa en grundläggande förståelse för gamification 

och serious games samt de teoretiska ramverk som används. De begrepp och tekniker som 

presenteras i detta teoriavsnitt används även som grund för att undersöka användarnas 

upplevelser av Bonniers Trafikskola kopplat mot gamification. 

2.1 Motivation 

Motivation definieras som “De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2015). Hunter & Werbach (2011) menar att begreppet 

motivation kan delas upp i två olika typer. Yttre motivation fokuserar till största del på 

resultatet, medan den inre motivationen i högre grad fokuserar på själva processen. Yttre 

motivation kommer utifrån genom incitament som exempelvis mål, syften och belöningar. Inre 

motivation är av den typ som kommer inifrån, d.v.s. när individen motiveras att göra något 

baserat på en intern belöning. Inre motivation kan erhållas genom utförandet av aktiviteter där 

man uppskattar aktiviteten i sig och resultatet detta eventuellt medför, såsom idrottande eller 

kreativt skapande (Pink, 2010). Enligt Chou (2011) är den största skillnaden att den yttre 

motivationen kan driva användaren till att fortsätta med uppgiften, fast än att aktiviteten i sig 

inte är särskilt intressant eller underhållande. Yttre incitament kan alltså skapa en illusion av att 

aktiviteten är motiverande, men så snart målet har uppnåtts sjunker användarens intresse. Radel 

et. al. (2014) menar att förekomsten av inre motivation leder till psykologiska tillstånd som kan 

påverka lärandet positivt, då inre motivation främjar beteenden såsom ökad kreativitet, 

uthållighet och förmåga att fokusera. 

2.2 Gamification 

Termen gamification handlar om hur spelmekanismer och aktivitetsflöden kan användas 

utanför spelvärlden för att motivera och intressera användaren att uppnå specifika mål. Burke 

(2014, s 6) definierar termen enligt följande: “The use of game mechanics and experience 

design to digitally engage and motivate people to achieve their goals.” Författaren bryter sedan 

ned definitionen i mindre delar, där spelmekanismer som många spel har gemensamt bland 

annat utgörs av nivåer, poäng, rankingsystem och prestationsutmärkelser. Upplevelsedesign 

beskrivs som den resa spelaren gör genom spelelement såsom miljö och handling. Burke (2014) 

beskriver Gamification som en metod där användare interagerar med digitala lösningar i syfte 

att ändra ett beteende, alternativt utveckla en färdighet eller en idé. Författaren poängterar att 

när användaren uppnår sina mål, kommer även organisationen i förlängningen att uppnå sina. 

2.3 Serious games 

Michael & Chen (2006, s. 17) definierar serious games enligt följande: “A serious game is a 

game in which education (in its various forms) is the primary goal, rather than entertainment.” 

Den stora skillnaden mellan vanliga spel och serious games kan alltså härledas från dess olika 

syften. De kommersiella data och tv-spelens huvudsakliga syfte är att underhålla, vilket inte 
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ställer samma precisa krav på vad som förmedlas om spelaren ändå finner slutresultatet 

tillfredsställande. I serious games är lärande det huvudsakliga syftet, vilket ställer betydligt 

större krav på vad och hur spelet förmedlar information och kunskap (Michael & Chen, 2006).   

Serious games har använts inom många områden, inom militären har fordons- och 

flygsimulatorer länge varit en del av soldaternas träning. Den första flygsimulatorn utvecklades 

redan innan första världskriget, men först när flygningarna kunde göras enbart med instrument 

och navigationssystem blev simulatorns värde tydligt och man kunde se att den verkliga nyttan 

ökade. All flygträning idag, oavsett om den sker i militärt eller civilt syfte föregås av 

simulatorträning (Michael & Chen, 2006). Målet med dessa simulatorer är att så realistiskt som 

möjligt simulera erfarenheten av att flyga ett verkligt flygplan och det klassificeras därför som 

ett serious game, medan datorspel såsom Microsoft Combat Flight är en flygsimulator vars 

huvudsakliga syfte är att underhålla. Ritterfeld et.al (2009) delar upp den drivande faktorn, 

d.v.s. utbildningsområdet i serious games i följande områden; marketing, militär, hälsa, yrke, 

social sektor och akademiska syften. Som figur 1. visar,  utgör de serious games som utvecklats 

i akademiska syften den största delen med 63 %. Vidare kan serious games delas upp efter dess 

primära lärande-principer, d.v.s. de metoder som används för att ge användare färdigheter, 

förståelse eller utveckla idéer. Bonniers Trafikskola kan kategoriseras som den vanligaste typen 

av serious games då akademisk undervisning till största del sker genom repeterande övningar. 

 

Figur 1. Fördelningen av spel inom olika kunskapsområden och lärandeprinciper (Ritterfeld 

et.al, 2009, s 20). 
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2.4 Gamification eller serious games? 

För att kunna skilja på vad som egentligen är ett serious game och vad som är gamification 

föreslår Deterding et al. (2011) att begreppen delas upp enligt följande; gamification kan 

beskrivas som användandet av spelmekanismer och designelement utanför typiska spel kontext, 

medan serious games beskrivs som spel som används i ett utbildande syfte. Denna 

gränsdragning är dock inte helt glasklar, då det kan medföra en svårighet att bestämma vad som 

är en applikation med flera spelelement eller om det är ett faktiskt spel. I denna studie kommer 

Bonniers Trafikskola att analyseras enligt RETAIN-modellen för att mäta hur väl kraven för 

effektiv serious games uppfylls samtidigt som gamification ramverket Octalysis används för att 

analysera spelmekanismer. 

2.5 Spel-element 

Några av de vanligaste implementationerna av spelelement är ofta poäng, medaljer och 

rankingsystem (eng. points, badges & leaderboards; PBL’s). Dessa är i många situationer 

användbara och lätta att applicera, till exempel i lojalitetsprogram där bonussystem används 

med interna tävlingar mellan anställda (Werbach & Hunter, 2012).  Författarna belyser dock att 

man för att kunna maximera nyttan, inte bör låsa sig vid dessa då det finns betydligt fler och att 

de existerar i flera abstraktionsnivåer. De beskriver tre olika typer av element som är relevanta 

för gamification. Dessa utgörs av dynamik, mekanik och komponenter. Elementen hänger 

samman, d.v.s. varje element är kopplad till ett element i lagret nedan och/eller ovan. De tre 

lagren är ordnade i en fallande abstraktionsnivå vilket illustreras i figur 2. nedan.    

 

Figur 2. Hierarkisk struktur av spelelement (Werbach & Hunter, 2012, s 82). 
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Dynamiska element är de aspekter som inte direkt kan implementeras men ändå måste 

övervägas för bästa resultat. De viktigaste elementen enligt Werbach & Hunter (2012) är: 

 Begränsningar och tvingande beslut 

 Känslor  

 Historieberättande och handling 

 Progressivitet, eller att spelaren utvecklas 

 Relationer så som sociala interaktioner, medmänsklighet och status 

 

Spelmekanismer är de processer som syftar till att engagera spelaren och driva handlingen 

framåt. Dessa enligt Werbach & Hunter (2012) är: 

 Utmaningar, pussel och uppgifter där användaren tvingas tänka till 

 Slumpmässighet och chans  

 Tävlingar: någon/några vinner eller förlorar 

 Samarbete: krävs för att lösa ett gemensamt mål 

 Återkoppling: låter användaren veta var denne står och hur det går. 

 Samla resurser: användbara objekt, t.ex. nycklar. 

 Transaktioner: byteshandel mellan spelare eller via spelinstanser. 

 Turordning: sekventiellt deltagande för olika spelare 

 Vinnarkriterier: de kriterier som krävs för att en part ska vinna. 

 

Komponenter är den minst abstrakta form som spelelementen kan anta. Dessa enligt Werbach 

& Hunter (2012) är:  

 Åstadkommanden (eng. achievements) 

 Avatarer: representation av spelarens karaktär 

 Medaljer/utmärkelser: 

 “Bossar” och boss-fighter: svårare utmaning vid slutat av en nivå 

 Samlingar: set av olika objekt eller kombinationer av utmärkelser 

 Strider: typiskt kortare varianter, någon for av sammandrabbning etc. 

 Upplåsningseffekter: låser upp nya aspekter när ett särskilt objektiv avklaras 

 Nivåer: steg som för spelaren framåt i utvecklingen 

 Poäng: numerisk representation av framgång i spelet 

 Uppdrag: fördefinierade utmaningar med mål och belöningar 

 Lag: Grupper av spelare som spelar arbetar för ett gemensamt mål  

 Virtuella varor: speltillgångar med vad spelaren uppfattar som, eller riktigt värde. 

Werbach & Hunter (2012) menar dock att lyckad design och implementering av 

gamificationtekniker är långt mer komplex än att bara skapa en lista över möjliga element. I 

utvecklingsprocessen måste situationens och användarnas behov tas i beaktning.  
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3 Metod 

I detta metodkapitel beskrivs och motiveras studiens metodval. Kapitlet består av två delar och 

börjar med forskningsansats och undersökningsansats för att beskriva studiens vetenskapliga 

synsätt. I den andra delen beskrivs de analysmetoder som slutligen används i resultatkapitlet 

för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte.  

3.1 Forskningsansats 

Kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig åt när det gäller på vilket sätt man bearbetar och 

analyserar informationen man samlat in. Den kvantitativa avser mätningar vid datainsamlingen 

och sedan bearbetas dessa i form av statistik, medan kvalitativ forskning snarare handlar om 

tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011). I vår undersökning har en kvalitativ ansats 

tillämpats för att få en djup förståelse, där ett strategiskt urval gjorts för att hitta särskilt 

intressanta undersökningsenheter. I denna studie användes en deduktiv ansats vilket innebär att 

empiri analyserades med hjälp av teori (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Undersökningsansats 

När man genomför en studie finns det flera olika undersökningsansatser att välja på, exempelvis 

experiment, survey-undersökningar och fallstudier. Denna studie gjordes som en fallstudie på 

Bonniers Trafikskola där den empiriska undersökningen bygger på intervjuer och observationer 

från fyra olika respondenter. Vidare utgjorde svaren från dessa underlaget till analysen som 

gjordes med hjälp av RETAIN-modellen, vilken valdes ut för att undersöka hur väl Bonniers 

Trafikskola uppfyller de krav som ställs på en lärandeapplikation. Därefter analyserades 

spelmekanismer för att på ett djupare stadie kunna undersöka drivkrafter enligt Octalysis 

ramverk. 

3.3 Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod av denna fallstudie användes intervjuer.  Intervjuer kan vara 

antingen strukturerade, semistrukturerade eller öppna i sin karaktär (Bryman & Bell, 2013). I 

en strukturerad intervju ges respondenten färdiga frågor i en given ordning med färdiga 

svarsalternativ. Intervjun utförs lika över alla respondenter och den är enkel att kvantifiera och 

passar därför kvantitativa analyser bäst. En ostrukturerad intervju har endast ett antal teman 

som ska täckas under genomgången med respondenten. I denna intervjuform tillåts 

intervjupersonen att associera ganska fritt och den kan liknas med ett vanligt samtal. När 

forskaren stöter på intressant information ska följdfrågor ställas. I den semistrukturerade 

intervjun använder forskare specifika teman som ska avhandlas under intervjun. Den 

semistrukturerade intervjun blev också vårt val då undersökningen är relativt tydlig, utan att 

möjligheten att ställa följdfrågor går förlorad. En intervjuguide utformades (se bilaga 1) utifrån 

analysmodellen RETAIN, vilket fick agera stomme för intervjufrågorna. Frågorna anpassades 

för att svaren skulle kunna mätas mot analysmodellens olika steg.  



 

8 

 

3.4 Urval 

I denna studie gjordes ett strategiskt urval då vi ville försöka nå generalla slutsatser utifrån ett 

litet urval. Den första aktiviteten som genomfördes var att identifiera kriterierna för lämpliga 

intervjupersoner, där huvudkriteriet var att användaren fullföljt minst halva utbildningen och 

att både män och kvinnor representerades. Dessa användes sedan för att välja ut de 

intervjupersoner vi slutligen använde oss av. Efter att fyra olika personer frivilligt valt att delta, 

två män och två kvinnor var villkoren uppfyllda. Enligt Kvale (1997) ska man fortsätta intervjua 

personer till dess att man fått tillräckligt med svar på de frågor man eftersträvar. Men eftersom 

intervjuer är tidskrävande var vi tvungna att begränsa antalet intervjupersoner och istället 

fokusera på att utföra dessa med hög kvalitet, d.v.s. djupgående.        

Respondent 1: Man 18, Skellefteå 

Respondent 2: Kvinna 20, Skellefteå 

Respondent 3: Man 18, Kalix 

Respondent 4: Kvinna 17, Kalix 

3.5 Analysmetod: RETAIN modellen 

Gunter, Kelly och Vick (2007) har utarbetat en metod som har använts för att bedöma hur väl 

Bonniers Trafikskola uppfyller kraven för Serious games. RETAIN är en förkortning av 

engelskans relevance, embedding, transfer, adaption, immersion och naturilisation. I RETAIN 

modellen delar man upp spelet i olika delar där man försöker besvara olika frågeställningar t.ex. 

hur väl man har integrerat relevant akademisk information i spelet, hur uppslukad blir 

användaren och hur bra man lyckats med historieberättandet. Sedan tilldelar man spelets 

delmoment noll - tre poäng beroende på vilken nivå mån lyckats uppnå. Eftersom författarna 

anser att vissa moment är viktigare än andra i serious games, har dessa tilldelats olika vikter (se 

Fig. 4). Det maximala antalet poäng uppgår till 63 poäng.  

 

 Vikt Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Relevans 1 0 1 2 3 

Inbäddning 3 0 3 6 9 

Överföring 5 0 5 10 15 

Anpassning 4 0 4 8 12 

Immersion 2 0 2 4 6 

Naturalisering 6 0 6 12 18 

Figur 3. Poängskala, RETAIN modellen 
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Relevans (eng. relevance) handlar om att presentera olika typer av material på ett sådant sätt att 

det motsvarar användarens förväntningar och inlärningsbehov. Dessutom är det viktigt att 

instruktioner följer en röd tråd och kan härledas från tidigare arbeten. Gunter, Kelly och Vick 

(2007) har delat upp termen relevans (eng. relevance) i följande nivåer: 

Nivå noll, spelberättelsen känns ointressant för användaren och tillför låg motivation för 

lärandet. På denna nivå förstår inte användaren själva avsikten med spelet och inlärningen 

baserat på de val som presenteras.  

 Nivå ett: Berättelsen är endast lämplig för vissa åldersgrupper eller har begränsat fokus 

på lärandet och framsteg. På denna nivå har man till viss del definierat pedagogiska 

element men fortfarande tillåts användaren med hjälp av fantasin att fokusera på 

olämpliga saker.  

 Nivå två: Man har lyckats designa bort begränsningarna i nivå ett och man har tydligt 

specificerat innehållet och syftet med lärandet. Man skapar ett intresse i undervisningen 

och användaren får ett behov att lära sig mer.  

 Nivå tre: Användaren kan relatera till spelets karaktärer och teman som finns i verkliga 

livet eller i fantasin. På denna nivå kan spelet matcha användarens utvecklingsnivå med 

att ge lämpliga kognitiva utmaningar. 

Inbäddning (eng. embedding) är en term som handlar om att man försöker avgöra kopplingen 

mellan det akademiska innehållet i spelet och den fiktiva berättelsen. En låg kopplingsgrad 

bryter användarens känsla av inlevelse och fördjupning i spelet och lärandet. En korrekt 

inbäddning av kunskapsutlärning ökar relevansen och motverkar misstro. Gunter, Kelly och 

Vick (2007) har delat upp termen inbäddning (eng embedding) i följande nivåer: 

 Nivå noll: De undervisande momenten i spelet avbryter användarens känsla av att spelet 

flyter på som det borde. På denna nivå har man misslyckats med interaktionen mot 

användaren på antingen det känslomässiga, psykologiska eller intellektuella planet.  

 Nivå ett: De undervisande elementen i spelet hänger inte ihop och är inte designat på ett 

enhetligt sätt. Man har inte fullt ut lyckats att integrera undervisningens innehåll inom 

ramen för fantasin och spelets kontext.   

 Nivå två: På denna nivå har man överbryggat bristerna på nivå ett samt att man har 

fördjupat förståelsen för de problem som finns, sett ur ett helhetsperspektiv. För att 

uppnå denna nivå måste man ge användarna utmaningar på rätt nivå så att de är 

intresserade att slutföra spelet.  

 Nivå tre: På denna nivå har man lyckats engagera användaren på det känslomässiga och 

mentala planet så pass mycket att denne är beredd att ompröva tidigare uppfattningar. 

Man har även lyckats införliva utlärning inom ramen för fantasin.  

 

Överföring (eng. transfer) mäter spelets förmåga att lära användaren att överföra inlärd kunskap 

från ett område till ett annat. Det handlar om att skapa situationer där användaren får tillämpa 

inlärd kunskap på nya situationer i en annan kontext. Sedan mäter man hur väl användaren 

lyckats använda sin kunskap i denna nya situation. Gunter, Kelly och Vick (2007) har i 

RETAIN modellen delat upp termen överföring (eng. transfer) i följande nivåer:  
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 Nivå noll: Spelet tillhandahåller inga utmaningar som tillämpar färdigheter som 

man lärt sig på tidigare nivåer och de högre svårighetsnivåerna är inte tillräckligt 

utmanande för användaren. Den överförda kunskapen kan inte härledas till 

någon form av akademisk kunskap.  

 Nivå ett: På denna nivå ger spelet “till viss del” användaren möjlighet att 

tillämpa tidigare problemsituationer på nya typer av kontext. Spelet är designat 

med interaktiva med bilder och interaktiva animeringar som underlättar 

kunskapsöverföring under de pedagogiska inslagen.  

 Nivå två: På denna nivå har man bemästrat begränsningarna på nivå ett och 

användarna kan nu enkelt avancera till nästa nivå genom aktiv problemlösning. 

Användarna kan arbeta sig igenom olika typer av instruktioner som introduceras 

stegvis på ett sätt som gör det möjligt för användaren att tillämpa kunskapen på 

andra situationer och kontext.  

 Nivå tre: På denna nivå ger spelet äkta upplevelser och som ger användarna 

motivation att på egen hand söka kunskap. Användarna får en tydlig presentation 

av vad de har lärt sig, vilket ger ett incitament för kommunikation mellan 

användare.   

 

Anpassning (eng. adaptation) är ett koncept som är hämtat ur Piagets teori om hur inlärning 

sker genom assimilation och ackommodation. Assimilation är en process som innebär att 

användaren assimilerar in mer kunskap i den befintliga tankestrukturen utan att den interna 

tankestrukturen förändras. Det innebär att den perceptionen av den externa världen ibland 

behöver anpassas för att passa in i den interna tankestrukturen. Ackommodation innebär att den 

befintliga tankestrukturen måste anpassas efter bevis och empiri den prövas emot. Anpassning 

kan enligt Gunter, Kelly och Vick (2007) ses som ett resultat av assimilation och 

ackommodation och delas in följande nivåer: 

 Nivå noll: Spelet misslyckas med att involvera användaren i ett interaktivt sammanhang. 

Det finns ingen struktur i informationen som användaren kan ta fasta på i sitt lärande.  

 Nivå ett: Spelet tar fasta på användarens befintliga kognitiva strukturer. Nytt innehåll 

baseras på principen om kognitiv dissonans vilket innebär att användaren tvingas 

utvärdera olika händelser för att avgöra om dessa står i motsats till vad de redan vet.  

 Nivå två: Förutom att man överbryggat brister i nivå ett så har man designat spelet så 

att användaren tillåts utforska nya koncept som ligger utanför givna instruktioner. 

Innehållet är upplagt så att användaren måste identifiera tidigare kognitiva scheman och 

använda detta för att tänka i nya banor.  

 Nivå tre: Lärandet är en aktiv process där användaren kan skapa nya idéer utifrån det 

som man tidigare lärt sig. Spelet presenterar information av både intern och extern typ 

som kan associeras med tidigare inlärd kunskap.  

Immersion är en term som traditionellt handlar om att en användare ska känna en typ av närvaro 

till det interaktiva mediet. Men Gunter, Kelly och Vick (2007) menar att en bra närvaro inte 

räcker för att till fullo tillgodogöra och kognitivt internalisera spelets innehåll. Författarna 

menar att immersion handlar om att engagera användaren i den grad att man är beredd ompröva 
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tidigare tankebanor och åsikter. Gunter, Kelly och Vick (2007) föreslår följande nivåindelning 

när man mäter immersion: 

 Nivå noll: Det finns ingen feedback till användaren under spelets gång. Det finns inte 

möjlighet för användaren att aktivt delta och påverka händelsen.  

 Nivå ett: De olika momenten i spelandet är inte direkt kopplat till lärandet men den står 

inte heller i konflikt med denna. Spelets innehåll är meningsfullt, upprepningsbart och 

interaktivt men användaren känner inte full interaktivitet till lärandet.  

 Nivå två: Förutom att brister i nivå noll och ett har överbryggats så tvingas användaren 

att kognitivt, fysiskt, psykiskt och känslomässigt engagera sig i spelinnehållet. 

 Nivå tre: Användaren kan fullt ut delta i lärandet och spelet har möjlighet att förändra 

1tidigare tankebanor.  

Naturalisering (eng. naturalization) är en term som lånats från Blooms taxonomi och som 

omarbetats för kognitiva områden (Bloom, 1994). Tanken är att kunskap kan naturaliseras 

genom lärande, upprepning och träning och med tiden kommer kognitiva resurser att frigöras. 

Dessutom är naturaliserad kunskap lättare att praktisera inom andra områden. Gunter, Kelly 

och Vick (2007) föreslår följande nivåindelning när man mäter naturalisering: 

Nivå noll: Användaren ges små möjligheter att visa sina faktakunskaper eller expertis inom ett 

område. Det finns små eller ingen möjligheter att bygga vidare på tidigare kunskap på ett logiskt 

och strukturerat sätt.  

Nivå ett: Man uppmuntrar omspelning av vissa moment för att bibehålla kunskap och träna bort 

felbeslut genom upprepningar. På denna nivå förbättras den kognitiva responsen och visuell 

bearbetning.  

Nivå två: Förutom att brister i nivå noll och ett har utvecklats bort så uppmuntras användaren 

till en syntes av många element där man förstår att när man väl lärt sig en erfarenhet så blir det 

enklare att lära sig nya saker. På denna nivå ställs krav på att man fattar egna omdömen om 

idéer och innehåll.  

Nivå tre: Spelaren blir fullt medveten om syften med innehållet och kan därför effektivt tillämpa 

inlärd kunskap. Man lyckas dessutom få användaren att spontant och vanemässigt använda ny 

kunskap. 

3.6 Analysmetod: Octalysis 

Octalysis är ett ramverk som utvecklats av Yu-kai Chou (2015) och som kan användas för att 

undersöka de drivkrafter som påverkar användaren och därigenom vidareutveckla strategier för 

att förbättra engagemang och motivation. Ramverket visualiseras som en oktogon där varje 

drivkraft representeras av en vinkel. I figur 3 symboliserar de drivkrafter som finns på den övre 

halvan av otagonet positiv motivation, medan de drivkrafter som finns på den undre halvan 

innehar en mer negativ karaktär. Chou (2015) kallar tekniker som använder drivkrafter från den 

övre halvan för ”White Hat Gamification”, vilket motsvarar ljusa drivkrafter. De tekniker som 

återfinns på den undre halvan kallas ”Black Hat Gamification” och motsvarar de mörka 

drivkrafterna.  
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Figur 4. Octalysis framework (Chou, 2015) 

 

Enligt Chou (2015) handlar ljusa drivkrafter om de element som ger individen en känsla av att 

vara stark, uppfylld och nöjd. Man upplever att man har kontroll över sitt liv och sina 

handlingar.  De mörka drivkrafterna handlar mer om att man känner sig beroende och orolig. 

De mörka drivkrafterna är effektiva om man vill öka motivation på lång sikt men de kan även 

ge känslan att man inte har kontroll över sina egna beteenden. Om man enbart använder sig av 

ljusa drivkrafter kommer användaren aldrig att få känslan av att en handling är nödvändig. 

Eftersom de ljusa drivkrafterna inte ger känslan av nödvändighet tvingas t.ex. speldesigners att 

använda sig av tekniker som tillhör de mörka drivkrafterna. Enligt Chou (2015) är det viktigt 

att poängtera att en mörk drivkraft inte nödvändigtvis är oetisk eller dålig. Om användandet av 

mörka drivkrafter är bra eller dåligt beror på det syfte och resultat man vill åstadkomma. Ljusa 

drivkrafter används för att motivera till ett bra beteende, men kan även användas för att 

åstadkomma det motsatta.   

Efter att Bonniers Trafikskola blivit utvärderad med hjälp av RETAIN- modellen fokuserade vi 

på att gå djupare in och undersöka de olika drivkrafterna enligt Octalysis ramverk. 

Applikationen analyserades genom de åtta drivkrafterna från Octalysis som illustreras i figur 3 

och som beskrivits senare i detta kapitel. Under analysen tilldelades varje drivkraft ett värde 

mellan noll till tio, baserat på personliga reflektioner och observationer av de olika tekniker 

som applikationen innehåller och hur de används, vilket motiveras under 4.2 Analysresultat: 

Octalysis. Den slutliga totalpoängen erhölls genom att kvadrera de enskilda drivkrafternas 

poäng och sedan summera dessa. Maxpoängen för en applikation som analyserats genom 
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Octalysis är 800 poäng efter kvadrering.  Chou (2015) skriver dock själv att det inte bör läggas 

för stor vikt vid den totala poängen, då alla applikationer inte är lämpade att implementera 

samtliga drivkrafter. Resultatet kan fortfarande vara lyckat och generera höga poäng om de 

drivkrafter som används är väl implementerade. Till exempel kommer en applikation som 

tilldelas ett poäng på vardera drivkraft bara att uppnå totalpoängen åtta, medan nio poäng på 

två drivkrafter kommer att generera den betydligt högre totalpoängen 162.  

 

3.6.1 Mening 

Mening innebär att användaren känner att man uppfyller ett högre syfte, något som är starkt 

kopplat till altruism, d.v.s. människans vilja att göra gott. En spelteknik som enligt Chou (2015) 

anspelar på just detta är vad han kallar för “Humanitär hjälte” där man införlivar det syfte man 

vill uppnå med något större som många människor bryr sig om.  Andra speltekniker och 

mekanismer som ingår under mening omfattar bland annat elitism, vilket handlar om 

tillhörighet och att förmedla en känsla till användaren att en särskild position eller någon form 

av överlägsenhet har uppnåtts. 

Chou (2015) menar att de tekniker som skapar mening även kan bidra till att skapa ett slags 

”kall” hos användaren som gör att denne känner sig särskilt utvald. Detta kan åstadkommas 

genom att utforma spel på ett sådant sätt att användaren känner att förutsättningarna för att ta 

sig vidare är goda, en teknik som Chou (2015) kallar för nybörjartur som alltså ökar chanserna 

att användaren ska fortsätta. En annan teknik för att få användaren att känna sig utvald och på 

så sätt skapa mening och därmed uppmuntra användaren att fortsätta är en teknik som Chou 

(2011) kallar för “gratis lunch” vilket innebär att man ger användaren någonting utan kostnad, 

vilket kan förhöja känslan av att något går bra. Ett av det enklaste och vanligaste sättet att 

introducera mening är enligt Chou (2015) att skapa ett narrativ, d.v.s. engagera användaren 

genom att skapa syfte och delaktighet i en specifik kontext. Vanliga narrativ inom spelvärlden 

handlar ofta om att rädda världar, rädda prinsessor eller döda monster. 

 

3.6.2 Förverkligande  

Denna drivkraft omfattar sociala element som ökar människans processer där kreativitet och 

problemlösning står i fokus. Förutom möjligheten att uttrycka sin kreativitet vill människan ha 

snabb återkoppling (feedback) vilket möjliggör en reaktion. En viktig spelteknik för 

förverkligande kan man enligt Chou (2015) hitta hos barn som leker med lego eller ritar 

teckningar och därmed skapar någonting i kombination med återkoppling i realtid. Om man 

misslyckas med återkopplingen är utsikten att engagera användarna obefintligt. Lego är ett bra 

exempel på tekniken ”Evergreen Mechanics” vilket innebär att en aktivitet har oändligt många 

möjligheter och därmed slipper utvecklarna tillföra nytt innehåll för att aktiviteten ska kännas 

engagerande. Att låsa upp milstolpar är en annan spelteknik som handlar om att man lyckas 

passera en milstolpe i exempelvis ett projekt eller arbete. Kedjekombinationer (eng. chain 

combos) handlar om att olika kombinationer av handlingar resulterar i olika resultat.  

I drivkraften förverkligande finns det även en mekanism som Chou (2015) kallar “general´s 

carrot” vilket innebär att moroten flyttas längre bort samtidigt som belöningen blir större. 

Tanken är att användaren väljer att skippa den första moroten och istället agera på den nya 
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moroten så att denne hålls fortsatt engagerad. Realtidskontroll i form återkoppling är en annan 

viktig teknik som innebär att användaren får en känsla av att man är i ett flyt och att man därmed 

har kontroll över situationen. Känslan av att man behärskar ett komplext scenario förmedlar 

positiva känslor. Boosters är en teknik som går ut på att låta användaren leta bland mängder av 

tråkiga och sämre alternativ, men att det samtidigt finns möjlighet att finna ett bra alternativ 

som stärker känslan av förverkligande.  

 

3.6.3 Socialt inflytande 

Denna drivkraft omfattar alla sociala inslag som fungerar som en drivkraft för motivation. 

mentorskap, acceptans, social respons, kamratskap och avund. Om en kollega eller vän uppnår 

något alldeles extra i ens egna ögon, så kommer man själv sträva efter att uppnå samma sak. 

Socialt inflytande handlar även om att vi som sociala varelser tenderar att dras till platser, 

människor och saker som man kan relatera till. Mentorskap handlar om att användare som har 

mycket erfarenhet av en applikation kan välja att vara mentor åt en nybörjare. Detta kan ske 

genom att mentorn är tillgänglig för handledning genom olika sociala medier. Grupp uppdrag 

är en teknik som handlar om att man måste samarbeta som en grupp för att individen ska kunna 

ett uppsatt mål. På detta sätt sätter man social press på individen att vara aktiv och hjälpa sin 

gemenskap. Skryt knapp (eng. Brag button) handlar om att en individ kan trycka på en 

skrytknapp som sänder ut information om vad denna åstadkommit utan att han direkt berättar 

om det. “Touting flag” handlar däremot om att individen aktivt visar upp sin prestation genom 

en flagga som alla användare i närheten informeras om. Det kan jämföras med medaljer och 

diplom som en person har i ett rum och alla besökarna får informationen utan att sändaren 

behöver skryta. Sociala skatter handlar om att användare kan skicka gåvor och belöningar till 

varandra. Tanken med sociala skatter är att användarna aktivt försöker skaffa nya vänner som 

man kan få gåvor av. En annan teknik inom drivkraften mening är ”the thank you economy” 

som myntades av Vaynerchuk (2011) och som handlar om att om ett spel eller applikation är 

designat på ett sätt som uppmuntrar användare att ge gåvor till varandra. Tekniken “Conformity 

anchor” (konformitetsförankring) utgår från sociala normer och hur man applicerarar dessa på 

olika produkter och processer. Genom att visa listor på de bästa användarna i relation till dina 

vänner så kan man öka motivationen att prestera. En annan teknik som man kan använda för att 

förstärka effekten från konformitetsförankring är “water cooler” (vattenkylare). Detta handlar 

att man ger användarna möjlighet att ta paus och prata om andra saker. På detta sätt skapas 

relationer mellan olika användare.  Avslutningsvis finns det ytterligare en teknik inom denna 

drivkraft som kallas “social prod” (socialt stöd) vilket handlar om att ge stöd och känsla av 

social interaktion med en minimal insats. Ett bra exempel är när du gillar ett Facebook inlägg 

och uttrycker ditt gillande och stöd med bara ett knapptryck.  

3.6.4 Oförutsägbarhet och Nyfikenhet 

Drivkraften oförutsägbarhet är vad som ligger bakom människans fascination för upplevelser 

och som inkluderar slumpmässiga händelser och chans. Genom att undanhålla för användaren 

vad som väntar, håller man användaren engagerad och uppmärksam. Enligt Chou (2015) visar 

studier att användare lättare engageras när man är medveten om att det finns en möjlighet att 

vinna, när vinst och förlust i sig blir ett spänningsmoment. När användaren vet att en belöning 



 

15 

 

kommer att erhållas, motsvarar belöningen bara det känslomässiga värdet.  Denna drivkraft kan 

många gånger vara anledningen till att vi läser böcker, ser en film men kan även fängsla oss till 

den grad att det leder till ett spelberoende, särskilt i kombination med utforskande spelartyper. 

Oförutsägbarhet är nära kopplat till nyfikenhet, ett exempel på detta är speltekniken påskägg 

(eng. easter egg), där man gömmer saker för att överraska användaren. Detta kan förstärka 

användarens känsla av att ha tur samtidigt som användaren lätt börjar utforska möjligheterna 

till ännu ett påskägg. Chanserna är också stora att användaren berättar för andra om påskägget, 

vilket även kan öka fler användares intresse. Ett annat exempel på en spelteknik som riktar sig 

till användarens nyfikenhet är “glowing choice” (gyllene valet) som handlar om att styra 

användaren mot ett önskat utfall genom att tydligt belysa vad den ska göra. Speltekniken 

“Rolling rewards” (rullande belöningar) kan liknas vid konceptet månadens anställd. 

Användaren vet att någon kommer att vinna och chanserna att vinna ökar linjärt med tiden man 

befunnit sig i spelet. Belöningarna är ofta stora men chanserna att vinna är små. Fördelarna är 

dock många då det lätt attraherar flera deltagare och när någon vinner känner denne sig särskilt 

utvald vilket i sin tur bidrar till ett högre syfte. Slumpmässiga belöningar (eng. random rewards) 

är en teknik som fungerar likt en mystisk låda där användaren ges en okänd belöning, vilket 

triggar liknande känslor som ett barn känner på julafton och i förlängningen leder till att 

användaren gärna kommer tillbaka. 

 

3.6.5 Undvikande och förlust 

Drivkraften undvikande och förlust handlar om att undvika det man inte vill ska inträffa, i spel 

är kanske det allra vanligaste exemplet att man dör eller förlorar en omgång som gör att man 

förlorar, exempelvis liv, pengar etc. En av de tekniker som Chou (2015) nämner inom 

drivkraften undvikande och förlust är “sunk cost tradgedy” som innebär att användaren envist 

fortsätter använda något som man lagt ner mycket arbete eller tid på, fast det inte längre ger 

särskilt mycket glädje tillbaka. Detta kan till exempel illustreras med att avsluta ett Facebook 

när man känner att man inte längre har glädje av sitt konto, men känslan av att förlora sina 

kontakter gör att man kanske väljer att behålla kontot. På liknande sätt kan man genom tekniken 

“guilting” ge användare dåligt samvete när ett konto avslutas. Tekniken “Scarlet letter” innebär 

att man visar någon annans, betydligt bättre resultat för att användaren själv ska vilja fortsätta 

förbättra sin insats för att inte framstå som sämre. Chou (2015) betonar även vikten av att 

anpassa proportionerna av förlust, en användare känner en större förlust desto mer tid och arbete 

som har lagts ned och blir förlusterna för stora så kan man lätt tappa intresset. Spelmekanismen 

“Progress loss” innebär att de framgångar som användare redan uppnått med tiden avtar eller 

försvinner. 

 

3.6.6 Underskott och otålighet 

Underskott är en drivkraft som handlar om att människan strävar efter saker som är svåra eller 

rent av omöjliga att uppnå. Klaff (2011) har identifierat tre primitiva beteenden hos människan: 

 Vi jagar det som rör sig bort från oss 

 Vi vill ha det vi inte kan få 
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 Vi värdesätter saker som är svåra att få 

Ovan nämnda beteenden leder oss in på tekniken som heter magnetiskt lock (eng. magnetic 

caps). Tekniken innebär att en bra design kan balansera användarnas otålighet så att dessa 

strävar efter mål som är svåra men inte omöjliga att nå. För svåra utmaningar gör användarna 

ängsliga medan för lätta aktiviteter leder till tristess. Den mest använda tekniken under 

drivkraften underskott och otålighet är “appointment dynamics” innebär att om användarna 

måste genomföra vissa handlingar inom en viss tidsram för att tilldelas en förväntad belöning. 

Ett bra exempel är när krogarna har fritt inträde före ett visst klockslag och besökarna planerar 

sitt besök så att man slipper betala inträde. En annan teknik som kan användas inom gamifiering 

är “torture break” (tortyr paus) som innebär att användarna stöter på olika saker som hindrar att 

en aktivitet genomförs. Exempelvis när man genomfört en aktivitet så kan användaren hindras 

att genomföra samma aktivitet igen inom en given tidsperiod. Användaren kommer på detta 

sätt att tänka på aktiviteten även när de inte spelar och kanske logga in direkt när hindret för 

aktiviteten har försvunnit. En annan teknik som Chou (2015) placerat under denna drivkraft är 

utvecklat UI (eng. evolved ui) som handlar om att i början gränssnittet att vara avskalat med 

endast ett fåtal alternativ, knappar och ikoner. När sedan användaren gör framsteg och klarar 

av vissa aktiviteter så kommer applikationen att låsa upp fler alternativ i gränssnittet.  

 

3.6.7 Ägarskap 

Drivkraften ägarskap baseras på principen att när man äger något så vill man utveckla, skydda 

och få mer av. När man skapar en produkt eller tjänst är det bra att få användarna att öka sin 

känsla av innehav och ägande under själva processen. Därför är det ofta fördelaktigt att ha 

kunderna tidigt engagerade i utvecklingsprocessen. Om man låter användarna vara med från 

början och bygga upp något från grunden så kommer de få känslan av ägarskap och 

samhörighet. En teknik som man kan använda för att öka känslan av ägarskap är samlingar är 

tekniken “collection sets” som innebär att man ger användarna utvalda delar av en större 

samling. Detta skapar en vilja hos användaren att hitta alla delar och därmed göra samlingen 

komplett. En annan teknik är Alfred effekten som innebär att produkten eller servicen är så pass 

anpassad till användarens behov så denna inte kan tänka sig använda ett annat alternativ. Idag 

när vi har tillgång till Big Data så kan företag samla in information om kundernas preferenser 

och vanor och som kan användas på smarta system som ger användarna en känsla av 

personifiering. En mindre använd teknik inom drivkraften ägarskap är “protector quest” som 

innebär att människan skapar en relation till det man beskyddar. Om man ger en användare en 

”protector Quest” där man har i uppdrag att skydda ett objekt från skada under en längre tid så 

kommer användaren troligtvis att bli mycket upprörd när objektet är hotat.  

3.6.8 Utveckling och Prestation 

Denna drivkraft handlar om att låta användarna klara av utmaningar som de kan känna sig stolta 

över och därmed också vill anta. Det handlar också om att känna att man utvecklas positivt och 

Chou (2015) betonar vikten av att man uppnår ett “win-state” som alltså definieras som ett 

tillstånd när en utmaning har övervunnits, vilket kan liknas vid när ett mål görs i fotboll. Ett 

spel utan olika steg, bossar eller liknande är därför sällan särskilt engagerande. En annan teknik 

under drivkraften utveckling och prestation är status poäng (eng. status points) som ger 
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användaren möjlighet att hålla reda på hur utvecklingen ser ut. På liknande sätt kan en 

progressbar uppmuntra användaren att fortsätta med att exempelvis färdigställa en profil, 

genom att visa hur många procent av alla moment som avklarats. Märken eller utmärkelser 

(eng. badges) som kan ges som belöning för särskilda prestationer. Eftersom användaren har 

ansträngt sig för att lösa ett problem kan utmärkelsen som symboliserat prestationen få 

användaren stolt över något som kanske inte alla klarat av, vilket ofta kan öka användarens 

motivation. Ledartavlor är en teknik som också kan motivera användaren att förbättra sitt 

resultat. Chou (2015) menar dock att det inte är särskilt motiverande att visa de topp tio bästa 

resultaten då det kan kännas ouppnåeligt för nya användare. Därför kan man enligt McGonigal 

(2011) använda sig av brådskande optimism (eng. urgent optimism) som handlar om att man 

visar upp en anpassad lista där användaren ligger i mitten. Detta skapar känslan av optimism 

samtidigt som man känner att man måste agera direkt för att inte börja tappa sin position. Man 

kan även överväga att nollställa listan vid lämpligt tillfälle för att användare som ligger långt 

efter inte helt ska tappa motivationen (Chou, 2015). 
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3.7 Metodproblem 

Eftersom detta arbete bygger på kvalitativa metoder är det viktigt att visa att resultatet är 

tillförlitligt, trovärdigt och överförbart. I denna studie har detta åstadkommits genom utförliga 

beskrivningar av analysmetoder och tydliga motiveringar av det resultat som vuxit fram från 

dessa. Då detta är en kvalitativ studie och den slutgiltiga tolkningen kan skilja från person till 

person är det svårt att generalisera studiens slutsatser till andra fall. Genom att använda expertis 

från de erkända författare och deras teorier inom gamification och serious games som vår 

forskning har grundat sig på, har trovärdigheten kunnat stärkas. Robson (2007) anser att 

kvalitativa studier som denna skapar beskrivande kunskap och kan användas med fördel när 

målet är att förstå människor och deras livsstil står i fokus och där numerisk data som samlas 

in med hjälp av kvantitativa metoder är ointressant, som i exempelvis denna studie.  

3.8 Validitet 

De teorier som undersökningen baseras på består av vetenskapligt granskade källor. För att öka 

validiteten på studien har vi under arbetets gång stämt av mot formulerat syfte och 

forskningsfrågor. Det strategiska urvalet av respondenter har gjorts på ett sådant sätt att den 

återspeglar de individer som ansågs viktiga och intressanta att undersöka. Det faktum att 

undersökningen har gjorts på ett enda fall har mindre betydelse då valda analysmetoder kan 

tillämpas på många typer av applikationer (Svenning, 2003). I denna studie har vi försökt samla 

in, bearbeta och analysera data på ett systematiskt och objektiv sätt, samt noggrant beskriva hur 

resultatet vuxit fram.  

3.9 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, vilket i praktiken innebär att samma resultat ska uppnås 

om samma undersökning, med samma metod och syfte om den genomförs av två oberoende 

forskare vilket är svårt att genomföra i kvalitativa studier. Eftersom intervjuer med tillhörande 

tolkning är subjektiva är resultatet från denna del av undersökningen svår att reproducera. 

Visserligen kan resultaten skilja sig åt men eftersom att analysen har skett enligt två separata 

analysmetoder kan resultatet mycket väl återspegla verkligheten (Svenning, 2003). Studien har 

även löpande utvärderas av utomstående genom opponering från sakkunniga handledare och 

kursmedlemmar, vilket har tagits till hjälp för att höja studiens kvalitet.   
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4 Resultat 

Detta kapitel avser besvara uppsatsens forskningsfrågor och syfte utifrån analysmodellerna 

och det empiriska material som tagits fram enligt de metoder som beskrivs i metod avsnittet. 

Resultatet kommer även att ligga till grund för vidare slutsatser.   

4.1 Analysresultat: RETAIN 

I avsnittet nedan presenteras RETAIN analysen av Bonniers Trafikskola enligt modellens sex 

olika kategorier. Analysresultatet bygger på det sammanställda intervjuresultatet.(se bilaga 2). 

Efter varje kategori redovisas poängsättningen, vilket motsvaras av uppnådd nivå multiplicerat 

med vikt. Sammanställning i tabellform och totalpoäng redovisas till sist i fig. 5.  

 

Relevans 

Respondenterna anser att syftet med Bonniers Trafikskola är tydligt och det undervisande 

materialet fokuserar på utlärning av körkortsteori. Materialet är omfattande och innehåller 

uppdaterad information från STR, transportstyrelsen och länsstyrelsen. Applikationen har 

designats för körkortsstudenter och samtliga respondenter uppger att applikationen används 

som ett stöd under utbildningen. 

Relevans: 3 (1 x 3) poäng  

 

Inbäddning  

Det undervisande materialet som Bonniers Trafikskola använder känns naturligt och 

respondenterna upplever att spelupplevelsen flyter på. Övningar och kontrollfrågor passar in på 

det undervisande materialet och spelets kontext på ett bra sätt. Respondenterna upplever att de 

litar på materialet till den grad att de kan ompröva tidigare kunskaper, vilket tyder på en stark 

inbäddning. Nivån dras dock ned på grund av att användarnas fantasi inte involveras i en 

tillräckligt stor utsträckning för att tilldelas en högre nivå.  

Inbäddning: 6 (3 x 2) poäng 

 

Överföring 

Respondenterna upplever att de kan tillämpa inlärda kunskaper som Bonniers Trafikskola 

förmedlat inom områden som relaterar till trafik och trafiksituationer, samt att interaktiva 

animeringar underlättar överföringen från teori till praktik. Progressionen visas tydligt vilket 

underlättar respondenternas kommunikation till andra användare. Ämnet är dock begränsat och 

respondenterna säger sig därför inte kunna applicera kunskaperna på helt andra områden utan 

anknytning till trafiken. Däremot kan kunskaperna tillämpas på en högre nivå inom samtliga 

trafiksituationer, vilket i detta fall anses motivera högsta poäng.  

Överföring: 15 (5 x 3) poäng 

 

Anpassning 

Kunskapstesten bygger till största del av övningar och kontrollfrågor, detta utmanar användaren 

att kontrollera sin kunskap, öva och samtidigt träna bort felbeslut som tagits på grund av 

felaktiga tidigare kunskaper. Respondenterna upplever att strukturen är tydlig där övningarna 
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och kontrollfrågorna återfinns i ett par olika utföranden och är begränsade till ordmatchning, 

pussel, fylla i och para ihop-övningar. Detta ger användaren möjligheten att bygga på och 

utveckla sin kunskap, men koncepten är hela tiden detsamma och användaren ges ingen 

möjlighet att utforska nya koncept som ligger utanför givna instruktioner, därför kan endast en 

låg nivå motiveras.  

Anpassning: 4 (4 x 1) poäng 

 

Immersion 

Användarens engagemang är nödvändigt för att kunna slutföra Bonniers Trafikskola. Genom 

att materialet delats in i olika avsnitt som ger ett visst antal kunskapspoäng när de avklarats, 

ges användaren en kontinuerlig återkoppling. Det enda användaren själv kan påverka är genom 

att öka sina kunskaper, uppnå större säkerhet och därmed snabbare tid genom de olika 

övningarna, vilket belönas med högre poäng. Bonniers Trafikskola upplevs både meningsfullt, 

upprepningsbar och interaktivt och respondenterna upplever att de engageras i innehållet på ett 

kognitivt, fysiskt, psykiskt och känslomässigt plan. Vår tolkning av respondentera antyder dock 

att detta engagemang huvudsakligen kommer från det stora målet - att klara det riktiga 

körkortsprovet. Bonniers Trafikskola skapar alltså inte en spelvärld som för egen maskin lockar 

spelaren att stanna kvar, när målet med inlärningen har uppnåtts har Bonniers Trafikskola 

förlorat sitt syfte. Trots att Bonniers Trafikskola enligt RETAIN modellen i första anblick 

uppfyller alla steg inom immersion, tilldelas den endast en låg nivå då respondenternas svar till 

viss del bygger på externa motiveringar. 

Immersion 4 (2 x 1) poäng 

 

Naturalisering 

Användarna av Bonniers Trafikskola upplever att man kan använda den nya kunskapen och att 

man har möjlighet att visa upp dessa. Förutom att man måste genomgå teori och 

uppkörningsprov kommer dessa att användas i alla typer av trafiksammanhang. Eftersom 

användarna även uppmuntras att göra om de olika delmomenten så kan man även bibehålla 

kunskap, samt träna bort olika typer av felbeslut. Respondenterna anser att applikationen bidrar 

till den teoretiska grund som i slutändan kan omvandlas i praktisk erfarenhet. Men eftersom 

Bonniers Trafikskola har som syfte att undervisa trafikteori känner respondenterna att 

motivationen avtar när man inte lär sig något nytt. Naturalisering kommer dock att ske genom 

lärande och upprepning samt träning, som i förlängningen frigör kognitiva resurser och tillåter 

spontanitet. Därför tilldelas Bonniers Trafikskola den högsta nivån inom denna kategori. 

Naturalisering: 18 (6 x 3) poäng 
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Tabellen nedan visar en sammanställning av resultatet från RETAIN-analysen. 

 

Nivå Poäng 

Relevans 3 3 

Inbäddning 2 6 

Överföring 3 15 

Anpassning 1 4 

Immersion 1 2 

Naturalisering 3 18 

Totalpoäng 
 

48 

Figur 5. Sammanställning, RETAIN analys 

4.2 Analysresultat: Octalysis  

Nedan analyseras Bonniers Trafikskola för att identifiera dess styrkor och svagheter när det 

handlar om att motivera användarna. Analysen ger svar på vilka motivationer som är svaga och 

därmed vilka motivationer som bör förbättras. Analysresultatet baseras som det redogörs för i 

analysmetod Octalysis, d.v.s. på egna observationer och iakttagelser som erhållits genom 

användande av applikationen. Sammanställning och totalpoäng redovisas till sist i fig. 6. 

 

Drivkraft 1: Mening 

Syftet med Bonniers Trafikskola är att undervisa och träna användaren i körkortsteori. De 

starkaste spelmekanismerna utgörs av ett högre syfte och ett tydligt narrativ. Genom att gå 

igenom avsnitten och klara de olika övningarna med så höga poäng som möjligt leds 

användaren mot det högre syftet, att klara det slutgiltiga teoriprovet. I Bonniers Trafikskola 

engageras användaren genom ett narrativ, d.v.s. användaren ges en förståelse av varför denne 

ska använda just Bonniers Trafikskola. Användaren introduceras av en berättarröst som redogör 

för applikationen och de olika undervisande avsnitten. Berättarrösten förklarar syftet med 

kunskapspoängen, när 100 000 kunskapspoäng uppnåtts tilldelas användaren ett certifikat och 

Bonniers Trafikskola har klarats ut.  

Detta tillsammans skapar en känsla av delaktighet och användaren förstår genom detta sitt syfte 

i applikationen. Genom att uppnå tillräckliga kunskaper för att motta certifikatet kan 

användaren även uppnå en känsla av elitism, eller tillhörighet av den grupp som klarat 

utmaningen. Drivkraften mening alltså starkt implementerad i Bonniers Trafikskola och 

återspeglas i användarens egen vilja att förbättra sina teoretiska kunskaper inför 

körkortsprovet.    

Octalysispoäng: 7/10 poäng 

Drivkraft 2: Förverkligande 

Bonniers Trafikskola lockar användaren att förbättra sina kunskaper genom att locka med ett 

kunskapscertifikat, vilket utgör en morot för användaren. Vägen dit består av en mängd 

delmoment för att uppnå tillräckligt med poäng, något som på ett tydligt sätt förklaras för 
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användaren och medför att användaren aktiverar sina problemlösande förmågor. Genom 

övningarna och kontrollfrågorna ges ständig och direkt återkoppling över användarens 

framsteg. Detta i sig medför ett mervärde då användaren ges en känsla av att kunna kontrollera 

situationen och snabbt kunna överblicka sin egen utveckling.  

Möjligheten för användaren att förverkliga sin kreativa sida är dock obefintlig, de spelbaserade 

övningarna är utformade på samma sätt och blir snabbt enformiga. De lämnar litet utrymme för 

egna val som kan stärka känslan av självförverkligande, vilket dessutom kan leda till att 

användarna snabbare känner sig oengagerade.   

Octalysispoäng: 3/10 poäng 

Drivkraft 3: Socialt inflytande 

I Bonniers Trafikskola finns ingen möjlighet för social interaktion inom applikationen. Detta 

påverkar betyget negativt då möjligheten att skapa relationer och utbyta kunskaper går förlorad. 

I applikationen finns dock möjligheten att dela olika typer av resultat på Facebook, vilket tillåter 

användaren att visa upp sina prestationer utan att direkt berätta om det. Denna funktion kan 

även bidra till att förstärka känslan av en levande applikation vilket i sin tur kan generera fler 

användare. På inloggningssidan finns en topplista publicerad som listar användare med högst 

antal kunskapspoäng. Listade användare ges genom detta en möjlighet att visa upp sin 

prestation för övriga användare.  Topplistan kan bidra till att inspirera användare att förbättra 

sina resultat i sin strävan att uppnå en plats på listan, den kan dock uppfattas som något 

intetsägande, då den bara visar ett påhittat användarnamn utan koppling till avatar eller person.  

Octalysispoäng: 2/10 poäng 

Drivkraft 4: Oförutsägbarhet och Nyfikenhet 

Denna drivkraft är i Bonniers Trafikskola något svårtolkad då applikationen inte innehåller 

några slumpmässiga händelser eller element som bygger på chans. Drivkraften anser vi dock 

vara nära kopplad till mening då nyfikenhet hos användaren även kan skapas på andra sätt. You-

kai Chou (2014) skriver att vi är mer engagerade i en upplevelse när vi vet att det finns en 

möjlig chans att vinna, än när vi vet de exakta oddsen.  När vi vet att vi kommer att få en 

belöning kommer motivationen bara att avspegla värdet av belöningens emotionella värde.  

Meningen med Bonniers Trafikskola är att förmedla kunskap, belöningen efter varje avklarat 

avsnitt är alltså den erhållna kunskapen. Vilket emotionellt värde belöningen innehar beror helt 

på hur värdefull denna kunskap är för användaren. Applikationen bygger alltså inte på 

oförutsägbarhet men kan ändå lyckas skapa en nyfikenhet hos användaren beroende på hur 

denne värdesätter kunskapen. Övningarna och kontrollfrågorna finns i ett antal utföranden men 

erbjuder i det närmaste ingen variation. Målet med applikationen är för användaren att samla 

så mycket kunskap som möjligt och denna kunskap motsvaras av erhållna kunskapspoäng 

genom övningar och kontrollfrågor. Användaren styrs därför mot målet på ett tydligt sätt genom 

att ett antal rätt svar inom en snabbare tid ger högre poäng. 

Octalysispoäng: 5/10 poäng 

Drivkraft 5: Undvikande och förlust 
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Denna drivkraft är svagt implementerad i Bonniers Trafikskola, användaren kan uppleva en 

större känsla av förlust om denne vid ett högre antal kunskapspoäng avslutar sitt konto, vilket 

kan bidra till att användaren hellre stannar kvar hos Bonniers Trafikskola än att välja ett annat 

alternativ, eftersom att man känner att slutmålet är närmare och framgångarna inte är 

överförbara till andra applikationer. Även om ingen spelmekanism som gör att framgångar 

förloras eller avtar efter en viss tid har implementerats, kan användaren ändå uppleva en känsla 

av att kunskapen bleknar om applikationen används för sällan, innan kunskapen är befäst. 

Topplistan som analyserats under drivkraft tre, socialt inflytande kan även motivera användare 

genom drivkraften undvikande, då denne inte vill framstå som dålig i jämförelse med användare 

med högre uppnådd kunskapspoäng. 

Octalysispoäng: 3/10 poäng 

Drivkraft 6: Underskott och otålighet  

Den starkaste spelmekanismen under denna drivkraft utgörs av att användaren tvingas 

genomföra övningar och kontrollfrågor inom en snävare tidsram för att uppnå högsta poäng, 

detta uppmuntrar användaren att sträva efter ett mål som är svårare men inte omöjligt att 

uppnå.  I ett större perspektiv strävar användaren efter att klara det slutgiltiga provet och vill 

därför öka sina poäng. Slutmålet är att uppnå 100k kunskapspoäng som krävs för att erhålla 

certifikatet och ha en bättre chans att klara det riktiga körkortsprovet. Denna strävan kan bidra 

till en känsla av kunskapsunderskott eller otålighet att fullfölja applikationens utbildning. Detta 

kan även höra samman med drivkraft nr sju, undvikande och förlust, då det kan bidra till att 

skapa en rädsla att man inte klarar målen. Vi anser att utmaningarna i Bonniers Trafikskola är 

välbalanserade. Att nå slutmålet är en stor utmaning som kräver att tillräckligt med tid läggs på 

de olika avsnitten, men genom dessa får användaren all kunskap som behövs för att klara 

utmaningen.  

Octalysispoäng: 5/10 poäng 

Drivkraft 7: Ägarskap  

Kunskapspoängen är det enda artefakten i Bonniers Trafikskola som bygger upp användarens 

motivation under drivkraften ägarskap. Kunskapspoängen kan användaren aktivt förbättra och 

skaffa mer av. Användaren kan även dela sin kunskapspoäng på Facebook, vilket förstärker 

känslan av personligt ägande och kopplar detta till den personliga insatsen.  Den totala poängen 

blir dock mycket låg, då denna delning sker utanför applikationen. Kopplingen mellan individen 

och applikationen är dessutom bara ett fiktivt användarnamn, applikationen saknar en personlig 

sida eller möjligheten att skapa en avatar.  

Octalysispoäng: 1/10 poäng 

Drivkraft 8: Utveckling och prestation 

I Bonniers Trafikskola representerar kunskapspoängen användarens kunskaper och hur nära 

man är att erhålla sitt certifikat, som representerar det tillstånd där utmaningar har övervunnits 

och Bonniers Trafikskola har klarats ut. Efter varje avslutat moment får användaren 

återkoppling på sina framsteg genom erhållna kunskapspoäng, vilket gör att användaren kan 
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kontrollera sin egen progression. Topplistan kan fungera som en motivering för andra 

användare att skaffa mer poäng, men kan i en del fall göra det motsatta då det kan kännas 

ouppnåeligt för den nya användaren. Applikationen har även implementerat “Progress bars” 

som gör det enkelt för användaren att följa sina framsteg inom respektive delmoment, så att 

användaren får en insikt i vilka moment som bör förbättras. Avslutningsvis blir totalpoängen 

inom denna drivkraft blir relativt högt även om det finns utrymme för förbättringar.  

Octalysispoäng: 7/10 poäng 

 

4.2.1 Sammanställning: Octalysis analys 

Efter att de enskilda drivrafterna tilldelats sin poäng och kvadrerats, räknades summan ihop 

vilket resulterade i 171/800 poäng. I figur 6 redovisas de enskilda drivkrafternas poäng. 

 

 

Figur 6: Sammanställning Octalysis analys. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel knyts syfte, metod och resultat samman, vilket möjliggör en diskussion mot den 

teoretiska bakgrunden. Avsnittet avser att svara på innebörden av studiens resultat och dess 

rimlighet.  

5.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor användes RETAIN modellen och 

gamifieringsramverket Octalysis. I enlighet med Michael & Chen’s (2006) definition av vad ett 

serious games är (se kap 2.3 Serious Games), anser vi att Bonniers Trafikskola tillhör denna 

kategori. Eftersom RETAIN modellen är en utvärderingmodell speciellt anpassad för serious 

games och lärandeapplikationer, användes den som grund för att undersöka hur väl 

applikationen uppfyller de krav som ställs på effektiv serious gaming. Ramverket Octalysis 

valdes för att närmare undersöka spelmekanismer och motivationspåverkande drivkrafter. I 

detta ramverk bryts begreppet motivation ned i åtta olika typer av drivkrafter som användes för 

att närmare kategorisera och specificera hur spelmekanismer kan påverka och trigga olika 

känslor och beteenden och hos användaren.  

Intervjuerna utfördes genom ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vilket gav respondenterna 

möjlighet att prata fritt utifrån de fördefinierade intervjufrågorna. Frågorna anpassades för att 

kunna utgöra en grund för poängsättning och analys enligt RETAIN modellen, detta innebar i 

sig en svårighet då inga tidigare undersökningar hittades där modellen använts på detta sätt. 

Istället har de tidigare undersökningarna vi funnit gjorts som en analys där författarna själva 

bedömt och tilldelat poäng. Vi anser dock att en undersökning som bygger på användarnas egna 

upplevelser stärker studiens reliabilitet. En utmaning som detta medförde var att 

intervjufrågorna tvingades vara relativt komplicerade för att inte tappa syfte och relevans, något 

som legat till grund för beslutet att utforma intervjufrågorna med en öppen karaktär. 

Ett större urval hade kunnat uppnås om en kvantitativ undersökningsansats valts men detta 

alternativ valdes bort då vi sökte efter en djupare förståelse för användarnas upplevelser, 

samtidigt som det var nödvändigt att i flera fall be respondenterna att utveckla sina svar för att 

dessa skulle kunna bidra med tolkningsbara värden.  

Analysresultatet för RETAIN modellen är till största del baserat på respondenternas egna 

upplevelser som tolkats och översatts till poäng. Vid intervjuer finns alltid en risk att 

intervjuaren påverkar respondentens svar i en särskild riktning. Genom att vara medveten om 

denna risk har vi som intervjuare dock försökt minimera denna effekt, och eftersom att studien 

inte behandlar ett känsligt ämne antar vi att effekten inte varit av nämnvärd karaktär. 

Analysprocessen och tolkningen av insamlad data har i största möjliga mån förhållits objektiv. 

I vissa fall har respondenternas påvisande av yttre motivationsfaktorer bidragit till att ett 

koncepts poäng justerats något, vilket förklaras och motiveras utförligt under respektive del 

under analysresultat (se kap 4.1 Analysresultat RETAIN). 
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Analysresultatet för Octalysis bygger på erfarenheter av Bonniers Trafikskola som erhållits 

genom eget användande av applikationen. Utifrån de drivkrafter som presenterats i 

teoriavsnittet har implementerade spelmekanismer identifierats. En av de största svårigheter 

som detta medfört, har varit att analysera hur stor motivationsdrivande påverkan den enskilda 

spelmekanismen innehar och hur dessa tillsammans utgör de olika drivkrafternas styrka. Hur 

starkt representerad drivkraften är utgör grunden för poängsättningen. Trots att vi använder 

poäng för att motivera drivkraftens styrka, vill vi även betona att detta anses vara av sekundär 

betydelse. Det är viktigt att analysera hur användaren påverkas av olika mekanismer, men den 

slutgiltiga bedömningen bör göras av helheten, där balansen mellan ljusa och mörka drivkrafter 

samt inre och yttre motivation utgör den viktigaste delen. Efter vår undersökning kan vi 

konstatera att förekomsten av ljusa drivkrafter är övervägande i Bonniers Trafikskola. Något 

som gjort spelmekanismerna i vissa fall svåra att analysera, är att användaren till stor dels drivs 

av en stark yttre motivationsfaktor. 

5.2 Resultatdiskussion 

En reflektion som gjorts efter Octalysis analysen är att spelmekanismernas motivationshöjande 

påverkan är beroende av balansen mellan yttre och inre motivation. Även om man förutsätter 

att användaren innehar inre motivation genom ett genuint intresse av att utföra övningarna 

enbart för dess underhållsvärde, är den yttre motivationen att klara det slutgiltiga körkortsprovet 

så starkt implementerad att den, när målet har uppnåtts kommer att överskugga den inre 

motivationen, oavsett form, och användaren har därefter ingen anledning att fortsätta. En sådan 

stark yttre drivkraft, som många lärandeapplikationer har gemensamt, innebär att man trots en 

ointressant och dåligt designad applikation kan hålla användaren kvar, vilket naturligtvis kan 

minska incitamenten för utvecklarna att förbättra användarupplevelsen. Vi anser dock att detta 

är en tankemässig fallgrop, då den snabba utveckling som sker idag inom området för 

gamification innebär att utvecklare måste befinna sig i framkant för att behålla sin 

konkurrenskraft.    

 

Att identifiera den faktiska handlingen i Bonniers Trafikskola har inneburit en utmaning. 

De olika delmomentens tänkta ordningsföljd presenteras på ett tydligt sätt där användaren förs 

djupare in i utbildningen, detta motsvarar den kronologiska plan som utgör den röda tråden. 

Användaren kan dock när som helst avbryta händelseförloppet och redan från början göra 

önskade övningar eller det slutgiltiga teoriprovet. Användaren förlorar dock möjligheten att 

motta certifikatet ifall tillräckliga poäng saknas. Bonniers Trafikskola är ett alltså ett exempel 

på en applikation där lärandeinnehållet är centralt och handlingen sekundär. Gunter et. al.(2008) 

menar att spel som används i lärande syfte bör innehålla fantasi och avser där begreppet i sin 

bredaste form, vilket kan innebära olika koncept som handling, fiktiva karaktärer etc.  Detta på 

grund av att fantasi och/eller handling kan motivera spelare och stärka inlevelsen i spelet. Vår 

slutsats är handlingen i Bonniers Trafikskola kan anses vara exogen, då lärandeinnehållet som 

förmedlas till användaren kan göras oberoende av handlingen. Detta överensstämmer med det 

resultatet från RETAIN analysen som indikerar att Bonniers Trafikskola brister i immersion. 

Vår tolkning är att detta till stor del beror på att spelelement och det undervisande materialet är 

separerat, användaren integreras inte i applikationens handling. Från Octalysis analysen kan vi 
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se att många spelelement har implementerats på ett bra sätt, som även överensstämmer med 

Weerbach & Hunter’s (2012) pyramidtrappa där alla nivåer berörs genom poäng, återkoppling 

och uppvisade av användarens progressivitet. Vi anser dock att det även här finns utrymme 

stora förbättringar när det kommer till att engagera användaren på något annat sätt än den yttre 

motivationen att klara teoriprovet. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras observationer och de slutsatser som kunnat göras baserat på den 

genomförda analysen som presenteras i kapitel fyra. I avsnittet inkluderas svar på studiens 

forskningsfrågor och förslag på förbättringar. 

Forskningsfråga 1: Hur väl motsvarar applikationen de krav som ställs på effektiv serious 

gaming? 

Svaret på forskningsfråga ett är baserat på teorikapitlet och den genomförda RETAIN analysen 

som skett utifrån genomförda intervjuer. Respondenterna redogjorde för sina åsikter och 

upplevelser utifrån de frågor som ställdes. Intervjuresultatet visade att applikationens 

övergripande fokus att lära ut körkortsteori är tydligt redan vid uppstart. Lärandemiljön anses 

vara väl utformarad efter den målgrupp som den riktas till och samtliga respondenter indikerar 

att Bonniers Trafikskola lyckas förmedla körkortsteori på ett bra sätt, samt att de föredrar 

applikationen framför traditionell instudering. Baserat på detta görs observationen att 

användarna är positivt inställda till Bonniers Trafikskola och uppskattar grundtanken med 

applikationen. Utifrån genomförd RETAIN analys kan slutsatsen att Bonniers Trafikskola väl 

uppfyller kraven för effektiv serious gaming på de flesta punkter, med undantag för mindre 

brister i anpassning och tydliga brister i immersion. Dessa redogörs utförligare under respektive 

analysresultat och diskuteras vidare i kapitel fem; diskussion. 

 

Forskningsfråga 2: Hur används spelmekanismer i applikationen, och hur påverkar dessa 

användares motivation? 

Svaret på forskningsfråga två är baserat på det teoretiska ramverket Octalysis vilket låg till 

grund för våra empiriska erfarenheter erhållen genom användning av Bonniers Trafikskola. 

Slutsatsen från vårt resultat indikerar att Bonniers Trafikskola övervägande fokuserar på ljusa 

drivkrafter för att motivera användarna. Detta ger användaren en trevlig upplevelse där man får 

känslan av att kunna förverkliga sitt syfte med användandet. Nackdelen är dock att då 

applikationen är fokuserad på ljusa drivkrafter, kan användarupplevelsen lätt uppfattas som 

tråkig vilket i förlängningen leder till att användaren snabbt tappar intresse och 

motivation.  Baserat på den teori som presenterats om inre och yttre motivation dras slutsatsen 

att användarna av Bonniers Trafikskola i huvudsak motiveras av yttre motivation, där det största 

incitamentet är att klara det verkliga körkortsprovet. Så snart detta mål uppfylls förlorar 

Bonniers Trafikskola också sitt syfte. 

 

6.1 Förslag på förbättringar  

Om man ser till ett av de tidigaste exemplen av serious games som var flygsimulatorer, finns 

det kommersiella varianter som haft stor genomslagskraft, där det en av de mest välkända är 

Microsoft flight simulator som sålts i 21 miljoner antal exemplar världen över. Vi tror att 

Bonniers Trafikskola skulle kunna optimeras genom att införa simulering. Med detta 

tillkommer flera möjligheter att känslomässigt engagera användaren med väldigt enkla medel, 
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genom att till exempel låta dem välja sin egen bil kan man snabbt även utöka de mörka 

drivkrafterna som Bonniers Trafikskola saknar, genom förlusten som kommer om användaren 

svänger bilen i fel färdriktning och krockar. Vi anser att detta inte på något sätt behöver minska 

kvalitén på undervisningen, även de delar som är av mer teoretisk karaktär bör gå att väva in - 

exempelvis genom att användaren måste ta sin bil till bilverkstad och välja rätt försäkring. Med 

detta skulle det som idag saknas, ett naturligt flöde där användaren är en del av handlingen på 

ett enkelt sätt kunna skapas.  
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7 Vetenskapligt bidrag och förslag på fortsatt forskning 

I detta avsnitt ges förslag på fortsatt forskning och vi motiverar vad vi anser att denna studie 

har kunnat bidra med. 

 

Denna studie har bidragit med insikter om att det svåraste vid utveckling av en 

lärandeapplikation är att integrera lärandeinnehåll med spelupplevelsen. Vi föreslår under 

förslag på förbättringar, att man under utvecklingsprocessen skulle kunna titta på vilket resultat 

man går om man först utvecklar själva spelet och därefter lägger på lärandeinnehållet och 

genom detta stärker användarens immersiva upplevelse. Bonniers Trafikskola är ett typexempel 

på en applikation som fått stor kommersiell genomslagskraft, trots att den vid analys till stor 

del framstår som en vanlig lärobok i applikationsform. Vi skulle vilja se fortsatt forskning på 

hur e-lärande kan stärkas av ett större fokus läggs på spelupplevelsen. 

 

Något som vår studie också bidrar med är nyttan av att använda två olika analysmodeller, då vi 

anser att RETAIN och Octalysis på ett bra sätt kompletterar varandra vid utvärdering av 

lärandeapplikationer. RETAIN fungerar bra för att undersöka effekten av lärandeinnehållet, 

men vi anser dessutom att Octalysis på ett effektivt sätt har kunnat användas för att djupare 

analysera de drivkrafter som motiverar användarna - något som är högst relevant för en 

lärandeapplikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Relevans 

1. Vad tror du avsikten med Bonniers Trafikskola är och vad tror du inlärningen går ut på?  

2. På vilken nivå på skalan ett till tre tycker du att Bonniers Trafikskola fokuserar på relevant 

körkortsteori? 

3. När du använder applikationen, på vilket sätt växer ditt intresse av att lära dig mer? 

4. Kommer du ha nytta av spelets karaktärer och teman i verkliga livet/praktiken? 

På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av de olika teman i Bonniers Trafikskola i verkliga 

livet? 

 

Inbäddning 

5. Känner du att spelets olika teman flyter på? 

6. Tycker du att de undervisande elementen stämmer ihop med spelets kontext? ge gärna 

exempel  

7. På en skala ett till tre, hur väl anser du att spelens undervisande element, så som pussel och 

ordmatchning stämmer överens med kontext? 

8. Hur väl tycker du att Bonniers Trafikskola ur ett helhetsperspektiv ger en djupare förståelse, 

och hur påverkar detta din vilja att slutföra spelet? 

9. Känns spelet övertygande, har du tvingats ompröva tidigare uppfattningar och kunskaper? ge 

exempel 

 

Överföring 

10. Känner du att du kan tillämpa de kunskaper och färdigheter du lärt dig?, kan du ge något 

exempel? 

11. Hur tycker du att interaktiva animeringar och bilder hjälper dig att omsätta den teoretiska 

kunskapen i praktiken? 

12. Känner du att du kan överföra kunskaperna som du fått genom inlärningssituationer i 

Bonniers Trafikskola på helt andra områden? ge gärna exempel 

 

13. Har du tack vare applikationen känt en starkare motivation till att söka kunskap? 

 Brukar du, på något sätt kommunicera den kunskap du har lärt dig till andra användare? 
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Anpassning: 

14. Känns kunskapen som applikationen förmedlar lätt att sätta i ett sammanhang, d.v.s. känner 

du att det finns en tydlig struktur?  

15. Om och iså fall på vilket sätt, upplever du att applikationen utmanar dig att utvärdera om 

kunskap som står i motsats till tidigare kunskaper? 

16. Upplever du att Bonniers Trafikskola låter dig utforska nya koncept som ligger utanför 

givna instruktioner? 

17. Upplever du att applikationen låter dig skapa nya koncept som associerar till den kunskap 

du lärt dig? ge exempel 

 

Immersion 

18. På vilket sätt tycker du att applikationen ger kontinuerlig återkoppling?  

 Har du möjlighet att aktivt påverka händelseförloppet? 

19. Om spelets innehåll är meningsfullt, upprepningsbart och interaktivt, hur påverkar det din 

känsla av delaktighet i lärandet? 

 Känner du kognitivt, fysiskt, psykiskt och känslomässigt engagerad i innehållet? 

20. Känner du att du fullt ut deltagit i lärandet och att den nya kunskapen har ändrat dina tidigare 

tankebanor? Förklara och ge exempel! 

 

Naturalisering 

21. Hur kan du använda dina faktakunskaper, finns det möjlighet att visa upp dessa? 

22. Uppmuntrar spelet till omspelningar, iså fall, hur hjälper detta dig att träna bibehålla 

kunskap och träna bort felbeslut?  

23. Hur tycker du att applikationen och erfarenheter från spelet hjälper att lära dig nya saker? 

24. Förstår du syftet med applikationens lärandeinnehåll och känner du att du spontant och 

vanemässigt kan använda din nya kunskap? Motivera? 
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Bilaga 2. Sammanställning intervjuresultat 

 

Relevans 

 

1. Vad tror du avsikten med Bonniers Trafikskola är och vad tror du inlärningen går ut 

på?  

 

R1: Avsikten är nog att det ska vara ett stöd till teorimaterialet och målet kanske är att det ska 

hjälpa körkortstudenter att klara teoriprovet. (K20) 

R2: Fungera som ett komplement till teorin så att det blir lättare att klara teoriprovet. (M18) 

R3: Klara av körkortsutbildningen (M18) 

R4: Lära sig teorin bättre och hur man kan använda den i praktiken, samt att man kan ha en 

dator som hjälpmedel. (K17) 

 

2. På vilken nivå på skalan ett till tre tycker du att Bonniers Trafikskola fokuserar på 

relevant körkortsteori? 

R1: 3 

R2: 3 

R3: 3 

R4: 3 

 

3. När du använder applikationen, på vilket sätt växer ditt intresse av att lära dig mer? 

(har ditt intresse på något sätt ökats för bil och körkortsteori?) 

R1: Det har faktiskt blivit mer intressant när jag ser att jag klarar av övningarna snabbare 

 

R2: Jag tycker att övningarna gör det intressantare än att traggla själv med boken, man blir 

lite peppad att klara dem på en bättre tid. 

R3: Det är ju roligare att använda datorn än att läsa i boken, vet inte om nåt har blivit mer 

intressant. 

R4: Jag tycker att det har blivit mycket mer intressant att plugga på vägskyltarna speciellt, 

övningarna gör att det går av bara farten och det är inte alls lika tråkigt. 

 

4. Kommer du ha nytta av spelets teman i verkliga livet/praktiken? 

 På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av de olika teman i Bonniers 

Trafikskola i verkliga livet? 

R1: Jag tänker att det kanske kan hjälpa en att bli en bättre bilförare.  

R2: Jo, teorin och praktiken hänger ju ihop, om man inte kan högerregeln i teorin kommer det 

ju inte gå så bra på uppkörningen. 

R3: Ja, litegrann.  

R4: Om jag lär mig teorin kommer jag givetvis att försöka omsätta den till praktik. 

 

Inbäddning 
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5. Känner du att spelets olika teman flyter på? 

R1: Det tycker jag nog, det är ju uppdelat i olika kapitel ungefär som i boken.  

R2: Jag tycker att det flyter på bra. 

R3: Jag tycker att det hänger ihop.  

R4: Det känns som att de kommer i en logisk ordning, fast man kan hoppa mellan olika teman 

och avsnitt som beroende på vad man vill träna på. 

 

6. Tycker du att de undervisande elementen stämmer ihop med spelets kontext?, ge gärna 

exempel  

R1: Det skulle jag nog säga, övningarna reflekterar ju ett tema. Typ som kapitlet 

“bilverkstaden” har övningar och kontrollfrågor på bilens delar. 

R2: Det tycker jag. Den teori som man får lära sig under ett visst tema stämmer överens med 

frågorna.  

R3: Jag tycker det, det handlar ju som om bilen och hur man ska köra och så. 

R4: Det gör det, övningarna och kontrollfrågorna är baseras på avsnitten. 

 

7. På en skala ett till tre, hur väl anser du att spelens undervisande element, så som pussel 

och ordmatchning stämmer överens med kontext? 

R1: 3 

R2: 3 

R3: 3 

R4: 3 

 

8. Hur väl tycker du att Bonniers Trafikskola ur ett helhetsperspektiv ger en djupare 

förståelse, och hur påverkar detta din vilja att slutföra spelet? 

 

R1: Det har nog påverkat mig på det sätt att jag tänker att om jag klarar alla delar med en hög 

kunskapspoäng, borde jag också kunna så mycket att jag klarar det riktiga teoriprovet. 

R2: Jag försöker få höga poäng på alla delar och hoppas att det ska leda till en djupare 

förståelse och att man förstås klarar provet. 

R3: Om jag får mycket kunskapspoäng får jag en djupare förståelse och jag vill ju klara teorin 

R4: Jag tror att Bonniers Trafikskola är ganska omfattande och täcker upp det mesta, det gör 

också att jag vill klara alla delar och genom det ha en bättre chans att klara teorin. 

. 

9. Känns spelet övertygande, har du tvingats ompröva tidigare uppfattningar och 

kunskaper? ge exempel 

R1: Absolut, i princip all körkortsteori har jag lärt mig från programmet och lite från 

teoriboken, kan inte komma på något konkret men jag vet att jag förvånades över någon 

statistik.  

R2: Tycker allt känns övertygande och uppfattningar som man har tidigare omprövas hela 

tiden. Ett exempel är hur viktigt säkerhetstänket är, det har jag kanske inte alltid tänkt på när 

jag har åkt med mina föräldrar och så. 

R3: Jo, man tror väl på vad som sägs fast jag kan inte komma på något som jag har behövt 

ompröva. 
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R4: Informationen framstår ju som väldigt övertygande och korrekt, jag har nog bara inte 

reflekterat över om det är något som jag ändrat uppfattning om, utan tar det som det kommer. 

 

(10) När du an vänder Bonniers Trafikskola, upplever du att du får använda din fantasi? 

Iså fall, när och hur? 

 

R1: Det beror på, oftast är det ju ganska rakt på sak men i vissa fall kan man behöva leva 

sig in i en situation (inget konkret exempel) 

R2: Nej 

R3: Nej 

R4: Nej 

 

Överföring 

 

10. Känner du att kan tillämpa de kunskaper och färdigheter du lärt dig?, kan du ge något 

exempel? 

R1: Ja, jag använder dem när jag övningskör, typ vägmärken osv. 

R2: Ja, bilskoleläraren ställer ofta frågor vad olika skyltar betyder, egentligen är det ju hela 

tiden, säkerhetskontrollen osv. 

R3: Ja, när jag kör bil.  

R4: Det gör jag både när jag ska göra kunskapsprovet och uppkörningen, men egentligen 

tillämpas den hela tiden när man är ute i trafiken.  

 

11. Hur tycker du att interaktiva animeringar och bilder hjälper dig att omsätta den 

teoretiska kunskapen i praktiken? 

R1: Jag tycker att det var jättebra med avsnittet med körslingor tillexempel, det blev väldigt 

tydligt hur man ska vara placerad på vägen. 

R2: Det funkar bra, kapitlet med olika körslingor har varit särskilt bra för att förstå hur man 

ska vara placerad på vägen. 

R3: Bilder och animeringar gör det lättare att förstå vissa saker. 

R4: För mig funkar det jättebra att lära genom att se, jag tycker att det är lättare att komma 

ihåg saker när man har en tydlig bild framför sig. 

 

12. Känner du att du kan överföra kunskaperna som du fått genom inlärningssituationer 

i Bonniers Trafikskola på helt andra områden? ge gärna exempel 

R1: Det jag kan komma på är iså fall är väl när man cyklar eller går i trafiken. 

R2: Jag kan inte komma på något konkret exempel. 

R3: Nja, det kan jag väl inte säga. 

R4: Det vet jag inte riktigt, kunskaperna som ges är ganska specifika för trafiksituationer. 

 

13. Har du tack vare applikationen känt en starkare motivation till att söka kunskap? 

 brukar du, på något sätt kommunicera den kunskap du har lärt dig till andra 

användare? 
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R1: I min umgängeskrets är det bara jag som håller på med körkortet, men jag tycker absolut 

att man sporras till att lära sig mer. 

R2: Man vill ju kunna så mycket som möjligt, jag tror att den jag pratar mest teori med är min 

handledare. 

R3: Nej, men jag brukar prata körkortsteori med mina kompisar.  

R4: För mig kommer den största motivationen av att jag vill klara teoriprovet, några vänner 

till mig håller också på med körkortet och vi diskuterar ibland tillsammans. 

 

 

Anpassning: 

 

14. Känns kunskapen som applikationen förmedlar lätt att sätta i ett sammanhang, d.v.s. 

känner du att det finns en tydlig struktur? 

R1: Avsnitten är uppdelade efter teman så det känns väldigt tydligt. 

R2: Det finns en bra och tydlig struktur. 

R3: Ja, det tycker jag är tydligt. 

R4: Eftersom Bonniers Bilskola är uppdelad med teori och frågor utifrån olika teman så tycker 

jag att strukturen är tydlig.  

 

15. Om och iså fall på vilket sätt, upplever du att applikationen utmanar dig att utvärdera 

om kunskapen står i motsats till tidigare kunskaper? 

R1: Det känns bra att övningarna ofta tar upp samma sak flera gånger, då får man som en bra 

chans att lära om ifall man trott något som är fel. 

R2: Ja det gör väll på sätt och vis, man kommer ju att få fel på övningar och frågor om den 

tidigare kunskapen är fel. 

R3: Jag vet inte, har inte tänkt på det iallafall. 

R4: Applikationen förmedlar ju bara fakta så jag köper det som sagt som det kommer. 

 

16. Upplever du att Bonniers Trafikskola låter dig utforska nya koncept som ligger 

utanför givna instruktioner? 

R1: Nja, jag vet inte riktigt vad det skulle vara iså fall 

R2: Inte vad jag kan komma på 

R3: Nej, jag vet inte 

R4: Nej, det känns ganska styrt. 

 

17. Upplever du att applikationen låter dig skapa nya koncept som associerar till den 

kunskap du lärt dig? ge exempel 

R1: - 

R2: - 

R3: - 

R4: - 

 

Immersion 
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18. På vilket sätt tycker du att applikationen ger kontinuerlig återkoppling?  

 Har du möjlighet att aktivt påverka händelseförloppet? 

R1: Absolut, man får ju reda på om man svarat rätt eller feldirekt efter övningarna, man kan 

påverka på det sätt snabbare tid ger mer poäng. 

R2: Jag tycker inte att man kan påverka så mycket, men man får ju alltid veta om man har rätt 

eller fel 

R3: Jag får svar på vilka frågor jag besvarat fel och då jag svarat rätt får jag nya 

kunskapspoäng.  

R4: Återkopplingen är ju bra med tanke på att man direkt får veta rätt eller fel och ju säkrare 

man är får man mer poäng. 

 

19. Om spelets innehåll är meningsfullt, upprepningsbart och interaktivt, hur påverkar 

det din känsla av delaktighet i lärandet? 

 känner du kognitivt, fysiskt, psykiskt och känslomässigt engagerad i innehållet? 

R1: Att klara körkortet är för mig jätteviktigt och därför känner jag mig engagerad på alla 

plan. 

R2: Man måste ju själv ta ansvar för att klara teorin så det kräver att man är delaktig och 

engagerad. 

R3: Det är ju viktigt med körkort för mig så därför är jag engagerad. 

R4: tycker att det stämmer bra in på alla punkter. 

 

20. Känner du att du fullt ut deltagit i lärandet och att den nya kunskapen har ändrat 

dina tidigare tankebanor? Förklara och ge exempel! 

R1: ja, absolut, man kan väl säga att den nya kunskapen har gett helt nya tankebanor eftersom 

att jag inte har tänkt på det så mycket tidigare.  

R2: Ja, jag har gjort alla moment och ibland måste man tänka i annorlunda banor. 

R3: Jo, det tycker jag, jag har ju lärt mig nya saker i teorin.  

R4: Jag kan nog säga att jag deltar fullt ut och lär mig hela tiden. 

 

Naturalisering 

 

21. Hur kan du använda dina faktakunskaper, finns det möjlighet att visa upp dessa? 

R1: Absolut, förutom på själva proven så kommer man ju att praktisera dem i trafiken hela 

tiden.  

R2: Ja på teoriprovet och säkerhetskontrollen på uppkörningen. 

R3: Ja, på teorinprovet och uppkörningen. 

R4: Den viktigaste uppvisningen sker väl på teoriprovet, men min största förhoppning är ju att 

få visa dem i trafiken. 

 

22. Uppmuntrar spelet till omspelningar, iså fall, hur hjälper detta dig att träna, bibehålla 

kunskap och träna bort felbeslut?  

R1: Ja, spelet vill ju att man ska göra om övningarna med en bättre tid då man får mer poäng, 

det hjälper mig att öva och bli säkrare på rätt svar. 
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R2: När man har gjort övningarna ett par gånger kan man få snabbare tid, det krävs ju då att 

man är säker på rätt svar och inte bara chansar. 

R3: Jag brukar spela om så jag får mer poäng och då kommer jag ihåg mycket bättre. 

R4: Jag siktar på så snabba tider och säkra svar som möjligt, det ger mest poäng så det tycker 

jag spelet uppmuntrar till. 

 

23. Hur tycker du att applikationen och erfarenheter från spelet hjälper att lära dig nya 

saker? 

R1: Det beror på, man kan väl säga att kunskaperna ger en ganska bra grund, tillexempel när 

vi gjorde halkbanan och fick bygga vidare med praktisk erfarenhet från teoretisk fakta om olika 

väglag. 

R2: Jag vet inte riktigt, svårt att säga.  

R3: Om Bonniers Trafikskola hjälper mig klara körkortet så kan jag lära mig nya saker sen 

när jag kör bil.  

R4: Det beror väl på, jag känner mig säkrare på att utföra dom praktiska grejerna när man 

har gått igenom dem i teorin. 

 

24. Förstår du syftet med applikationens lärandeinnehåll och känner du att du spontant 

och vanemässigt kan använda din nya kunskap? Motivera? 

R1: Ja vissa saker har börjat sitta, typ som att hela tiden kolla i backspegeln och hålla uppsikt 

bakåt. 

R2: Jag förstår att syftet är att lära ut körkortsteori men jag kan ju inte riktigt säga att 

kunskapen är spontan och vanemässigt än. Det kommer nog i framtiden när man blir mer van.  

R3: Ja, det känns lättare eftersom och det blir lättare ju mer man kör. 

R4: Tanken är ju att teorin ska sitta i ryggmärgen och det gör det nog när man praktiserar 

kunskapen mer och mer.  
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Ordlista 

Immersion 

En av de mest använda definitionerna av immersion skrevs av Janet Murray:   

“stirring narrative in any medium can be experienced as a virtual reality because our brains are 

programmed to tune into stories with an intensity that can obliterate the world around us. . . . The 

experience of being transported to an elaborately simulated place is pleasurable in itself, regardless 

of the fantasy content. We refer to this experience as immersion. Immersion is a metaphorical term 

derived from the physical experience of being submerged in water. We seek the same feeling from 

a psychologically immersive experience that we do from a plunge in the ocean or swimming pool: 

the sensation of being surrounded by a completely other reality, as different as water is from air, 

that takes over all of our attention, our whole perceptual apparatus. . . in a participatory medium, 

immersion implies learning to swim, to do the things that the new environment makes possible . . . 

the enjoyment of immersion as a participatory activity” (Murray, 2009). 


