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1. Indledning og problemstilling 

 

Resumé 
Denne rapport vil undersøge hvordan teknologiske løsninger, såsom en mobil-applikation, kan 

påvirke brugerne til at agere i en mere bæredygtigt retning når det kommer til madlavning. 

Denne opgave vil fokusere på en bestemt applikation, kaldet Plant Jammer. Dette er en 

applikation, der fokuserer på bæredygtige madvaner, mere specifikt at spise plantebaseret og at 

reducere madspild. Gennem denne opgave vil der blive diskuteret og analyseret på baggrund af 

relevante adfærdsteorier der omhandler hvordan disse kan påvirke individets adfærd. Dette vil 

blive gjort på baggrund af teori omhandlende gamification, som anvender 

motivationsværktøjer, som vi kender fra spille-platforme, samt nudging, der fokuserer på at 

strukturere adfærd i en bestemt retning gennem valgmiljøer. Desuden vil opgaven belyse 

teknologierne bag den mobile applikation Plant Jammer ved at bruge TRIN-modellen. Ud fra 

vores opgave kan vi konkuldere at Plant Jammer indirekte kan påvirke brugeren til bæredygtig 

adfærd. 

 

Abstract 
This essay is set to investigate the possibility of how technological solutions, such as a mobile 

application can influence it’s users to act in a more sustainable matter, in the scope of food 

making. This essay will focus on a specific application, called Plant Jammer. This is an 

application which focus’ on sustainable food habits, more specifically eating plant-based and 

on reducing food waste. Throughout this essay there will be discussed and analysed 

foundations of behavioral theories based on the premises of adjusting an individual person’s 

behavior. The essay will do this through parameters such as gamification that uses motivational 

tools we know from the entertainment gaming platforms, as well as nudging that focus’ on 

structuring behavior in a certain direction through choice environments. Furthermore the essay 
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will illuminate the technologies that lies behind the mobile application Plant Jammer, by using 

the TRIN-model. Our conclusion to this essay is that the user indirectly gets affected to  

sustainable behavior. 

 

Læsevejledning  

Motivation  

Opgaven indledes med projektgruppens fælles motivation for emnet bæredygtighed, som er 

gruppens bevæggrund for opgavens fokus. Hertil forklares det hvilke tanker der ligger til 

grunde for valget af Plant Jammer som teknologi i vores opgave. 

 

Problemfelt  

I dette afsnit vil vi forklare om de problemstillinger vi har valgt at arbejde med samt forklare 

hvorfor netop disse problemstillinger er relevant at arbejde med. Det er også her vi 

præsentere opgavens teknologiske bud på en løsning, af de beskrevne problemstillinger.  

 

Problemformulering 

På baggrund af vores problemfelt vil vi her præsentere den problemstilling vi har valgt at 

arbejde med. 

 

Arbejdsspørgsmål 

Efter vores problemformulering vil vi komme ind på vores arbejdsspørgsmål. Disse er 

udarbejdet for at svare på problemformuleringen. Arbejdsspørgsmålene er stillet op således at 

besvarelserne kommer i samme rækkefølge, som i løbet af opgaven. Første spørgsmål er et 

redegørende spørgsmål hvorefter de næste tre er analyserende og det sidste er et diskuterende 

spørgsmål. 

 

Begrebsafklaring 

For at tydeliggøre vores brug af ordet applikation, har vi valgt at specificere begrebet i en 

begrebsafklaring.  
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Afgrænsning 

I dette afsnit vil vi komme ind på nogle af de essentielle afgrænsninger vi har gjort os 

løbende i denne opgave.  

 

Teoriafsnit 

Efter det indledende afsnit i opgaven, har vi valgt at placere teoriafsnittet. Dette har vi gjort 

for at give læseren en forståelse af de grundlæggende teorier der bliver anvendt gennem 

opgaven og for at give læseren en forhåndsviden om de teoretiske begreber, som benyttes i 

analysen.  

 

Metodeafsnit 

Metodeafsnittet er placeret efter teori og før analyse afsnittet, da vi gerne vil præsentere 

hvilke metoder der bliver brugt til at indsamle viden og beskrive teknologien. Det er vigtigt at 

metoden bliver præsenteret tidligt i opgaven, da vi i analysen benytter os af disse metoder og 

det derfor nødvendigt at læseren har stiftet kendskab til disse på forhånd.  

 

Analyseafsnittet 

Efter metodeafsnittet er analyseafsnittet placeret. I analysen anvender vi den teori og metode 

vi har redegjort for i de tidligere afsnit i opgaven. Analysen er opdelt i tre del-afsnit, som 

omhandler henholdsvis; teknologi, gamification og nudging. Herefter følger et reflekterende 

afsnit, omhandlende applikation som medie. 

 

Diskussion 

Diskussionen er placeret efter analysen, da vi på baggrund af delkonklusionerne vil diskutere 

hvad vi er kommet frem til i analysen.  

 

Konklusion 

Vi opsamler herefter på opgaven med en konklusion, der har til formål at svare på vores 

problemformulering. Dette vil ske på baggrund af vores delkonklusioner i analysen, samt 

vores diskussion. 
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Perspektivering 

Opgaven afsluttes med en perspektivering, hvor vi reflekterer og perspektiverer til hvordan vi 

ellers kunne have arbejdet med problemstillingen. 

 

Motivation  
Den største motivationsfaktor er gruppens fælles interesse for bæredygtig adfærd. I løbet af 

første og andet semester, har der i undervisningen, været meget fokus på, hvordan teknologi 

kan fremme bæredygtig adfærd og det var her, gruppen blev klar over, at dette område var en 

fælles passion.  

Bærerdygtig adfærd er et vidt begreb, og byder på flere forskellige problemstillinger. Vi har 

derfor valgt at afgrænse os til problematikken omkring vores madvaner, herunder madspild og 

kødforbrug. Vi startede med at tage udgangspunkt i vores egen oplevelse omkring madspild og 

kødforbrug. Dette gjorde os interesserede i hvordan den enkelte person kan agere mere 

bærerdygtigt, i forhold til dette. Vi har i gruppen stiftet bekendtskab med problemet, og på 

baggrund af de mange samfundsdebatter omkring  klima og miljø, er vi blevet opmærksomme 

på, at det er her den enkelte person, kan sætte ind og gøre en forskel. Samtidig er det vores 

opfattelse, at det kan være svært at ændre de madvaner man er opvokset med, og vi er derfor 

nysgerrige på, hvilke midler der skal til for at der kan ske en ændring. I forlængelse af dette 

faldt vores tanker på applikationer, da det er en teknologi, som er tilgængelig for alle der ejer 

en smartphone, og som de fleste altid har lige ved hånden.  

Vi undersøgte derfor markedet for applikationer med fokus på bærerdygtighed. Det var her 

vores interesse for Plant Jammer opstod. Plant Jammer byder på plantebaserede opskrifter, 

samtidig med at deres hensigt er at der skal bruges de ingredienser der i forvejen er i 

køleskabet. På baggrund af deres ‘tast ind hvad du har i køleskabet’-funktion foreslår den ud 

fra de indtastede ingredienser en plantebaseret ret. På den måde kan der inspireres til hvordan 

det er muligt at få brugt sine råvare, samtidig med at mindske sit kødforbrug. Plant jammer 

nævner selv at de ønsker deres brugere skal agere mere bærerdygtigt, uden at det føles som et 

kompromis. Vi blev derfor motiverede til at undersøge mere omkring Plant Jammer og hvordan 

de påvirker deres brugere til at være mere bærerdygtige, og hvilken effekt det har.  
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Problemfelt 

I år 1987 udgav en norsk statsminister ved navn Gro Harlem Brundlandt en rapport 

udarbejdet af Brundtlandtkommisionen, der var med til at give begrebet ‘bæredygtighed’ sin 

berømthed. Rapporten havde sloganet ‘Vor Fælles Fremtid’, og havde et klart budskab 

omkring, hvordan den daværende menneskelig udvikling, havde konsekvenser på naturen. 

Dette betød at de fremtidige generationer ville få dårligere livsbetingelser end hvad der var 

gældende på daværende tidspunkt (mst.dk, ‘Hvad er bæredygtig udvikling?’). De 

problematikker rapporten pegede på, understregede at miljøproblemer ikke blot var et lokalt 

problem, men et globalt fænomen der havde effekt langt over landegrænser. Det ville derfor 

kræve et bredt samarbejde blandt internationale aktører, for at udarbejde en række af 

løsninger, der skulle takle disse miljøproblemer. Miljøproblemerne var derfor forbundet med 

ikke-bæredygtige produktions og forbrugsmønstre i befolkningen, særligt i de industrialiseret 

lande, samt fattigdom og langsom udvikling i udviklingslande (mst.dk, “Hvad er bæredygtig 

udvikling?’). 

Bæredygtighed som et begreb var derfor et banebrydende holistisk begreb, der identificerede 

økonomiske samt sociale aspekter, og deres indflydelse på det miljømæssige. Rapporten 

involverede regeringer, virksomheder og mennesker som et fokuspunkt, til at diskutere miljø 

og udvikling indenfor samme optik (mst.dk, ‘Hvad er bæredygtig udvikling?’). 

Bæredygtighed skal derfor forstås som en præsentation af løsninger der er relateret til 

miljømæssige forhold, dog med en inklusion af økonomiske, socio-politiske og miljømæssige 

aspekter. Formålet var at skabe opmærksomhed hos den generelle befolkning omkring det 

symbiotiske forhold, mellem det menneskeskabte samfund og miljøet, og de resulterende 

konsekvenser på miljøet (mst.dk ‘Hvad er bæredygtig udvikling?’).  

 

Danskernes kostvaner er under konstant forandring, hvilket har betydning for miljø- og 

klimabelastningen (Trolle, Lassen, Fragt og Christensen, 2019, s. 2). I Danmark er 

kødspisning endnu en indgroet vane hos de danske husstande, og placerer Danmark som et af 

de lande med det højeste kødforbrug målt i kg. per person. En undersøgelse foretaget af 

DTU’s fødevarer institut belyser at danskere hvert år spiser gennemsnitligt ca. 52 kilo kød. 

Tallene dækker over rødt kød, forarbejdet kød som pølser, bacon m.m. og fjerkræ (Velsgaard, 
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DR, 2016). Klimaaftrykket er væsentlig større ved produktion af animalske produkter end 

ved produktion af frugt, grønt, kornprodukter og kartofler, som generelt har et klimaaftryk, 

der ligger mellem 10-40 gange lavere per. kg. fødevare end for de animalske produkter 

(Trolle et al., 2019, s. 1). Den største synder når det kommer til animalsk produktion og dets 

effekt på klimaet, er oksekød. For at producere et kilo oksekød, kræver det 10.000 liter vand, 

og en Co2 udledning på 14 kilo. Samlet set står verdens husdyrhold ansvarlig for mere end 

14% af den samlede udledning af drivhusgassen ifølge FN’s fødevareorganisation, FOA 

(Sæhl & Jensen, DR, 2018). En anden undersøgelse foretaget af DTUS’ fødevareinstitut viser 

at man ved en ændring til en vegetarkost, der indeholder mælk og æg, kan sænke 

klimabelastningen med omkring 20 %. De understreger ydermere at sund kost og bæredygtig 

fødevareproduktion har et stort potentiale for at kunne gå hånd i hånd, i forhold til at stadig at 

spise efter de anbefalede kostråd og næringsstofanbefalinger (Trolle et al., 2019, s. 6). 

 

Madspild i husholdningen opstår når fødevarer ikke bliver spist og bliver smidt ud. Miljø- og 

Fødevareministeriet definerer madspild som værende ”Mad der kunne være spist, men i 

stedet bliver smidt ud” (Miljø og Fødevarestyrelsen, s.17, 2016). Årsagerne til at mad smides 

ud er mange, og en af de større udfordringer er, at vi ganske simpelt køber mere end hvad vi 

spiser. Supermarkedernes flerstykstilbud får folk til at fylde indkøbsposerne, men maden når 

at blive dårlig inden den bliver spist (Landbrug og Fødevare, s.11, 2015). Det alle disse ting 

har til fælles, er at det sker i husholdningen. Husholdningen står for 36 pct. af madspild, mens 

detailhandlen står for 23 pct., fødevareindustrien for 19 pct. og primærproduktion for 14 pct. 

De sidste 8 pct. er delt ud mellem institutioner, hoteller, storkøkkener og restauranter 

(Landbrug og Fødevarer, s.6, 2015). Det er også derfor at det er interessant at kigge madspild 

i hjemmet, da det er den største synder, og det er derfor her, at det giver mest mening at gribe 

ind. 

 ”Madspild belaster i høj grad miljøet, ligesom virksomhederne og forbrugerne mister 

værdifulde ressourcer. Forbrugerne smider fødevarer ud, der kunne være konsumeret, og det 

leder til spildte ressourcer og dermed en (unødig) belastning af miljøet og klimaet. (Landbrug 

og Fødevarer, s.4, 2015). 
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Landbrug og Fødevare har udarbejdet en markedsanalyse, hvor formålet er at undersøge 

brugernes motivation og 

forhindring i at agere bæredygtigt. 

Figuren viser at forbrugeren 

mener at en stor del af ansvaret 

for bæredygtig 

fødevareproduktion ligger hos 

dem selv. Dette tyder på at 

forbrugeren ønsker at tage et 

aktivt ansvar, så at de gennem 

deres forbrugsvaner kan gøre en forskel (KANTAR gallup for landbrug og fødevarer, 2017).  

I takt med den øgede opmærksomhed, er der kommet mange bud på bæredygtige tiltag tiltænkt 

den almene borger. Det er især gennem tilgængelige teknologier som applikationer, der fylder 

på markedet. Indenfor feltet findes blandt andet TooGoodToGo, Yourlocal, og mange flere. 

Denne opgave vil som nævnt fokusere på applikationen Plant Jammer, der er en applikation, 

som fås både til Apple og Android. Applikationen kan både downloades gratis og købes som 

en ‘Prime version’, hvor applikationen åbner op for endnu flere funktioner. Denne opgave tager 

udgangspunkt i den version som man som bruger starter med at have i de første 14 dage, 

nemlig Prime. På Plant Jammers hjemmeside beskriver de deres mål som værende: 

 

“We want to accelerate the world's transition to sustainable food - so that we can have a better 

future. We believe in two forces behind that transition: Plant-based eating and a zero 

Foodwaste economy…” (Plantjammer.com).  

 

Hvor Plantebaseret mad ifølge Plant Jammer skal forstås som uforarbejdet fødevare, som i høj 

grad er baseret på planter. De ønsker ikke at udelukke animalske fødevare da strenge 

dogmatiske diæter ikke er godt for det mentale helbred ifølge dem. Derfor beskriver Plant 

Jammer deres applikation som at være “vegan-ish” (Plant Jammer).   

Teamet bag Plant Jammer, bestræber sig på at fremme bæredygtig adfærd og derfor er 

applikationens primære mål, at få deres brugere til at spise mere plantebaseret og dermed 

8 af 60 



Roskilde Universitet 
27/05 - 2019 
S1924791749 
 

mindre kød. Derudover bestræber de at bruge sine madrester og dermed forebygge madspild i 

hjemmet. 

Hvis man spørger stifteren af Plan Jammer, Michael Hasse, findes der to områder indenfor 

bæredygtighed hvor forbrugere kan gøre en forskel; mad og flyveture ”Hvis man er seriøs 

omkring bæredygtighed og man vil have en indflydelse på det i hverdagen, så er det mad og 

flyveture” (bilag 1). 

Han forklarer at flyture kan virke som et stort kompromis, hvorimod mad kan noget specielt. 

Grundtanken bag Plant Jammer er at gøre det mere attraktivt at leve bæredygtigt 

 

 ”Det er derfor vi har udviklet Plant Jammer og bliver ved med at udvikle Plant Jammer hvor 

hele grundtanken er, at det ikke skal være et kompromis at leve mere bæredygtigt, heller ikke 

på mad. Det skal ikke være et kompromis at spise mindre kød og det skal ikke være et 

kompromis ikke at have nogle rester” (bilag 1).  

 

Plant Jammers vision om at få folk til at spise flere planter og mindre kød, skal ske ved et brud 

på traditionelle madlavningsmetoder. Dette gøres ved hvad Plant Jammer kalder ‘jamming’, 

hvilket er en række funktioner som tilsammen skaber et personligt præg for hver opskrift.  

Derudover indeholder Plant Jammer en funktion, som finder mønstre i det mad du allerede har 

i dit køleskab, og på baggrund af dette sammensætter applikationen en ret, således at du ikke 

skal købe nyt ind og smide det gamle ud. Det er altså tanken at vi i stedet for at tænke på hvad 

vi har lyst til at spise, skal starte med at se hvilke ingredienser vi allerede har, og gør det til 

noget vi har lyst til at spise.  

Plant Jammer har valgt at have fokus på sundhed. Det skyldes at deres primære målgruppe, 

kvinder i alderen 18-24 år, ifølge deres undersøgelser, går op i sundhed (bilag 1). Derfor bruger 

Plant Jammer sundhed som et middel til at nå ud til deres brugere. Hasse forklarer at måden 

man ændre folks adfærd, er ved at give folk en god oplevelse og at det er først derefter at den 

bæredygtige handling får betydning og forstærker oplevelsen.  

 

“Det handler om adfærd først og så etik efterfølgende, det er vores erfaring. Så derfor fokusere 

vi ret lidt på madspild i appen direkte, men vi skaber et redskab, der gør det ekstremt nemt at 

stoppe madspild og så finder man ud af det selv” (bilag 1.). 
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Ifølge Landbrug og fødevarers markeds analyse, tyder noget på at forbrugerne er klar over at 

madspild og kødforbrug ikke stemmer overens med en bæredygtig udvikling (Landbrug og 

fødevare, ‘Forbrugerne går op i bæredygtighed´, 2017). På trods af bevidsthed omkring 

problematikkerne, ser vi stadig et stort kødforbrug samt madspild hos forbrugeren i Danmark. 

Derfor er det interessant at undersøge Plant Jammer da de forsøger at påvirke brugerens adfærd 

ved hjælp af alternative virkemidler i form af nudging og gamification. I den sammenhæng har 

vi udviklet nedenstående problemformulering. 

 

 

Problemformulering 

Hvordan fungere applikationen Plant Jammer og hvorledes påvirker Plant Jammer deres 

primære målgruppe til at handle mere bæredygtigt gennem gamification og nudging, og 

hvilken effekt har det? 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad kan bidrage til en adfærdsændring med henblik på at fremme bæredygtig 

adfærd? 

2. Hvordan er applikationen Plant Jammer opbygget? 

3. Hvad er fordele og ulemper ved applikation som medie? 

4. Hvordan forsøger Plant Jammer at motivere og nudge brugeren til at agere 

bæredygtigt?  

5. Hvordan oplever Plant Jammers primære målgruppe applikationen? 

 

Begrebsafklaring 
Applikation  
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Når der i denne opgave henvises til en applikation eller app, er der et program der fungerer til 

en smartphone eller tablet.  

 

Afgræsning 
Afgrænsning af målgruppe 

Vi har i denne opgave valgt at afgrænse vores målgruppe til kvinder i alderen 18-24 år. 

Målgruppen er sat ud fra Plant Jammers primære målgruppe, som udgør en størstedel af 

brugerne (bilag 1). Stifteren af Plant jammer Michael Hasse forklarer at det er vigtigt at have 

en lille start up målgruppe, så man ikke skal prøve at ramme alle. ”Hvis vi kan lave et godt 

produkt til 18-24-årige kvinder, så kan vi finde ud af hvad der kan generaliseres. Så i stedet for 

at designe til en masse mennesker, er det bedre at starte i det små” (bilag 1).  

Det er på baggrund af denne målgruppe, Plant Jammer har bygget deres applikation op 

omkring, ved at undersøge hvilke behov der fandtes inden for målgruppen. 

 

 ”Det var så sundhed, og økonomi som var meget centralt og så var de interesseret i læren 

omkring madlavning, altså “hvordan kan jeg lave ting”. Som var det centrale i vores produkt. 

Men det var meget tydeligt at det var de her parameter vi skulle udvikle og teste efter” (bilag 

1).  

 

Hasse forklarer yderligere at valget faldt på unge kvinder i aldersgruppen 18-24 år, som 

målgruppe, da det er dem, som har responderet bedst på deres applikation. Derudover er det 

ligeledes denne målgruppe der er nemmest at fastholde ”Det er derfor, det er nemmere for os at 

få fat i de her 18-24-årige end de 38-44-årige. Det er den her målgruppe, det er blevet til, da det 

er den målgruppe der holder fast og tager vanen til sig” (bilag 1). 

Vi finder det i projektgruppen, interessant at undersøge om Plant Jammer rent faktisk formår at 

rammer deres målgruppe.  

 

 

Afgræsning af design og konstruktion 
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Vi har valgt at afgrænse os fra den tredje hum-tek-dimension, design og konstruktion. Dette har 

vi valgt at gøre på baggrund af vores interesse for hvordan teknologi og mennesker fungerer i 

samspil med hinanden. Hvis vi i stedet havde valgt at arbejde i faget Design og Konstruktion, 

skulle vi inddrage design metoder og processer, samt evalueringer heraf. Det vil sige at hvis 

denne dimension skulle have haft relevans for opgaven, skulle opgaven eventuelt have 

fokuseret på udviklingen af et nyt design, hvoraf der skulle foretages nødvendige iterationer. I 

den forbindelse kunne vi have arbejdet med en videreudvikling af Plant Jammer. Grunden til at 

vi har valgt at afgrænse os fra dette, skyldes gruppens interesse for at fordybe os i, hvordan 

Plant Jammer anvender nudging og gamification på deres målgruppe og hvilken effekt dette 

har. 

 

Semesterbinding 
Teknologiske Systemer og Artefakter 

Teknologiske Systemer og Artefakter er den bundne dimension for dette års semesterprojekt. 

Dette vil i vores opgave komme til udtryk i form af en teknisk analyse af en applikation . 

Applikationen vi vil analysere er mad-applikationen ”Plant Jammer”. I vores analyse af Plant 

Jammer vil vi anvende TRIN-modellen, for at få indblik i de forskellige indre mekanismer, 

teknologiske- systemer og funktioner appen indeholder. Vi vil gøre brug af de første to trin i 

modellen samt det fjerde trin, da det er de mest oplagte trin at bruge for at svare på vores 

problemformulering. Til at supplere TRIN-modellen vil vi inddrage en visuel model der 

beskriver applikationens arkitektur og mere præcist sammenhængen mellem back- og front- 

end . Vi vil derudover reflektere over hvilke potentialer og barriere der findes ved at anvende en 

applikation som medie. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Vi har som vores anden dimension valgt at kombinere Teknologiske Systemer og Artefakter 

med faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dette har vi valgt på baggrund af en interesse 

omhandlende samspillet mellem teknologi og mennesker, som er essensen i dette projekt. 

Vores fokus, vil være på hvordan applikationen Plant Jammer, ved hjælp af nudging og 

gamification, påvirker brugere i forhold til at fremme bæredygtig adfærd hos det individuelle 
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menneske. Vi vil benytte os af Kvale og Brinkmanns interviewmetoder og herunder fokusere 

på de kvalitative undersøgelser i form af forskellige interviews. Vi vil i opgaven gøre brug af et 

eliteinterview hvor vi vil interviewe stifteren af Plant Jammer, for at få en forståelse af 

applikationen og de problemer den prøver at løse. Derudover vil vi interviewe en udvalgt 

gruppe, som falder ind under Plant Jammers målgruppe, for at få en dybere forståelse af, 

hvordan brugerne oplever at applikationen fungerer.  

 

2. Teori 
For at besvare vores problemformulering vil vi i dette afsnit redegøre for teorier omhandlende 

Gamification og Nudging. Begge teorier forholder sig til hvordan man skaber 

adfærdsregulerende interventioner. Vi vil ved hjælp af teorierne belyse i analysen hvordan og 

hvorvidt, Plant Jammer påvirker brugerens adfærd hen imod den bæredygtige handling. 

 

Gamification  

I dette afsnit vil vi redegøre for hvad gamification er og hvad det kan bruges til, samt redegøre 

for motivationsteorier i en gamification kontekst. Vi vil derudover redgøre for relevante 

begreber inden for gamification og motivationsteori. Dette vil vi senere hen bruge til at 

analysere, hvordan Plant Jammer påvirker deres brugere gennem gamification.  

 

Gamification er et forholdsvis nyt og moderne begreb, som første gang blev defineret formelt 

som “brugen af spildesign og spiltænkning i ikke-spil sammenhænge” blandt andet af Brian 

Burke i bogen ‘Gamification: Engagement Strategies for Business and IT’ (Lieberoth, 2017, s. 

194-195). Det er også blevet defineret af Gartner i bogen ‘Gamify’ som “the use of game 

mechanics and experience design to digitaly engange and motivate people to achieve their 

goals.” (Burke, 2014, s. 6 ). Ideen er at tage nøgleelementer fra spilverdenen og implementere 

disse elementer i den virkelige verden, for at motivere til en specifik adfærd (Sailer et. al, 2016, 

s.1). Gamification er et begreb der er blevet brugt i mange forskellige kontekster og som kan 

dække over et bredt spektrum af fænomener inden for spildesign og tænkning i ikke-spil 

sammenhænge (Lieberoth, 2017, s. 196). I denne opgave vil der dog blive taget afsæt i den 

ortodokse definition af gamification “... at der i forvejen er ‘noget’, som man pakker 
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spilmekanik udenpå for at styre menneskers adfærd i en bestemt retning.” (Lieberoth, 2017, 

s.196).  

 

Hvad er det gamification kan bruges til?  

Gamification kan bruges til at registrere brugerens adfærd i en spille-kontekst, hvor en 

handling gøres til et spille-træk. Gamification er ud fra Andreas Liberoths synspunkt en form 

for adfærdsdesign på samme måde som nudging (Liberoth, 2017, s.220).  

På baggrund af et ‘træk’ gives der oftest feedback, hvilket kan bygge på positiv eller negativ 

feedback, alt afhængig af hvilken adfærd der ønskes fra designerens side. Adfærd og 

spilmekanik hænger altså sammen når det kommer til gamification (Lieberoth, 2017 s.200). Et 

eksempel på dette kan være når en tilfældig bruger får ni ud af ti mulige point. I den kontekst 

vil de ni point symbolisere, at spilleren har udført opgaven rigtig godt. Feedbacken bliver altså 

givet på baggrund af den adfærd eller det ‘spille-træk’ der er blevet udført. 

 

Gamification som motivationsværktøj 

Gamification bliver ofte kædet sammen med motivation. Dette ses blandt andet i Lieberoth 

tekst, hvor der argumenters for at motivationspsykologi giver en indsigt i hvordan de 

forskellige spil-komponenter påvirker brugerne. I artikelen ‘How gamification motivates: An 

experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need 

satisfaction’  af Michael Sailer, Jan Ulrich Hense, Sarah Katharina Mayr, Heinz Mandl 

redegøres der også for hvordan, de forskellige spille-mekanismer påvirker brugerens 

motivation. For at forstå hvordan gamification påvirker brugeren, er det derfor relevant at 

inddrage motivationsteorier.   

 

Indre og ydre motivation   

Overordnet set kan man dele motivationsteori op i to kategorier; den indre og ydre motivation. 

I bogen ‘Gamification by design’ af Zichermann og Cunningham, adskilles de to begreber 

således:  

“Intrinsic motivations are those that derive from our core self and are not necessarily based on 

the world around us. Conversely, extrinsic motivation are driven mostly by the world around 
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us, such as the desire to make money or win a spelling bee.”(Zichermaan & Cunningham, 2011 

s. 26) 

Både den indre og ydre motivation kan spille en rolle i gamification-sammenhæng, alt 

afhængig af hvilke spille-værktøjer der lægges vægt på. Gamification nævnes ofte i 

sammenhæng med at skabe indefrakommende motivation, men med udefrakommende 

belønnings-værktøjer (Lieberoth, 2017, s. 207). Dog kan det være svært at konkret skelne 

mellem indre og ydre motivations-værktøjer inden for gamification, da de forskellige værktøjer 

oftest fungerer symbiotisk og understøtter hinanden. 

Som før nævnt bliver gamification opfattet traditionelt set, som værende et adfærds-værktøj til 

at fremme den indre motivation. Det ses dog flere steder i litteraturen, at nøgleelementer i 

gamification bliver kritiseret for, at lægge for meget fokus på den ydre-motivation. For stor 

fokus på spille-elementer der understøtter den ydre-motivation mener nogle forskere kan være 

kritisk. Dette er på baggrund af en diskussion blandt forskere, der handler om hvorvidt for 

meget fokus disse spille-elementer, kan nedsætte den indre motivation hos brugerne. Dette vil 

blive belyst senere i afsnittet.   

I det følgende afsnit har vi valgt at afgrænse os til at kigge på den indre motivation i form af de 

universelle psykologiske behov for autonomi, kompetence og relaterethed. Disse tre 

psykologiske behov bliver fremlagt som værende essentielle i forhold til at fremme den indre 

motivation. Dette ses både i Lieberoths tekst og Sailers et el. tekst. Derudover vil vi redegøre 

for hvordan bestemte feedback-mekanismer, såsom points kan påvirke både den indre og ydre 

motivation.   

 

Lieberoths og Sailers et al. tekster tager udgangspunkt i hvordan gamification kan leve op til de 

behov der driver indefrakommende motivation. Det er de universelle psykologiske behov for 

autonomi, kompetence og relaterethed, de beskriver som værende gældende for den 

indefrakommende motivation. Lieberoth mener at gode spil skal indeholde alle de universelle 

psykologiske behov, og spil-designere kan dermed også bruge det i gamification, i forhold til at 

skabe motivation (Lieberoth, 2017, s. 204). Autonomi er vigtig da det handler om at give 

brugeren mulighed for at ‘skræddersy’ sit eget spil. Dette kan eksempelvis gøres ved at give 

brugeren mulighed for at udforske andre veje, på baggrund af hvor meget udfordring der 

ønskes fra brugerens side. Det handler altså om at have beslutningsfrihed til at bestemme 
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hvilke opgaver der stemmer overens med spillerens egne mål (Sailer et al., 2016, s. 374). Som 

spiller er det vigtigt at føle fremgang, men ifølge forskning kan det variere meget fra individ til 

individ, hvor meget pres individet trives under (Lieberoth, 2017 s. 204). Autonomi er derfor en 

vigtig del af et spil, da brugeren selv kan vælge sværhedsgrad og fokus.  

Kompetence handler om at opstille mål som har en passende sværhedsgrad og dermed ikke er 

for nemme eller for svære at overkomme (Lieberoth, 2017, s. 204). Det handler om, for 

brugeren, at få følelsen af effektivitet og succes når de interagerer med et givent miljø (Sailer et 

el., 2016, s. 374).   

Til sidst er relation vigtigt da det skaber et bånd mellem brugeren og spillet, enten i form af en 

karakter brugeren kan relatere til, eller i form af de venner der kan spilles med (Lieberoth, 2017 

s. 204). Behovet for relation bygger på et syn om at individet har et ønske om at interagere i et 

socialt miljø (Sailer et el., 2016, s. 374).  

Feedback-mekanismer i gamification ses ofte i form af belønning. Dette kan f.eks. være 

konkret udformet som points og præmier. Belønninger kan bidrage positivt da det kan virke 

som “... en rationel gulerod, positiv forstærkning, eller udtryk for indefra-motiverende 

kompetence - og ofte en blanding” (Lieberoth, 2017, s. 209).  Nyttig feedback brugt i 

gamification bruges til at skabe motivation hos brugeren og til at give brugeren svar på 

spørgsmål som: “Hvor er jeg på vej hen?”, “Hvordan går det?” og ”Hvad er det næste skridt?” 

(Lieberoth, 2017, s. 205). På den måde skabes der et overblik over ens udvikling, samtidig med 

at der er mulighed for at reflektere over hvordan der kommes videre fra status quo. I forhold til 

menneskets tidligere nævnte universelle behov for autonomi, kompetence og relaterethed, 

understøttes behovet for kompetence af visse feedback-mekanismer såsom points og levels 

(Sailer et al., 2016, s. 380). Dette er på trods af at points og levels oftest bliver bliver kædet 

sammen med udefrakommende motivation (Mekler et al., 2013) 

Som tidligere nævnt er der en diskussion blandt forskere inden for dette emne. Diskussionen 

omhandler hvorvidt, et for stort et fokus på feedback-mekanismer såsom points og badges i et 

spil, kan nedsætte brugerens indre motivation. Baggrunden for denne diskussion, stammer fra 

motivations-teoretisk forskning, der belyser den behavioristiske side af motivation, som 

handler om feedback, enten i form af pisk eller gulerod. Mark Lepper og Davis Green udgav i 

år 1978 en bog ved navn ‘Den skjulte omkostning ved belønning’, hvori de offentliggjorde et 

eksperiment omhandlende feedback og belønning. Eksperimentet blev konkret udført ved at 
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identificere de folkeskolebørn, der bruger deres ‘fri time’ på at tegne, og derefter dele dem op i 

tre grupper, henholdsvis grupper med; ‘Forventet belønning’, ‘uventet belønning’ og ‘ingen 

belønning’  Folkeskole-børnene skulle stadig tegne, forskellen lå dog i at den ene gruppe på 

forhånd blev fortalt, at hvis de tegnede, ville de få en belønning. Den anden gruppe blev spurgt 

om de ville tegne, hvorefter de fik en belønning hvis de tegnede. Og den sidste gruppe fik igen 

belønninger, uagtet om de tegnede eller ikke. Efter to uger blev der i klasseværelset lagt 

blyanter og papir frem, for at se hvem der ville begynde at tegne. Resultatet var at de børn der 

havde fået ‘uventet belønning’ og ‘ingen belønning’ var de eneste børn der fortsat gad tegne 

(Pink, 2009, s. 51). Ud fra dette eksperiment tydeliggøres at betingede belønninger, altså “hvis 

du gør det her, så får du det her”-belønninger havde en negativ effekt på den indre motivation. 

Dette skyldes at der bliver taget noget autonomi væk fra individet, og dermed følelsen af 

selvbestemmelse (Pink, 2009, s. 51).   

Lieberoth argumenterer også for at man som spildesigner i gamification sammenhæng, skal 

være påpasselig med at benytte belønninger, da det kan mindske den indefrakommende 

motivation og flytte fokus hen på den udefrakommende motivation. For meget fokus på den 

udefrakommende motivation, i form af points og præmier, kan i det lange løb udslukke 

adfærden, når belønningen ikke længere gives, hvilket også understreges i det førnævnte 

eksperiment. Han argumenterer derimod for at det er vigtigt at fokusere på indefrakommende 

motiver, der kan bidrage til, at give værdi til spillet samt skabe en interesse.  

Der er dog som sagt en uenighed inden for dette felt. I artikelen ‘Do Points, Levels and 

Leaderboards Harm Intrinsic Motivation? An Empirical Analysis of Common Gamification 

Elements’ skrevet af Elisa D. Mekler, Florian Bruhlmann, Klaus Opwis og Alexandre N. Tuch 

konkluderes der på baggrund af et online eksperiment, at eksterne feedbackmekanismer i form 

af points, leaderboards og levels ikke mindsker den indefrakommende motivation, og mere 

specifik, det menneskelige behov for kompetence og autonomi (Mekler et al., 2013).  

I sammenhæng med det, lægger Lieberoth vægt på, at det er vigtigt at der gives en varieret 

form for feedback, altså både negativ og positiv feedback. En ensidig form for feedback kan 

have negative konsekvenser. For meget negativ feedback kan virke afskrækkende, og for meget 

positiv feedback, kan blive en overdeterminerende fortolkningsramme som kan være 

uhensigtsmæssig i forhold til at skabe motivation (Lieberoth, 2017, s. 205-206). 
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De to designlag - Core Loop & Metagame 

Ifølge Lieberoth er vejen til at skabe god gamification, at benytte sig af to designlag, 

henholdsvis core loops og metagames, da de binder brugernes umiddelbare handlinger 

sammen. De to designlag er en måde at opbygge sit design på, hvor der både tages højde for 

kortsigtede og langsigtede mål (Lieberoth,2017, s. 202 & 204).   

Core loopet beskrives som “...en afgrænset handling eller serie af uadskillelige handlinger som 

giver et konkret spillemæssigt output…”(Lieberoth, 2017, s. 201). Efter hvert core loop er 

situationen ændret i den forstand, at brugeren på baggrund af sine ‘træk’, står i en ny situation. 

Det kunne eksempelvis udformes således at brugeren mister eller får point, eller rykker et level 

op eller ned. Når der bruges core loops i gamification er det essentielt at det bygger på 

“...mindst én grundlæggende handlingskomponent eller tankerække, som er central for 

designerens mål, og som nemt kan omsættes til spildata.” (Lieberoth, 2017, s. 201). Det vil 

sige, at man fra designerens side, finder en måde hvorpå det er muligt at udlede brugbar data, 

på baggrund af brugerens træk. 

Udover core loops antager Lieberoth metagames for at være en vigtigt komponent i 

gamificering. Et metagame er den eller de funktioner der forbinder de individuelle core loops 

og som skaber det overordnede mål. Det kan eksempelvis være hvor tæt man er på at vinde et 

spil, på baggrund af de individuelle opgaver, der udføres gennem spillet. Metagames bygger 

også på direkte feedback, i forhold til de fremtidige muligheder spilleren har, for at nå det 

overordnede og endelige mål. For at skabe et metagame skal der opsamles data over længere 

tid, samt give brugeren mulighed for at lægge fremtidige mål. Et eksempel på hvordan der kan 

anvendes metagames, er blandt andet ved at vise hvor mange kilo brugeren skal tabe før 

brugeren er i mål. Derved skabes der et overblik som viser hvor langt brugeren overordnet set 

er i processen (Lieberoth, 2017, s. 202-203).  

 

Udløsere  

Når begrebet udløsere bruges i sammenhæng med adfærdspsykologi, dækker begrebet over den 

“...stimuli i miljøet eller fra kroppen, der sætter en psykologisk og adfærdsmæssig 

kædereaktion i gang…” (Lieberoth, 2017, s. 213). Når det kommer til gamification bruges 

udløsere til at opfordre brugeren til en bestemt handling. Udløsere kan blandt andet være 
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påmindelser i form af push-beskeder eller forskellige lyde. Målet med udløsere er at få dig ind 

på et andet adfærdsspor, og dermed blive ‘udløst’ i det brugeren går fra en aktivitet til en 

anden. Der findes forskellige typer af udløsere. De der er mest relevante i forhold til 

gamification er de kontekstuelle udløsere samt de planlagte udløsere. Den kontekstuelle 

udløser operere ud fra en just-in-time logik, som enten binder sig til den virkelige verden eller 

til spillets regler. Et eksempelt på det, kan blandt andet være en besked om at du nu har gået 

halvdelen af de skridt du skulle gå i dag, eller at du har modtaget en gave fra en anden spiller 

(Lieberoth, 2017, s. 214).   

Den planlagte udløser behøves ikke at komme i en relevant eller sammenhængende kontekst, 

og skaber sin vej til brugerens virkelige verden. Den planlagte udløser kan eksempelvis være 

en mail hvori der står “Du har point til gode” selvom du ikke har spillet i noget tid. 

Udløsere i gamification kommer tit på baggrund af “...hvornår spilleren enten er åben over for, 

på vej ind i, eller netop har afsluttet, et core loop.” (Lieberoth, 2017, s. 214). En planlagt 

udløser kan håbe på at fange brugeren i et moment, hvor brugeren er åben overfor at påbegynde 

et core loop. Et eksempel på, hvordan en planlagt udløser, kan være med til at fange en bruger, 

som er åben, kan være en besked med “Spillet starter kl 8, kom og vær med”. Her kan det fra 

designerens side være givende at kigge på, hvornår beskeden sendes ud, i forhold til om det 

giver bedre mening på et andet tidspunkt. I forhold til den kontekstuelle udløser kunne det være 

en besked med “Godt kæmpet! Du har stadig tre liv tilbage”. 

Lieberoth mener at man som spildesigner skal passe på og overveje nøje, hvornår der bruges 

udløsere, da det det hurtigt kan gå hen og blive et irritationsmoment. Hvis ikke man som bruger 

er modtagelig overfor udløsere, vil de gå hen og virke forstyrrende eller ligegyldig, og dermed 

ikke virke efter hensigten (Lieberoth, 2017, s. 214).  

 

I dette afsnit er der altså blevet redegjort for hvordan motivationsteori og gamification hænger 

sammen, da gamification som tidligere nævnt er et motiverende adfærds-værktøj, der trækker 

på de funktioner man oprindeligt ser i spilverdenen. Derudover er der blevet redegjort for 

hvordan gamification opbygges ud fra core loops og meta games, og hvordan det bidrager til 

‘spillet’, samt hvordan udløsere bruges.  
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Nudging  
I dette afsnit redegøres der for fænomenet nudging. Vi ønsker at undersøge hvordan Plant 

Jammer anvender nudging til at gøre det nemmere for brugeren at handle hensigtsmæssigt. Til 

det anvendes en tekst af adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen ”Hvad er nudging?”, der 

forholder sig til bogen ”Nudge” af Richard Thaler og Cass Sunstein, som vi også vil kigge på.  

Vi anvender hertil en tekst om digital nudging, af Christoph Schneider, Markus Weinmann og 

Jan Vom Brocke, da Plant Jammer er en digital platform. Derudover anvender vi en tekst af 

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein John, og  P. Balz, som skriver om de værktøjer der bruges 

i adfærds arkitekturen til at nudge. Dette gør vi for at analysere hvilke værktøjer Plant Jammer 

anvender for at nudge deres brugere. Til slut anvender vi bogen ‘Adfærdsdesign’ hvori Pelle 

Guldborg Hansen, forholder sig kritisk til Nudging.   

 

Videnskaben inden for adfærd, har givet os indsigt i, hvordan mennesket tænker og agerer. 

Dette har vist hvordan situationer og kontekster påvirker vores beslutninger og på den måde 

fører til, at vi systematisk fejler i, at tage valg som stemmer overens med vores holdninger og 

ønsker (Hansen, 2017, s. 1). Når der i den offentlige forvaltning vedtages adfærdsregulerende 

tiltag, peger denne videnskab på, at forsømmelsen af adfærds indsigterne ofte er årsag til, at det 

ikke lykkedes (Hansen, 2017, s. 1). Et bud på hvordan vi kan lykkedes med at ændre på folks 

adfærd, kommer fra Richard Thaler og Cass Sunstein, som i 2008 udgav bogen; “Nudge: 

Improving decisions about health, wealth & happiness”. Her foreslår de hvordan nudging kan 

forhindre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre (Hansen, 2017, s. 2).  

 

De forklarer hvordan det er muligt at undgå de udfordringer og faldgruber, traditionelle 

adfærdsregulerende tiltag, rammes af. De mener, at der med nudges, blandt andet kan undgås 

omkostningsfulde procedurer og uønskede effekter ved reguleringer af adfærd, i form af 

kontrollerende påbud, som indskrænker folks frihed til selvbestemmelse (Hansen, 2017, s. 2).  

Ifølge Thaler og Sunstein er der internationalt blevet taget mange restriktive beslutninger, med 

henblik på at beskytte vores miljø. Mange af disse tiltag har været nødvendige og gjort meget 

godt, mens andre har haft store omkostninger eller har været spild af tid. Disse beslutninger er 
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typisk kontrollerende og kommanderende reguleringer, som fratager individet friheden til at 

vælge (Thaler, Sunstein, 2009).  

Nudging er ifølge Thaler og Sunstein, en måde at ændre folks adfærd uden at kontrollere og 

limitere dem. Med nudging fratages individets frie valg ikke, men gør det nemmere for 

personen at tage det rigtige valg. Thaler og Sunstein fremsatte den påstand, at hvis dårlige valg, 

skyldes kognitive begrænsninger eller vaner, er det ofte muligt at nudge til mere 

hensigtsmæssig adfærd (Hansen, 2017, s. 2). De mener altså at vores kognitive begrænsninger 

kan bruges til vores fordel, ved at integrere dem i adfærdsarkitekturen – de fysiske, sociale og 

psykologiske aspekter af adfærds kontekster (Hansen, 2017, s. 2). Det vil sige, at vi skal 

”designe” vores samfund således, at det gode valg også er det nemmeste valg. Thaler og 

Sunstein definition af hvad der kvalificerer et nudge er følgende: 

”Et nudge, i den forstand vi vil benytte begrebet, er ethvert aspekt af valgarkitekturen, der 

forandrer menneskers adfærd i en forudsigelig retning uden at forbyde nogen valgmuligheder 

eller betydeligt ændre ved deres økonomiske incitamenter.” (Thaler & Sunstein 2008, s. 6, min 

oversættelse)  

Digital nudging 

Det følgende afsnit bygger på Weinmann, M., Schneider, C. & vom Brocke, J.’s (2016, s. 2-4) 

fremstilling af digital nudging. 

Forskning på nudging er primært udført i offline sammenhænge, men i takt med udviklingen af 

teknologien, bliver mange valg taget online. Derfor er digital nudging mere og mere udbredt.  

Digital nudging omhandler måden hvorpå brugerfladedesign guider folks adfærd, i digitale 

valg miljøer. Alt fra websites til mobil-applikationer kan betragtes som digitale valgmiljøer. 

Disse nudger ved at stille bestemte valg op for brugeren. Hvad der bliver valgt afhænger ofte af 

hvordan de forskellige muligheder er præsenteret. På den måde bliver digital nudging et stærkt 

virkemiddel for designeren. Selv små simple modificeringer har betydning for brugerens valg, 

og nudger dem til at agere på bestemte måder. Et eksempel på dette er hvordan en simpel 

ændring af standardindstillinger ledte til en næsten fordobling af organdonationer, ved at ændre 

valgmuligheden fra at være ‘tilvalg’ til istedet at være et ‘fravalg’. Designet af en digital 

brugerflade vil altid styre folk i en bestemt retning, uanset om det er intentionen eller ej. En 
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forståelse af effekterne ved digitale nudges, kan hjælpe designeren med at lede brugerne i den 

‘rigtige’ retning.  

 

Værktøjer i digital nudging 

I følgende afsnit gøres der brug af teksten ‘Choice Architecture’ af Richard H. Thaler, Cass R. 

Sunstein John, og  P. Balz (2010, s. 4-15), til at redegøre for nogle af de værktøjer der 

anvendes til at nudge digitalt. 

 

Feedback 

Den bedste måde at forbedre menneskers adfærd er ved at give feedback. Et godt system 

fortæller brugeren hvornår de gør noget godt og hvornår de begår fejl. Feedback kan gives på 

mange forskellige måder, det kan eksempelvis være en glad eller sur smiley, eller en positiv 

eller negativ lyd.  

 

Standardindstilling 

Mennesker vil ofte grundet dovenskab, frygt og distraktioner, tage det valg som kræver den 

mindste indsats, eller den vej der giver mindst modstand. Det betyder, at hvis der for et givent 

valg, er en standardindstilling, kan vi forvente et stort antal mennesker vælger denne mulighed, 

uanset om det er godt for dem. En standardindstilling kræver at brugeren, aktivt selv går ind og 

ændre i de eksisterende indstillinger, hvis ikke de ønsker at agere efter standardindstillingen. 

Standardindstillingen er effektiv, men også uundgåelig, da der i et ethvert valg-miljø må 

afgøres hvad der sker når brugeren ikke gør noget. Mange organisationer gør brug af 

standardindstillinger, det kunne eksempelvis være automatisk fornyelse af et fitness 

medlemskab hver måned. Med en standardindstilling som denne, vil brugeren typisk fortsætte 

sit medlemskab længere, end hvis de aktivt skal ind og aktivere det hver måned . 

 

Mappings  

Nogle valg kræver mere af os end andre, og kan derfor være nærmest umulige at tage. Det er 

valg hvor det kræver den rigtige viden, indenfor et bestemt område. En måde at nudge 
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mennesket til at træffe det rigtige valg i sådanne situationer, er ved at gøre informationen om 

de mange muligheder mere forståelige. Dette gøres ved at omdanne numerisk information til 

enheder, der transformerer informationen, til en mere overskuelig måde, at anvende det i 

praksis. Et eksempel kunne være en person som skal købe et kamera. Personen står imellem to 

valgmuligheder; et dyrt kamera med fem megapixel eller et lidt billigere kamera med fire 

megapixel. Det er typisk antallet af megapixels et kamera sælges på, og det er derfor en generel 

forståelse af jo flere megapixels jo bedre. Det er for det første en subjektiv holdning, da 

billeder med flere megapixels optager mere plads på kameraets lagringsplads. Derudover er det 

svært for en almindelig person, at vurdere hvor godt et kamera med fem megapixels er, 

sammenlignet med et kamera med fire megapixels. En måde at anvende “mapping” i denne 

situation, kunne være, at i stedet for at reklamere med antallet af megapixels, kunne der være 

blevet vist de største print-størrelser anbefalet for et kamera.  

 

Structure Complex Choices  

I situationer hvor valgmulighederne kan kombineres på mange måder, kan det være svært at 

danne sig et overblik over hvilke valg der ender med det bedste resultat. Folk anvender 

forskellige strategier for hvordan de træffer valg, alt afhængig af størrelsen og kompleksiteten 

af de tilgængelige muligheder. I situationer hvor valgmulighederne er få og overskuelige, vil 

folk typisk opveje fordele og ulemper og på baggrund af dette, træffe deres valg. Men når 

valgmulighederne bliver for mange, er det nødvendigt at bruge andre strategier. Ved at 

strukturere valgmulighederne, kan det hjælpe folk til at tage det rigtige valg. Dette kan gøres 

ved at strukturere valgmulighederne således, at brugeren får et bedre overblik. Netflix er et 

godt eksempel på dette. Netflix kategoriserer blandt andet film og serier i forskellige genre og 

foreslår populære film, samt film brugeren vil syntes om, baseret ud fra tidligere film brugeren 

har set. Dette tillader brugeren et overskueligt overblik af flere hundredvis forskellige film og 

serier.   
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Kritik af nudging  

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i bogen “Adfærdsdesign” kapitel tre af Pelle Guldborg 

Hansen, Karsten Schmidt og Andreas Maaløe Jespersen (2017, s. 102-109). 

 

En af de mest omfattende former for kritik af nudging antager at nudging kan forbindes med at 

manipulere Slår du manipulation op i ordbogen vil du finde denne definition: 

 

“Manipulation, inden for psykologi en skjult påvirkning af andres handlemåde. Den 

manipulerende bearbejder en viden ud fra egen fordel for at skjule den egentlige hensigt med 

påvirkningen. Karakteristisk for manipulation er således, at der er vigtige forhold, som ikke 

lægges åbent frem, hvorved en person bliver ført bag lyset” (Jørgensen, 2019) 

 

Hertil kan der argumenteres for at nudging er en form for manipulation i den forstand, at 

nudging forsøger at påvirke folk i en bestemt retning, uden at de er klar over det.  

Spørge du adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen, er der dog ikke hold i denne anklage. Han 

forklarer at vi konstant modtager utallige indtryk som skal fortolkes, omsættes og handles på. 

Til dette bruger vi vores kognitive systemer som automatisk træder til og hjælper os til at 

handle. Det er disse systemer vi hver dag følger helt uden at tænke over det. De tillader os at 

lade vores hjerne køre på autopilot når vi i vores hverdag gør ting som at binde vores 

snørebånd, åbne en mælk eller kører bil. De automatiske adfærdsmønstre er nødvendige for os 

hvis vi skal fungerer i en kompleks verden. Dette gælder også når vi skal vurdere risici, eller 

planlægge fremtiden, den tilgængelige viden bliver ‘fordøjet’ kognitivt før vi tager aktivt 

stilling. Det ubevidste er altså et integreret element af adfærdsmønstrenes funktion.  

Vi bliver allerede påvirket af alt i vores hverdag, en bils design påvirker vores kørsel, en 

computers design påvirker hvor hurtigt og meget vi arbejder. Hvis kritikken af nudging som 

manipulation af vores automatiske adfærd skulle holde stik, skulle alt i vores hverdag være 

indrettet helt tilfældigt, og selv hvis det var tilfældet ville vi stadig blive påvirket. Ifølge Thaler 

og Sunstein kan vi ikke være fuldstændig bevidste om alt ekstern indflydelse på vores adfærd, 

og det er netop derfor vi skal indrette vores samfund således, at vi påvirker folk til et bestemt 
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formål. Når det er sagt, er kritikken om nudging, ikke helt uden hold. Hansen skelner mellem 

nudging der påvirker vores automatiske og ubevidste valg og vores refleksive og bevidste valg, 

hvor ovenstående omhandler de automatiske valg. Når nudging påvirker vores refleksive valg 

kan der i højere grad tales om manipulation. Hansen mener dog at der først og fremmest, bør 

fokuseres på nudging-interventionens gennemsigtighed. Når nudging sker ‘bag om ryggen’ på 

os, er der tale om manipulation, hvilket betyder, at når afsenderens intention med nudget, ikke 

er tydeligt for modtageren, vil vi i de fleste tilfælde være i stand til at gennemskue intentionen 

bag den tiltænkte virkemåde. Vi kan sagtens gennemskue at når vi eksempelvis ser små grønne 

fodspor mod en skraldespand, er der nogen som har et mål om at få os til at smide vores skrald 

ud. Her er der tale om et gennemsigtighedskriterium, hvor nudget er gennemsigtigt for 

modtageren, og dermed tillader brugeren at afvise påvirkningen. Hvis nudget ikke er 

gennemskueligt for modtageren og modtageren dermed ikke kan gennemskue udfaldet af deres 

refleksive valg, kan der tales om manipulation. 

 

3. Metode 
Vi vil i vores metodeafsnit beskrive de forskellige interviewmetoder vi bruger i opgaven. 

Derudover vil vi redegøre for de trin i TRIN-modellen, som er relevante for opgaven. 

Metoderne i dette afsnit fungerer som værktøjer til at besvare opgavens problemformulering.  

 

Interview  
I dette afsnit redegøres for hvordan projektet anvender interview som metode. Med interview 

undersøges hvilke holdninger og oplevelser, projektets målgruppe har af Plant Jammer. 

Derudover anvendes interviewet til at indsamle nuancerede redegørelser, som ikke er offentligt 

tilgængelige. I den sammenhæng anvender projektet den kvalitative interviewmetode. I det 

kvalitative interview, søges der at forstå den interviewedes livsverden og syn beskrevet 

nuanceret  (Kvale, Brinkmann s. 51). Vi finder interview som metode relevant for besvarelsen 

af vores problemformulering, da vi dels søger at få information om tankerne bag Plant Jammer 

og dels søger at undersøge hvordan Plant Jammer fungerer i praksis.  
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Det semistrukturerede interview 

På baggrund af projektets problemformulering, anvendes det kvalitative semistrukturerede 

interview, til at opnå viden omkring, hvordan Plant Jammer fungere i praksis. Vi vil blandt 

andet stille spørgsmål der henvender sig til de teorier, opgaven er bygget op omkring hhv. 

nudging og gamification. Dette gør vi for at undersøge hvorvidt gamification og nudging har en 

påvirkning. Da vores projekt ønsker at undersøge holdninger blandt kvinder i alderen 18-24, 

har vi valgt udelukkende at interviewe kvinder inden for denne aldersgruppe.  

Det semistrukturerede interview, bygges op efter en interviewguide, hvor man opstiller 

bestemte emner eller spørgsmål, som intervieweren gerne vil komme ind på i løbet af 

interviewet. Det behøves dog ikke være i en bestemt rækkefølge, og der kan blive stillet 

spontane spørgsmål ind i mellem. Interviewguiden gør at strukturen ikke bliver fast, og at der 

er plads til ændringer løbende (Mauritsen, interviewguide, 2018). Spørgsmålene er oftest 

mere generelle, men der er  stadig mulighed for at stille dybdegående spørgsmål, hvis der 

ønskes et mere uddybet svar (Schjødt, Interview 2018). Denne metode giver os mulighed for 

at styre interviewet i den retning, vi finder relevant for emnet, samtidig med at den adspurgte 

har frihed til at komme ind på de ting personen selv finder relevante (Schjødt, Interview 

2018). I vores interview benytter vi os af nogle af Kvale og Brinkmanns ni 

interviewspørgsmål, hvor nogle formentlig vil komme spontant og hvor andre vil være 

forberedt. Vi vil lægge ud med at stille et indledende spørgsmål, da vi ønsker at høre hvilke 

oplevelser vores målgruppe har omkring madspild. Herefter vil vi stille et opfølgende 

spørgsmål, hvis vi ønsker at den interviewede skal uddybe noget i deres svar. Dette vil ikke 

være en del af de forberedte spørgsmål og kan komme i løbet af hele interviewet. Det samme 

gælder for strukturerende og sonderende spørgsmål, som vi ligeledes vil stille undervejs i 

interviewet hvis det bliver nødvendigt. Dette vil til dels være for at den interviewede holder 

sig til den relevante viden vi skal bruge og til dels for at få den interviewede til at uddybe 

hvis de bevæger sig ind på noget der er interessant for opgaven.  

 

Metodekritik af det semistrukturerede kvalitative interview  

Fordelen ved det kvalitative interview er, at det er en interviewform, der tillader 

intervieweren at stille opfølgende spørgsmål undervejs i interviewet. Derudover kan 

26 af 60 



Roskilde Universitet 
27/05 - 2019 
S1924791749 
 

interviewformen, anvendes til både at give og modtage information (Kvale, Brinkmann, s. 

36). Den kvalitative interviewform kræver meget af intervieweren, da mange af de metodiske 

beslutninger, må træffes på stedet - under interviewet. Det er derfor vigtigt at intervieweren 

dels, har et stort kendskab til emnet der interviewes om, samt har en forståelse af de 

begrebsmæssige problemer i forbindelse med produktionen af information og er fortrolig med 

de metodiske valgmuligheder (Kvale, Brinkmann, s. 36-37). Derudover kan det kvalitative 

interview kritiseres for at være afhængig af den sociale relation mellem intervieweren. Hvis 

den interviewede eksempelvis ikke føler sig tryg i selskab med intervieweren, og dermed ikke 

betror sig eller føler frihed til at tale om private begivenheder. Samtidig opstår der en række 

etiske spørgsmål, mellem interviewerens interesse i at skaffe viden og interviewerens etiske 

respekt for interviewpersonens integritet (Kvale, Brinkmann, s. 36-37). Sammenlignet med 

det kvantitative spørgeskema, er det kvalitative semistrukturerede interview langt mere 

kompleks og kan aldrig være fuldkommen upersonligt.  

 

“Dybdeinterviewet er et særligt og ofte frustrerende håndværk. I modsætning til en spørger i 

en opinionsundersøgelse ønsker dybdeinterviewet at sondere de svar, folk giver. 

Intervieweren kan ikke være fuldkommen upersonlig, når han skal foretage denne sondering; 

han eller hun er nødt til at give noget af sig selv for at fortjene et åbenhjertigt svar.” (Sennett, 

2004, s. 37-38)  

 

Vi ønsker at have mulighed for løbende at få uddybet svar, samt selv at kunne informere 

vores interviewpersoner, hvis der eksempelvis er noget ved Plant Jammer, interviewpersonen 

ikke har forstået. Derfor har vi trods kompleksiteten bag, valgt det kvalitative 

semistrukturerede interview.   

 

Det kvalitative eliteinterview 

Projektgruppen har valgt at anvende eliteinterview, da Plant Jammer ikke er et fænomen der 

findes synderligt meget tekst om. Metoden giver os mulighed for at opnå relevant 

information, der ikke er offentligt tilgængelig (Kvale, Brinkmann s. 201/202). Ved at 

interviewe en ekspert i Plant Jammer, kan vi opnå en viden om hvilke tanker der ligger til 

grunde for Plant Jammer.  
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I det kvalitative eliteinterview, interviewes der eksperter på et givent område (Kvale, 

Brinkmann s. 201/202). For at få det optimale ud af et ekspertinterview, kræver det at 

intervieweren har sat sig ind i ekspertens baggrund og historie, samt at have sat sig ind i 

emnet og eventuelle vigtige begreber (Kvale, Brinkmann s. 201/202). I den forbindelse har 

alle i projektgruppen downloaded Plant Jammer og afprøvet applikationens funktioner.  

En ekspert har oftest været gennem mange interviews og kan forsøge, at påvirke interviewet i 

en bestemt retning, i forhold til de synspunkter de gerne vil fremhæve (Kvale, Brinkmann s. 

201/202). På baggrund af dette har vi derfor valgt ligeledes at opbygge vores 

ekspertinterview op efter det semistrukturerede-interview.  
 

TRIN - Modellen  

TRIN-modellen anvendes i dimensionen “Teknologiske Systemer og Artefakter”. TRIN står 

for ”Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk”, og er en model der er udviklet af 

en række lektorer, fra Roskilde Universitet. Modellens hensigt er at hjælpe studerende med at 

forstå hvordan en teknologi virker. Modellen består af seks trin, som hver især hjælper med at 

analysere og beskrive en teknologi eller et artefakt (Jørgensen, 2018).  

 

Modellens seks trin 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

2. Teknologiske artefakter  

3. Teknologiers utilsigtede konsekvenser  

4. Teknologiske systemer  

5. Modeller af teknologier  

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien  

(Jørgensen, 2018)  

 

Vi har valgt at inddrage TRIN-modellen som et værktøj, til at analysere applikationen Plant 

Jammer. Det er vigtigt at understrege TRIN-modellen blot er et værktøj, og kan derfor ikke 

betegnes som en direkte metode. Vi har valgt at arbejde med trin et, to og fire, da det er de trin 

vi mener er relevante for vores analyse og dermed svarer bedst på vores problemformulering, 
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omkring hvordan Plant Jammer fungerer rent teknisk.  

 

Det første trin i TRIN-modellen beskæftiger sig med teknologiens indre mekanismer og 

processer, herunder hvordan de forskellige indre mekanismer virker i samspil med hinanden. 

Vi har valgt at benytte dette trin i vores analyse, for at få en forståelse af, hvilke indre 

mekanismer der er i Plant Jammer, samt hvordan de bidrager til, at opnå dens funktioner og 

formål. Derefter går vi videre til trin to, hvor vi vil identificerer og analyserer de forskellige 

artefakter. Trin to adskiller sig fra trin et, ved at der ikke længere kigges på de enkelte 

mekanismer, men på de forskellige artefakter, som tilsammen udgør en teknologi. Vi vil i dette 

trin give en mere konkret beskrivelse af Plant Jammer, ved at beskrive de artefakter der indgår i 

applikationen. Til sidst vil vi inddrage trin fire for at se sammenhængen i et større 

teknologisystem. I vores analyse benytter vi os af dette trin, ved at kigge overordnet på en 

applikation, og hvordan den som teknologi, samarbejder med andre tekniske systemer.  

 

 4. Analyse  

I vores analyse vil vi til at starte med lave en teknologisk analyse af applikationen Plant 

Jammer. Her vil vi skille applikationen ad for at forstå hvordan de forskellige komponenter 

fungerer hver for sig, men også hvordan de hænger sammen. Vi vil bruge udvalgte trin fra 

TRIN-modellen. Ydermere vil vi reflektere over en applikation som platform, både generelt 

men også specifikt i forhold til Plant Jammer. 

I det andet afsnit vil belyse, hvordan Plant Jammer påvirker deres brugere til at handle mere 

bæredygtigt gennem gamification og nudging. Vi vil her bruge den teori der er blevet redegjort 

for i det tidligere teoriafsnit, der handler om gamification og nudging.  

Til sidst vil vi inddrage vores interviews fra vores målgruppe, for at finde ud af hvordan deres 

oplevelse med Plant Jammer er.  
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Plant Jammer - Teknologisk analyse  

I dette afsnit vil vi analysere teknologien i Plant Jammer og dens funktioner ud fra trin et, to og 

fire i TRIN-modellen. Under trin fire, vil vi illustrere systemet ved hjælp af en grafisk 

repræsentation “ app-architecture”.  

 

Trin 1: Indre mekanismer og processer 

Som tidligere nævnt henviser en teknologis indre mekanismer og processer sig til det, eller de 

principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, s.6 

2018). Det overordnede formål med Plant Jammer er, at få folk til at leve mere bærerdygtigt 

uden det skal føles som et større kompromis.  

 

”Det er hele tiden som vision at tænke over, hvordan vi gør det nemmere, og hvordan kan vi 

gøre folk bevidste om, at det er nemmere, at leve mere bæredygtigt via mad. Vi tænker især 

bæredygtighed som reduktion af madspild og som reduktion af kødforbrug, det er de to ben, 

som vi mener skaber en mere bæredygtig verden” (bilag 1).  

 

Hovedformålet med Plant Jammer kommer til udtryk i applikationen via tre centrale 

mekanismer, som er blevet implementeret i applikationen på baggrund af deres primære 

fokusområder. Nedenstående billede giver et overblik over de centrale funktioner og 

mekanismer (Plantjammer.com). 

 

Et af Plant Jammers fokusområder er at mindske madspild. Brugeren har derfor mulighed for 

at tømme køleskabet, ved at indtaste de ingredienser, som de i forvejen har i køleskabet. På 
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baggrund af dette har Plant Jammer udviklet en algoritme ud fra kunstig intelligens, som har 

til formål at finde mønstre, i de ingredienser vi allerede har, og derved bygger algoritmen 

forskellige madopskrifter brugeren kan vælge mellem. Algoritmen foreslår forskellige 

opskrifter på baggrund af det data Plant Jammer har puttet ind, da de skulle programmere 

algoritmen. Dette indebærer tre-millioner forskellige madopskrifter og viden fra den 

gastronomiske verden (Plantjammer.com). Derudover samarbejder Plant Jammer med det 

belgiske firma Food Pairing, som blandt andet arbejder med de aromaer der findes i 

forskellige ingredienser (Hasse, 2016, Plantjammer.com). Food pairing har identificeret 

sammenhængen blandt de forskellige aromaer, og har dermed skabt en database der 

indeholder disse informationer. Det er denne database Plant Jammer har implementeret i 

deres applikation via Food Pairings-API. Begrebet API er et artefakt som vil blive uddybet 

under trin to. Dataen bruges til at træne den kunstige intelligens, og dermed finde frem til 

hvad der passer og smager godt sammen.  

 

”Vi har trænet en kunstig intelligens på 3 millioner opskrifter. Vi kalder den kunstige 

intelligens for ’Eddie the Eggplant’. Eddie udvikler en helt ny opskrift i det øjeblik en bruger 

nævner sine ingredienser. Eddie’s intelligens gør Plant Jammer til en uendelige kogebog, der 

altid finder noget lækkert, der passer til DINE ingredienser” (Plant jammer, pressebog). 

 

Når der bruges ordet “træne” betyder det at algoritmen konstant er i udvikling, på baggrund 

af data. Eksempelvis kan brugeren give feedback på opskrifterne, og Plant Jammer vil 

dermed benytte feedbacken til at træne den kunstige intelligens yderligere (Plant jammer, 

pressebog). I et interview lavet af Aarstiderne, bruger Michael Hasse betegnelsen ‘det neurale 

netværk’ (Aarstiderne, 2017).  Det kunstige neurale netværk er en programmeret 

beregningsmæssig model, hvis formål er at efterligne den neurale struktur og funktion af den 

menneskelig hjerne. Netværket består af kunstige frembragte neuroner, som fungerer som 

veje for dataoverførsel (Computerviden.dk).  

Derudover har Plant Jammer et ønske om at få folk til at spise mere plantebaseret, og det at 

spise plantebaseret skal være et festmåltid (bilag 1). Plant Jammer har derfor involveret 

professionelle kokke og på baggrund af dette implementeret to grundprincipper fra 

gastronomien: 

31 af 60 



Roskilde Universitet 
27/05 - 2019 
S1924791749 
 

1) Balancer de 5 grundsmage (sødt, salt, surt, bittert, og umami)  

2) Kontrastér teksturer (al dente, blød, knasende og mundfølelse)  

(Plantjammer pressebog, 2018). 

Ud fra disse grundprincipper har de udviklet algoritmen Gastro-hjulet. Gastro-hjulet har til 

formål at dække og afbalancere grundsmagene. Algoritmen prøver derved at efterligne 

adfærden hos kokke, og kodificerer dermed de genetiske trin inden for madlavning, så 

brugeren får den fulde smagsoplevelse (Plantjammer.com) 

 

Trin 2: Teknologiens artefakter  

Teknologiske artefakter er et artefakt, som har en teknologisk funktion (Jørgensen, s. 7, 

2018). Dette trin indebærer en gennemgang af de artefakter der hører med til teknologien bag 

Plant Jammer.  

I vores interview med Michael Hasse, stifter af Plant Jammer, fortæller han at Plant Jammer 

er blevet programmeret i ‘React native’(bilag 1), som er et framework der er lavet af 

Facebook og er baseret på programmeringssproget “Javascript”. React native er en cross 

platform, da der udvikles ‘native’ apps til både IOS og Android. ‘React’ er en front-end 

javascript library, der er udviklet til at bygge ‘user interface’, hvilket er det der fremtræder på 

skærmen for brugeren (Eisenman, s.1, 2015). Library og Framework er begreber der ofte 

bliver anvendt til at beskrive et stykke kode, der er skrevet af andre udviklere, som bliver 

genanvendt til en specifik applikation når der kodes et program (Wozniewicz, 

Freecodecamp.org, 2019). Når der programmeres, er der engang imellem brug for 

involvering af et eksternt stykke af kode, som er udviklet af andre, og det er her libraries 

bliver involveret som en slags hjælpemiddel til sin kode. Når koden er blevet hentet fra en 

library, er det frameworket der styrer kodningsprocessen (TutorialsTeacher.com). 

  

Michael Hasse nævner i interviewet at grundlaget for valget af React Native, er at udfaldet 

bliver præcis samme applikation på begge platforme, uden at skulle genskrive koden (bilag 

1). Plant Jammer sparer dermed ressourcer ved at benytte React Native, i den forstand at dens 

framework giver deres team af app-udviklere muligheden for, at gøre deres applikation 

‘Native’, med et lavere budget, da de ikke skal udvikle to forskellige applikationer til hver 

platform. De kan derfor nøjes med at have deres udviklere beskæftiget med et projekt.  
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Et andet vigtigt artefakt i applikationen er ‘databasen’. Vi har i trin et tidligere nævnt ordet 

‘data’ i forbindelse med programmering af algoritmer. Databasen er et altafgørende værktøj i 

forhold til at indsamle og organisere oplysninger. Den opsamlede data bliver gemt i rækker, 

kolonner og tabeller, hvilket gør søgeprocessen af relevante informationer mere tilgængelig. 

Data vil konstant blive opdateret, ekspanderet og slettet, så længe at der er en strøm af nye 

informationer (Rouse, searchsqlserver.techtarget.com, 2019).  

Plant Jammers database lagrer informationer om madopskrifter, ingredienser, sundhed, samt 

oplysninger omkring brugeren. Dog er det begrænset 

hvor meget data Plant Jammer selv indsamler fra 

brugeren. I vores interview understreger Michael Hasse 

at dette er på grund af etiske årsager som eksempelvis at 

de kun vil bruge deres brugeres data i forhold til hvad 

brugeren har tastet ind i Plant Jammer (bilag 1).  

Den data Plant Jammer har omkring brugeren i form af 

køn og alder, kommer fra Facebook’s API. API står for 

‘Application Programming Interface’. API er en funktion 

indenfor for software, der repræsenterer et sæt af 

værktøjer der gør det muligt at udveksle oplysninger på 

tværs af programmer (e-conomic.dk). Når brugeren 

downloader Plant Jammer har de mulighed for at vælge 

hvordan de ønsker at oprette en profil.  

 

Som det ses på ovenstående skærmbillede, har brugeren mulighed for at linke allerede 

eksisterende konti, gennem en Google konto eller Facebook konto. Facebook eller Google’s 

API giver Plant Jammer adgang til at hente specifikke informationer om brugeren. API’en 

danner en kommunikationskanal blandt de to systemer for at sende data. Plant Jammer har 

med denne data, mulighed for at identificere sine brugere og dermed sin målgruppe. For at 

dette kan lade sig gøre har Plant Jammer været nødt til at oprette deres system ind i 

Facebook’s system (bilag 1). Plant Jammer benytter også andre API’s, som tidligere nævnt 

‘food-paring’og ‘Shotgunn’. Shotgunn er en API der sender informationer der vedrører tilbud 

på specifikke varer i supermarkederne. Derudover har Plant Jammer også lavet sin egen API, 
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der lader andre supermarkeder taste tilbud ind. Brugeren kan dermed finde lokale tilbud, da 

applikationen er tilsluttet mobilens GPS-funktion.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer  

De fleste artefakter består af mere end én del. Dette er en vigtig del når det handler om at 

flere funktioner skal kunne arbejde sammen (Jørgensen, s, 2018). Det er her begrebet 

systemer kommer ind i billedet, og dermed leder os videre til trin fire. Systemet kan inddeles 

i ‘input, process, output’. Plant Jammer er et teknologisk system, der afhænger af andre 

systemer, som tidligere er blevet beskrevet i trin to. Vi har under dette trin valgt at inddrage 

illustrationen ‘app architecture’ for at få en overordnet forståelse af hvordan en applikation er 

bygget op.  

 

Brugeren interagere med appen ved hjælp af et user interface. Front-end delen er hvad 

brugeren ser på skærmen, 

og det er den del 

brugeren kommunikerer 

med, når der navigeres 

rundt i applikationen. 

Input fra brugeren sendes 

gennem webserveren og 

informationerne fra 

bruger-inputtet vil blive 

behandlet af 

applikationens back-end del. Web serveren henter data fra databasen eller filsystemet, det kan 

også være en blanding af disse, og de svarer derefter tilbage til front-end med det ønskede 

data. React Native præsenterer dataen i applikationen og sørger dermed for det endelige 

output.  

 

Delkonklusion 

Vi kan konkludere at Plant Jammer er en teknologi der indebærer en række systemer og 
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artefakter, og at disse kræver et sammenspil for at Plant Jammer fungerer efter formålet. I trin 

et har vi fundet frem til indre mekanismer som algoritmen der foreslår retter, og gastro-hjulet, 

som sammensætter smag. Disse indebærer artefakter som API og data. Derudover kan vi 

konkludere at det neurale netværk/kunstig intelligens er et vigtigt system for Plant Jammer, 

da det er den funktion der finder frem til de forskellige mønstre og dermed parrer 

ingredienserne. API er også en vigtig del af Plant Jammer, da de gør det muligt at 

kommunikere med andre programmer der kan give Plant Jammer relevant data, eller 

yderligere funktioner i appen, som eksempelvis samarbejdet med ‘Shotgunn’. Til sidst kan vi 

konkludere at ‘react native’ er et vigtigt artefakt, da det forbinder de forskellige systemer og 

dermed  sørger for at få præsenteret alle disse funktioner i Plant Jammer.  

 

Analyse af Plant Jammers adfærds-værktøjer 

Dette afsnit vil belyse hvordan Plant Jammer er opbygget med fokus på gamification og 

nudging. Derudover vil vi analysere hvordan Plant Jammer, påvirker deres brugers adfærd, ved 

at anvende nudging og gamification. Dette vil vi gøre på baggrund af vores redegørelse af 

vigtige begreber inde for begge felter, samt ved inddragelse af ny teori.  

 

Gamification 

I dette afsnit vil vi analysere hvordan Plant Jammer bruger gamification til at påvirke 

brugeren til bæredygtig adfærd. Vi vil benytte os af de begreber og teorier, der fremlægges i 

vores analyseafsnit. Derudover vil vi inddrage en ny tekst; ‘Psychological Perspectives on 

Motivation through Gamification’ af Sailer, Hense, Mandl og Klevers. Den tekst vil vi bruge 

til at få en mere dybdegående forståelse, af hvordan de forskellige typer af gamification 

påvirker brugerne og hvilke motivationsmekanismer Plant Jammer trykker på.   

 

Core Loops og points 

I Plant Jammer applikationen udformes et core loop hver gang der laves en ret. Hver gang der 

laves en ret, indsamler Plant Jammer brugbar data ved at registrere hvor mange ingredienser 

markeret med et æble brugeren vælger til sin ret. Æblerne symbolisere det, der er ekstra godt 
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for brugerne, alt afhængig af hvilke sundheds faktorer brugeren har valgt at fokusere på. På 

den måde kan Plant Jammer registrere hvor god en ret brugeren har lavet, i forhold til 

brugerens individuelle mål. Jo flere æbler der 

samles, jo flere points får brugeren.  Derudover 

udformes der også et andet core loop i den samme 

process. Dette core loop binder sig til gastro-hjulet 

som funktion. Her gælder det om at få en score på 

100%. Jo flere smage fra gastro-hjulet der 

inkorporeres i retten, jo bedre score får du. Points er 

ud fra teksten ‘Psychological Perspectives on Motivation through Gamification’ er et 

adfærds-værktøj, der bliver brugt til at motivere, set ud fra et behavioristisk synspunkt. I 

teksten bliver der fremlagt to primære mekanismer ved point henholdsvis; ‘Points function as 

immediate positive reinforcements’ og ‘Points can be seen as 

mostly virtual rewards, provided for executed actions’(Sailer 

et al., 2013). Derudover understøtter points, som nævnt i 

analysen behovet for kompetence, da pointene fungere som 

direkte feedback til brugerens handlinger (Sailer et el., 2017, s. 

374). I forhold til Plant Jammer, bliver points brugt til at give 

positiv feedback, hver gang brugeren laver en ret og brugeren 

bliver altså ikke straffet i form af at miste points. På den måde 

arbejder de med positiv forstærkninger, da der ikke straffes for 

‘forkert’ adfærd. I forhold til Lieberoths synspunkt og Lepper og Green’s eksperiment, kan 

dette dog gå hen og være problematisk da brugen af udelukkende positiv feedback i form af 

belønninger, i sidste ende kan virke demotiverende på brugerne. Dog kan øjeblikkelig 

feedback, ud fra et behavioristisk synspunkt bidrage til at spillerne højst sandsynligt bliver 

mere motiverede, da det bygger på at mennesker bliver motiveret ved belønninger (Sailer et 

al. 2013).  

 

Meta games og overblik  

Når der kigges på brugen af meta game i applikationen, er det kun den ene af core loop’sne 

der binder sig til et meta game, nemlig det core loop der handler om at indsamle æbler. Hver 
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gang der laves en ret indsamles der æbler. Meta gamet udformes konkret i form af en 

progress-bar, der giver brugeren individuel feedback på baggrund af ens sundhedsmål. Dette 

kan ses som værende understøttende for brugerens behov for autonomi, da Plant Jammer 

giver brugeren mulighed for selv at vælge et 

sundhedsmål, som giver mening for den individuelle 

person.  

Meta gamet består både af en overordnet progress-bar 

der viser brugerens generelle sundhed og hvor mange 

æbler der er blevet indsamlet i løbet af ugen samt flere specifikke progress-bars. De 

specifikke progress-bars viser hvor mange points der er blevet samlet ind i forhold til 

forskellige ernærings-mål, eksempelvis hjerne sundhed, immunforsvar eller vægttab. 

Brugeren kan også følge med i ens ernærings forbindelser. Her kan der eksempelvis følges 

med i hvor meget jern, mættede fedtsyre eller protein der er blevet indtaget gennem kosten.  

Progress-barerne strækker sig automatisk over en uge. Dog kan brugeren i indstillinger få en 

oversigt over progress-barerne i alt fra en uge til alle dage appen 

er blevet brugt. Jo flere æbler du får, jo mere bliver din 

progress-bar udfyldt. I forhold til Sailer et al. teksts peges der på 

at progress-bars også er en motivationsfaktor.  

Plant Jammer arbejder med to point skalaer. Den ene bliver 

brugt i sammenhæng med den generelle sundhed og 

ernærings-målene og har et mål på 20 æbler om ugen. Den anden 

point skala bruges til at måle ernærings forbindelserne. Her 

bruges der gram, milligram og mikrogram. Her er målene 

individuelle, alt afhængig af hvilket stof der kigges på. Hvis der 

kigges på Liberoths teori omkring kompetence som værende vigtigt for den indre motivation, 

kan man kigge kritisk på denne skala. Brugerne har nemlig ikke selv mulighed for at 

skræddersy deres egne skalaer så det passer til deres mål og til hvor meget de ønsker at blive 

presset.  

 

Udløsere 
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Plant Jammer bruger udløsere i form af push-beskeder. Push-beskederne kan variere meget 

og kan være alt fra opmuntrende meddelelser til informative beskeder, eksempelvis; 

“Hvad betyder æblerne?  identificerer de 'superfoods', der hjælper dig på vej mod dit 

sundhedsmål. Se videoen foroven for mere information”.  

Push-beskederne hænger i nogle tilfælde sammen med en 

video der uddyber beskeden. Push-beskederne består både af 

kontekstuelle udløsere som kommer i sammenhæng med en 

aktivitet. Det kan være at man lige er blevet oprettet eller har 

afluttets et core loop. Derudover bruger Plant Jammer også 

planlagte udløsere, som ikke bliver sendt ud fra en bestemt 

sammenhæng.  

Nogle af udløserene kan ses i sammenhæng med behovet for relaterethed, da Plant Jammer i 

nogle af deres videoer understøtter dette, ved at fortælle om hvordan netop du kan kan 

mindske madspild. På den måde prøver de at skabe en historie, om et fællesskab som 

brugeren kan være med i.  

 

Delkonklusion 

Plant Jammer bruger gamification til at få brugerne til at benytte sig af deres applikation og 

dermed handle bæredygtigt. Størstedelen af deres gamification sker i sammenhæng med deres 

sundheds funktioner, og de motiverer derfor ikke direkte til den bæredygtige handling, men 

forsøger derigennem at skabe en interesse.  

Plant Jammer gør brug af flere forskellige former for gamification-elementer i applikationen 

herunder core loops, metagame og udløsere. Deres gamification-elementer bygger primært på 

at give brugeren feedback, hvilket udelukkende er positiv feedback i form af points. Det kan 

diskuteres om brugen af udelukkende positiv feedback kan virke demotiverende for brugeren, 

da der ikke er et særligt stort fokus på funktioner der fremmer den indre motivation. 

Derudover kan der diskuteres om Plant Jammer indirekte kan motivere til bæredygtig adfærd, 

når deres gamification-fokus er på sundhed. Disse spørgsmål vil vi komme ind på i 

diskussionen.  
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Nudging 

I dette afsnit analysere vi hvordan Plant Jammer anvender nudging. Plant Jammer forklare 

selv at de bruger nudging til at fange deres brugeres interesse (bilag 1). For at undersøge dette 

har vi taget brug af teksten ‘Choice architecture’ hvori Richard Thaler og Cass Sunstein 

beskriver hvordan man i et valgmiljø som Plant Jammer anvender forskellige værktøjer til at 

Nudge.  

 

Feedback 

Plant Jammer informerer deres brugere omkring hvilke 

fødevare der er ekstra gode for deres helbred, ved at markere 

dem med røde iøjnefaldende æbler. På den måde kan brugeren 

nemt sammensætte en ret, som er ekstra sund. Derudover 

fortæller Plant Jammer hvor mange æbler du har indsamlet i 

løbet af ugen, hvilket giver brugeren et overblik over hvor 

sundt de har spist i løbet af den uge.  

 

Standardindstilling 

Plant Jammer anvender standardindstilling til at nudge  brugeren til at anvende sunde fødevarer 

i madlavningen. Det gør den ved brug af funktionerne; prioriteret og blacklisted, hvor Plant 

Jammer på forhånd, har valgt en række fødevarer som i højere grad vil indgå i dine opskrifter, 

samt en række fødevare, der ikke vil blive foreslået. De prioriterede fødevarer er ‘superfoods’, 

som er de fødevare, der er mere sunde, mens de blacklistede fødevare er de mindre sunde 

fødevare. Disse er udvalgt for brugeren på baggrund af den mål brugeren vælger i starten. Det 

betyder ikke at det ikke er muligt, at ændre i indstillingerne. Brugeren kan fra- og tilvælge som 

brugeren ønsker. På den måde fratager Plant jammer ikke brugeren muligheden for at spise 
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mindre sundt, men gør det nemmere for brugeren at undgå de mindre sunde fødevare, da det 

kræver at brugeren aktivt går ind og tilvælger disse.  

 

 

Mappings 

Plant Jammer har en funktion som de kalder ‘gastro hjulet’, 

denne funktion har til formål at hjælpe brugeren til at 

sammensætte den bedst mulige ret. Det gør den ved at bruge et 

form for kompas, hvor alle de komponenter en ret skal 

indeholde, for at være god. Ud fra hver komponent foreslår 

Plant Jammer, en række ingredienser brugeren kan anvende. 

Det er ingredienser som eksempelvis tilføjer retten noget surt, 

friskt, eller knasende. Ved at tilføje de ingredienser Plant 

Jammer foreslår, vil brugeren ende med at have en ret, hvori 

alle de vigtigste komponenter, for en god ret findes. Smagskompasset hjælper altså sine 

brugere, med at kombinere den bedst mulige ret, ved at overskueliggøre hvilke ingredienser der 

passer bedst til retten. På den måde nudger de ligeledes brugeren, til at anvende ingredienser de 

ellers ikke ville have brugt.  

Udover Gastrohjulet anvender Plant Jammer mapping, til indsamle viden om brugerens 

sundhed, baseret på de opskrifter brugeren anvender. Denne viden opstilles i en liste hvor 

brugeren kan få overblik over hvor de ligger i alt fra brugerens muskelstyrke til hjertesundhed.   

 

Structure Complex Choices  

Der findes tusindvis af muligheder når det kommer til 

mad. For at overskueliggøre denne process, har Plant 

Jammer struktureret retterne, således at de er inddelt i 

kategorier. Plant Jammer har udvalgt en række forslag til 

retter, såsom Marokkansk gryderet, Ratatouille, Mexican 
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Pizza m.m. Disse retter er vist øverst på ovenstående  skærmbillede. Nedenstående billede viser 

en række forslag, disse er mindre specifikke og udgør nærmere forskellige madkategorier end 

deciderede retter.  I bunden af siden findes et mindre udvalg af forslag til henholdsvis snacks og 

brunch. Denne inddeling af kategorier, giver brugeren mulighed for at vælge mellem et mindre 

og mere overskueligt udvalg af retter, indenfor den kategori brugeren finder tiltalende. Udover 

at inddele retterne i kategorier efter madtype, er det også muligt for brugeren at vælge hvilken 

slags diæt de vil på, det er eksempelvis styrke, generel sundhed og vægttab. Derudover kan 

brugeren yderligere vælge et syndrom såsom kvalme, hudproblemer, eller halsbrand. På den 

måde kan brugeren skræddersy retten således den passer til brugerens sundhed.  

 

“Mine ingredienser”  

Udover ovenstående værktøjer kan man argumentere for at Plant Jammer nudger deres brugere 

til at mindske madspild. Det gør de ved at gøre det nemt for brugeren, at få brugt de madvare 

brugeren har i sit køleskab, ved at lade brugeren sammensætte en ret ud fra de fødevarer 

brugeren selv vælger. Det betyder at brugere kan få inspiration til at få brugt alle sine 

madrester, som de ellers ville have smidt ud.  

 

Delkonklusion 

Plant Jammer forsøger altså at anvende nudging til at gøre deres applikation indbydende for 

deres brugere. De har sammensat en lang række funktioner som skal optimere brugerens 

oplevelse af applikationen. Plant Jammers mål er at gøre det sjovere og nemmere at spise sundt 

og mere bæredygtigt.  

 

Refleksion over en applikation som medie 

I dette afsnit vil vi reflektere over en applikation som medie, både generelt, men også i 

forhold til at bruge nudging og gamification, samt Plant Jammers målgruppe. Vi vil belyse 

fordele og ulemper ved Plant Jammers valg af en applikation som platform i forhold til deres 

koncept. 
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Med en applikation som medie er der direkte adgang til brugerne og det er derfor muligt at 

komme tæt på deres adfærd. Denne direkte adgang, gør det muligt at påvirke brugernes 

adfærd i en bestemt retning, i det øjeblik handlingen foretages. Ifølge Michael Hasse, er en 

applikation en god platform til at nudge sine brugere på:  

”Vi vil gerne helt ind på folk, så vi kan nudge dem, og det gør en bog ikke særlig godt. Vi har 

også prøvet at arbejde med en hjemmeside, men det er svært at få den adfærd frem der går 

igen og igen”(bilag 1).  

Ydermere pointerer Hasse, at befolkningen i Danmark er vant til at bruge en applikation 

(bilag 1). Derudover peger en undersøgelse lavet af Creuna ligeledes på, at en stor andel unge 

tager deres mobil med i køkkenet.  

“Millennials har man mobilen med sig overalt, og det betyder, at de konstant har adgang til 

viden og information. Næsten 30% af millennials svarer, at de bruger mobilen, når de 

planlægger, hvad de skal have at spise, og når de er i supermarkedet for at handle. 34% finder 

inspiration på mobilen og har den med i køkkenet, når de laver mad.” 

 

Ifølge ”Vanens Magt” skrevet af erhvervsjournalist Charles Duhigg, er mennesket et vanedyr, 

og næsten halvdelen af vores handlinger sker vanemæssigt (Duhigg, 2012, resumé).  

Det kunne derfor forestilles at, hvis mennesket tyer til det de er vant til at bruge i hverdagen, 

vil en applikation være en god måde, at nå ud til de unge og dermed også Plant Jammers 

målgruppe.  

 

Med en applikation er det muligt at udvikle, opdatere og regulere applikationen løbende. 

Dette kan ske på baggrund af den information, applikation indsamler om brugerne. En 

applikation er en effektiv måde, at finde mønstre i brugernes adfærd. Der kan indhentes 

brugbar data, til at finde ud af hvem målgruppen er. På den måde kan en applikationen 

tilpasse sig brugerne af applikationen. I den sammenhæng kan der effektivt bruges 

gamification og nudging i en applikation, i forhold til at motivere og nudge brugerne på 

baggrund af deres adfærdsmønstre. En applikation kan dermed skræddersys så den passer til 

brugerne. Dette kan ligeledes ses som en måde at fastholde brugerens interesse, da det kunne 

forestilles at brugeren vil forblive motiveret. 
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Hasse påstår, at en applikation er den nemmeste måde, at komme ind i folks hverdag på 

(bilag 1). Dette kan både være fordi, at befolkningen agerer efter vane, og de dermed er vant 

til at bruge applikationer, men det kan også være på baggrund af de funktioner, som 

applikationer indeholder. En af funktionerne er “push notifikationer”, som gør det muligt for 

brugeren eksempelvis, at se hvis der er sket noget nyt i applikationen. Brugeren vil få en 

øjeblikkelig påmindelse, som vil dukke op på fronten af brugerens smartphone. Push 

notifikationer kan fungere, som en effektiv måde at gøre brugeren opmærksom på relevante 

informationer, da brugeren ikke aktivt behøves at gå ind på applikationen.   

Ifølge Duhigg, skal der tre afgørende ting til at danne en vane, dette kalder han for 

vanesløjfen; et signal, rutine og en belønning (Duhigg, 2012, s.19). Sløjfen starter således, at 

der er noget der giver et signal, som fører til 

en rutine, der derefter belønnes. Vi har 

prøvet at sætte funktionen Push 

notifikationer som nudging ind i Duhiggs 

sløjfe. Sådan en model ville beskrives 

således at: Push Notifikationer er signalet 

der gives, som leder til rutinen, hvor at 

brugeren automatisk går ind i applikationen 

og tjekker sin notifikation, for til sidst at få belønningen. Belønningen kan være forskellig fra 

applikation til applikation. Et eksempel på en belønning i Plant Jammer, kunne være at, at der 

kom en push notifikation om en ny ret der passer til det brugeren har i køleskabet, eller at 

brugeren bliver informeret om nye opdateringer der kunne fange brugerens interesse.  

 

En barriere ved at anvende en applikation som platform kan være, at en applikation kan 

udelukke nogle grupper af mennesker. Det er eksempelvis den ældre generation, da de ældre 

ikke er vokset op med teknologi og derfor kan antages, for ikke at have for vane at anvende 

teknologi på samme måde som den yngre generation. Et andet medie ville formentligt 

fungerer til denne målgruppe, men da Plant Jammer målgruppe er kvinder i alderen 18-24 år 

og dermed har for vane at bruge teknologi, er en applikation et brugbart medie.  
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5. Diskussion  

I dette afsnit vil vi diskutere hvorledes brugen af nudging og gamification kan fremme den 

bæredygtige adfærd hos Plant Jammers brugere. Dette vil blive gjort ved at kigge på nogle af 

de forskellige virkemidler inden for Gamification og Nudging. Dernæst vil der blive diskuteret 

hvorvidt Plant Jammers fokus, stemmer overens med Plant Jammer intention, omkring 

bæredygtig adfærd. Dette vil blive diskuteret på baggrund af fire interviews vi har foretaget af 

nogle udvalgte testpersoner indenfor Plant Jammers målgruppe, der har brugt Plant Jammer en 

uge.  

 

Som beskrevet i analysen, benytter Plant Jammer nudging og gamification til at 

adfærdsregulere sine brugere, mod mere bæredygtigt adfærd. De benytter sig af flere 

forskellige nudging værktøjer såsom; standardindstillinger, mappings, strukturer og complex 

choices. Derudover bruger de gamification-elementer herunder; Core Loops, points, 

metagames og udløsere. Alle disse elementer bruges som virkemidler til at guide brugerne, i 

den kurs Plant Jammer har sat.  

Det kan dog diskuteres om den gamification og de nudges der bliver brugt i applikationen, er 

en effektiv metode til at fremme bæredygtig adfærd. I applikationen bliver mange af 

ovenstående funktioner benyttet i sammenhæng med et af Plant jammers andre fokusområder, 

nemlig sundhed. Der er flere funktioner i applikationen, der har ernæring og sundhed som 

omdrejningspunkt. Det er blandt andet muligt at sætte et  mål der handler om ‘vægtkontrol’ 

eller ‘hjertesundhed’. Det kan diskuteres om sundhed er den rigtig måde at motivere brugerne 

på, da det ikke er sikkert at, alle brugerne går lige meget op i sundhed. Bevæggrunden for at 

have downloadet applikationen kan ligge mange andre steder, end med sundhed som 

bevæggrund.  

Ud fra vores interview, oplevede vi at der var delte meninger omkring sundhed, blandt vores 

interviewpersoner. Nogle så sundhedsaspektet i Plant Jammer som noget positivt :  

 

44 af 60 



Roskilde Universitet 
27/05 - 2019 
S1924791749 
 

“Det tiltaler mig nok både at man kan blive mere bevidst om hvad man skal spise, i forhold det 

mål man gerne vil opnå. Sundhed er meget bredt, og det er svært at navigere i hvad der er 

sundt. Der er mange forskellige måder at være sund på, her kunne man vælge et mål og appen 

kunne hjælpe med at guide en på vej” (bilag 5). 

 

Andre mente at det fyldte for meget i applikationen:  

“Det bliver meget sundhedsorienteret. Det er ikke noget der fanger min interesse, det bliver 

hurtigt kedeligt” (bilag 3).  

Det kan derfor diskuteres om Plant Jammers fokus på sundhed i nogle henseender, kan stå i 

vejen for den oprindelige intention om at skabe en mere bæredygtig adfærd hos brugerne. Der 

kan være en risiko for at bestemte grupper ville fravælge applikationen, da sundhedsfokusset 

ikke er inden for deres interessefelt, og dermed ikke motivere dem. “Appen er ikke noget for 

mig, men tror den er god til folk der går meget op i sundhed eller folk som har problemer med 

vægten og gerne vil tabe sig” (bilag 3).  

På den anden side, hænger en plantebaseret livsstil for mange sammen med en sund livsstil. For 

nogle er det måske ikke den bæredygtige handling, det at spise plantebaseret og forebygge 

madspild, der er motiverende, men sundhedsaspektet. En af de interviewede svarede således da 

hun blev spurgt, om det valgte sundheds-mål var en motivationsfaktor “Ja, helt klart til at spise 

sundere. Det er der, hvor jeg har brug for mest inspiration, så retterne bliver varierede.” (bilag 

6). Samtidig kan der være et tredje og sidste motiv, som bevæggrund for at bruge 

applikationen, nemlig at spare penge på sit mad-forbrug. Hasse nævner i et interview, at deres 

målgruppe 

 “... tend to be urban, students, and they don’t have much money so they need to cook 

themselves. Eating less meat and reducing food waste is, for them, an economical lifestyle, it 

fits their budget. In addition, they are concerned with being and feeling healthier.” (Plant 

Jammer, presse-bog). 

Der er altså tre mulige motivationsfaktorer i spil, nemlig at spise sundere, at leve mere 

bæredygtigt og at spare penge.  

På baggrund af dette kan det diskuteres, om gamification og nudging i forhold 

sundhedsfokusset, overhovedet virker til at få så mange brugerne som muligt, til at agere mere 

bæredygtigt. De kan risikere at miste brugere fordi deres fokus ligger på at motivere og nudge 
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en bestemt målgruppe, hvor sundhed allerede er et fokus. Her kan der stilles spørgsmålstegn til, 

om det er gavnligt at bruge gamification og nudging, når det ikke nødvendigvis virker på de, 

hvis fokus ligger andetsteds. Derudover kan der stilles spørgsmålstegn til om det bruges rigtigt 

i forhold til at få så mange som muligt til at agere bæredygtigt.   

 

Michael Hasse påstår dog at sundhed er det rigtige emne at lægge vægt på, da de i deres 

undersøgelser har kunne se, at sundhed er et emne der fanger Plant Jammers målgruppes 

interesse. Det er i hans overbevisning, at mennesker generelt tænker, “What's in it for me” 

(bilag 1). Hasse mener derfor at brugerne bliver motiveret af sundhed, da brugerne ifølge ham 

altid vil tænke over hvad de får ud af at bruge applikationen, og dermed vil den bærerdygtige 

adfærd komme efterfølgende. Han nævner at det er hans måde at få brugerne til at agere 

bæredygtig på, og han lægger derfor vægt på at finde deres interesser (bilag 1). Nudging og 

gamification bruges i applikationen, til at motivere og nudge brugerne, så de får lyst til at bruge 

applikationen og dermed indirekte er med til at fremme bæredygtige adfærd. Det kan dog 

diskuteres igen om hvorvidt sundhedfokusset er det rette, da det økonomiske perspektiv også 

kan have et ‘what's in it for me’-effekt i forhold til at lokke brugere til. Hvis hans teori om at 

den bæredygtige handling først kommer som et led efter at brugeren selv føler at de har fået 

noget ud af det, kan der overvejes om der skal lægges mere fokus på det økonomiske 

perspektiv. På den måde kan der inddrages to ‘what’s in it for me’-aspekter, som måske kan 

gøre applikationen relevant for en endnu større målgruppe og som måske kan give nogle 

brugere endnu større bevæggrund for at benytte sig af applikationen. Det kan derfor igen 

diskuteres om Plant Jammers måde at anvende gamification og nudging, til at fremme 

bæredygtigt adfærd, fungerer i forhold til at ændre så stor en skare af menneskers adfærd som 

mulig henimod den bæredygtige handling. 

 

Dette leder os hen til hvorvidt de virkemidler der er brugt inden for gamification og nudging 

reelt set virker.  

I ovenstående afsnit nævnes der, at nudging bliver brugt som et virkemiddel til at få brugerne 

til at agere mere bæredygtigt. Et af de værktøjer Plant Jammer anvender til at nudge er 

“mapping”, der er en form for kortlægning af uoverskuelig informationer eller valg. Det er 

blandt andet algoritmen gastro-hjulet som nudger brugerne til dels at bruge de ingredienser de 
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normalt ikke ville bruge og dels udvide brugerens horisont når det kommer til madlavning. Der 

kan dog diskuteres om gastro-hjulet opstiller et øget behov hos brugeren, for at anvende flere 

ingredienser, end nødvendigt. Hvis brugerne ikke allerede ligger inde med disse ingredienser, 

kan dette øgede behov resultere i større købsforbrug og dermed en øget produktion af madspild 

hos brugeren. Dette strider imod Plant Jammers koncept om at reducere madspild og kan være 

paradoksalt for Plant Jammer da deres mission både er at reducere madspild, samtidig med at 

de gerne vil have brugeren til at lave mad efter gastro-hjulet.  

 

I vores teoriafsnit fremgår det at nudges kan hjælpe dem, der har udviklet et medie, med at lede 

brugeren i den retning de ønsker. Et af de nudges, der kan være med til det, er 

standardindstilling funktionen. Plant Jammer anvender denne funktion, ved på forhånd at have 

udvalgt en række ingredienser for brugeren som enten er blacklistede og prioriterede. 

Funktionen fremstår dog ikke tydeligt i applikationen, og gennemsigtigheden i dette nudge kan 

derfor diskuteres “Jeg fandt først sent ud af at nogle ingredienser var blacklistede, og at det 

derfor ikke var en mulighed at vælge dem” (bilag 3). På baggrund af opgavens kritik af 

nudging, kan det argumenteres for at denne indstilling ligger på grænsen til manipulation. Ved 

at tydeliggøre funktionen for brugeren, ville brugeren have bedre mulighed for selv at tage 

stilling og nudget havde dermed, været gennemsigtigt for brugeren. Dette ville sandsynligvis 

stadig have haft den ønskede effekt, da brugeren typisk vil blive påvirket af en 

standardindstillingen. 

 

Ydermere kan det diskuteres, om applikationen havde haft større succes, hvis 

standardindstillingen i form af “valg og fravalg af ingredienser”, var anført mere tydeligt i 

applikationen. I vores interview fremhæver en af vores interviewpersoner, at det der tiltaler 

hende mest ved Plant Jammer,  er valg og fravalg af ingredienser. “Det er nok mest den inde i 

‘Ernærings Indstillinger’, hvor jeg kan vælge mine diæter og den så derfra Blacklister nogle 

ingredienser på baggrund af de indstillinger” (bilag 4). Dette er et glimrende eksempel på 

hvordan en standardindstilling kan være et godt middel, til at nudge sine brugere, og et endnu 

større eksempel på hvorfor at gennemsigtigheden i applikationen skulle have været tydeligere. 

Derudover kan der til denne funktion, diskuteres om fravalget af mindre sunde fødevare, 

resultere i at brugeren ikke får spist de mindre sunde fødevare, som brugeren måtte have i sit 
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køleskab og at disse i den forbindelse vil ende som madspild. Dette er et andet eksempel hvoraf 

Plant Jammers funktioner kan have en selvmodsigende effekt ved at nudge brugerne i en 

retning der går i strid med Plant Jammer koncept om bæredygtigt adfærd. 

 

 Plant Jammer indeholder en lang række funktioner hvis formål er at gøre det nemt og sjovt for 

brugeren at anvende applikationen. Disse mange funktioner forsøger at nudge brugeren, ved at 

gøre det muligt, at skræddersy en ret der er tilpasset den enkelte bruger. Det er blandt andet, 

ved Plant Jammers brug af Structure Complex Choices som nudging. Plant Jammer har 

opstillet en række forskellige kategorier, hvoraf brugeren kan skræddersy sin diæt. Det er 

meningen, at et nudge-redskab, som Structure Complex Choices, skal gøre store mængder af 

information overskuelig for brugeren. På trods af dette nudge, var svarene fra vores 

interviewpersoner, da vi spurgte om de synes at applikationen er overskuelig således: 

 “Nej slet ikke, den er meget rodet. Hvis ikke det var fordi du havde bedt mig om at afprøve 

den, så var jeg ikke nået så langt i den” (bilag 4).  

“Nej. Den tog mig lang tid at finde ud af. Der var mange steps før man kom frem til retten. 

Den skulle være mere simpel hvis jeg skulle tage den til mig. Den har for mange funktioner.” 

(bilag 3) 

 

Når vi kigger på hvilke virkemidler Plant Jammer benytter sig af i forhold til gamification, 

kan det diskuteres om netop denne sammensætning virker bedst, i forhold til at skabe 

motivation hos brugeren. I analyseafsnittet fandt vi frem til, at applikationen er bygget på 

udelukkende positivt feedback i form af pointgivning. Positiv feedback kan ifølge Lieberoth 

være kritisk, da det kan blive for overdeterminerende og virke uhænsigtsmæssigt, i forhold til 

brugerens adfærd og motivation. Derfor kan det diskuteres om det ville virke bedre, hvis der 

også havde været negativ feedback, for at gamificationen skulle virke optimalt. Ifølge 

Lieberoth er formålet med gamification, ligesom nudging, at styre brugerens adfærd, hvilket 

negativ feedback også kan bruges til. Hvis Plant Jammer havde gjort brug af både en positiv 

og negativ form for feedback, kunne det måske resultere i en endnu større motivation hos den 

enkelte bruger. Det kan derfor diskuteres hvorvidt Plant Jammers feedback-funktion, virker 

motiverende som det er sammensat nu. Ud fra vores interviews, virker det til at for dem der 

allerede går op i sundhed virker oversigten over indsamlede point, altså progress-bars, godt:  
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“  Ja jeg synes bestemt at det var motiverende, at se hvad jeg havde opnået i løbet af ugen.” 

Dette tyder på at det kan virke motiverende for nogle brugere at få feedback, især når vi 

kigger på progress-bars da det giver brugeren et overblik. Dog kan der igen pointeres ud fra 

vores interview at de der ikke allerede har en interesse for sundhed, følte at feedbacken virker 

en smule ligegyldig. 

Både Sailer et al. og Liberoth argumenterer for at den indre motivation er den vigtigste form 

for motivation når det kommer til gamification. Da Plant Jammer næsten udelukkende bruger 

gamification konkret udført i form af points og progress bars, kan det ses på kritisk, i forhold 

til at motivere brugeren og måske i sidste ende gå hen og virke demotiverende. Dette ses på 

baggrund af Liberoth antagelse, om at for stort fokus på point flytter fokus fra 

indefrakommende motivation til den udefrakommende motivation. Hvis Plant Jammer ville 

sætte et større fokus på den indre motivation, kunne de inddrage flere funktioner, der støtter 

op omkring menneskets universelle behov for autonomi, kompetence og relaterethed. Det 

kunne blandt andet være, ved at Plant Jammer skabte mål på baggrund af den individuelle 

brugers egen forudsætning for hvor sundt brugeren vil leve, i stedet for at have en 

standardindstilling på tyve æbler. Dette ville støtte op om brugerens behov for autonomi i det 

man selv bestemmer og ville også bidrage til behovet for kompetence da man derved ikke 

presses for meget eller for lidt.   

 

6. Konklusion 

Vi har på baggrund af TRIN-modellen undersøgt hvordan Plant Jammer fungerer. Vi har ud fra 

TRIN-modellen kunne identificere de indre mekanismer, artefakter, og hvordan disse fungerer i 

et større teknologiske system.  

Efter at vi har undersøgt trin et, er vi kommet frem til at de indre mekanismer og processer er 

en vigtig del, da de hjælper til at opnå Plant Jammers formål, om at skabe plantebaserede retter 

gennem teknologi. Endvidere har vi undersøgt trin to, og fundet frem til at Plant Jammer 

besidder artefakter som Database, API og react native, som indgår i samspillet mellem de indre 

mekanismer og artefakter og er altafgørende for at applikationen fungerer. For at undersøge 

trin fire, brugte vi illustrationen “app architecture”, da den er med til at illustrere en større 

sammenhæng af applikationens opbygning.  Ud fra dette kan vi konkludere at det ikke er en 
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lineær proces, men at der konstant sker en udveksling af input, proces og output, hvilket kræver 

en kommunikation mellem systemerne.  

 

Derudover har vi i vores opgave undersøgt hvordan Plant Jammer bruger gamification og 

nudging til at påvirke brugeren til bæredygtig adfærd. Når vi kigger nærmere på hvor i 

applikationen Plant Jammer bruger disse værktøjer kan vi konkludere, at de næsten 

udelukkende bruges i sammenhæng med Plant Jammers fokus på sundhed. Dette konkluderes 

for det første på baggrund af vores analyse af gamification i applikationen. Her ser vi at de 

fleste core loops og metagamet er bundet op omkring sundheds-temaet.  

Derudover kan vi ud fra vores analyse konkludere, at nudging i applikationen Plant Jammer 

overvejende nudger brugeren ud fra et sundhedsfokus. Ud fra dette kan der overordnet 

konkluderes, at gamification og nudging ikke direkte forholder sig til at ændre brugernes 

adfærd, når det kommer til at mindske madspild, eller spise mindre kød. På baggrund af dette 

konkluderes der, at gamification og nudging indirekte bruges i applikationen, til af fremme 

bæredygtig adfærd hos brugeren.  

 

I vores interviews kan vi se at det kun er testpersoner, der i forvejen, går op i deres egen 

sundhed, som blev motiverede af dette fokus. Derfor kan vi ud fra vores interviews konkludere, 

at det muligvis kun er folk med en allerede eksisterende interesse for sundhed, som bliver 

motiverede til at bruge applikationen. Dette kan være kritisk for Plant Jammer i forhold til at få 

så mange mennesker som muligt til at bruge applikationen og dermed fremme bæredygtig 

adfærd. Som vi diskuterede i vores diskussionsafsnit kunne Plant Jammer have valgt at nudge 

og motivere brugeren på flere andre parametre såsom den bæredygtige handling, eller på 

baggrund af et økonomisk aspekt. Vi kan dog ikke konkludere på baggrund af vores diskussion 

om hvorvidt de derved ville kunne fange en større målgruppe. 

  

Plant Jammers fokus på sundhed, fungerer godt for nogle, mens andre finder det knap så 

motiverende. Det er dog ikke kun indenfor sundhed hvor Plant Jammer anvender nudging, og 

gamification. Plant Jammer ønsker derudover at give deres brugere en gastronomisk oplevelse, 

samt udvide deres horisont når det kommer til madlavning. Det gør de ved brug af algoritmen 

Gastro-hjulet. 
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Dette leder os frem til spørgsmålet om alle disse måder hvorpå Plant Jammer nudger og 

gamificere deres brugere, i sidste ende bidrager til den bæredygtige handling, eller om det blot 

bidrager til en sjov eller sund madlavnings oplevelse.  

Hvis folk rent faktisk bruger den til at lave mad dagligt, og følger opskrifterne slavisk, vil 

applikation automatisk føre til en bæredygtig handling, da maden er plantebaseret. Disse 

handlinger vil ske automatisk ved brug af Plant Jammer. Ud fra dette kan vi konkludere, at hvis 

brugeren anvender Plant Jammer vil det ene mål, omhandlende reduktion af brugerens 

kødforbrug, altså lykkedes, dog afhænger dette af om brugeren i forvejen levede plantebaseret.  

Plant Jammers andet mål om at forebygge madspild er dog lidt sværre at konkluderre på. Det er 

ikke givet at, det at anvende applikationen automatisk vil føre til en reduktion af madspild. For 

det første er det ikke tydeliggjort nogle steder i applikationen at de ingredienser brugeren skal 

anvende til at lave sin ret, nødvendigvis er ingredienser de allerede har i køkkenet. Det er en 

mulighed at gøre således, men det er også en mulighed at gå ned og vælge varerne i 

supermarkedet. Ud over dette bygges hver ret op om Gastro-hjulet, hvilket kræver igen kræver 

at man på forhånd har disse ingredienser derhjemme, da man ellers kan være nødsaget til at 

købe ekstra ind, hvis man skal følge deres anbefalinger. Derfor kan der konkluderes at de 

ovennævnte funktioner hos Plant Jammer, rent faktisk kan være med til, i sidste ende at 

producere mere madspild. Det kan derfor virke utydeligt om hvor Plant Jammer fokus reelt set 

lægger. Er det at give brugeren en god smagsoplevelse eller er det at forebygge madspild.  

 

7. Udkast til visuelt produkt 

I dette afsnit vil vi komme med et foreløbigt bud på vores visuelle produkt. Vores produkt vil 

belyse nogle af de vigtigste pointer, vi er kommet frem til i opgaven. Vores foreløbige udkast 

går ind til videre ud på at belyse Plant Jammer fra en kritisk vinkel. Vores visuelle produkt vil 

konkret udformes som en film, hvori vi vil visualisere nogle af de problematikker, vi i løbet af 

opgaven har analyseret os frem til. Indtil videre vil vores fokus, ligge på at belyse den mulige 

problematik vi i vores diskussion er kommet frem til. Det er blandt andet funktionen 

gastro-hjulet som kan virke paradoksalt i forhold til målet om at mindske madspild. Ideen 

kommer af Plant Jammers egen videointroduktion til Plant Jammer, hvori Michael Hasse selv 

forklare Plant Jammers koncept med en “happy go lucky” tilgang. Det er tanken at vores video 
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skal fungere som en kontrast til denne video hvor de paradoksale problematikker ved Plant 

Jammer i stedet belyses med en humoristik tilgang.  

 

8. Perspektivering  

Vi vil i dette afsnit perspektivere til vores egne refleksioner omkring hvordan det har været at 

arbejde med projektet. Der vil endvidere blive introduceret ny teori i form to modeller, 

herunder kvadrantmodellen og en model omhandlende cirkulære økonomi. Begge modeller er 

redskaber vi mener også kunne have haft relevans i forhold til at svare på den del af vores 

problemformulering der handler om hvilke metoder der kan bruges i forhold til at få folk til at 

handle mere bæredygtig.  

  

Vi reflekterede undervejs i projektet om hvilke andre tilgange der kunne have være interessante 

at arbejde ud fra. I den forbindelse overvejede vi at anvende en tekst om bæredygtig trivsel af 

Simon E. Nygaard & Jan Tønnesvang (2013), hvori de anvender kvadrantmodellen til at 

analysere den bæredygtige handling. Nygaard og Tønnersvang forklarer hvordan den 

bæredygtige livsstil kan opleves som noget positivt, meget i tråd med Michaels Hasses 

grundtanke med Plant Jammer, hvor den bæredygtige handling ikke skal opleves som et 

kompromis men som en god oplevelse. Hvis vi skulle arbejde videre med projektet ville det 

være interessant at undersøge emnet bæredygtig trivsel og den gode bæredygtige oplevelse 

nærmere, i sammenhæng med Plant Jammer, da dette lader til at være et fokus for Plant 

Jammer. 

I den forbindelse kunne vi ligesom Nygaard og Tønnersvang anvende Kvadrantmodellen. 

Kvadrantmodellen arbejder med at skabe helhed i flere perspektiver på en gang. Den er bygget 

op på en antagelse om, at alle fænomener kan identificeres ud fra fire forskellige aspekter og 

perspektiver. De fire perspektiver består af fire grundelementer, som gør sig gældende for 

vores liv, dels når vi er sammen med andre i kulturer og systemer, og dels når vi er os selv med 

vores personlige oplevelse. I Kvadrantmodellen ses der på ydre og indre perspektiver af et 

fænomen (Nygaard, Tønnersvang, 2013).  

I vores tilfælde ville det især være interessant, at kigge på de indre perspektiver, hvori den 

enkeltes oplevelse, er et vigtigt aspekt i vores måde at agere på. I den sammenhæng kan Plant 
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Jammers ide om at hjælpe deres brugere, til at spise mere plantebaseret ved at gøre det nemt og 

sjovt for brugeren, forbindes med en positiv oplevelse og dermed være afgørende for hvorvidt 

brugeren handler bæredygtigt. 

Nygaard og Tønnersvang stiller spørgsmålstegn til, hvorvidt vi adresserer alle fire aspekter i 

vores bæredygtighedstiltag. De henviser til internationale vurderinger og analyser, der viser, at 

det i høj grad er de ydre objektive perspektiver, der anvendes i omstillingen, dvs. at de 

perspektiver der har indre værdier og dermed motivere os, ofte bliver overset i omstillingen 

(Nygaard, Tønnersvang, 2013). Hertil kan der ses på Plant Jammer som værende et 

bæredygtighedstiltag, der adressere både de indre og ydre aspekter af kvadrantmodellen.  

 

Endvidere har vi i opgaven fokuseret på adfærdsregulerende virkemidler, der kan være med til 

at ændre på brugerens adfærd, og derved påvirke brugeren til at agere mere bæredygtigt.  

Et andet perspektiv der kunne være spændende at kigge på, i forhold til at fremme bæredygtig 

adfærd er cirkulær økonomi. Dette emne kunne være spændende at kigge på, i forhold til 

hvordan den enkelte borger kan implementere denne tankegang i praksis, i hjemmet.  

Hvis man gerne vil have folk til at handle mere bæredygtigt, så er cirkulær økonomi i følge 

Mcdonough og Braungart en mulig løsning, da cirkulær økonomi har formålet at erstatte vores 

‘forbrug og smid ud’ med ‘genbrug og genanvendelse’ af ressourcer (Mcdonough og 

Braungart, 2002). Dette står i kontrast til samfundets nuværende tankegang, som i høj grad 

bygger på den lineære model. Kort sagt fungerer den lineære model således at der bruges 

ressourcer og materialer, hvoraf der produceres en række produkter. Disse produkter bliver et 

led i vores forbrugerkultur, og når de ikke længere er til nogen nytte, smides produktet ud 

(Besenbacher, 2017 s.4). Den cirkulære økonomi bygger på en tanke om at produktionen er 

baseret på vedvarende energi, hvor begrebet affald elimineres og ingen ressourcer går til spilde 

(Mcdonough og Braungart, 2002). Hvis vi skulle arbejde med bæredygtig adfærd ud fra en 

anden vinkel ville det derfor være spændende at undersøge, hvordan den cirkulære 

økonomi-model kan implementeres hos den private forbruger, således at den bæredygtig 

adfærd fremmes. Det er svært at overføre cirkulær økonomi direkte til Plant Jammer, da mad 

ikke kan genanvendes. Det ville derfor være nødvendigt at kigge på en anden teknologi, der har 

fokus på hvordan forbrugere kan genanvende ressourcer i en cirkulær økonomi.  
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