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BRUGEREN, PLATFORMEN OG DEN SOCIALE KONTEKST

Social kontekst



FINDINGS – MÆNDENES BEHOV

• Fællesskab: Forudsætning for aktivitet og motivation

• Socialt match: Mændene skal ”passe sammen” for at være sammen, men det er 

svært at finde nye relationer

• Socialt ”commitment”: Der er en fin og individuel balance mellem at føle sig 

forpligtet og have fleksibilitet

• Dyst vs. Konkurrence: Mænd kan lide at dyste når de fysisk er sammen, men er 

ikke sammen for at konkurrere



GAMIFICATION SPEKTRUM
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KONKLUSION

• Social interaktion i fællesskaber er den primære kilde til motivation, men 
initiering og organisering af fællesskaber er samtidigt den største udfordring.

• Platformens spilsystem lader ikke til at bidrage direkte til motivation, men kan 
spille en rolle ift. at være fælles omdrejningspunkt for fællesskaber.
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PLATFORMENS POTENTIALE OG UDFORDRINGER

• Viden om, og inspiration til, kost og træning

• Understøttelse af fælles aktivitet og fysisk interaktion

• Social sammenligning og venskabelig konkurrence

• Målsætning, tracking og feedback

• Tilpasning til den enkeltes behov, evner og hverdag
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BRUGERE OG HOLD
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PROBLEMFORMULERING

• The aim of this article is to qualitatively explore the experiences of users of the Real Men 
Gang platform for health promotion, focusing on how the interplay between the gamified 
platform and the social use-context has affected motivation to exercise.

Social context
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