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Förord 

Jag vill först och främst tacka den verksamhet som valt att delta i studien. Ni har gett mig en otrolig 
kunskapsbank, glädje och energi att fortsätta arbeta med studien. Ett speciellt tack riktat till J1 som 
ställt upp med fantastisk expertis, konstruktiv kritik och som bollplank kring idéer och frågor. Utan 
dig hade studien aldrig blivit av. Ett stort tack till J2 som också agerat bollplank och bidragit med 
idéer samt dyrbar information kring gamification. Jag vill även tacka Jörgen, min handledare i Umeå 
som gett kontinuerlig konstruktiv kritik och alltid funnits tillgänglig per mejl och telefon trots 
avståndet mellan Umeå och min hemort. Sist men definitivt inte minst vill jag tacka familj och 
vänner som alltid stöttat mig, gett mig energi och uppmuntrat mig att fortsätta kämpa när 
energinivån varit låg.  

 
Gamification – The Pedagogy of Modern Times 

Sammanfattning/abstract 
Gamification används idag i flertalet verksamheter för att öka motivation och engagemang. Det är 

en pedagogisk metod som idag ses vara ett komplement till övrigt pedagogiskt arbete. Gamification 

brukas i många spektra; utbildning, e-handel, sjukvård, hotellbranschen och mer. Däremot har 

gamification som begrepp utforskats svagt. Tidigare forskning har behandlat hur enskilda 

spelifierade element skapar effekt hos verksamheter men inte påvisat hur begreppet kan skapa 

påverkan på människor som nyttjar gamification via flertalet beståndsdelar. Vissa menar att 

gamification som forskningsämne behandlats svagt. Vissa forskare anser dessutom att gamification 

borde ses som pedagogisk lärteori och som ett pedagogiskt arv. Studiens syfte var att analysera och 

förstå begreppet gamification genom en analys av tidigare forskning kring gamification och 

pedagogik. Syftet innefattade även analys av existerande gamification-plattformar på marknaden 

för att påvisa vilka pedagogiska lärteorier som appliceras i dessa. Resultatet visade att ju fler 

existerande relationer mellan spelifierade element i en gamification-plattform, desto närmre låg 

plattformen gentemot gamification som pedagogisk lärteori. Det gav även upphov till en agnostisk 

plattform vilket i sin tur skapade möjlighet till en holistisk design som ser till både individ- och 

verksamhetsmål i större mån. Slutligen kunde det påvisade resultatet redovisa hur gamification 

knyter ihop olika teorier kring motivation och gamification som pedagogisk lärteori. Studiens 

metoddiskussion presenterar även ett alternativt analysverktyg för gamification baserat på 

visualiseringar av spelelementariska relationer.  

Nyckelord: motivation, plattform, spelifiering, spelelement 
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1. Inledning 

Användandet av lösningar baserade på informationsteknologi och den teknologiska framfarten har 

idag har med all sanning förändrat våra vardagliga liv såväl som yrkesliv. Människan har med 

forskning och vetenskapen kring teknik och beteende lyckats tidseffektivisera vår vardag och skapa 

nya behov för de som använder IT på en vardaglig basis. Rastogi & Malhotra (2013) menar att 

framfart inom teknologi skapar nya förhållanden för den brukande individen, då ny teknologi tillför 

samhällelig förändring. Idag hjälper vetenskapen om teknik oss att skapa och bibehålla motivation 

och engagemang på en yrkesplats eller i det vardagliga livet, vilket baseras på pedagogiska grunder 

i de applikationer eller system som används. Rastogi & Malhotra (2013) förklarar även att IT och 

interaktion mellan dator-människa är ett så pass starkt verktyg att det ger oss flexibilitet, 

interaktivitet och tillgänglighet i flera aspekter av det vardagliga livet, men också i ett yrkesliv. 

Rastogi & Malhotra (2013) argumenterar även för viktiga attribut vad gäller IT-verktyg och menar 

att teknologin i sig inte är det viktiga. Verktyget behöver skapa ett förtroende för att kunna medföra 

en förändring för både individ och verksamhet. Om implementering av pedagogiskt utvecklade IT-

system kan genomföras med positivt resultat skapar det således ett förtroende. Det har även 

möjlighet att öka motivation och engagemang.  

 

En pedagogisk metod som på senare år har implementerats mer i utbildning och yrkesliv för att 

förändra beteendemönster är spelifiering, mer känt vid namnet gamification. Uttrycket är relativt 

nytt och Mekler, Brühlmann, Tuch & Opwis (2015) beskriver detta som ”the use of game design 

elements in non-game contexts”.  Grundkonceptet med gamification är att integrera spelelement 

och design i icke-spelifierade kontexter för att bidra till ökad motivation och inlärning genom 

användning av spelelement i en tjänst eller verktyg. Gamification ger även en direkt väg till feedback 

för användaren. Spelarresan (Se figur 1) är en illustrering av olika steg in i en spelifierad tjänst och 

hur användaren i olika kliv upptäcker, introduceras och lär sig tjänsten till den grad att tjänsten 

bemästras. I upptäckandefasen lär sig användaren kortfattat om tjänsten och tar beslutet att 

använda den, vilket tar användaren vidare till introduktionsfasen. Här börjar aktuellt lärande och 

användande av den spelifierade tjänsten. Fasen pågår i varierande tid beroende på tidigare 

erfarenhet och exponering av gamification och spel överlag. Användaren lär sig om olika spelifierade 

element som existerar; levels, badges (märken) och poängsystem. De olika spelelementen varierar 

beroende på vilken tjänst som är spelifierad. De olika elementen i en gamification-plattform kan 

användas på flera olika sätt, men själva syftet att nyttja dessa i en icke-spelifierad kontext är det 

samma; att öka motivation och engagemang. När användaren skapat god kännedom om tjänsten 
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nås Core Loop-fasen där tjänsten används frekvent. I detta stadie upplevs tjänsten som nyttig och 

bidrar till ett kontinuerligt lärande. I slutändan tar användaren sista steget till End Game-fasen. Här 

bemästras tjänsten och används regelbundet och ofta väldigt skickligt. I End Game-fasen kan 

användaren agera likt en mentor för nya användare, då värdefulla tips till nya användare om hur 

man använder tjänsten på ett så smidigt sätt som möjligt kan ges. 

 

 

Figur 1. Spelarresan förklarar hur en användare blir introducerad till en spelifierad tjänst och hur relationen till tjänsten 

fortlöper.  

 

Studien har drivits av en undran om hur människor formas och förändrar beteendemönster med 

hjälp av pedagogik och gamification. Det är en nyfikenhet kring hur pedagogiken integreras i arbetet 

via gamification och ser till att förändra olika beteendemönster och öka motivation. Verksamheten 

som deltagit i studien har uttryckt intresse för att jämföra gamification-plattformar för att klargöra 

pedagogiska skillnader. Det är därför intressant att undersöka flertalet olika gamification-

plattformar för att förtydliga vilka pedagogiska aspekter som värderas högre än andra, och vilka 

pedagogiska teorier som underbygger de olika plattformarna.  

 

Det är av detta skäl vissa frågor ställs; Hur har man behandlat gamification i tidigare forskning, och 

hur är dagens gamification-plattformar strukturerade utifrån pedagogiska lärteorier? Studien är ett 

bidrag till att finna svar på ställda frågor.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och förstå begreppet gamification, samt undersöka hur 

gamification-plattformar är uppbyggda ur pedagogiskt perspektiv för att skapa motivation och 

engagemang. Frågeställningen lyder: 

- Vilka pedagogiska lärteorier inkluderas i gamification-plattformar? 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Gamification och dess beståndsdelar 

 

Gamification är ett paraplybegrepp och samlingsnamn för olika pedagogiska verktyg och 

metoder. Palmquist (2018) vidareutvecklar detta och förklarar att grunden i att spelifiera 

något är att förbättra användarupplevelse och öka ansträngningen i de aktiviteter som utförs 

av användare. Han menar att det funkar som en motivationsdesign. Ett annat sätt att 

beskriva gamification är att förgylla vägen mot ett utsatt mål via ökad motivation. 

Användning av gamification inom verksamheter har enligt Mekler, Brühlmann, Tuch, 

Alexandre, & Opwis (2015) bidragit till förändrade beteendemönster hos individer. Detta 

beror på olika spelelement såsom belöningar, utmärkelser och andra spelifierade element 

tagna ur spelvärlden och dess förmåga att engagera individer. Özturkcan & Şengün (2015) 

identifierar gamification utifrån fyra grundkomponenter; Spel, spelelement, design & icke-

spelifierad kontext.  

 

Spel är den aktivitet som gamification baseras på; ”(..) pre-existing rules that players agree 

to observe; these rules specify a goal and the allowed means to attain that goal.” 

(Özturkcan et al., 2015). 

 

Spelelement är de olika beståndsdelar i en gamification-plattform som kan variera. Badges, 

quests, points och avatars är några element som implementeras i spelstrukturer. 

spelelementen varierar beroende på gamification-plattformen.  

 

Design är de psykologiska bakomliggande faktorerna och det som skapar engagemang i en 

gamification-plattform. Enligt Özturkcan et al. (2015) skapar detta en emotionell ökning 

(exempelvis känslan av att ha roligt) vilket även ger individen fortsatt stimuli att vidare 

använda plattformen.  

 

En icke-spelifierad kontext innebär implementation av spelelement och design i en miljö 

där det vanligtvis inte existerar (Özturkcan et al, 2015), exempelvis en verksamhet som 

sysslar med resor. Genom att använda sig utav olika spelelement kan motivationen till 

försäljning öka vilket också resulterar i en ökad vinst för företaget.  
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Palmquist (2018) belyser också dessa aspekter genom sin egen förklaring av spelifiering 

vilket är hur att förstå hur speltänk kan engagera människor samt att lära av hur speldesign, 

pedagogik och psykologi kan samverka för att detta ska ske. Tulloch (2014) menar att 

gamification och dess olika beståndsdelar skapar ett pedagogiskt arv som borde tas vara på, 

och inte ignoreras. Han förklarar vidare hur spelelement tagna ur spelkontext är något som 

främjar motivation genom innovativ funktion. Genom att förstå gamification som ett 

pedagogiskt arv kan det enligt Tulloch (2014) bana väg för nya vägar som gamification kan 

ta. Men existerande forskning kring gamification och dess fördelar är enligt många svag på 

grund av att man behandlat ämnet som ett unisont koncept och inte tagit hänsyn till dess 

vidd (Hamari, 2017; Buckley, Doyle, 2017; Sailer, Hense, Mayr, & Mandl, 2017). Forskning 

har ofta baserats på enskilda element i olika scenarion. Points, Badges och Leaderboards 

(PBL) är ett väl använt inslag i verksamheter som anammat gamification. Detta för att väcka 

ett tävlingsintresse och således fortsatt användning av gamification. Ofta har denna typ av 

gamification misslyckats på grund av avsaknad av ett faktiskt värde. Gamification är ett brett 

begrepp som baserar sin pedagogiska förmåga på olika spelelement samt dess design. 

Buckley & Doyle (2017) är två av de forskare som belyser svagheterna i existerande 

forskning. De poängterar att nyanseringen inte är tillräcklig men förklarar även att 

forskningen kring gamification ökar och hur gamification kan appliceras i olika typer av 

verksamheter. Om lärdomen kring hur olika individer agerar och fungerar skapas kan en 

effektiv gamification-upplevelse skapas genom olika spelelement, och på så sätt skapa en 

pedagogisk och en upplevelse som hjälper individen att nå självförverkligande (Buckley & 

Doyle, 2017).  

 

Eftersom olika spelelement i en gamification-plattform attraherar olika individer är det 

dessutom av vikt att skapa en holistisk design som ser till alla användare. Upplevs tjänsten 

värdefull oavsett vem användaren är existerar en holistisk aspekt (Buckley, Doyle. 2017). 

Olika spelelement kan även komplettera varandra. Utförandet av quests (uppdrag) kan 

exempelvis leda till att användaren får en badge eller når vägen till en boss fight (en karaktär 

eller utmaning av svårare slag som måste bekämpas innan man kan ta sig vidare). Det kan 

dessutom vara så att de tre olika spelelementen hör ihop vilket eventuellt lockar fler 

användare att nyttja tjänsten. Förtroendet för att gamification kan motivera förändring ökar 

även genom relation mellan spelelementen. Exempelvis kan ett antal olika quests leda 

användaren till en boss fight som i slutändan belönar dig med en badge/achievement vid 

utfört arbete. Denna utmärkelse kan därefter visas upp för andra användare vilket också kan 
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skapa motivationen att utföra samma arbete. Social proof theory, en teori som förklarar att 

individer ofta beter sig likt andra för att beteendet ses accepterat faller in här och går att 

förstå via Hamaris (2017) förklaring hur badges kan motivera andra att utföra samma arbete 

för att bli belönad. ” (1) people anchor their expectations higher, which in turn increases 

their performance; (2) assigned goals enhance self-efficacy; (3) The completion of goals 

leads to increased satisfaction, which in turn leads to increased future performance within 

the same activites.” (Hamari, 2017). Medan badges skapar en struktur och sätter upp mål 

kan det även öka individens experimentella nivåer. Det innebär att det finns en möjlighet 

att användaren fortsätter spelarresans gång och testar nya aspekter i tjänsten som ännu är 

outforskade (Hamari, 2017). Genom att ha en mer nyanserad bild och se till ett holistiskt 

perspektiv i design och utformande av en gamification-plattform, kan en välutvecklad 

upplevelse med större framgångar produceras.  

 

 

Figur 2. Buckley & Doyles (2017) lista över olika gamification-element som kan implementeras i en icke-

spelifierad kontext. Listan visar endast ett fåtal element som är möjliga att använda sig utav.  

 

 

3.2 Motivation och Self-Determination Theory 

 

För att förändra beteendemönster i en organisation krävs det en högre motivationsnivå 

vilket skapar möjlighet för dessa förändringar. Gamification är enligt Perryer, Celestine, 

Scott-Ladd, & Leighton (2016) starkt förknippat med Self-Determination Theory (SDT). 

Med SDT och dess sub-teori Cognitive Evaluation Theory (CET), förklarar Perryer et al. 

(2016) hur människans inre och externa motivationsfaktorer förknippas med gamification. 

De inre motivationsfaktorerna förklarar hur en uppgift är intressant i sin natur eller om den 

är njutbar. De externa motivationsfaktorerna beskriver den motivation som framträder när 
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en uppgift leder till ett intressant resultat eller till ett uppsatt mål som skapar värde för 

individen. Perryer et al. (2016) förklarar vidare och menar att SDT har den starkaste 

förmågan att förklarar varför gamification är användbart i arbetsförhållanden. Det är en 

teori som förklarar mänsklig motivation och de tre grundstenar som innefattar individens 

personliga och psykologiska nödvändigheter; Autonomi, samhörighet och kompetens. 

Autonomi innefattar människans möjlighet och egna vilja att utföra en uppgift utan extern 

press (Mekler et al., 2015). Autonomi inkluderar även psykologisk frihet vilket omfattar 

känslan att ta egna beslut baserat på egna värderingar och intressen. Samhörighet handlar 

om behovet av social tillhörighet, att känna sig behövd och ha funktionella relationer som 

tillför support i vardagen. Denna grundsten representerar det basala önskemålet att vara ett 

med den sociala tillvaron. Vidare förklarar Perryer et al. (2016) hur kompetens, den sista 

grundstenen, motsvarar känslan av effektivitet och framgång. Det baseras på antagandet 

om att individer uppfattar sig själva kompetenta när man medvetet influerar omgivningen 

man interagerar i. ”These three intrinsic psychological needs are motivational resources 

that can be developed by modifying the environment with gamification.” (Perryer et al., 

2016). Både SDT och CET understryker hur människor agerar olika på den direkta feedback 

som spelifierade element ger via sub-teorin Causality orientation theory (COT). Att till 

exempel få en badge eller att gå upp i level är en direkt bekräftelse på egen prestation. Mekler 

et al. (2015) menar att inre motivation påverkas beroende på hur de olika behoven hos 

individen ser ut. Den interna motivationen kan endast skapas själv, vilket bygger på att de 

externa motivationsfaktorerna behöver ett syfte för att individen faktiskt ska utföra 

uppgiften. Om uppgiften i ett spelifierat element är utvecklad på ett sådant sätt att den 

uppfyller de olika individuella behoven, ökar känslan av kompetens. Det ökar också de inre 

motivationsfaktorerna. Om uppgiften i fråga däremot är designad på ett omvänt sätt så att 

den endast är för att fylla strategiska verksamhetsmål, minskar den autonoma delen. 

Således minskar också den inre motivationen. 
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Figur 3. Mekler et al. (2015) illustrerar hur uppgifter bör designas för att skapa en positiv cykel i en verksamhet.  

 

 Mood Management Theory (MMT) kompletterar ovanstående teorier och förklarar hur 

individer söker efter olika former av underhållning när psykisk belastning är både över- och 

understimulerad. ” (…) In the long term, players are motivated by their own self-selected 

goals, satisfying the needs and drives specified by Players’ Experience of Need Satisfaction 

(PENS).” (Perryer et al.,2016). Här förklaras hur de tre grundstenarna i SDT dikterar 

behovet av tillfredsställelse och hur spelifierade element kan hjälpa till att skapa denna 

känsla. De olika spelelement i en gamification-plattform som Buckley & Doyle (2017) 

presenterar (Se figur 2) kan som tidigare beskrivit uppfylla människors olika behov då de 

attraherar olika individer. Genom implementering av spelelement av kooperativ karaktär 

som ”gifting”, ”Avatars” eller ”teams” kan gamification-plattformen fylla de behov som 

behöver motsvaras, och i slutändan motsvara den holistiska design som Hamari (2017) 

argumenterar för. Företag behöver därför se till gamification-strategi som ser till både 

verksamhetsmål och de anställdas personliga långsiktiga utveckling (Perryer et al., 2016).    

 

3.3 Gamification som pedagogiskt arv 

 

Gamification har i praktiken existerat längre än det paraplybegrepp som beskrivs. Det är 

användningen av termen och de pedagogiska mekanismer begreppet erbjuder som är 

relativt nytt för arbetsmarknad och skolor (Tulloch, 2014). Författaren menar att spel och 

gamification bör ses som ett pedagogiskt arv och lärteori på grund av spels förmåga att skapa 

lärande och förändrade beteendemönster genom ett frivilligt engagemang. Spel och 

gamification är trots kritikers debatt kring de två ämnena (Tulloch, 2014), ett sofistikerat 

pedagogiskt verktyg och system som lär användaren att uppnå mål genom innovativ 

funktion samtidigt som verktyget i sig behåller individens intresse och engagemang. Det är 



 

 

Institutionen för pedagogik 
 

11 

på grund av fallenheten att engagera användaren och låta användaren välja fritt som det går 

att koppla ihop Tulloch (2014) och Perryer et al. (2016) resonemang kring SDT och sub-

teoriernas starka koppling till gamification. Vidare argumenterar Tulloch (2014) att 

nyckelaspekten i gamification ligger i de känslor en spelifierad uppgift framkallar, och i det 

som bibehåller användarens intresse. Gamification förutsätter inte att användaren har ett 

intresse, utan genererar ett sådant. Primär anledning är den fria viljan, den autonomiska 

delen i spel och spelifiering. Implementationen av spelelement som levels, badges och poäng 

är endast en ytlig struktur och något som mäter framsteg och utveckling. ”However no 

matter what marker of progress is used be it levels or a more complex system, they all 

function to signify, reward and correct play practice. They are crucial pedagogic 

mechanisms.” (Tulloch, 2014). Om en gamification-plattform lyckas generera känslor som 

nyfikenhet, hopp, eller fascination och bibehålla dessa känslor är det anammat och utvecklat 

på ett sätt där hänsyn har tagits till de tre grundstenarna i SDT.  Tulloch (2014) diskuterar 

även värdet i det pedagogiska arvet och hur man som utvecklare av gamification bör tänka 

kring begreppet som ett arv. Han menar att balansgången mellan att utmana användaren 

och skapa ett värde och inlärning är hårfin. Det bygger på att skapa ”Players need of 

satisfaction” som Perryer et al., (2016) tidigare beskrivit, då spel och gamification i sin kärna 

grundas i användarengagemang och intresset i att hitta något som stimulerar hjärnan vid 

över- och underbelastning. Kraften i gamification ligger inte i det faktum att användaren lär 

sig trots en nöjesaspekt i centrum, utan i det faktum att underhållning och inlärning är en 

och samma kategori där användaren står i fokus. Det krävs därför vid skapandet av lyckad 

gamification att det existerar en medvetenhet om relationen mellan lärande och nöje, samt 

att gamification är en produkt som kräver finslipning och utveckling för att nå ovan mål. 

Genom att förstå hur gamification inte bara är en användning utav pedagogiska mekanismer 

men också en form av fortsättning på en lång bana som skapats vid utvecklingen av tidiga 

datorspel, kan vi förstå gamification på ett större plan och varför det bör ses som ett 

pedagogiskt arv (Tulloch, 2014).  

 

3.4 Pedagogisk lärteori 

 

Argumentet att se gamification som en form av pedagogiskt arv och teori är något Bíró 

(2014) även diskuterar. Han menar likt Tulloch (2014) att det till och med går att klassificera 

ämnet som en ytterligare pedagogisk lärteori utöver andra existerande lärteorier. 

Gamification har sina rötter i pedagogiska lärteorier och bildar ytterligare en pedagogisk 
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lärteori som tar olika beståndsdelar från de övriga; Behaviorism, kognitivism, 

konstruktivism samt konnektivism. Biró (2014) poängterar att gamification har mer 

beståndsdelar taget ur behaviorism än de övriga lärteorierna tillsammans. Vad som däremot 

skiljer gamification från övriga lärteorier är att gamification ser till olika individers 

inlärningsförmåga, attityd och karaktäristik vilket skapar en multifunktionell lärteori. 

 

 Den förstnämnda lärteorin känd som behaviorismen, är en pedagogisk tradition som ser 

till individualistisk teori. Det innebär att fokus ligger på individen själv och dennes 

beteenden och hur dessa förändras vid stimuli. Behaviorism som pedagogisk lärteori är 

starkt förknippad till associationism, något som Lundgren, Liberg & Säljö (2014) förklarar 

är idén om hur händelser som sker i nära tid med varandra går att koppla ihop och läras in. 

Människan reagerar på det stimuli som skapas och låter instinkten bestämma väg. Bíró 

(2014) förklarar hur den generella formen av behaviorism skapar mycket av det innehåll 

som återfinns i gamification. Ur ett verksamhetsrelaterat perspektiv går det att förklara hur 

olika arbetsuppgifter kan formas i en gamification-plattform för att skapa förändringar i 

beteendemönster hos individen. Här återkommer motivationsfaktorer och SDT som Perryer 

et al. (2016) diskuterar, varpå de är externa i behaviorismens synsätt. Det innebär att målet 

är av värde för individen, alternativt ett uppsatt mål som skapar ett resultat. Likt Lundgrens 

et al. (2014) förklaring till hur kunskap måste delas upp i mindre delar tar även Bíró (2014) 

upp detta och menar på att det är av vikt på grund av den feedback som plattformen ska 

kunna återge. Det är här spelifierade element som badges och rewards används för att ge 

användaren feedback i små steg och direkt belöning för ett beteende. Det ökar känslan av 

kompetens, och således skapas en högre inre motivation som Mekler et al. (2015) vill 

förmedla (Se figur 4). 

 

Kognitivismen bygger på ett ”ad hoc”, vilket innebär att kunskap som tas in är tillsatt för ett 

visst ändamål. Biró (2014) förklarar att människan likt en dator lagrar information och hur 

den information som vi samlar på oss kan hämtas ut i en form av input/output-perspektiv. 

Det är dock endast en metafor och viktigt att komma ihåg att det mänskliga minnet är något 

som kan förändras enligt Liberg et al. (2014). Det som utmärker kognitiv tradition är 

förståelsen av hur arbetsminnet fungerar och dess betydelse för lärande i olika kontext. 

Arbetsminnet är det minne där vi lagrar och håller information aktiv för att kunna använda 

denna i nödvändiga tillfällen. Lärteorin fokuserar på denna kognitiva funktion och sätts i 

praktik när plattformen struktureras upp med spelelement som hjälper individen att arbeta 
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med minnet. Repetitiva arbetsuppgifter är exempelvis något som kan skapa frustration hos 

individer (Eysenbach, Chambers, Ninanus, Lumsden, Edwards, Lawrence, Munafò., 2016). 

Applicering av spelelement i arbetsuppgifter är således något som eventuellt hjälper 

individen att se bortom det repetitiva mönstret och därmed uppskatta den arbetsuppgift 

som ansetts skapa negativa känslor.  

 

Konstruktivistisk teori grundas i att inlärningsprocessen är unik sett till individen, och att 

individen skapar sin egen kunskap i interaktion med sin omvärld (Bíró., 2014). I annan 

pedagogisk lärteori är kunskap något som överförs från exempelvis en bok eller en annan 

individ. Konstruktivistisk disciplin ser alltså mer till individen och dennes sätt att lära via 

historiska samt kulturella drag. Lärande med konstruktivistisk grund är baserat på 

individens interna motivationsfaktorer och självförtroende att lära sig nya saker. Ett sådant 

spelelement är quests(missions), ett spelelement som Buckley & Doyle (2017) presenterar 

(se figur 2). Biró (2014) utvecklar vidare och menar att det är av vikt att skapa en 

gamification-plattform med nyans för att attrahera olika individer vilket går i hand med 

Mekler et al. (2015) och deras beskrivning kring hur interna motivationsfaktorer fungerar 

(Se figur 3). Detta för att öka motivationen hos de anställda och således skapa förändrade 

beteendemönster inom verksamheter som anammat gamification.  

 

Konnektivismen är en relativt ny term framtagen av George Siemens som handlar om hur 

lärande sker i en digital miljö. Motivationsfaktorer är externa och drivs likt den kognitiva 

lärteorin med ett ”ad hoc”. Likt konnektivismen styrs även gamification via ett gemensamt 

lärande, ett nätverkande och ett socialt samspel mellan användare. Detta är olikt övriga 

lärteorier. Däremot har gamification mer gemensamt med behaviorismen än övriga tre 

lärteorier tillsammans (till exempel badges och rewards som feedback, uppdelning av 

kunskap i mindre block och progressivitet) (Biró., 2014). Konnektivismen har i grunden ett 

nätverkstänkande där nätverket och socialt samspel är basen för inlärning och förändrade 

beteendemönster. Gamification har anammat principen, men nyckeln ligger inte i samma 

aspekt. Istället skapas gemensamhet i plattformen som uppmuntrar till samarbete vilket 

stimulerar och driver motivationsfaktorer till högre nivåer för individen (teams och gifting 

är två spelelement som ser till samspelsaspekten) (Biró, 2014). 

 

Slutligen beskriver Biró (2014) gamification som lärteori, där individen skapar medvetenhet 

om möjliga vägar att ta då det är individens karaktäristiska drag och attityd som står i fokus.  
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Gamification ser också till att höja interna motivationsfaktorer. Den feedback användaren 

får via gamification baseras likt konnektivismen på gruppbaserad feedback. Vad som skiljer 

dessa åt är att konnektivismen ser detta som en del i lärandeprocessen, medan gamification 

strävar att använda detta som en drivkraft för att nå högre engagemang och motivation 

(Biró, 2014). Kunskap tas in via gamification som sedan lärs in enligt spelarresans gång (se 

figur 1). Individen har därefter möjlighet att sprida kunskap internt, likt ett mentorskap. Det 

handlar således om en systematisk process för användaren att förstå och därefter sprida 

kunskap i den miljö lärteorin anammas. Gamification som lärteori syftar till att visa vägen 

för användaren genom multipla spelifierade element och design så som quests/missions och 

badges, för att användaren ska känna autonomi och fri vilja att välja den väg de vill. Det är 

vad som gör denna lärteori proaktiv i sin natur och således användaren också, för att kunna 

ta kontroll över sitt eget lärande (Perryer et al. 2016; Biró 2014).  

 

Gamification är som tidigare beskrivit ett paraplybegrepp för många grunder i pedagogiken. 

De olika pedagogiska lärteorierna bidrar med komponenter för att framställa en ytterligare 

lärteori som enligt både Tulloch (2014) och Biró (2014) har potential att lösa pedagogiska 

problem vad gäller att skapa motivation i verksamheter, både för individens ändamål samt 

organisationens.   

 

 

Figur 4. Bírós kartläggning över hur olika pedagogiska discipliner skapar en femte vetwnskaplig gren. 
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4. Metod 

 

4.1 Datainsamlingsmetod och instrument 

 

För att genomföra studien valdes en hermeneutisk-fenomenologisk utgångspunkt. Fejes & 

Thornberg (2009) beskriver hermeneutiken likt tolkningens lära och förklarar hur de grekiska 

gudarna använde sig utav Hermes som budbärare för att de dödliga skulle förstå gudomliga tecken. 

De argumenterar även för vad gäller den hermeneutiska läran och menar att resultatet endast är en 

tolkning av en subjektiv verklighet som en kvalitativ studie innebär. Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013) förklarar den fenomenologiska utgångspunkten där även det ordet härstammar 

från Grekland. Analysmetoden syftar till att förklara det framträdande i ett fenomen och på vilket 

sätt det framträder (Eriksson Barajas et al., 2013). Anledningen till vald grund är att begreppet 

gamification behöver tolkas och förstås genom tidigare forskning kring gamification och 

pedagogiska teorier som formar begreppet. Analysmetoden siktade att förstå den djupare mening 

som finns i gamification och utvecklade plattformar. Munn, Peters, Stern, Tufanaru, McArthur, & 

Aromataris (2018) menar att översiktsstudier är en relativt ny term men en accepterad form av 

granskning. Genom metoden är det möjligt att identifiera olika evidens som ett forskningsområde 

innefattar och söka likheter i dessa. Munn et al. (2018) förklarar att översiktsstudier kan ge 

indikationer på hur ett ämne ska studeras i framtiden. Författarna vill även poängtera att en studie 

som söker att finna likheter i bevis kan uppfattas partisk genom forskarens egna förutfattade 

tolkningar och förförståelse. Detta då en översiktsstudie inte syftar till att producera ett kritiskt 

värderat resultat, utan att studien vill kartlägga forskning som genomförts och markera vart man 

behöver fortsätta för att ta forskningsområdet vidare. Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar även 

att urvalet av litteratur riskerar bli partisk likaså om forskaren väljer att använda studier som stödjer 

den egna ståndpunkten. För att undvika partiskhet följde urvalsprocessen Eriksson Barajas et al. 

(2013) steg (se kapitel 4.4) och etiska riktlinjer vad gäller val av litteratur.  

 

För undersökning av valda plattformar analyserades insamlade data via Birós (2014) kartläggning 

av olika pedagogiska lärteorier (se figur 4). Genom utforskning av olika lärteorier fanns möjlighet 

att skapa en uppfattning om en gamification-plattform var av agnostisk respektive holistisk 

karaktär, eller om analyserade plattformar är bundna till branscher på arbetsmarknaden baserat på 

pedagogiska grunder. Birós (2014) modell gav även utrymme för att se vilken pedagogisk lärteori 

som har störst påverkan i respektive plattform. Att använda Birós (2014) kartläggning skapade också 
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utrymme att återkoppla till tidigare forskning och de teorier som ansluts till grundvalarna i 

gamification, då dessa är grundade i pedagogisk och psykologisk teori.  

 

4.2 Urval 

 

Urvalet för litteratur till studien valdes genom noggrann analys enligt Eriksson Barajas (2013) etiska 

riktlinjer. Valet av litteratur föll på ett urval som bidrog med så mycket bredd som möjligt från 

tidigare forskning. Urvalet har alltså skett med ett bakomliggande hermeneutisk-fenomenologiskt 

perspektiv, vilket innebär att litteraturen är vald för att kunna beskriva och tolka gamification och 

dess beståndsdelar utifrån ett förutsättningslöst perspektiv som inte innehåller någon form av 

förförståelse från mig som forskare. (Eriksson Barajas, 2013; Fejes & Thornberg., 2009) När 

litteraturen valdes har ord som gamification, pedagogy samt motivation använts, enskilt och 

tillsammans för att hitta relevant litteratur till ämnet. Litteratur hämtades via Umeå 

Universitetsbibliotek och dess sökmotorer. Analyserade gamification-plattformar valdes i 

kooperation med deltagande verksamhet för insamling av data. Detta för att förförståelsen gällande 

gamification-plattformar var låg och för att få nyans i det urval som görs. Fem plattformar valdes på 

grund av begränsning sett till den tid studien hade att genomföras. De valda plattformarna var; Lime 

Engagement, CaptainUp, Mambo.IO, Playoff samt GWEN. Gamification-plattformarna förklaras 

och kopplas till pedagogisk lärteori i avsnitt 5.1 – 5.5 under resultat och analys-avsnitt.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

 

Studien startades till följd av sökande efter intressenter. Efter några veckors sökande upptogs 

kontakt med den verksamhet som är inblandad i studien. Syftet med en medverkan var att klarlägga 

skillnader i existerande gamification-plattformar. Företaget har i sitt medverkande bidragit med en 

kunskapsbank samt expertis kring gamification som begrepp, vilket förenklat att genomföra en 

undersökning kring pedagogik i gamification-plattformar. Insamlade data baseras på observation 

av olika gamification-plattformar som valts ut i samhörighet med deltagande verksamhet. De 

plattformar som undersöktes erbjöd former av visuella upplevelser och tester i form av hemsidor, 

instruktionsvideos samt listning av använda spelifierade element. Detta innebar att observation var 

möjlig. Användning av tillgängligt material var av värde för studien och för läsaren för att skapa en 

uppfattning om vart mest fokus ligger i respektive gamification-plattform, samt för att se hur design 

är utformad för att motivera och engagera användaren till fortsatt användning. Detta för att i 

slutändan koppla tillbaka till pedagogiska lärteorier. De olika plattformarna undersöktes en åt 

gången för att ge utrymme åt noggrann betraktelse av varje gamification-plattform i studien. 
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Eftersom begreppet som studerades behöver tolkas och förstås av mig som forskare enligt Fejes & 

Thornbergs (2009) beskrivning av den hermeneutisk-fenomenologiska läran var det av vikt att få 

med olika nyanser i urvalet av de olika plattformar som kommer att analyseras. Detta för att skapa 

opartiskhet samt kunna presentera ett så övergripligt resultat som möjligt i samband med valet av 

en översiktsstudie. Insamlade data behövde innehålla både djup och detalj men också vara 

beskrivande, så att läsaren kan förstå detta utifrån presenterat resultat och analys. (Eriksson Barajas 

et al. 2013). Mer om analysarbetet i detalj går att läsa i kapitel 3.5. 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapliga rådet (2002) åligger etiskt ansvar i en forskningsstudie forskaren. Det är också 

forskarens plikt i och med detta att informera verksamhet eller individer som deltar i studien om att 

deras deltagande är av fri vilja enligt informationskravet. Om deltagande i studien har etiskt känsliga 

uppgifter så skyddas även dessa av konfidentialitetskravet (Vetenskapliga rådet, 2002). Vad som är 

etiskt känsligt kan variera sett till uppgifter och samhälle, men dessa ska skyddas på ett sådant sätt 

att de inte kan spåras tillbaka till de som är deltagande. Nyttjandekravet enligt Vetenskapliga Rådet 

(2002) innefattar att insamlade uppgifter endast får användas för forsknings-ändamål. Eriksson 

Barajas et al. (2013) uppmanar även till att göra etiska överväganden som innebär att förvrängda 

resultat eller vilseledande uppgifter om forskarens egen insats inte uppstår. Analys av litteratur och 

de gamification-plattformar som ska granskas måste därför väljas ur ett hermeneutisk-

fenomenologiskt perspektiv för att kunna komma fram till en förutsättningslös beskrivning 

(Eriksson Barajas et al., 2013) som är baserad på tolkning. Den litteratur som valts ut måste också 

kunna bidra med evidens på olika sätt, så som beskrivning av sociala verkligheter eller stöd för 

kunskapsutveckling (Erikson Barajas et al., 2013). Det är på dessa grunder som det är av vikt att det 

resultat som presenteras inte är förvridet, utan något som är sanningsenligt och kan presenteras av 

andra forskare om samma forskning hade bedrivits.  Slutligen är det forskarens plikt att informera 

studiedeltagare om de vill ta del av etiskt känsliga avsnitt, tolkningar och liknande innan studien 

publiceras. Deltagande verksamhet har fått ta del av informationsbrev som signerats (se bilaga 1). 

Det är också av god sed om forskaren frågar deltagare om de vill ha en sammanfattning av studien 

innan den läggs ut för allmänheten (Vetenskapliga rådet, 2002).  Detta har gjorts i form av en 

presentation.  

 

 

 

 



 

 

Institutionen för pedagogik 
 

18 

4.5 Databearbetning och analys 

 

Tidigare forskning redogör för pedagogiska lärteorier och teorier vad innefattar motivation samt 

varför gamification bör ses som ett pedagogiskt arv. Vidare diskuteras tidigare forskning i 

diskussionsavsnitt. Frågeställningen besvarades via analys av gamification-plattformar, vilket 

gjordes via kategorisering med Buckley & Doyles (2017) definitioner av spelifierade element (se figur 

3). Genom kategorisering kunde likheter samt skillnader i evidens analyseras vilket gav möjlighet 

att analysera plattformarna och dess beståndsdelar (Fejes & Thornberg, 2009.) Analysarbetet 

varierade i tid då olika gamification-plattformar innehöll olika mängd data att hämta. Detta berodde 

på antal spelifierade element som användes i respektive plattform. Totalt tog en plattform ungefär 

tre till fyra dagar att analysera. Dessa undersöktes noggrant via Birós (2014) kartläggning av 

pedagogiska lärteorier för att tolka och förstå hur spelelement samt plattform är konstruerade 

utifrån pedagogiskt perspektiv. Buckley & Doyles (2017) listade definitioner av olika spelifierade 

element (se figur 4) användes därefter i syftet att ta reda på hur olika element ställs mot varandra 

och hur de kan relatera till varandra. spelelement som hittades i gamification-plattformar 

kategoriserades utifrån dessa definitioner. Relationer mellan spelifierade element visualiserades 

slutligen i grafik för att ge läsaren en vy över relation och samverkan i senare kapitel (se bilaga 2). 

Via Birós (2014) kartläggning var det även möjligt att koppla tillbaka till tidigare bedriven forskning. 

Detta kunde påvisa vilken pedagogisk lärteori respektive gamification-plattform lutar sig mot.  

 

 

4.6 Reliabilitet/validitet 

 

Reliabilitet definieras enligt Eriksson Barajas et al. (2013) som ett resultats förmåga att uppnå 

samma värde vid flertal mätningar. Vid låg reliabilitet betyder detta att mätproceduren kan påverkas 

av olika fel, exempelvis om man inte vet hur man använder det instrument eller ramverk som 

används för att mäta resultatet. Validitet är instrumentets förmåga att mäta det som faktiskt ska 

mätas (Eriksson Barajas et al., 2013). De pedagogiska lärteorier som tas upp via Biró (2014) är högst 

aktuella och verksamma i många former men är även grundvalar i gamification i allmänhet. Vad 

gäller reliabilitet så innefattar detta att ha en god kännedom om de pedagogiska lärteorierna som 

tas upp i studien för att samma värde ska kunna uppnås. Att använda sig av metoden observation 

för denna studie är också rimligt då det via en hermeneutiskt-fenomenologiskt utgångspunkt syftar 

till att tolka och förstå hur gamification-plattformar är uppbyggda för att öka motivation, 

engagemang samt förändra beteendemönster. Detta är varför alternativet observation och analys av 

de plattformar som bidrog med data är den valda metoden. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Lime Engagement 

 

Lime är ett Customer Relation Management-system (CRM) och syftar till insamling av strategiska 

data som kan öka kundnöjdhet hos verksamheter med användning av CRM-systemet. Insamlade 

data kan exempelvis bestå av antal besök på en hemsida eller antal köp som gjorts i en onlinebutik. 

Ofta är det företag inom marknadsföring, försäljning eller kundtjänst som använder sig utav CRM-

system. Det är därför inte en plattform som baseras på gamification i sig. Istället existerar ett tillägg 

för verksamheter som använder sig utav CRM-systemet, med gamification-tillämpning. Tillägget 

kallas Lime Engagement och applicerar spelelement som teams, missions/quests (activities i Lime), 

leaderboards, points och social graph (I Lime kallat Feed) i grundplattformen. Gamification som 

implementeras i CRM-systemet är till stor del tävlingsinriktad där leaderboards baseras på 

activities. Dessa är grundade i aktuella arbetsuppgifter där uppgifterna exempelvis består av 

inbokade kundmöten eller att skicka iväg mejl.  Ju fler activities användaren utför desto mer points 

får individen vilket får användaren att klättra på den leaderboard som utgör den större delen av 

gamification-tillägget. Teams kan även skapas för att tävla mot varandra i lag. Aktiviteterna 

(missions) som utförs delas sedan via det sociala flöde som alla användare är kopplade till för att 

kunna ge och ta emot direkt feedback från andra användare. Syftet med att skapa en tävlingsinriktad 

plattform är att engagera anställda, öka produktivitet och således öka verksamhetens resultat.  

 

På grund av Lime Engagements inriktning och uppbyggnad vilket är ett tävlingsformat gamification-

tillägg, lutar gamification-plattformen mot stora delar av behavioristisk lärteori enligt den modell 

Biró (2014) beskriver. Externa motivationsfaktorer att nå värdeskapande mål (exempelvis nå toppen 

av leaderboard eller klara av activities) kan leda till en ökad känsla av kompetens, och således 

påverka interna motivationsfaktorer (Mekler et al., 2015). Tävlingsinstinkten och individens attityd 

till användandet av plattformen är således fokuserat på användaren själv baserat på individens 

egenintresse. Användning och lärandeprocessen är miljöförankrad, i detta fall inom 

försäljning/marknadsföring. Detta faller även inom den behavioristiska lärteorin (Biró, 2014). Att 

förespråka en tävlingsinriktad gamification-plattform kan leda till det Mekler et al. (2015) beskriver 

som att förlora autonomi, men också intern motivation om ligger i individens intresse (se figur 4). 

Således kan tillvägagångssättet göra det möjligt att förlora den holistiska design som Buckley & 

Doyle (2017) och Hamari (2017) förespråkar i en gamification-plattform. Points, feed och teams 

belyser de konstruktivistiska samt konnektivistiska delarna i gamification-plattformen. Feed och 
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teams ser till den sistnämnda lärteorin då detta kan öka samhörighet via den feedback som kan tas 

emot. Att arbeta i lag (teams) mot varandra kan skapa känslan av samhörighet vilket även 

återspeglar Perryer et al. (2016) och förklaringen till SDT samt COT. Det leder också till Hamaris 

(2017) förklaring kring Social proof theory, att människor agerar likt andra på grund av accepterad 

norm.  

 

Points är av konstruktivistisk karaktär då det syftar till att bygga egen kunskap i den miljö man 

befinner sig i (Biró, 2014). Att utföra arbetsuppgifter som syftar på points skapar därför en möjlighet 

för ökad intern motivation. Lime Engagement och dess design är däremot inte vidare agnostisk eller 

holistisk i sin karaktär, utan mer förankrad i den bransch som den är verksam i samt till det system 

som tillägget används i. Även om vissa aspekter har möjlighet att leda till självuppfyllelse ser det 

mer till verksamhetens egna mål.  

 

5.2 CaptainUp! 

 

CaptainUp! är en gamification-plattform som till merpart implementerats i online casino-företag för 

ökade intäkter. Plattformen erbjuder ett lojalitetsprogram genom sin gamification. Använda 

spelelement i denna plattform är flertalet; badges, points, achievements (här kallat trophies), virtual 

goods (Här kallat multi-currency), rewards (en belöning för avklarade levels eller uppdrag) och 

levels. CaptainUp! som gamification-plattform lutar sig till merparten behavioristisk lärteori baserat 

på den bransch plattformen används i. Användningen av plattformen är beroende på individens 

egna motivationsfaktorer då egna val baseras på eget intresse. Individen agerar således instinktivt 

vilket gör att denna aspekt enligt Birós (2014) modell står mot behaviorism som lärteori. Att belöna 

användarna med badges, rewards och trophies skapar tillfredsställelse hos individen, något som 

återkopplar till Perryer et al. (2016) och deras förklaring kring PENS. Om individuell feedback ges 

via denna väg blir användaren tillfredsställd via dessa spelifierade element. Således fortsätter 

användningen av onlinecasinot med gamification-plattform i bakgrunden. Det är också möjligt 

genom denna feedback att bli mer experimentell i sin användning och utforska nya områden, likt 

det Hamari (2017) förklarar kring badges. Genom fortsatt användning får användaren även tillgång 

till multi-currency vilket är en virtuell valuta. Resursen går att använda för olika priser casinot 

erbjuder, exempelvis trisslotter som användaren kan vinna riktiga pengar på. Således skapas en 

cykel enligt Mekler et al. (2015) (se figur 3) om hur individen utvecklar ökad motivation och 

engagemang.  
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Nyttjandet av levels är ett sätt för användarens fortsatta användning genom lojalitet och 

engagemang. I en fallstudie som gjordes introducerades levels för att låsa upp nya spel på casinot. 

Spelarresan som görs här (se figur 1) kan ses som repetitiv och den Core-loop som användaren 

hamnar i kan kännas lång. Genom att använda sig utav levels och upplåsning av nya spel (rewards) 

kan känslan av att upgiften är repetitiv minska (Eysenbach et al., 2016). Det ökar också lojalitet hos 

användaren då man får direkt feedback för sitt beteende. Att gå upp i level skapar också känslan av 

kompetens hos användaren, vilket baseras på de belöningar som ges för beteendet. Det skapar en 

ökning av intern motivation (Mekler et al., 2015).  

 

I behavioristisk lärteori ur Birós (2014) kartläggning är användarens attityd reaktiv. Det innebär att 

individen reagerar på stimuli som skapas vid användning, och agerar därefter. Istället för att skapa 

eller kontrollera den situation stimuli uppstår utifrån och vara proaktiva hamnar användaren i den 

cykel Mekler et al. (2015) beskriver för att höja motivationsfaktorer för fortsatt användning av 

casinot. I behavioristisk lärteori som Biró (2014) beskriver bestämmer gamification-plattformen väg 

åt användaren mer än individen själv. Det är således en mer bestämd form av lärande/användning. 

I CaptainUp är valet fritt baserat på användarens level och skapar således autonomin att välja 

casino-spel för användaren (Perryer et al.,2016).  

 

CaptainUp! är en plattform som erbjuder många val och alternativ. Olika spelifierade element 

skapar en design som ser till användarens behov och drivkrafter och framkallar motivation att 

fortsätta använda gamification-plattformen. Det existerar en problematik i dess 

användningsområde som kan diskuteras, men om plattformen sätts i annan kontext än 

casinobranschen är det en intressant plattform med utrymme för fler delar inom gamification som 

lärteori.  

 

5.3 Mambo.IO 

Mambo.IO är en gamification-plattform som till merpart är förankrad i gamification som lärteori 

enligt Birós (2014) kartläggning av olika pedagogiska lärteorier. Företaget har utvecklat en 

gamification-plattform för implementation på flertalet marknader varav några är sjukvård, 

utbildning, resebyrå, försäljning eller e-handel.  Spelelement som används i plattformen är flera och 

används på liknande sätt Biró (2014) beskriver gamification som en pedagogisk lärteori; 

”Gamification views the learner as one of the most important actors in the learning process, as 

learners have to choose from the learning routes and compete against each other to reach higher 

levels or get more badges based on their motivation which could be either intrinsic or extrinsic. 
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However the theory declares that the learning environment has to be shaped to use the extant traits 

and attitudes of the learners (..)). Mambo.IO erbjuder även rewards, en funktion i plattformen likt 

andra belöningselement. Dessa kan individualiseras och delas ut till användare, något som både 

Hamari (2017) samt Perryer et al. (2016) diskuterar vad gäller en holistisk design.  Feedback kan ges 

direkt mellan användare via digitala kort som skickas mellan varandra i gamification-plattformen. 

Feedback-verktyget tillåter även gifting, ett spelifierat element som erbjuder användarna 

användning av points som samlas in för utförda arbetsuppgifter. Points kan därefter användas för 

att exempelvis skicka presentkort mellan varandra. Dessa kan nyttjas utanför plattformen, till 

exempel på ett presentkort på en kaffe för att höja motivation och känsla av 

samhörighet/grupptillhörighet. Det är via denna relation mellan olika spelelement som samhörighet 

och känslan av kompetens ökar hos individerna. Det är en icke-kontrollerande feedback som skapar 

inre motivation (Mekler et al. 2015). Något som även faller innanför ramarna för gamification som 

lärteori är den segmentering av spelifierade element mambo.io erbjuder i sin plattform. Funktionen 

erbjuder en mer individualiserad plattform för användaren i form av tags. Tags grupperar ihop 

spelifierade element kopplat till användarens arbetsuppgifter. Om detta appliceras på till exempel 

användare inom marknadsföring blir plattformen och dess spelelement mer specificerat åt det 

arbete som användaren utför. Funktionen bidrar till ett långsiktigt engagemang som ser till 

individens samt verksamhetens mål utan att bidra till en vi-mot-dem-känsla. Det skapar även den 

holistiska design som Buckley & Doyle (2017) samt Hamari (2017) förespråkar.  

Det går även att hitta konstruktivistiska delar i plattformen, exempelvis levels, leaderboards och 

achievements. Att nå en högre level baseras på insamling av points vilket kräver aktiv användning. 

Det är således individens egna ansvar att ta in information och fördjupa sig (Biró, 2014). Mambo.IO 

använder sig utav en ytterligare konstruktivistisk del, vilket är badges. Hamari (2017) menar att det 

spelifierade elementet kan öka nyfikenhet hos användarna. Att använda sig utav detta spelelement 

och göra badges synliga för andra användare kan verka som en motivationsfaktor då man utför 

samma arbete andra gjort på grund av att det ses accepterat enligt social proof theory (Hamari, 

2017). Feedback från en badge som hämtas via ett utfört beteende kan därför höja individens känsla 

av kompetens och således skapa interna motivationsfaktorer (Mekler et al., 2015). Social Graph (se 

figur 3) är en konnektivistisk del i Mambo.IO där användaren har möjlighet att se varandras 

framsteg och ge feedback baserat på vad det sociala flödet visar. En sådan funktion gör att given 

feedback agerar som motivationshöjare vilket även faller in under Birós (2014) förklaring av 

gamification som lärteori. Här återfinns gifting-elementet då användare kan skicka olika typer av 

belöningar baserat på de framsteg andra användare gör.  
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Vad som gör Mambo.IO till en gamification-plattform med förankringar i gamification som lärteori 

är relationen mellan spelifierade element och hur dessa går att forma utifrån användarens egna 

behov. Plattformen är enligt Biró (2014) anpassad till miljö och användarens egen inlärning då 

användaren kan göra proaktiva och medvetna val i den plattform som går att skräddarsy sett till 

bransch. Det ger en agnostisk och holistisk gamification-plattform. Mambo.IO presenterar olika 

vägar att gå för användaren varav användaren individuellt väljer för att verka både mot individuella 

samt verksamhetsmål. Det ökar interna motivationsfaktorer (Mekler et al., 2015) samt lojalitet och 

engagemang gentemot företaget som anammar en gamification-plattform. Det producerar även 

känslor som SDT innefattar; känslan av fri vilja enligt eget intresse och värderingar, samhörighet 

och kompetens (Perryer et al., 2016).  

5.4 Playoff 

Tack vare sin design kan Playoff rikta in sig på flertal olika branscher. Det grundas i att plattformen 

konstrueras via Playoffs hemsida utav den verksamhet som vill implementera gamification. Det 

innebär att valfriheten kring vilka spelifierade element som ska användas är upp till organisationen 

själv. Gamification-plattformen levererar liknande spelelement som tidigare plattformar; Levels, 

leaderboards, missions, social graph, teams och badges. Däremot skiljer sig vissa sett till hur de kan 

användas. Plattformen är förankrad i konstruktivism samt gamification som lärteori enligt Birós 

(2014) kartläggning. Då plattformen utformas själv av det företag som vill använda Playoff är det 

upp till verksamheten att konstruera önskad gamification-plattform. Konstruktivismen som lärteori 

grundas i interna motivationsfaktorer och individens självförtroende att skapa ny kunskap. Det är 

däremot plattformen som visar vägen för användaren, och används som en engagemang- samt 

motivationshöjare för användarna i sin helhet. För att plattformen ska attrahera olika individer 

(Mekler et al., 2015) erbjuder Playoff nyans sett till de andra plattformarna i spelelementen points 

och avatar. Avatar är en profilbild vilket speglar det virtuella jaget för användaren. Spelelementet 

utvecklas och förändras ju högre level användaren når i plattformen vilket har möjlighet att 

framkalla en höjd känsla av kompetens i förenlighet med SDT (Perryer et al., 2016). För att öka i 

level behöver användaren utföra missions vilket är ett kognitivistiskt/konstruktivistiskt 

spelelement. Missions finns för ett ”ad hoc”, ett ändamål som uppfyller ett visst värde (Till exempel 

att boka in ett kundmöte) (Liberg et al., 2014). Hur detta utförs är däremot upp till individen och 

således en konstruktivistisk aspekt (Biró, 2014). För utförda missions får användaren points, vilket 

är en konstruktivistisk beståndsdel (Biró, 2014). En aktiv handling gör att användaren får dessa men 

här introduceras möjligheten att förlora poäng, vilket alternerar den pedagogiska teoretiska 

bakgrunden. Istället skapar detta en möjlighet att vara proaktiv och att ta kontroll över den 
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existerande situationen vilket gör att points faller under gamification som lärteori (Biró, 2014). Det 

går även att se inslag av Hamaris (2017) förklaring kring Social Proof Theory samt SDT (Perryer et 

al., 2016). Om en individ kan influera andra att utföra samma arbete kan ökad känsla av kompetens 

samt intern motivation uppnås, och ett mentorskap likt spelarresans (se figur 1) senare delar skapas. 

Andra användare har då möjlighet att utföra samma uppgifter på grund av en accepterad norm 

(Hamari, 2017) om de önskar nå samma känsla.  

 

Playoff använder sig även utav teams och social graph (I playoff kallat social feed) vilket kan skapa 

känsla av samhörighet vid användning på rätt sätt. Det går att finna konnektivistisk tendens i dessa 

spelelement, men då dessa spelifierade element ser till att höja engagemang och lojalitet samt öka 

motivation faller de under gamification som lärteori. Konnektivismen ser nätverkandet mellan 

grupper och individer som en del av själva läroprocessen. Gamification som lärteori tar steget längre 

och ser nätverkande och grupper som en motivationshöjare för inlärningsprocessen. Social feed och 

teams blir således ett stöd för fortsatt ökad motivation och engagemang (Biró, 2014).  

 

Playoff erbjuder valmöjligheter vilket skapar möjlighet för den holism Hamari (2017) förespråkar i 

en gamification-plattform för att stödja både individ- och verksamhetsmål. Att bygga upp en egen 

plattform via hemsida kräver dock en förkunskap och en redan utformad gamification-strategi, 

vilket skapar en problematik. Hemsidan erbjuder däremot en introduktion till skapandeprocessen 

av sin egen gamification-plattform vilket ger möjlighet att skapa värde som gynnar både individ och 

verksamhet. 

 

 

5.5 GWEN 

 

Gamification-plattformen GWEN är djupt förankrad i Birós (2014) förklaring gällande gamification 

som lärteori. Förbindelsen härstammar från plattformens förmåga att sömlöst använda olika 

spelelement (I GWEN kallat moduler) i ett sammanbundet nätverk. GWEN baseras på 

beteendevetenskaplig forskning och erbjuder olika beteenden som kan förbättras sett till den 

bransch plattformen implementeras i. Baserat på de mål kunden vill se förbättras rekommenderas 

modulpaket, en samling av olika spelelement för att nå önskade beteendeförändringar. En annan 

intressant aspekt är hur dessa moduler balanseras utifrån önskad utveckling, kallat progression. Det 

innebär svårare uppdrag ju längre användaren tar sig i gamification-plattformen. GWEN erbjuder 

levels, achievements, missions, rewards, shop, challenges, leaderboards samt segmentering av 

användare och mer. Varje modul har sin ursprungliga pedagogiska bakgrund men dess stöd i 
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gamification som lärteori ligger i förmågan att skapa olika vägar för användaren i en gemensam 

symfoni. Användaren har därför möjligheten att göra proaktiva val, att ta kontroll eller skapa sin 

egen situation utifrån de vägar som plattformen erbjuder. Det frambringar känslan av fri vilja, en 

autonomi som skapar valmöjligheter att gå sin egen väg sett till de tre grundstenarna i SDT (Mekler 

et al., 2015). Exempelvis kan surveys(undersökningar) som skapas för att utreda kundnöjdhet kring 

utbud samt plattform generera experience och virtuell valuta. Experience är likt points som andra 

plattformar använder. Om mätetalet experience når en viss nivå ökar användaren i level. Ökad level 

kan i sin tur alstra rewards en form av valuta användaren kan använda. En ökad level kan även ge 

achievements vilket i sin tur kan generera mer virtuell valuta. I ett e-handelsföretag som anammat 

GWEN kan detta till exempelvis leda till att kunden får ett värde i form av rabatt på produkter eller 

premiumbefogenheter i en viss tid. Ett annat sömlöst exempel är hur modulen challenges 

interagerar med övriga moduler i plattformen. Challenges är ofta tidsbaserat är och något som 

utmanar och stimulerar användaren enligt MMT samt PENS (Perryer et al., 2016). Modulen inhyser 

flertal olika moduler för att skapa värde för individen. Att skapa en challenge innebär att användaren 

får i uppdrag att exempelvis att köpa antal produkter eller liknande aktivitet. Detta genererar 

engagemang och ett resultatvärde i form av valuta eller experience. Länken som binder samman är 

hur modulerna interagerar med varandra och agerar för individens fortsatta användning. Challenges 

ger användaren möjligheten till mental stimulans samtidigt som det genererar experience. Detta 

ökar levelsmodulen som i sin tur kan leda till mer valuta alternativt achievements, som ger mer 

experience.  

 

GWEN som gamification-plattform är förutom beteendevetenskaplig forskning baserad på listor 

med beteenden önskvärda att förbättra. Dessa baseras på inhämtade data och ger kunden en 

autonomi att välja hur de vill förändra sin verksamhet. Det ger GWEN en agnostisk design. 

Modulerna som rekommenderas är baserade på denna data och kommer paketerade vilket förenklar 

processen att skapa den gamification-plattform som implementeras. Således krävs ej en förkunskap 

för att anamma plattformen. GWEN är enligt Birós (2014) kartläggning en gamification-plattform 

som inte bara ser till den miljö den implementeras i, utan en produkt med dynamik som vädjar 

användaren att använda alla sina sinnen för att ta in mer kunskap och utvecklas som individ. Det 

återspeglar Hamaris (2017) holistiska princip kring hur en plattform bör konstrueras. 

 

5.6 Relation till pedagogisk lärteori 

Viktigt att poängtera i framtagna resultat samt analys, är faktum att olika gamification-plattformar 

erbjuds i skiftande branscher. I de olika plattformarna förekommer dessutom olika namn på de 
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spelifierade element som Buckley & Doyle (2017) beskriver (se figur 3). Utöver introduceras nya 

spelelement, exempelvis challenges (utmaningar), shop, rewards (En belöning likt achievement) och 

segmentering av användargrupper. Helhetsresultatet visar att ju mer verksamma relationer mellan 

spelelement i en gamification-plattform, desto närmare gamification som lärteori står plattformen. 

Om beståndsdelarna kan interagera och skapa ett ekosystem för användaren är plattformen 

förankrad i Birós (2014) förklaring kring gamification som lärteori. Det ger även indikation för att 

de plattformar som står närmare lärteorin också har en agnostisk grund vilket innebär att dessa går 

att implementera i de flesta branscher. Bilaga 2 presenterar grafer som påvisar relationer mellan 

olika spelelement i analyserade gamification-plattformar. Olika färgade linjer presenterar relationer 

mellan olika spelifierade element som existerar i plattformen. Här återfinns Buckley & Doyles (2017) 

definitioner av listade spelelement. Definitionerna har använts för kategorisering av återhittade 

spelelement i gamification-plattformar som analyserats. 

Målet med implementering av gamification är ofta detsamma; att öka lojalitet, engagemang och 

motivation genom att stimulera individen som nyttjar systemet (Perryer et al., 2016). Några av dessa 

(Playoff, GWEN, Mambo.IO) är agnostiska i sin karaktär på grund av dess struktur vad gäller 

valmöjligheter att forma plattformen. Att vara agnostisk skapar även potential för holism, vilket 

krävs för att se till både individ och verksamhetsmål (Hamari, 2017). Andra gamification-

plattformar, exempelvis Lime Engagement, är bunden till sitt CRM-system och har inte möjlighet 

att utvecklas mer än vad som är möjligt för huvudsystemet att utvecklas. CRM-systemet används i 

flertalet verksamhetsområden, men gamification-tillägget ändrar inte karaktäristiska drag. Det är 

av denna anledning relationen mellan plattformarnas spelifierade element samt pedagogiska 

lärteorier ser olika ut. Givet att en behavioristisk plattform som Lime Engagement eller CaptainUp 

kan framkalla känsla av autonomi och kompetenshöjande föreställning är gamification som 

pedagogisk lärteori agnostisk och något som ser till olika individers inlärning. ”(..)Gamification is 

capable of handling diversified learning paths, as the emphasis is on the small achievements, and 

not on the links between these achievements, so multiply paths can be constructed to reach the 

main goal based on the attitude, skills and other characteristics of the learners.” (Biró, 2014). Han 

menar även att uppbyggnaden har potential att öka inlärning hos den nya generationen då dessa 

individer kan uppleva en sämre koncentrationsförmåga. Spelifierade element kan därför se till att 

en användare växer som individ, vilket går i hand med tidigare beskriven forskning (Perryer et al., 

2016; Mekler et al., 2015).  

Mankin (2009) beskriver exempelvis det personliga kontraktet i relation till en arbetsplats. Ett 

sådant kontrakt är icke-fysiskt och existerar hos varje anställd och är i ständig förändring. Det beror 
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på avtalets subjektiva karaktär och kräver således ett tillvägagångssätt som inte alternerar det 

personliga kontraktet till det sämre. Gamification-plattformar har med pedagogisk bakgrund 

potential att producera detta så länge det utförs på ett tillvägagångssätt som ser till alla olika 

individer och deras inlärningsförmåga. Vad som finnes intressant i olika plattformar är relationen 

mellan de olika spelifierade elementen och hur dessa interagerar med varandra i enlighet med 

användarens eget intresse för att nå interna motivationsnivåer. Det skapar även utsikt att förstärka 

det personliga kontraktet. Det är via detta förhållande som pedagogisk lärteori bestäms. Även om 

exempelvis missions och avatar har olika pedagogisk bakgrund (konstruktivistisk och 

konnektivistisk) är det i deras förbindelse för användaren gamification som lärteori formas och 

skapar värde. Relationen mellan spelelementen skapar en proaktivitet och möjlighet för användaren 

att skapa sitt eget värde. Branscher som olika plattformar implementeras i är varierande, exempelvis 

CaptainUp! och implementation inom casinobranschen. Här existerar en problematik sett till vad 

slutmålet med gamification är. En gamification-lösning inom casinobranschen ser till ökad intäkt 

genom lojalitetsskapande mer än till individens egen självuppfyllelse. Gamification som lärteori är 

däremot enligt Biró (2014) miljöstyrd vilket gör det möjligt att skapa likadana förutsättningar i olika 

branscher där lärteorin sätts i bruk, så länge relationerna mellan beståndsdelar existerar och 

gamification implementeras för att skapa självförverkligande samt verksamhetsmål i konsensus. 

Relationen mellan olika spelifierade element går även att finna i Tullochs (2014) diskussion kring 

gamification som pedagogiskt arv. Interaktionen mellan spelelement har fallenhet att skapa intresse 

för individen. Givetvis kan enskilda spelmekaniker stimulera individer, men det är av vikt att förstå 

hur relationen mellan spelelement formar det pedagogiska arv och sofistikerade verktyg Tulloch 

(2014) talar om, och gamification som lärteori. Det är en sammansättning vilken ser till att engagera 

användaren och framkalla känslor som förhöjer personliga inre egenskaper sett till SDT och de sub-

teorier runt om. Pedagogiska mekanismer i relationer mellan olika spelelement går även ihop med 

hur Hamari (2017) beskriver människans nyfikenhet och hur denna alterneras vid höjda 

motivationsnivåer. Om existerande spelifierade element samverkar kan känslan av autonomi, 

kompetens och samhörighet förmedlas. Användaren kan därför bli mer explorativ i användandet. 

Det etablerar även potential till känslan av underhållning och inlärning på en och samma gång som 

Tulloch (2014) tar upp kring gamification och dess kraft. Gamification-plattformarnas relation till 

gamification som lärteori avgörs alltså utifrån två olika typer av kopplingar mellan varandra som går 

att finna i gamification; mekanisk- samt resurskoppling, format som ett ekosystem. Den 

förstnämnda beskriver hur olika spelelement interagerar med varandra, exempelvis hur mer 

experience/points gör att man ökar i level eller hur antal utförda missions kan leda till ett 

achievement. Den andra kopplingen redogör hur olika spelifierade element ger användaren någon 
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form av resurs, som valuta att använda sig utav i plattformen. Resurserna kan användas likt i 

Mambo.IO för att skicka gåvor till andra användare, alternativt i GWEN där resurser kan nyttjas för 

rabatt på exempelvis e-handel. Vad båda två har gemensamt är det faktum att det skapar värde för 

användaren genom kompetenshöjande effekt och medför nöje samt kunskapsinhämtande samtidigt, 

vilket Tulloch (2014) argumenterar för.   

Gamification-plattformarna är som tidigare beskrivet verksamma i olika branscher vilket innebär 

att relationerna mellan spelifierade element ser olika ut baserat på användningsområdet. Det skapar 

olika pedagogiska bakgrund i plattformarna. Det är däremot en möjlighet att närma sig gamification 

som lärteori om spelelementen formar ett ekosystem som prioriterar användaren. Det innebär att 

olika spelelement leder till samma funktion och tillbaka. Biró (2014) menar att gamification som 

pedagogisk lärteori ser till individen i fokus och deras olika bakgrund. En plattform med förankring 

i denna pedagogiska lärteori måste därför struktureras upp utifrån ett individperspektiv. Det 

innebär att plattformen erbjuder olika vägar för individen att ta, men att det även styrs utifrån den 

miljö den är verksam i. Vad som verkligen får en gamification-plattform att ta steget mot 

gamification som lärteori är hur den får användaren att vara proaktiv i sitt användande. Genom att 

plattformen själv är proaktiv i sin struktur blir användaren likaså. Det bygger på relationerna mellan 

olika spelelement och hur de formar ett ekosystem som tillåter användaren att nå sitt mål genom 

olika vägar. Ju fler vägar som är möjliga att ta desto djupare förankring i pedagogisk lärteori. 

Individen kan genom ekosystemet välja vägar och samtidigt skapa kontroll på den situation de 

befinner sig i. Att ge användaren möjlighet till proaktivitet skapar autonomi och en känsla av 

kompetens i enlighet med Mekler et al. (2015) och SDT samt dess sub-teorier. Via det ekosystem 

gamification som lärteori kan erbjuda går det att nå både självuppfyllelse samt verksamhetsmål i 

harmoni (Hamari, 2017). 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 
Framtagna resultat är baserade på analys av olika gamification-plattformar verksamma i olika 

branscher (se bilaga 2). Plattformarnas relation till pedagogiska lärteorier ser därför olika ut på 

grund utav dess olika användningsområde. Det betyder inte att det inte går att förklara hur SDT och 

dess sub-teorier påverkar människor genom andra pedagogiska lärteorier. Istället redogör det hur 

gamification och gamification som lärteori erbjuder ett unikt tillvägagångssätt vad gäller applicering 

av pedagogik, och hur ekosystemet av relationer mellan spelelement skapar skillnad gällande 

motivation och engagemang. Perryer et al. (2016) vill med sin förklaring kring hur externa och 

interna motivationsfaktorer redogöra för hur olika faktorer påverkar olika individer. De menar att 

de två motivationstyperna inte fungerar ihop då det ena utesluter det andra. Ur ett behavioristiskt 

perspektiv kan detta till viss del stämma med hänvisning till CaptainUp och användningen av 

gamification inom casinobranschen. I en situation där ekonomiska faktorer är prioriterade är det 

svårt att se hur interna motivationsfaktorer hamnar i fokus. Mekler et al. (2015) poängterar dock att 

den interna motivationen påverkas olika hos olika individer beroende på det syfte en extern 

motivationsfaktor har. Således kan det finnas interna motivationsfaktorer som driver användandet 

vidare i CaptainUp, exempelvis känslan av autonomi i val av spel samt tillfredsställelse vid vinst. 

Däremot menar Biró (2014) att inom gamification som lärteori är det plattformens ansvar att 

individen förflyttar sig från externa till interna motivationsfaktorer. Argumentet som Biró (2014) 

framför är likt Rastogi & Malhotra (2013) och deras argument kring teknologins icke betydande vikt. 

För att förändring av beteende ska ske krävs inte något som är högteknologiskt, utan en pedagogisk 

grund som ser till olika individers olika behov som samtidigt kan skapa självuppfyllelse genom 

autonomi. Att anamma gamification som lärteori inom exempelvis utbildning är en praktisk likväl 

teoretisk utmaning. Hur kan man isåfall bibehålla motivationsnivåer med hjälp av gamification? 

Gamification som pedagogisk lärteori kan genom ett ekosystem av spelelementariska relationer 

skapa variation i uppgifter som ska utföras via alternativa vägar. Belöningar för utförda prestationer 

kan även variera och motivera vilket påverkar spelarresan (se figur 1) som knyts samman med det 

personliga kontrakt Mankin (2007) tar upp. Det icke-fysiska avtalet blir starkare om plattformen 

erbjuder olika individer stimuli på egna villkor. Problematiken i det pedagogiska formatet blir dock 

att skapa variation utan att överdriva. Det går alltså att problematisera antalet relationer i en 

plattform likaså. Om gamification ska kunna bedriva förändring får syftet inte förloras. Att forma 

vägar som inte innehåller ett syfte skapar inte värde för användaren. Således förlorar pedagogiken 

och plattformen som anammar lärteorin sin funktion att skapa självuppfyllelse. Likväl som det går 
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att problematisera en högre mängd relationer kan en mindre mängd relationer problematiseras. En 

mindre mängd kan bidra till ett minskat intresse då tillräcklig dynamik saknas. Tulloch (2014) 

menar dock att styrkan i gamification som pedagogik inte ligger i användarens intresse för spel och 

dess olika spelelement, utan i hur dessa skapar ett frivilligt engagemang och motiverar individen 

genom att erbjuda ett värde för spelaren själv. Det är också en av grunderna till att Tulloch (2014) 

anser gamification vara ett pedagogiskt arv och varför det bör ses som det. För att lyckas med detta 

behöver gamification konstrueras med holistisk design, vilket skapar en unik upplevelse för olika 

individer. Gamification behöver även se till både organisation-/individnivå för att skapa en kraftfull 

effekt vilket kan skapas via Birós (2014) förklaring kring gamification som pedagogisk lärteori. Om 

tankesättet appliceras är gamification ett multifunktionellt verktyg som har potential att skapa 

förändring med positiva resultat. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Studien har förhoppningsvis bidragit till att förstå gamification, dess komponenter samt koppling 

till pedagogisk lärteori. Implementering av denna pedagogiska metod har möjlighet att skapa 

förutsättningar för olika individer och grupper av människor. Studien har även haft målet att ge 

insikt i hur verksamheter använder gamification för att öka lojalitet, engagemang och motivation. 

Metoden som använts i studien är observation av gamification-plattformar. Att granska dessa i 

bildligt och skriftligt format samt videomaterial kan ha påverkat studien till den grad att resultatet 

eventuellt kunnat se annorlunda ut om access till olika plattformar hade getts. Möjligheten att 

studera olika funktioner djupare hade isåfall varit möjligt. Det är också av denna anledning en 

hermeneutisk-fenomenologisk utgångspunkt har valts. Studien är en tolkning av tidigare forskning 

samt verksamma gamification-plattformar. Det förändrar inte heller de olika beståndsdelarnas 

pedagogiska grund. Om åtkomst till plattformar däremot varit möjligt hade det kunnat ge upphov 

till nya upptäckter som alternerat resultat och analys. På grund av tid som studien utförts på har 

detta inte varit möjligt. Dumas & Redish (1994) menar på att användbarhetstester tar åtta till tolv 

veckor att genomföra. Genomförd studie har pågått i elva veckor varav fyra veckor bestående i 

observation. Det är av denna anledning som observation har varit vald metod för genomförande av 

studien istället för en djupare analys med användbarhetstester. Deltagande verksamhet i studien 

har i denna aspekt varit en god källa till kunskap vad gäller gamification och dess beståndsdelar då 

förkunskap kring ämnet varit låg. Birós (2014) kartläggning kring olika pedagogiska lärteorier är 

även ett giltigt sätt att observera och analysera plattformar via då dessa är aktuella i många former i 

vardagen. Utbildningsväsendet kan idag använda sig utav flertal komponenter från olika 
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pedagogiska lärteorier för att skapa den pedagogik som fungerar bäst för olika individers 

inlärningsförmåga. Presenterat resultat skulle därför kunna uppnås av andra forskare via samma 

genomförda metod. Det företag som valt att delta i studien har varit en tillgång gällande gamification 

i allmänhet och på djupare plan. Aktuella begränsningar i resultat är inte beroende på verksamheten 

utan ligger i valet av metod. Styrning har inte heller varit aktuellt då organisationen gett studien fria 

tyglar att finna det resultat som besitter reliabilitet. Att arbeta med en verksamhet kring gamification 

har även skapat frågor för ny typ av forskning på området.  

 

6.3 Slutdiskussion 

 

Utifrån presenterat resultat och analys skulle fortsatt forskning på område kring relationer mellan 

spelelement och dess påverkan på individer och grupper vara intressant. Om fortsatt forskning inom 

området tas upp behöver denna vara djupare och pågå längre. Detta för att kunna ha access till olika 

plattformar för att utföra användbarhetstester.  Dagens forskning presenterar ofta resultat baserat 

på tester av en beståndsdel på en bestämd verksamhet. Det är därför av intresse att se hur olika 

relationer av spelifierade element påverka olika typer av verksamheter som anammar gamification, 

och vilka spelelement som passar verksamheter bäst för en lyckad implementering av gamification. 

Studien och de grafer som presenteras i bilaga 2 har även möjlighet att forma ett analysverktyg för 

gamification. Analysverktyget skulle isåfall verka utifrån Buckley & Doyles (2017) definitioner som 

använts för att kategorisera spelifierade element. Om en organisation önskar implementera 

gamification, skulle detta kunna användas för att bedöma vad de önskar få ut av plattformen och 

analysera verksamma gamification-plattformar för att se vilken som är mest lämplig för införande. 

När verktyget används visualiseras svaren i form av trådade grafer likt de som presenteras i bilaga 

2, samt vilka gamification-plattformar som uppfyller verksamhetens krav.  

 

Att finna svar på frågor kring gamification som pedagogisk lärteori för ökad motivation, lojalitet och 

engagemang är något som borde forskas mer och djupare i. Detta för att kunna se potentialen i 

gamification som ett pedagogiskt arv. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Institutionen för pedagogik 
 

32 

Referenslista 

Bíró, G. (2014). Didactics 2.0: A Pedagogical Analysis of Gamification Theory from a Comparative 
Perspective with a Special View to the Components of Learning. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 141(C), 148–151. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.027 

Buckley, P. & Doyle, E. (2017). Individualising gamification: An investigation of the impact of 
learning styles and personality traits on the efficacy of gamification using a prediction market. 
Computers & Education, 106, 43–55. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.11.009 

CaptainUp. U.å. Hämtad från https://captainup.com/solutions/product 

Dumas, J. & Redish, J. (1993). A practical guide to usability testing. Norwood, N.J.: Ablex Pub. 
Corp.  

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Eysenbach, G., Chambers, C., Ninaus, M., Lumsden, J., Edwards, E. A., Lawrence, N. S. & Munafò, 
M. R. (2016). Gamification of Cognitive Assessment and Cognitive Training: A Systematic Review of 
Applications and Efficacy. JMIR Serious Games, 4(2), e11. https://doi.org/10.2196/games.5888 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Hamari, J. (2017). Do badges increase user activity? A field experiment on the effects of gamification. 
Computers in Human Behavior, 71(C), 469–478. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.036 

Lime (2019, januari 31). Engage & Lime CRM Full Demo (10 minutes). Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=jlvbW5ZDKBI&list=PLkxkmq2VzCpg2VGE0zcP3ghGl3Gl7Q

OcM&index=2 

Lime. U.å. Lime Engage - tävla och nå nya resultat. Hämtad från https://www.lime-

crm.se/addons/#engage 

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för 
lärare]. (3., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Mankin, D. (2009). Human resource development. Oxford: Oxford University Press. 

Mambo.IO. U.å. Mambo Gamification Platform.  Hämtad från https://mambo.io/gamification-

platform  

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.11.009
https://captainup.com/solutions/product
https://doi.org/10.2196/games.5888
https://www.youtube.com/watch?v=jlvbW5ZDKBI&list=PLkxkmq2VzCpg2VGE0zcP3ghGl3Gl7QOcM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jlvbW5ZDKBI&list=PLkxkmq2VzCpg2VGE0zcP3ghGl3Gl7QOcM&index=2
https://www.lime-crm.se/addons/#engage
https://www.lime-crm.se/addons/#engage
https://mambo.io/gamification-platform
https://mambo.io/gamification-platform


 

 

Institutionen för pedagogik 
 

33 

Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N. & Opwis, K. 2015. Towards understanding the effects on 

individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. Computers in Human 

Behavior, Volume 71. 525–534. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.048 

 

Munn, Z., Peters, M D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A. & Aromataris, E. (2018). Systematic 

review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping 

review approach. BMC Medical Research Methodology, 18(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12874-

018-0611-x 
 

Palmquist, A. (2018). Det spelifierade klassrummet. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 
 
Perryer, C., Celestine, N. A., Scott-Ladd, B. & Leighton, C. (2016). Enhancing workplace motivation 
through gamification: Transferrable lessons from pedagogy. International Journal of Management 
Education, 14(3), 327–335. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2016.07.001 
 
Playoff. U.å. Hämtad från https://www.getplayoff.com/en/ 

 Rastogi, A. & Malhotra, S. (2013) ICT Skills and Attitude as Determinants of ICT Pedagogy 

Integration. European Academic Research, Vol. 1. Issue 3. June 2013.  

Sailer, M., Hense, J. U., Mayr, S. & Mandl, H. (2017). How gamification motivates: An experimental 

study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers 

in Human Behavior, 69, 371–380. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033 

Tulloch, R. (2014). Reconceptualising gamification: Play and pedagogy. Digital Culture & 

Education, 6(4). Retrieved from https://doaj.org/article/76e6313fb18046138df80b547dcb3123 

TechnologyAdvice (2013, december 5). Captain Up Gamification Case Study. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=z3y7gkX2zqU 

 

TechnologyAdvice (2013, december 3). Captain Up Review. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=PXDJn-Ez308&t=7s 

Vetenskapliga rådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

Özturkcan, S. & Şengün, S. (2015). Gaining reward vs. avoiding loss: When does gamification stop 
being fun? In Emerging Research And Trends In Gamification (pp. 48–71). 
https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8651-9.ch003 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.048
https://doi.org/10.1016/j.ijme.2016.07.001
https://www.getplayoff.com/en/
https://doaj.org/article/76e6313fb18046138df80b547dcb3123
https://www.youtube.com/watch?v=z3y7gkX2zqU
https://www.youtube.com/watch?v=PXDJn-Ez308&t=7s


 

 

Institutionen för pedagogik 
 

34 

 Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!  

 
Mitt namn är Marcus Hultberg och jag studerar vid Umeå Universitet på Beteendevetenskapliga 

programmet med inriktning mot IT-miljöer. Jag håller just nu på med min C-uppsats där syftet är 

att undersöka hur tidigare gamification-forskning har bedrivits via analys av litteratur, samt 

undersökning utav olika gamification-plattformar för att koppla dessa till pedagogiska lärteorier. 

 

Gamification är uppbyggt på pedagogiska lärteorier samt motivationspsykologi och ser till att öka 

användarengagemang, lojalitet och motivation. Olika design och mekaniker i gamification leder till 

att olika människor med olika behov kan använda dessa motivationshöjande plattformar. Genom 

att implementera gamification i en verksamhet går det att öka de tre tidigare beskrivna aspekterna 

på en arbetsplats, och således förändra beteendemönster till det bättre. Begreppet gamification har 

också möjlighet att besvara frågan ”varför ska jag utföra en uppgift?” genom sin design och den 

underhållning som gamification kan ge användaren.  

 

Jag garanterar med denna information att företaget förblir anonymt. Den data som samlas in 

kommer endast att användas i studien och dess syfte, och ni som deltagande verksamhet kommer 

inte att kunna identifieras i studien. Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som helst 

avbryta er medverkan utan att en förklaring behöver ges. Jag hoppas dock att ni vill ställa upp 

eftersom insamlade data är viktiga för mig, och i slutändan möjligen för er som företag, då syftet 

med studien i slutändan är att framställa gamification och dess pedagogiska kraft och effekt. Är det 

något ni inte kan eller vill besvara så behöver ni inte göra detta. Uppstår det frågor kring uppsatsen 

är det att bara att höra av sig till mig.  

 

Den färdiga rapporten kommer att skickas till skolan, där samtliga deltagare som medverkat i 

studien kan läsa sammanställningen vid intresse.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning,                                                                          __________________________ 

Marcus Hultberg                                                                                 Signatur 

 

_____________________                                                          _______________________ 

Datum                                                                                                      Signatur 
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Bilaga 2. Grafik över spelelement och dess relation till varandra.  
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