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Abstract 

Digital games are today avaliable on all kinds of different platform. Games and game 

thinking is also increasingly being applied within non-traditional contexts. This thesis 

explores the term "gamifiation" which can be defined as "the use of game design elements in 

non-game contexts". The purpose of the study was to identify and give perspective on the 

discourse surrounding the use and applicability of the term today. More specifically, it 

explores the possibilities of the potentially value creating ability in the context of work, and 

focused on the application of gamified software in the context of project work. To 

understand the power in using game elements in non-game context, the field surrounding 

motivation in games is explored, as well as the discourse surrounding gamification. 

Through a qualitative survey using semi-structured interviews the potential use and value 

of gamification in the project context was investigated. Three approaches to gamification, a 

rejective, a commercial and an academic are presented. Self-determination theory is used 

to understand motivation in games.This and the insights resulting from the interviews, the 

survey of the field, and the theoretical understanding of project work are used to give a 

perspective on the use of game elements in project work. Among the recommendations are 

designing for a particular context and different user groups, connecting the use of interface 

elements with the users intrinsic needs for competence, autonomy and relatedness, using 

gamification as a part and not the focus of the design process, and adding percieved user 

values, or "fun" to motivate users. Gamification is suggested for appliance as a means to 

attract staff and clients to a project, motivating users to learn or achieve or motivating 

users to engage with the system in a certain way.   
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1. Introduktion 

I dagens samhälle är digital teknik ett allt större inslag i våra liv, på jobbet såväl som i 

hemmet. I många arbeten idag använder vi olika typer av informationssystem, och av 

allestädes närvarande teknik som ubikvitära system, bärbara datorer och smartphones. Även 

på vår fritid har mycket av den här tekniken tagit en allt större roll i mångas liv, inte minst 

när det gäller underhållning. Jag syftar här främst på den flora av digitala spel som idag finns 

tillgänglig på alla plattformar och inom olika genres. En nyligen publicerad studie visar att 

72% av amerikanerna spelar datorspel på fritiden (Entertainment Software Association, 2o11, 

2). På våra datorer, smartphones, plattor och på våra tv-apparater genom olika system lägger 

allt fler sin tid på att undersöka, utforska, bemästra, socialisera i och besegra de digitala 

världarna som tillhandahålls av olika mer eller mindre innovativa spelföretag.  Detta har 

skapat ett stort intresse för datorspel i allmänhet, med tanke på spelens förmåga att tilltala 

och fånga så mångas intresse och uppmärksamhet. I en speciell genre av spel, massively 

multiplayer online role playing games (MMORPGs) och mer specifikt spelet World of 

Warcraft (http://eu.battle.net/wow/en/), så lägger tio miljoner spelare ned i snitt 17-22 

timmar i veckan på sin hobby (Yee, 2007). Fenomen som detta har skapat ett intresse för och 

vad i spel det är som motiverar människor till den här typen av beteenden, och idag finns 

intresset inom många olika områden.     

 Fenomenet som kommer utforskas i den här uppsatsen, gamification, eller den svenska 

motsvarigheten spelifiering, handlar om hur man kan använda speldesign, tänk och 

mekaniker för att förbättra icke-spel kontexter (”Gamification,” 2012) .  Tanken är alltså att 

man genom design använder sig av det som gör spel engagerande och motiverande, i andra 

sammanhang. Efter termen fått fotfäste under 2010 så har ett antal spelifierade applikationer 

visat sig framgångsrika, bland andra den platsbaserade tjänsten foursquare 

(http://www.foursquare.com) .     

 Jag blev själv ”offer” för den bevekande kraften hos ett spel, turf (http://www.turfa.se) , 

som jag skulle vilja kalla spelifiering av utomhusaktivitet, även om det egentligen enligt 

definitionen nedan snarare är ett renodlat spel. I spelet används det globala 

positioneringssystemet (GPS) för att ta och kontrollera olika områden i den verkliga världen; 

genom att positionera sig rätt så tar man över områden, får poäng och klättrar på en 

poänglista som nollställs månadsvis. Spelet fick mig att spendera betydligt mer tid utomhus 

än jag vanligtvis gör och fick mig att se den motiverande kraften hos spel med nya ögon.

 I uppsatsen kommer begreppet spelifiering att utredas; vad som kan sägas vara distinkt 

för begreppet spelifiering och om det tillför någonting nytt till skillnad från tidigare begrepp 

(se 1.1). Jag kommer även rikta in mig mot en speciell kontext, nämligen arbete, och mer 

specifikt projektarbete. Projektarbetsformen är åtminstone i ”IT-sammanhang” den kanske 

vanligaste idag, och i min undersökning utreder jag hur den potentiellt värdeskapande 

förmågan i spelifiering går att applicera i projektarbetsformen. 

1.1 Begreppsanvändning 

Jag kommer omväxlande att använda mig av gamification och den svenska motsvarigheten 

spelifiering, och spelifiera för att benämna samma fenomen, beroende på när det är lämpligt 

språkmässigt. För att undvika konnotationerna till svenskans ”lek”, ”lekfullhet” och ”spel” 

använder jag mig på vissa ställen i texten de engelska begreppen ”play”, ”playfulness” och 

http://www.foursquare.com/
http://www.turfa.se/
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”game”. Uppsatsen kommer att fokusera på begreppet gamification, som skiljer sig från 

liknande begrepp som serious games och pervasive games. Serious games är kompletta spel 

med ett annat huvudsyfte än underhållning (”Serious Games,” 2012b). Pervasive games kan 

ses som ett kulturellt fenomen som existerar i skärningspunkten mellan fenomen som 

stadskultur, mobil teknologi, scenkonst, nätverkskommunikation mm, en kombination av 

element från olika kontexter som skapar nya lekfulla erfarenheter (Montola, Stenros & 

Waern, 2009: p.7). Ett exempel på ett sådant spel är ”Assasin”, där spelare efter 

förutbestämda regler (på låtsas) eliminerar varandra i verkliga livet tills endast en segrare 

kvarstår (ibid: pp.3-6).  Se även figur 2 för en konceptuell bild.  

1.2 Syfte 

Jag vill genom min studie klargöra och ge perspektiv på den diskurs som finns kring 

spelifieringsbegreppet idag, dess användningsområden, och genom detta utforska vilket eller 

vilka värden spelifiering potentiellt skulle kunna skapa i projektarbetsformen. För att kunna 

dra slutsatser kring den potentiellt värdeskapande förmågan i spelifiering krävs en förståelse 

för den motiverande förmågan i spel, vilket kommer undersökas i teoridelen av denna 

uppsats. Syftet med min undersökning är att den ska bli ett första steg till förståelse för hur 

spelifiering kan användas för att skapa värde i ett projektsammanhang.  

1.3 Frågeställningar 

Nedan har jag brutit ned problemområdet i konkreta frågeställningar. 

 Hur ser diskursen kring spelifiering ut idag? 

 Hur påverkas individers motivation av spelelement? 

 Hur skulle gamification kunna appliceras för att skapa värde i ett projektarbete i 

synnerhet, och möjligen i arbetslivet i allmänhet? 

2. Forskningsdesign 

För att försöka ge svar åt de frågeställningar som presenterats har ett kvalitativt sätt att 

bedriva undersökningen valts. Syftet med studien är inte att en gång för alla slå fast ett 

begrepps betydelse. ”Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. 

Det centrala blir istället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få en 

djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar (...)” (Holme & Solvang, 1991: p. 14).  

Med detta i åtanke har en kvalitativ forskningsdesign valts ut, för att försöka skapa en 

djupare förståelse av fenomenet spelifiering och speciellt dess tillämpbarhet i en 

projektarbetskontext.      

 För att uppnå det syfte som presenterats har en tvärsnitts-undersökning med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförts med dels en utgångspunkt i Brymans beskrivning 

av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2008: pp.412-446) och dels Kvale & Brinkman’s mer 

utförliga verk om den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkman, 2009). Eftersom 

intervjuerna är semistrukturerade så har det funnits möjlighet att ställa frågorna i en mer 

naturlig följd utefter den riktning som intervjun har tagit, och beroende på vilka faktorer som 

informanterna har lagt vikt vid. Valet av metod har möjliggjort en flexibilitet i användandet 

av frågor, och under de förberedelser som gjorts inför intervjuerna har lämpliga 

uppföljningsfrågor konstruerats i relation till de svar som förutsetts. Detta har presenterat 
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helt andra möjligheter än en strukturerad intervjuundersökning kunnat erbjuda, då detta 

skulle kunnat förhindra utforskandet av intressanta tankar och oväntade vändningar under 

intervjuerna.  Detta möjliggjorde ett bekräftande av de oklarheter som kunde uppstå under 

intervjuerna genom att ställa uppföljningsfrågor i stil med ”När du säger såhär, menar du då 

X?”.      

 Intervjuerna har delvis haft som syfte att klargöra begrepp. Frågorna i begreppsintervjuer 

utforskar innebörden av centrala termer samt deras positioner och kopplingar i ett nätverk av 

begrepp (Kvale & Brinkmann, 2009: pp.168-169). Jag har dels försökt bringa klarhet i 

informanternas syn på vissa begrepp (spelifiering, projektarbete) och dels i hur 

informanterna själva jobbar och förhåller sig till dessa begrepp. Dels har intervjuerna 

fokuserat på hypotetiska frågor kring hur olika typer av lösningar skulle kunna 

implementeras i olika kontexter, varför, varför inte, hur begreppet är kopplat till motivation, 

vilken typ av motivation, och hur detta passar in i olika  kontexter och formeringar. 

 Genom att utgå från den diskurs som finns kring spelifiering, både akademisk och 

kommersiell, samt teorier kring spelmotivation har förhoppningen varit att kunna destillera 

en djupare förståelse för begreppet i sig, och hur spel och motivation hänger samman. 

Genom att användningen av en teoretisk förståelse och problematisering av begreppet 

”projekt” och begreppet ”spelifiering” är förhoppningen att ha kunnat skapa en tillräcklig 

djup förståelse för att kunnat genomföra ett givande utbyte av information med människor 

som haft professionell erfarenhet av båda dessa områden.   

 På grund av studiens begränsade omfattning bör det tilläggas att resultaten bör ses som 

ett första steg i att närma sig förståelsen för hur spelifiering kan användas för att skapa värde 

i ett projektsammanhang. 

2.1 Presentation av informanter 

I Blombergs redogörelse för projektfenomenet kan man skönja en viss klyfta mellan teori och 

praktik (2003). Med det i bakhuvudet så har jag ägnat den här studien åt att undersöka hur 

det fenomen som benämns spelifiering kan ha en värdeskapande roll i ett projektarbete. För 

att göra detta har jag valt ut informanter som jag uppfattat både kan säga någonting om vad 

spelifiering är, vad det kan göra och inte göra, och informanter som kan ge mig insikt om hur 

projektarbete kan se ut i praktiken; vad som är karaktäristiskt för arbetssätten i projekt i stort 

och vilken roll de tror att spelifiering kan ha i detta.  

 Informanternas bakgrund presenteras nedan i den ordning som intervjuerna med dem 

utfördes. Den första informanten (hädanefter informant A) var en man i 50-års åldern som 

arbetade som universitetslektor och hade stor kunskap både kring informatikområdet och 

projektarbete, såväl i praktiken som i teorin. Informant A har bland annat föreläst om 

projekt, och varit involverad i internationella projekt inom universitetsvärlden. Informanten 

valdes ut på basis av tillgänglighet, och ansågs med sin bakgrund kunna ge relevant 

information och intressanta reflektioner kring ämnet.  Informant nummer två (informant B) 

var en man i 30-års åldern och arbetade som art director. Informant B hade en bakgrund 

inom speldesign, och har arbetat med grafiskt design och speldesign i relation till webb och 

reklamkommunikation. Informant B kontaktades pga. sitt presenterade intresse för och 

arbete relaterat till spelifiering.  Den tredje informanten (informant C) var en man i 20-års 

åldern, arbetade som interaktionsdesigner, och hade arbetat med spelifiering. Informanten 

hade en professionell bakgrund inom speldesign, webbutveckling och sociala medier och 

hade ett stort intresse för HCI.  Informanten kontaktades pga. sin professionella erfarenhet 
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av och personliga intresse för spelifiering och design, efter ett tips från informant B. 

Informant 4 (informant D) var en kvinna i 20-års åldern som arbetade som PR-konsult, och 

hade erfarenhet av både ideella och kommersiella projektarbeten, och har arbetat i ett flertal 

olika typer av projekt inom både offentlig och privat sektor. Informanten är utbildad inom 

strategisk kommunikation och PR och har lång erfarenhet av att jobba med utbildningsfrågor 

inom offentlig sektor. Informant D har erfarenhet av ett flertal olika typer av projekt, och 

hade även ett stort intresse av kommunikation, sociala medier, digitala verktyg och ny teknik, 

och kontaktades pga. av både projekterfarenheten, teknikintresset och en viss kunskap kring 

spelifiering. Den femte informanten (informant E) var en man i 30-års åldern och arbetade 

som speldesigner vid ett konsultbolag som arbetade med bland annat spelifiering. 

Informanten var utbildad till spelarkitekt med viss utbildningsbakgrund inom 

kognitionsvetenskap, och hade erfarenhet av att jobba med både digitala och icke-digitala 

spel. Informant E kontaktades pga. att bolagets arbete var relaterat till spel och speldesign, 

och att de uttryckligen hade professionell erfarenhet av arbete med spelifiering. Bolaget 

kontaktades och informant E som skötte den kontakten ställde upp på en intervju. 

 Den sjätte informanten (informant F) i ordningen hade en bakgrund som IT-konsult, och 

arbetade som projektledare för två projekt som konsult för ett mindre IT-bolag. Informanten 

var utbildad systemutvecklare och hade stor erfarenhet av konsultarbete med IT-

infrastruktur. Informant F som var en man i övre 20-års åldern kontaktades pga. sin 

erfarenhet som projektledare i IT-projekt, sin kunskap om informationssystem samt sitt 

personliga intresse för spelifiering, efter ett tips. Den sjunde informanten (informant G) 

kontaktades även han som resultatet av ett tips. Informant G var en man i 30-års åldern som 

arbetade som projektledare för ett globalt IT- konsultbolag, och hade en bakgrund som 

utvecklare och testare, och praktisk erfarenhet av ett flertal IT-projekt. Informanten hade 

jobbat som både programmerare, testare, business analyser, testledare och vid 

intervjutillfället som projektledare. Informant G valdes främst (som resultatet av ett tips) ut 

för att bidra med ett kompletterande perspektiv från en större organisation, då de andra 

informanterna med erfarenhet av projektarbete främst hade jobbat med mindre omfattande 

projekt i mindre organisationer. 

2.2 Datainsamlingstekniker 

2.2.1 Tidigare forskning 

För att kunna skapa en förståelse kring begreppet spelifiering har den fria encyclopedin 

wikipedia använts som en första startpunkt för en förklaring av begreppet. Utifrån länkar 

därifrån tog utforskandet av begreppets närvaro vid; på webben, genom olika webbplatser, 

googlingar, och följandet av olika länkar mellan bloggar som sprider information om 

spelifiering. En sökning av ’gamification’ på adlibris (http://www.adlibris.com)  genomfördes 

i ett tidigt skede, vilket resulterade i en beställning av de böcker som hade gamification som 

en del av titeln1. Ett antal sökningar på begreppet och relaterade begrepp (exempelvis serious 

games, pervasive games) i EBSCOs (http://search.ebscohost.com) artikeldatabas 

genomfördes. En del artiklar har även funnits genom Gamification Research Network 

(http://gamification-research.org/). Referenser i de källor som uppfattats som relevanta har 

                                                        
1 Vilka var ”Gamification by design (Zichermann, 2011) och Gamification (Hunter 2011), vilket visade 
sig vara en samling wikipediaartiklar relaterade till gamification marknadsförd som en bok, och 
användes därför inte).  

http://www.adlibris.com/
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även undersökts vidare och använts då de uppfattas som relevanta eller användbara . En del 

litteratur som användes var känd sedan tidigare.  

2.2.2 Intervjuer 

För en beskrivning av informanterna, se 2.1.  Den första ansatsen till datainsamling var att 

skapa en fokusgrupp där syftet var att diskutera gamifications potentiella värdeskapande 

förmågor tillsammans med projektledare från IT-branschen. En blogg skapades, med en 

inbjudan till ett antal människor från IT-branschen att delta. Intresset vad dock svalt, men 

kontakt togs med en informant med erfarenhet av projektarbete och IT-branschen. 

Fokusgruppsupplägget med viss modifiering användes under denna första intervju. 

Upplägget var att informanten först hade sett en introduktionsfilm till ett 

projektplaneringsverktyg, Red Critter Tracker, (RTC), ett program som använder sig av 

tekniker som är ”typiska” för diskursen (RedCritter Corp, 2o12). Programmet valdes ut 

eftersom det på ett tydligt sätt knyter an till projektarbeten, och för att få andra liknande 

lättillgängliga och lättpresenterade program hade upptäckts vid det tillfället, och för att det 

fanns en kort introduktionsfilm som presenterade programmet på ett sätt som gjorde att 

potentiella deltagare skulle kunna få informationen kring det hyfsat snabbt, istället för att 

avskräckas över att behöva lägga ned mycket tid på förberedelser.  Informanten hade sett 

filmen, och jag visade ett fåtal skärmdumpar från programmet. Sedan berättade jag kort 

kring hur jag uppfattade den ”typiska” diskursen kring spelifiering, i alla fall element som jag 

uppfattat i många av de kommersiella exempel av spelifiering som hittats på nätet, och en 

kort sammanfattning av det sätt på vilket spel påverkar hjärnan, utifrån en presentation där 

Chatfield (2010) pratar om hur spel belönar hjärnan. Denna presentation valdes ut för att 

den uppfattades som en bra sammanfattning av spel och motivation utifrån de källor om 

detta som tidigare undersökts, och för att skapa en lättförståelig koppling till vilka potentiellt 

värdeskapande effekter som finns hos spel, för att ge informanterna (informanten i det här 

fallet) en idé kring varför man ens ska överväga att använda spelifiering2. Utifrån detta 

ställdes sedan frågor kring dels hur informanten såg på programmets potentiella 

värdeskapande förmågor, i vilka kontexter denne trodde att spelifiering skulle kunna fungera, 

en del frågor kring projektarbete i sig, en del frågor kring typiska steg i projektarbeten och 

hur dessa eventuellt skulle kunna spelifieras, och en del frågor och spekulerande kring olika 

användningsområden för spelifiering. Intentionen var att ungefär i mitten av den utsatta 

tiden visa en video (Pink, 2009) som ansågs ta upp ett av problemen som uppfattades som 

sammankopplat med implementeringen av någon slags spelifieringslösning i ett 

arbetssammanhang, nämligen frivilligheten, men då informanten kom in på och tog upp 

detta problem själv ansågs det inte nödvändigt.   

 Efter den första intervjun reviderades den intervjuguide som använts så att frågorna som 

använts för utforskandet av området kompletterades med mer raka frågor kring olika 

begrepp. Kvale & Brinkmanns planering av en intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann 

2009: pp.115-137) användes som underlag. Tematiseringen av frågorna hade tidigare utgått 

från frågeställningarna, men var mer knutna till olika faser och områden i projektarbeten, 

där det var tänkt att informanterna utifrån den information som presenterades kring 

spelifiering själva delvis skulle kunna tänka sig hur spelifiering skulle kunna appliceras på 

                                                        
2 Om man inte kan se poängen med vilka positiva effekter som spel kan ge, hur ska man då kunna 
förstå varför gamification, som handlar om att använda mekaniker och element av spel, ska ge något? 
Det var baktanken med att använda denna presentation. 
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olika sätt. Upplägget på intervjun förändrades så att frågorna utgick ”direkt” från 

frågeställningarna, och delades upp i tre teman. Det första, ”Gamification diskurs”, var 

knutet till frågor kring hur informanterna uppfattar vad gamification är och inte är (speciellt 

inriktat mot informanter som haft tidigare erfarenhet av spelifiering) och lite olika 

problematiska frågor kring implementering. Det andra temat ”motivation/värde” var kopplat 

till olika frågor kring spelifierings förmåga att skapa olika sorters värde, och hur det är 

kopplat till motivation (både yttre och inre motivation), samt en del frågor kring hur 

spelifierade system kan vara fortsatt intressanta över tid, hur man kan mäta ”mjuka” värden 

som engagemang, hur man kan skapa inre motivation med yttre belöningar, med mera. Det 

tredje temat ”Projektarbete/arbete” var knutet till frågor om spelifierings applicerbarhet i 

olika typer av arbetsmiljöer och kontexter, hur det lämpar sig för olika typer av 

arbetsuppgifter, hur yttre belöningar påverkar utförandet av vissa arbetsuppgifter, samt olika 

problem som kan uppkomma i projektarbeten.    

 Den andra intervjun genomfördes med informant B över telefon, och fokuserade på 

gamificationbegreppet, dess definition, kopplingen till motivation, dess potential i olika 

kontexter, problem och svårigheter med olika spelifieringsimplementationer. Intervju 

nummer tre genomfördes med informant C över skype. Intervjun var fokuserad på 

definitionen och en problematisering av gamificationbegreppet, vad som kännetecknar spel 

och speldesign, hur spelifiering är kopplat till motivation, spelifierings värdeskapande 

förmåga, begreppets potential i olika kontexter, problem och svårigheter, och användningen 

av begreppet i framtiden. Frågorna under intervjuerna ett och två var likartade och 

fokuserade på liknande områden. Eftersom informant B och C båda var insatta i begreppet 

sedan tidigare behövdes ingen ”briefing”. Intervju fyra genomfördes med informant D på ett 

café och spelades in. Mycket skrän i bakgrunden försvårade transkriberingen, men i princip 

allt gick att höra. En kort genomgång av begreppet föreskred intervjuns början, utifrån den 

uppfattning av begreppet som hade erhållits vid det tillfället; dock med fokus på den mer 

kommersiella och i min mening lättförståeliga presentationen av begreppet, med exempel på 

kända implementeringar som foursquare, och även en genomgång av RTC. Intervjun 

fokuserade på informantens erfarenhet av projektarbete, vad som karaktäriserar projekt i 

praktiken; projektledarens roll, utförandet och planerandet av projekt, projektmodeller, 

verktyg, olika typer av projekt, men även informantens syn på hur spelifiering skulle kunna 

passa in i allt detta och skapa någon slags värde. Den femte intervjun genomfördes över 

skype med informant D. Intervjuns upplägg liknade det i intervju ett och två; samma ämnen 

behandlades, men mer fokus låg på implementeringen i ett projektsammanhang än under 

intervju ett och två. Ljudupptagningen var vid vissa tillfällen väldigt dålig, men gick inte att 

påverka. Några få delar av intervjun kunde inte användas pga. det, men i de flesta fall kunde 

sammanhanget ändå urskiljas, och följdfrågor ställdes i de flesta fall det centrala inte kunde 

uppfattas. Den sjätte intervjun genomfördes över skype med informant F. Innan intervjun 

hade informanten blivit ombedd via mail att se introduktionsvideon till och kika på RTC. Ett 

antal rekommendationer till mer information om spelifiering hade inkluderats och beskrivits 

i mailet som tips, men ingen av dessa förutom RTC hade undersökts av informanten innan 

intervjun. Intervjuns fokus låg på informantens erfarenhet av projektarbete, vad som 

karaktäriserar arbetet i projektarbeten, hur informanter hanterar olika typer av problem som 

dyker upp, och informantens perspektiv på hur spelifiering skulle kunna användas i 

projektarbeten. Den sjunde intervjun genomfördes över telefon med informant G. 

Informanten hade fått samma instruktioner inför intervjun som informant F. Intervjuns 
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fokus låg på projektarbete i det företag som informanten jobbar vid; vad som kännetecknar 

projektarbete i organisationen, gruppsammansättningar, förhållningssättet till 

projektmodeller och verktyg, hur motivationsinitiativen ser ut idag, samt hur informanten 

tänkte sig att spelifiering skulle kunna användas i projektarbete med utgångspunkt i RTC och 

företaget i fråga.  

2.2.3 Tekniska hjälpmedel 

För att spela in den första intervjun användes en digitalkamera med 

videoinspelningsfunkton. Intervjun spelades även in med en diktafon, men kameran fick med 

ljudet så pass bra att enbart den inspelningen användes för transkription. Vid all 

texthantering användes Microsoft Word. Den andra intervjun spelades in med en app på en 

androidtelefon och transkriberades direkt från den resulterande ljudfilen på telefonen. 

Intervju nummer tre genomfördes via Skype (http://www.skype.com/) och spelades in med 

’mp3 Skype Recorder’ (http://voipcallrecording.com/) på datorn. Den resulterande ljudfilen 

transkriberades med hjälp av programmet Transcribe (www.seventhstring.com/), ett 

program som underlättar transkriberingen, vilket därefter användes vid transkriptionen av 

de övriga intervjuerna. Under den fjärde intervjun som utfördes ansikte mot ansikte 

användes androidappen Röstmemo för inspelning, varefter ljudfilen överfördes till datorn 

där den kunde transkriberas. Intervju fem och sex som utfördes över Skype spelades in på 

samma sätt som den tredje. Den sjunde intervjun som genomfördes över telefon spelades in 

med androidappen auto call recorder, varefter en procedur följde som liknade den som 

efterföljande intervju fyra. Transkriptionerna kodades och analyserades med hjälp av 

MAXQDA (http://www.maxqda.com/). 

2.3 Forskningens trovärdighet 

Tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är 

begreppen reliabilitet, validitet och reproducerbarhet. Hög reliabilitet innebär att en studie 

får likvärdiga resultat om den utförs på nytt.  Validitet går ut på en bedömning av om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Validitet brukar delas 

in i intern validitet, ”vilket handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 

förhållande mellan två eller flera variabler är hållbart eller ej” (Bryman 2008: p.50) och 

extern validitet, vilket handlar om huruvida resultaten kan generaliseras utanför 

undersökningens kontext. Ett tredje bedömningskriterier är reproducerbarhet; om 

undersökningen går att återskapa av andra forskare (Bryman 2008: pp.49-51).  

 Inom kvalitativ forskning förhåller man sig inte på samma sätt till dessa begrepp som 

inom kvantitativ forskning, och i Bryman föreslås några alternativa begrepp för att bedöma 

undersökningars kvalitet. Istället för replikerbarhet används pålitlighet, som innebär 

tydlighet i forskningsprocessens alla faser, noga redogörelser för val av personer, 

problemformulering, etc (Bryman 2008: pp.352-356). För att försäkra sig om kvalitén kan 

man använda kollegor som granskare. I denna undersökning har jag haft hjälp av min 

handledare på institutionen för informatik vid Umeå universitet. Två motsvarigheter till 

intern och extern validitet inom kvalitativ forskning kallas trovärdighet och överförbarhet. 

För att försöka svara mot en högre trovärdighet har jag under intervjuerna försökt försäkra 

mig om att saker som respondenterna har tagit upp har uppfattats korrekt, och även delget 

respondenterna hur vissa avsnitt har uppfattats, för att få deras åsikter om tolkningen, och 

korrigerat den vid behov. För att få en högre överförbarhet inom kvalitativ forskning kan täta 

http://www.maxqda.com/
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beskrivningar av den kultur som studeras användas, vilket sedan kan användas av andra 

forskare för att avgöra hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman, 2008: 

pp.354-355). För att försöka göra studiens överförbarhet bättre har jag dels läst kring och 

försökt beskriva projektarbetets form och problematik, och dels försökt få med dessa 

beskrivningar under intervjuerna. Eftersom projektarbeten sker i många former och 

kontexter blir det dock svårt att göra en tät beskrivning av alla möjliga kulturer som kan 

existera kring projektarbeten.   

2.3.1 Trovärdighet i intervjuutskrifterna 

Utskrifterna från intervjuerna är konstruktioner av muntligt samtal till skriven text. Denna 

konstruerade natur framträder när vi ser närmare på dess reliabilitet och validitet. Vad gäller 

reliabiliteten så handlar det om att man verkligen har fångat det som sagts, och lyckats återge 

meningen på ett korrekt sätt; dels genom att ha uppfattat vad som har sagts, och dels genom 

att återge det på ett sätt som inte förändrar meningen (Kvale & Brinkmann 2009: pp.200-

201). Jag har under transkriptionsprocessen försökt att skriva på ett sätt som liknar 

talspråket, och försökt hålla mig så nära till de som faktiskt har sagts som möjligt i mån av 

tid. Jag har inte använt mig av de utskriftskonventioner som presenteras i Kvale & 

Brinkmann pga. tidsbrist, och för att intervjuerna inte främst har fokuserat på 

meningsskapande (2009: pp.217-235). Jag har använt mig av kommatecken för att beteckna 

kortare pauser, två punkter efter varandra för att beteckna längre pauser, versaler för att 

beteckna ett ord som sagts högre, streck för att beteckna ett särskilt betonat ord, klamrar; [] 

för att lägga in om något varit ohörbart från min inspelning, och parenteser för övrigt, 

exempelvis (skratt).      

 Att fastställa intervjuutskriftens validitet är mer komplicerat, då det inte finns någon sann 

objektivt omvandling från muntlig till skriftlig form, men Kvale & Brinkmann menar att 

genom att fokusera på ”verkligheten som en språklig konstruktion, på meningens 

kontextualitet och kunskapens ursprung i övergångar och brytningar leder till ökad 

känslighet för det ofta försummade utskriftsstadiet” (Kvale & Brinkmann 2009: p.203). De 

åtgärder som beskrivs ovan ses som åtminstone en viss medvetenhet om språkets nyanser, 

men utöver det har inga explicita åtgärder vidtagits för att försäkra att intervjuutskrifterna 

håller en hög validitet.  

2.3.2 Trovärdighet i analysen 

I Granheim & Lundman (2004) presenteras tre kriterier för bedömning av undersökningar 

utförda med innehållsanalys; trovärdighet, beroende och replikerbarhet. Trovärdighet av ser 

dels forskningsfokus, huruvida data och processer adresserar forskningens fokus, att välja 

relevanta informanter för det som undersöks, och en lämplig datainsamlingsmetod.  

Beroende handlar delvis om att se till att kodningen utförs likvärdigt om ett flertal forskare 

arbetar på samma studie, och att ta hänsyn till instabilitetsfaktorer; förändringar i datan över 

tid och förändringar i forskarens beslut under analysprocessen. Replikerbarhet innebär att 

resultaten kan överföras till andra kontexter och/eller grupper. Detta kan försäkras genom 

täta beskrivningar av kultur, kontext, val av relevanta informanter, datainsamling och 

analysprocess. (Granheim & Lundman 2004).  
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2.4 Urvalsmetod 

Urvalsmetoden var målstyrd, intentionen var att nå människor med erfarenheter av antingen 

spelifiering och/eller projektarbeten. Eftersom detta är ett icke-sannolikhetsurval så kan man 

inte möjliggöra en generalisering till en population. Personerna har istället valts ut för att de 

har upplevts som relevanta för att förstå den företeelse som jag undersöker (Bryman 2008: 

p.293). Urvalet har varken varit renodlat teoretiskt eller ett snöbullsurval utan har innehållit 

element av båda. Ett par av intervjupersonerna har rekommenderats av kontakter  som visste 

vilken typ av människor som  var av intresse att intervjua, några uppmärksammades genom 

den litteraturgenomgång jag ägnade mig åt, där de framstod som kunniga inom det området 

jag intresserar mig för, och en var resultatet av ett tips från en annan informant.  

 Respondenterna kontaktades via mejl eller telefon innan intervjun och fick 

undersökningens syfte beskrivet i korthet (förutom en av informanterna som blev informerad 

ansikte mot ansikte). Inför den planerade fokusgruppen sammanställdes en inbjudan med 

länkar till en introduktionsfilm för projektplaneringsverktyget RTC (se ovan). Utifrån att 

verktyget verkade mest lämpat för projektarbeten inom systemutveckling, så låg fokus på att 

kontakta projektledare med den typen av erfarenhet, pga. att de ansågs ha lättare att kunna 

tänka och relatera till värdet och implementeringen av programmet. Målgruppen ansågs dock 

för liten för att intressera ett tillräckligt antal intresserade, så den breddades till att även 

inkludera projektledare som jobbade i andra typer av projekt (projektplaneringsverktyget 

skulle teoretiskt sätt också kunna användas vid alla typer av projekt). Den målgruppen, och 

människor som på något sätt jobbat med spelifiering var de som kontaktades.  

2.5 Forskningsetik 

De fyra huvudkrav som presenteras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (n.d.) har använts som vägledning i de 

forskningsetiska frågor som uppkommit. De fyra allmänna kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet handlar om 

att de som berörs av forskningen skall informeras om dess syfte. Inför intervjuerna har 

studiens syfte klargjorts för informanterna, både i de mail och telefonsamtal som föranlett 

intervjuerna, och som en introduktion under intervjuerna. Det andra kravet handlar om att 

deltagandet skall vara frivilligt; alla som deltagit i intervjuerna valde själva att medverka, och 

har åtminstone inte medvetet pressats till att svara på frågor. Konfidentialitetskravet handlar 

om att uppgifterna om undersökningens deltagare skall ge största möjliga konfidentialitet 

och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I mina transkriptioner av 

intervjuerna framgår ingen personlig information om informanterna eller var de jobbar, och 

informanternas  personuppgifter finns inte lagrade någonstans där obehöriga kan komma åt 

dem. Informanterna har även informerats om att de uppgifter som de lämnat under 

intervjuerna inte kommer att kopplas till deras person i min rapport, att de helt enkelt 

kommer att vara anonyma. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast 

får användas för forskningsändamål. Det finns inga intentioner till att använda dem i något 

annat syfte. 

2.6 Dataanalys 

Analysen av intervjumaterialet har skett genom innehållsanalys, en metod för att om används 

för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, däribland intervjuer som i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
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det här fallet (”Innehållsanalys,” 2012). Enligt Granheim & Lundman (2004) karaktäriseras 

processen av en flerfaldig genomläsning av materialet för att få en helhetskänsla för detta. 

Separata distinkta meningar eller fraser delas in i enheter, och kondenseras i syfte att kortas 

ned, men bör fortfarande behålla sin kärna av betydelse. Dessa kondenserande 

meningsenheter kodas och grupperas i kategorier, som avspeglar intervjuernas centrala 

budskap. Grupper av kategorier kan utgöra teman, som kan utgöra basis för en tolkning av 

materialet på en högre abstraktionsnivå. Innehållsanalysen kan både behandla det manifesta 

innehållet, det mer textnära innehållet representerat i koder och kategorier, och ett latent 

innehåll, vanligen representerat i teman (Granheim & Lundman 2004).   

 Under själva kodningen kondenserades meningarnas kärnbetydelse till koder, och 

sorterades in i en första kategorisk indelning i något av de tre teman som jag använt under 

mina intervjuer: gamiciation, projekt och motivation. De koder som hamnade utanför dessa 

kategorier hamnade i kategorin ”övrigt” eller i kategorin ”informanter”. Den kategorin 

innehöll information relevant för informantens bakgrund eller dylikt. Efter kodningen av 

varje intervju så sorterades de koder som fanns i respektive tema om möjligt in i 

underkategorier. Ett exempel på en transkriberad mening: ”Ja det är ju oftast kan det ju va, i 

många fall kan det ju var vissa personer är inte tillräckligt tekniskt avancerade, så att de 

kan inte, eller att det är fel på, att de inte kommer åt(…)”. Meningens betydelse kondenseras 

till ”Problem med att få med sig användare – vana” och stoppades in i kategorin 

”gamification”. Meningen kategoriserades sedan in i kategorin ”problem med gamification” 

efter att fler koder som relaterade till detta hade skapats och utgjort grunden för att en sådan 

kategori skulle skapas, och kategoriseras senare in i underkategorin ”användare utanför 

systemet” efter samma procedur.  

3. Teorier och tidigare forskning 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra och exemplifiera hur begreppet spelifiering 

definieras och används, med exempel och definitioner i litteraturen och på nätet, och även 

hur dessa kan skilja sig åt, främst hur begreppet presenteras på ett olikartat kommersiellt och 

akademiskt vis. Jag kommer att redogöra för vad som konstituerar ett spel, och tidigare 

forskning kring hur spel motiverar och engagerar människor, både i teorin och kring hur 

begreppet framställs i kommersiella syften.    

 Jag kommer även att redogöra för litteratur kring projektarbete, hur den ”typiska” 

diskursen kring projektarbete kan se ut, och ett mer problematiserande perspektiv i 

Blombergs mikrosociologiska organisationsperspektiv. 

3.1 Spelifiering som begrepp 

3.1.1 Allmänna och ordboks- definitioner av spelifiering 

Spår av användning av begreppet finns på nätet sen 2004, men begreppet blev populärt först 

runt 2010 (Gamify Inc, 2012). Uppkomsten av begreppet spåras till den digitala 

medieindustrin och den första dokumenterade användningen till 2008 (Deterding et al. 

2011). Gamification används sedan september 2010 av marknadsförare och managers på 

webbplatser för att  uppmuntra ett önskat kundbeteende. I början av januari 2011 inträffade 

den första konferensen kring gamification som hölls av Gamification.co (”Gamification,” 

2012). Efter det har termen blivit mer eftersökt på internet (Google Trends, 2011). Det finns 
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ett flertal definitioner av begreppet. På engelska wikipedia beskrivs gamification som 

användandet av speldesign tekniker, speltänkande och spelmekanik för att förbättra icke-spel 

kontexter. Gamification appliceras vanligtvis på icke-spel applikationer och processer för att 

uppmuntra folk att använda dem, eller för att influera sättet på vilket de används. 

Gamification används genom att göra teknik mer engagerande, genom att uppmuntra 

användare att utföra sysslor som de vanligtvis ser som tråkiga, som att besvara enkäter, 

shoppa, göra deklarationen, eller läsa på webbsidor (Wikipedia 2012a, min övers.). 

Gamification.org rymmer flera definitioner. Den ”typiska” definitionen är ”införseln av spel 

design tekniker och spelmekanik och/eller ”game style” (som definieras som spel element, 

konst stil, kultur eller mer). Definitionen är medvetet bred för att stödja de många 

användningarna av ordet utanför en affärsmässig kontext. Andra definitioner är 

”gamification är användningen av spel designs tekniker och spelmekaniker för att lösa 

problem och engagera publiken” och ”helt enkelt: termen refererar till inkorporerandet av 

spelelement och mekaniker i icke-spel webbsidor och mjukvara”. (Gamification Wiki, 2012, 

min övers.) Dessa mer allmänna och breda definitioner har gemensamt att spelifiering 

handlar om att man inkorporerar tänk och/eller mekaniker från spelvärlden i något 

sammanhang för att skapa någon slags positiv effekt. Oxfords Onlineordbok definierar 

termen ännu bredare; ”the application of typical elements of game playing (e.g. point 

scoring, competition with others, rules of play) to other areas of activity, typically as an 

online marketing technique to encourage engagement with a product or service.” (Oxford 

University Press, 2012). Här handlar det i likhet med definitionen på gamification.org om att 

plocka in någonting i princip ”spelrelaterat” i något sammanhang för att benämna det 

spelifiering, men exemplifierar med hur spelifiering oftast används i ett kommersiellt syfte. 

3.1.2 Kommersiella definitioner och framställningar av spelifiering 

De kommersiella framställningarna av spelifiering fokuserar ofta på hur begreppet kan 

användas för att engagera användare och lösa olika typer av problem.  Ett exempel på detta 

är företaget Bunchball (http://www.bunchball.com), som i sitt Whitepaper ”Enterprise 

Gamification, the Gen Y Factor” definierar spelifiering som appliceringen av karaktäristik 

från spel i icke-spel kontexter, som i arbetet, för att kunna engagera och motivera, och 

förtydligar ”to be absolutely clear, I’ts about framing work in the language and metaphors 

of gaming, with the goal of engaging and motivating your employees. This is a requirement 

for Gey Y, but is effective for all demographics” (Bunchball Inc, 2012, p.5). I Zichermann och 

Cunningham(2011) presenteras en bred definition av spelifiering. Zichermann3 påpekar att 

spelifiering kan betyda många olika saker för många olika människor, från att tillverka spel 

för at marknadsföra produkter och tjänster till att skapa virtuella 3D-världar för att driva på 

beteendeförändringar, eller för att tillhandahålla en metod för att träna användare i 

komplexa system, och menar att alla har rätt; ”They are all correct. Gamification brings 

together all the disparate threads that have been advanced in games for nongaming 

contexts. In this way, we unite concepts such as serious games, advergaming, and games-

for-change into a cohesive worldwiev that’s informed by the latest research into behavioral 

psychology and the success of social games. For our purposes, we will define the term 

                                                        
3 Zichermann kan ses som en representant för det kommersiella synsättet på begreppet gamification 
och beskrivs bland annat som ”gamification thought leader” troligtvis av sig själv, eftersom han är en 
av upphovsmännen bakom siten där beskrivningen finns (The Gamification Corporation, 2012b), 
ordförande för gamification summit, ett slags ”toppmöte” kring gamification som Gamification Co är 
värd för,  och som inflytelserik ”guru” på området (Beresford, 2012).  
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gamification as follows: The process of game-thinking and game mechanics to engage 

users and solve problems” (Zichermann och Cunningham, 2011, p.xiv). Boken kan ses som 

ett försök att sprida en mer kommersiell och ogrundad i forskning syn på spelifiering, då 

boken dels används för att marknadsföra Zichermanns site, gör reklam för Badgeville 

(http://www.badgeville.com), en kommersiell aktör som arbetar med spelifiering, och i 

princip helt saknar källhänvisningar till tidigare forskning och de koncept kring motivation 

och spelmekaniker som Zichermann redogör för, samt saknar bibliografi. På gamification.co, 

där Zichermann är en av upphovsmännen presenteras spelifiering som ”a dynamic and 

exciting industry that brings together game mechanics and marketing to create 

engagement and solve problems.”(The Gamification Corporation, 2012). En sammanfattad 

syn på hur många kommersiella aktörer uppfattar spelifiering är att man använder sig av 

spelmekaniker för att förändra en digital tjänst eller webbsida för att engagera användare i 

vissa beteenden, eller locka användare till tjänsten. Ett exempel på detta är Badgeville, som 

beskriver spelifiering som en modern affärsstrategi som använder beprövade tekniker från 

social gaming för att mäta och influera användares beteende (Badgeville, 2012). Ett annat 

exempel som nämnts ovan är Bunchball, som likt Badgeville erbjuder en mjukvaruplattform 

med inslag av spelmekanik för att bland annat skapa mer meningsfulla och trevliga 

erfarenheter för dess användare (Bunchball Inc, 2012b). 

3.2 Akademiska framställningar av spelifiering 

Trots att fenomenet spelifiering ganska nyligen har fått uppmärksamhet från forskarhåll 

existerar det verk som erbjuder en definition av begreppet. I Deterding et al. (2011) ses 

”gamification” som en summering av den stora mängd mjukvara som tar inspiration från 

datorspel. Trenden är dock kopplad till en bas av existerande koncept och forskning inom 

HCI (human computer interaction) och spelstudier, som exempelvis serious games, alternate 

reality games och playful design. Baserat på forskningen föreslås definitionen av gamification 

som ”the use of game design elements in non-game contexts” (Deterding 2011: p.9, min 

övers.), den definitionen packas upp och beskrivs nedan i detalj. Förutom den akademiska 

definition som framförs av Deterding et al (2011) och den som presenteras av Groh (2012)4, 

så finns ytterligare minst en definition presenterad i Houtari och Hamari, 2011.5  

3.2.1 En distinktion mellan lek och spel 

Deterding et al. undersöker det historiska ursprunget till gamification i relation till 

föregångare och liknande koncept. Det föreslås att spelifierade applikationer ger insikt i nya 

”spelfulla” (gameful) fenomen, som kompletterar ”lekfulla” (playful) fenomen. (Deterding et 

al. 2011, p.9 min övers.). Deterding redogör för hur uppfattningen om att user interface 

design kan informeras av andra designpraktiker har en rik tradition inom HCI, och att det 

finns tidigare forskare tidigare studerat sådana ”hedonistiska attribut” och ”motiverande 

brukskvalitéer” hos ”angenäma produkter” och döpt fältet till ”funology – vetenskapen om 

njutbar teknologi” (Deterding et al. 2011: p.10 min övers.). Andra forskare har utforskat 

”lekfullhet” (playfulness) som en eftersträvansvärd erfarenhet eller sätt att interagera, och 

har försökt att designa för det. I Groh (2012, 39 min övers.) separeras begreppen ”game” och 

”play”. Groh använder Caillois konceptuella modell som placerar in paidia (lek) och ludus 

                                                        
4 Groh (2012) bygger i stort på Deterding et al (2011).  
5 Se Appendix A 

http://www.badgeville.com/
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(spel) inom ett kontinuum av lekfulla aktiviteter. Paidia karaktäriseras av fri-form, 

expressivitet och improvisation, och ludus karaktäriseras av regelbaserat spel med fastställda 

mål (Caillois, översatt av M. Barash, pp.141-148). Spelelement som används de används i 

diskursen kring gamification har att göra med gaming, ludus med enbart lite utrymme för 

playing (Groh 2012: p.39).  

3.2.2 Gamefulness – en ”spelfull” mentalitet 

Jane McGonigal6 har introducerat termen ”gamefulness” som en slags motpart eller 

komplement till playfulness. I en presentation vid GDC 2011 presenterade McGonigal 

gamefulness som att ha ”the spirit of a gamer, someone who is optimistic, curious, 

motivated, and always up for a tough challenge”. McGonigal7 beskriver termen som mer 

specifik för den typ av mentalitet som gamers som till skillnad från en mer ”lekfull” (playful) 

är mer motiverade, fokuserade, koncentrerade och allvarliga i vad de vill åstadkomma. 

Termen är lik playful, men mer representativ för hur en gamer är. (McGonigal 2011b, citatet 

kommer 07.21).      

 I Deterding et al. (2011) ses gamefulness som utmärkande för kvalitéerna hos gaming, och 

inringar således ett sammanhållet fenomen som är både distinkt och som hittills inte har fått 

särskilt mycket fokuserad uppmärksamhet, vilket ger ett meningsfullt område att applicera 

”gamification” på.  Genom att systematisera terminologin kan man skilja på gamefulness 

som en empirisk och beteendemässig kvalitet, gameful interaction – artefakter som inbjuder 

till8 den kvalitén, och gameful design; att designa för gamefulness, vanligtvis genom att 

använda speldesignselement. Deterding et al. ser också gamification som nödvändigtvis 

analytiskt skiljt från ”playfulness” eller ”playful design”, detta är så att säga den nya med 

spelifierade applikationer. I praktiken kan man anta att dessa ofta orsakar lekfulla beteenden 

och sinnelag. Gamification kommer oftast att sammanfalla med gameful design som det är 

definierat ovan. Den mest troliga strategin för att designa för gamefulness är att använda 

speldesigns element, och det mest troliga målet med att använda speldesign element är just 

gamefulness.  Analytiskt inramar både gameful design och ”gamification” samma typ av 

fenomen, men genom olika avsiktliga egenskaper: som en design strategi av att använda 

speldesigns element, och som ett design mål genom att använda gamefulness eller gameful 

design (Deterding et al. 2011: p.11).   

3.2.3 En problematisering av ”game elements” 

I Deterding et al. (2011: p.9) definieras som ovan nämnt spelifiering som användandet av 

speldesigns element i icke-spel kontexter. Även fast majoriteten av de nuvarande exemplen 

på spelifiering är digitala bör termen inte begränsas till digital teknologi; både för att 

sammanfallandet av media och ubikvitära system i allt högre grad suddar ut gränsen för det 

digitala och icke-digitala, och för att spel och speldesign också är transmediala kategorier 

(Deterding et al. 2011: p.11).     

 Till skillnad från ”serious games”, som är ett spel designat för ett annat syfte än 

underhållning (”Serious Games,” 2012) använder gamification element från spel. I serious 

                                                        
6 Jane McGonigal är speldesigner, forskare och författare, har varit med i utvecklingen av ett flertal 
spel och skrivit boken ”Reality is broken: why games makes us better and how they can change the 
world”. För mer information se hennes webbplats, http://janemcgonigal.com/meet-me/  
7 McGonigals syfte med gameful design är att skapa plattformar och erfarenheter som möjliggör 
känslan av gamefulness i ”verkliga livet” – att spelen sträcker sig utanför ett visst medium.  
8 Min översättning av engelskans affords. 

http://janemcgonigal.com/meet-me/
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games är målet att lösa problem, träna, undersöka eller upplysa användarna (C. Abt 1970, se 

Groh 2012: p.40). Groh menar att distinktionen mellan vad syftet med spelet är kan vara 

personlig, social och subjektiv och beror på individens perceptioner och regler. Det är inte 

alltid tydligt om en grupp använder eller spelar en applikation som exempelvis foursquare 

(Groh, 2012: p.40).9 Deterding et al. har också hittat ökat erkännande för att en definition av 

spel måste gå bortom en spelartifakt för att inkludera situerade och socialt konstruerade 

meningar för att hantera där aspekterna spel och användning blandas. (Deterding et al. 2011: 

p.11). Detta gör att vi måste se de tekniska såväl som de sociala elementen i spel, och att de 

tekniska elementen i spel bör ses som att de inbjuder till ”spelfulla” tolkningar och regler 

snarare än att vara spelfulla (Groh, 2012: p.40, min övers. och kursivering).   

 Att definiera vad som är ett spelelement kan vara problematiskt. Å ena sidan kan man 

använda sig av definitionen att alla element som finns i något spel går att betrakta som 

spelelement, eller som enbart de element som är unika för spel. Ingen av de definitionerna är 

särskilt användbar då de gör konceptet antingen gränslöst eller tomt.  Deterding et al föreslår 

att spelelement bör beskrivas som de element som är karaktäristiska för spel – element som 

återfinns i många, men inte nödvändigtvis alla spel, som lätt associeras till spel, och som 

spelar en signifikant roll för spelets totala upplevelse. Deterding et al. menar dock att då detta 

är en tumregel och att vad som karaktäriserar ett spel är öppet för debatt (Deterding et al. 

2011: p.12). Sebastian Deterding10 kommenterar problematiken i en bloggpost; så länge man 

har ett ”helt” spel så går det bra att analysera och separera det till element, eller 

förutsättningar, men att prata om dem som element är bara förnuftigt om man pratar om 

dem i relation till det spelet, eller i relation till speldesign. Därför används det 

Wittgenstenianska konceptet ”family recemblances”11  (Gamification Research Network, 

2o12b, Comments, para. 10).  Deterding et al. menar att det inte är nytt att använda element 

från spel för ett annat syfte, utan att det finns en lång tradition av att använda spelkontroller 

som indata för andra syften inom HCI. För att kunna skapa en konceptuell och terminologisk 

klarhet så föreslår Deterding et al. att termen ”gamification” reserveras för att beskriva 

användningen av speldesign och inte av de spelbaserade tekniker och praktiker som återfinns 

i ett bredare perspektiv. Utifrån en genomgång av litteraturen kring spel och gamification så 

identifierar Deterding et al. speldesign element på varierande abstraktionsnivåer, och 

föreslår att alla dessa nivåer bör inkluderas i definitionen.12 I Tabell 1 presenteras dessa 

nivåer ordnade från konkret till mer abstrakt; interface design patterns, game design 

                                                        
9 I Cramer et al. presenteras några utvalda framväxande sociala konflikter kring platsdelningstjänster 
som foursquare, exempelvis hour poängjakten kan skapa störande moment för andra användare, vem 
som har rättighet att ”äga” en plats, (i foursquare blir den som loggat in oftast på en plats de senaste- 
två månaderna ”Mayor”, en visuell statussymbol synlig för andra foursquareanvändare) eller när det är 
lämpligt att logga in (2011).  
10 Sebastian Deterding är en av författarna av ”From game elements to Gamefullnes: Defining 
”Gamification”, designer, och forskar kring persuasive och gameful design. För mer information om 
Deterding, se http://codingconduct.cc/About 
11 Ludwig Wittgenstein, Österikisk-Brittisk filosof, adresserade ordet ”game” i sin Philosophical 
Investigations, där han demonstrerade att spelelement som regler, lek  och tävlan alla misslyckas med 
att definiera var spel är på ett lämpligt sätt. Han drar slutsatsen att människor applicerar termen 
”spel” på en mängd olika aktiviteter, som är knutna till varandra på ett sätt som man kan kalla ”family 
recemblences” (”Game,” 2012). 
12 Denna modell skiljer på gränssnitts- och designmönster, och mekaniker för spel. Till skillnad från 
gränssnittsmönter, som refererar till (prototypiska) implementerade lösningar går designmönster och 
mekaniker för spel att implementera med många olika gränssnittselement, därav är de mer abstrakta 
och separeras. (Deterding et al. 2011: p.12 min övers.). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Investigations
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Investigations
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Investigations
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patterns, game mechanics, design principles, heuristics or ’lenses’, conceptual models of 

game design units, game design methods och design processer. (Deterding et al. 2011: p.12). 

Level Description Example 

Game interface design 

patterns 

Common, succesful interaction 

design components and design 

solutions for a known problem in 

a context, including prototypical 

implementations 

Badge, leaderboard, 

level 

Game design patterns and 

mechanics 

Commonly reoccuring parts of the 

design of a game that concern 

gameplay 

Time constraint, limited 

resources, turns 

Game design principles and 

heuristics 

Evaluative guidelines to approach 

a design problem or analyze a 

given design solution 

Enduring play, clear 

goals, variety of game 

styles 

Game models Conceptual models of the 

components of games of game 

experience 

Challenge, fantasy, 

curiosity; game design 

atoms 

Game design methods Game design-specific practices 

and processes 

Playtesting, playcentric 

design, value conscious 

game design 

Tabell 1. Nivåer av speldesign element, från Deterding et al. 2011. 

3.2.4 Icke-spel kontexter 

Vad som kännetecknar en icke-spel kontext är en historiskt och kulturelt sett föränderlig 

kategori, samtidigt som det idag är rimligt att anta att den mest utbredda användningen av 

spel idag är i underhållningssyfte.  Deterding et al. menar att även gamification generellt sätt 

handlar om en förbättring av användarens erfarenhet; detta är representativt för den 

nuvarande användningen. Deterding et al. föreslår att man inte begränsar definitionen av när 

gamification kan användas till vissa kontexter, intentioner, eller scenarion.13Sawyers14 

taxonomi för serious games föreslås, vilken tillhandahåller olika underkategorier som 

träningsspel, och nyhetsspel, även att användas som subkategorier för gamification. 

(Deterding et al. 2011: p.12). Dessa subkategorier för spelifiering används även i den 

allmänna och kommersiella diskursen för spelifiering. På gamification.org delas gamification 

in i olika kategorier, exempelvis ”Gamification of Life” och ”Gamification of News”. Även 

inom undervisning finns det exempel på spelifiering, som jag anser skiljer sig från serious 

games. Ett exempel är Khan Academy (http://www.khanacademy.org/), där ett antal 

                                                        
13 Dels för att det inte finns någon tydlig fördel med att göra detta, dels för att man inom fältet serious 
games som från början var tänkta att använda till inlärning har sett en utveckling inom andra 
kontexter (ibid). 
14Ben Sawyers taxonomi presenterades på Game Developers Conference 2008 
(http://www.gdconf.com/).Ben Sawyer är spelutvecklare, grundare av spelkonsultbolaget Digital Mills 
(http://www.dmill.com/), och har ägnat ett antal år till att undersöka hur spel kan användas i andra 
syften än enbart underhållning. 

http://www.khanacademy.org/
http://www.gdconf.com/
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undervisande videor finns tillgängliga, med ett tillhörande övnings och feedbacksystem inom 

matematik.15  

3.2.4 Spelifiering av spel? 

Deterding et al. exkluderar i sin definition en förmodad ”spelifiering av spel” med en meta-

spel plattform som ett ”achievement system”, då detta ses som en utbyggnad av ett spel, och 

som en konsekvens av detta en del av speldesignen, eftersom den som gör ett meta-spel till 

ett spel fortfarande designar för samma spel, och således inte engagerar sig i gamification, 

samt att meta-spel också kan ses som hela spel i sin egen rätt och därför inte är spelelement. 

(Deterding et al. 2011: p.12). Deterding et al. menar också att en del av det som är nytt och 

distinkt med gamification är den upplevda ”flimrandet” mellan ”spelfulla”, ”lekfulla” och 

andra medvetandetillstånd hos användaren, och att det inte är lika sannolikhet att detta 

inträffar om användaren redan spelar ett spel. Genom att klassificera meta-spel som 

spelifiering så erkänns inte denna skillnad, även om Deterding et al. är öppna med att det är 

en komplicerad fråga som är i behov av mer empirisk forskning för att besvara (ibid: p.13 min 

övers.).  

Figur 1. Spelifiering situerat mellan game/play, helhet/delar. (Deterding et al. 2011: p.13). 

3.2.5 Placeringen av spelifiering i ett större fält  

Definitionen16 som presenteras i Deterding et al. av spelifiering kontrasterar ”gamification” 

mot relaterade koncept via de två dimensionerna gaming/playing och delar/helhet. Playful 

                                                        
15 Gällande spelifiering av undervisning så kan man igen använda Deterding et als. definition för att 
skilja på renodlade spel som har lärande och undervisning som mål och lärande som använder 
mekanismer från spel, exempelvis projektet ”Gamification i skolan” – en förstudie som ” syftar till att 
skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt 
gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel (Gamification i Skolan, 2012). 
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design och leksaker kan urskiljas genom playing/gaming dimensionen, och serious games 

skiljs från spelifiering genom helhet/delar dimensionen, se figur 1. (ibid: p.13, figuren använd 

med författarens tillstånd). Enligt Raessens (2006: p.56) är ett av målen med spelstudier att 

förstå i vilken utsträckning och på vilket sätt spel transformerar vår förståelse och av och vår 

faktiska konstruktion av personliga och kulturella identiteter. Datorspel och andra digitala 

teknologier tycks stimulera ”lekfulla” (playful) mål och konstruktionen av lekfulla identiteter. 

Denna transformation anser Raessens avancerar ”the ludification of culture” i dagens kultur, 

i Johan Huizingas homo ludens anda (ibid). Inom denna sociokulturella trend (ludification) 

identifierar Deterding et al.(2011) tre områden som relaterar till datorspel och HCI: 

utvidgandet av spel (persvasive games), användningen av spel i icke-spel kontexter, och 

”playfull interaraction”. Användningen av spel i icke-spel kontexter delas in i kompletta spel 

och spelelement, som ytterligare delas in i spelteknologi, spelpraktiker och gameful design, 

eller gamification, se figur 2 (Deterding et al. 2011: p.13, figuren använd med författarens 

tillstånd).       

 Deterding et al summerar med att poängtera hur ”gamefulness” ger ett komplement till 

termen playfulness, både i termer av mål med design såväl som användares beteenden och 

upplevelser, och att detta markerar ett värdefullt och bestående bidrag till studiet av 

spelifierade system. Delvis i reaktion till detta introduceras även termen ”gameful design” – 

designandet av gameful-erfarenheter som ett potentiellt alternativ till gamification. Med 

tanke på ursprunget i industrin, laddade konnotationer, och debatten om användningen och 

designen av gamification så innebär ”gameful design” en ny term med mindre baggage, och 

anses därför vara en term att föredra i den akademiska diskursen. (ibid: pp.13-14).  

3.3 Motivation och spelande 

Oavsett hur man väljer att definiera spelifiering så tycks det handlar om att använda något 

spelrelaterat i icke-spel kontexter. Att man ska göra detta, implicerar att spel medför vissa 

positiva effekter, och i diskursen pratas det bland annat om motivation och engagemang. Jag 

kommer nedan att redogöra för forskning kring varför folk väljer att spela. Fokus ligger på 

datorspel i det här fallet, då i princip alla implementationer av spelifiering jag hittills har stött 

på har varit digitala, och jag anser att forskningen kring motivation i digitala spel ligger 

närmare hur spelmotivationen kan kopplas till digital implementation av spelelement. 

                                                                                                                                                                             
16 Deterding et al. sammanfattar sin summering av definitionen med att ”gamifikation” refererar till 
användning (snarare än en utvidgning) av game (snarare än ”play” eller ”playfulness) design (i 
kontrast till spel-baserad teknologi) element, (i kontrast till ”hela” spel) i icke-spel kontexter (oavsett 
specifika användningsområden, intentioner, media eller implementering) (Deterding et al. 2011: p.12 
min övers). 
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Figur 2. Spelifiering situerat i ett större fält. (Deterding et al. 2011: p.13). 

3.3.1 Hard fun – spelande som självvalt hårt arbete 

I McGonigal presenteras ett perspektiv på vad som gör spel tilltalande. McGonigal 

identifierar självvalt hårt arbete, till skillnad från mer avslappnade aktiviteter, ”hard fun” 

som ett mänskligt behov (McGonigal, 2011: pp.28-21). När vi arbetar pga. externa orsaker 

(press från andra, för att vi ”måste”) så kan stress i sådana situationer upplevas negativt. När 

vi däremot själva valt att engagera oss i arbete så upplevs samma stress positiv. (ibid: p.32). 

Med avstamp i fältet positiv psykologi17 menar McGonigal att ”hard fun” har två emotionella 

komponenter, eller tillstånd som datorspel är bra på att framkalla, ”flow”18 vilket och är mest 

pålitligt reproducerat genom den specifika kombinationen av självvalda mål, personligt 

optimerade utmaningar, och den kontinuerliga feedbackloop som konstituerar den 

essentiella strukturen av spel, och ”fiero”.19 Utifrån fältet positiv psykologi, och sina egna 

erfarenheter, har McGonigal grovt skissat upp fyra fundamentala beståndsdelar för att kunna 

nå bestående lycka. Dessa är i korthet; tillfredställande hårt arbete, känslan av att man når 

framgång, att kunna relatera till och känna tillhörighet till andra, att uppfylla sina sociala 

                                                        
17 Positiv psykologi är i korthet det vetenskapliga studerandet av styrkor och förmågor som möjliggör 
individer och samhällen att frodas. Fältet är grundat på övertygelsen om att människor vill leva 
meningsfulla och tillfredställande liv, att kultivera vad som är bäst inom dem själva och att förbättra 
sina upplevelser av kärlek, arbete och lek. Målet är bland anant att bygga en vetenskap som stöder 
människor att trivas bättre i hemmet och på arbetet. (University of Pennsylvania 2007, min övers.) 
18 En känsla som beskriv som the ”satisfying, exhilarating feeling of creative accomplishment and 
heightened functioning” (Csíkszentmihályis 1975 i McGonigal 2011:35-36) 
19 Fiero i McGonigal beskrivs som det Italienska ordet för stolthet, och används av speldesigners för att 
beskriva ett emotionellt tillstånd som saknar beteckning i engelskan: när vi känner triumf över att ha 
överkommit ett svårt hinder. Den typiska uttrycksformen för känslan är att kasta upp armarna över 
huvudet och skrika (2011:33).   
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behov alltså, och att vara del av något större än sig själv (ibid: pp.49-50). McGonigal menar 

att speldesigners väl känner till dessa behov och konstruerar sina spel att svara mot dem. 

Tidigare spel handlade mest om att maximera känslan av flow och eller fiero, men eftersom 

dessa tillstånd inte går att få bestående, och är mentalt uttömmande, så konstruerar 

speldesigners idag spel för ett livslångt spelande (ibid: pp.44-45). Ett exempel på detta tas 

upp i Chatfield20(2010); i world of warcraft har utvecklarna lagt in ett incitament för att sluta 

spela; resting bonus, vilket innebär att spelaren får en bonus på hur snabbt denne kan samla 

erfarenhetspoäng i spelet, vilket gör att spelaren efter ett tag inte tjänar på så mycket på att 

spela eftersom  bonuspoängen tar slut. Chatfield tar även upp hur just kombinationen 

personligt optimerade utmaninger och kontinuerlig feedbackloop som visar användaren 

progression, samt självvalda uppgifter är det som engagerar människor att spela (ibid). 

McGonigal refereras pga. sitt intressanta perspektiv på motivation till och engagemang i spel, 

vilket även kan kopplas till self-determination theroy (STD, se 3.3.3 nedan) i och med att 

spelmotivationen stämmer överens med de grundläggande psykologiska behoven av 

kompetens och autonomi.  

3.3.2 Olika sorters ”roligt” i spel 

Lazzaro (2004) utförde en studie av 15 ”hardcore”, 15 ”casual” och 15 icke-spelare för att 

förstå vad som hände före efter och under spelande för att förstå vad det är i datorspel 

förutom storyn som triggar känslor, och vilka typer av interna och externa erfarenheter som 

spelare uppskattar och förväntar sig från spel (Lazzaro, 2004: p.1). Studiens visar att spelare 

spelar för att ändra eller strukturera sina inre upplevelser. Vissa spelare njöt av att fylla 

huvudet med tankar och känslor som inte var relaterade till arbete eller skola, medans andra 

gillade att utmana sig och få en chans att testa sina förmågor. Spelen erbjöd en effektivitet 

och ordning som spelarna ville ha i sitt liv. De uppskattade känslan av att göra nya saker i 

spel som de i livet saknade resurser eller tillåtelse att göra (köra motorcross, flyga etc.). Vissa 

ville fly från den verkliga världen, andra från dess sociala normer. De flesta uppskattade 

känslan av utmaningar och att vara fullständigt ”inne” i spelen. Spelens spännande och 

avslappnande effekter var tilldragande för många, och vissa använde det på ett terapeutiskt 

sätt för att slappna av och få perspektiv, eller för att bygga självkänsla. Lazzaro identifierar 

genom observation av spelarnas känslor beteendemässiga, kognitiva och sociala gensvar till 

spel, och att spelarna spelar för att känna dessa kroppsliga upplevelser som resultatet av och 

drivkraften bakom deras handlingar. Somliga är ute efter pulshöjningen och spänningen i ett 

race, gåshuden från en känsla av wonder, eller för påfrestning och frustration följt av en 

känsla av fiero (se fotnot 22). Lazzaro identifierar också fyra nycklar för att ”låsa upp” dessa 

känslor. 

1. Hard fun. Spelare gillar möjligheter till utmaningar, strategi och problemlösning. 

Detta, ”hard fun”, genererar känslor och upplevelser av frustration och fiero. 

2. Easy fun. Spelarna finner nöje i intrig och nyfikenhet. De blir omslutna av spelen när 

de kräver dess totala uppmärksamhet, eller när de tar dem på ett spännande äventyr.  

Den absorberande aspekten är ”easy fun” och genererar känslor av förundran, 

vördnad, och mystik.  

                                                        
20 Tom Chatfield är författare och har skrivit fyra böcker som utforskar digital kultur. För mer 
information se författarens hemsida, http://tomchatfield.net/about/. 

http://tomchatfield.net/about/
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3. Altered states. Spelare värderar njutningen från deras inre erfarenheter i reaktion till 

inre, beteendemässiga, kognitiva och sociala egenskaper. Dessa spelare spelar för inre 

känslor som förtjusning och lättnad. 

4. The people factor . Spelare använder spel som medel för sociala erfarenheter, och 

gillar känslan av underhållning, schadenfreude21 och naches22. 

Lazzaro upptäckte även hur spelare i grupp gav uttryck för sina känslor oftare och starkare än 

om de var ensamma. Spel i grupp innebär även nya beteenden, ritualer och emotioner som 

gör spel mer spännande. Lazzaro förvånades även hur passande begreppet ”flow” (se fotnot 

15) beskrev utmaning. Dessa nycklar ger speldesigners nya möjligheter. (ibid: pp. 7-8). 

Lazzaro refereras pga. fördjupade insikt i spelares motivation och deras psykiska tillstånd i 

spel, samt att nyckel 1 och 4 kan kopplas till de grundläggande psykologiska behoven 

kompetens och samhörighet som presenteras i SDT nedan. Lazzaros modell visar att spelare 

motiveras av olika saker, vilket är av intresse för den som vill skapa spel, eller spelifierade 

system. 

3.3.3 Self-Determination Theory 

Enligt Gamification Research Network (2011) så är en av de mest utvecklade teorierna kring 

motivation self-determination theory (SDT). SDT är ett ramverk för att studier av motivation 

och personlighet, och beskriver en meta-teori som en ram för studier kring motivation, en 

formell teori som definierar inre och yttre källor av motivation, och en beskrivning av sessa 

motivationstypers respektive roll i kognitiv och social utveckling, och individuella skillnader. 

SDT fokuserar på hur sociala och kulturella faktorer underlättar eller underminerar 

människors känsla av vilja och initiativ, utöver deras välmående och prestationsförmåga. 

Förutsättningar som stödjer individens erfarenhet av autonomi, kompetens och samhörighet 

hävdas främja den viljemässiga och högkvalitativa formerna av motivation och engagemang i 

aktiviteter, vilket inkluderar bättre prestation, framhärdande och kreativitet. STD föreslår att 

om något av dessa psykologiska behov inte stöds, eller hämmas, så kommer detta att ha en 

skadlig effekt för individens välmående (Self-Determination Theory, 2012, min övers.). Ett 

exempel på forskning som stödjer dessa teorier är Ryan et al. (2006). SDT används för att 

undersöka motivation i datorspelande, och spels effekter på välmående i fyra studier. Tre av 

dessa visar att upplevd autonomi associeras med mer nöje av spelet, preferenser, och 

förändringar i välmående både före och efter spelet. Upplevelser av frihet och kompetens 

relaterar också till den intuitiva naturen hos spelkontroller, och känslan av närvaro och 

immersion23 i deltagarnas erfarenheter. I den fjärde studien undersöks ett online-community 

med erfarenhet av multiplayer-spel. Resultaten visar att SDT’s teoretiska behov av frihet, 

kompetens och samhörighet oberoende förutsäger njutning och framtida spelande. (Ryan et 

al. 2006 p.1).      

 En studie av intresse är Lepper et al. (1973), som genomförde en fältstudie bland barn för 

att bevisa ”the overjustification effect” – att yttre belöningar hämmar inre motivation. 

                                                        
21 Den svenska motsvarigheten är skadeglädje (”Schadenfreude,” 2012). 
22 Naches är ett judiskt låneord från jiddish som innebär en känsla av stolthet eller tillfredställelse som 
resulterar av en bedrift hos ett barn eller en ”lärjunge”. Kvell är hur det känns att uttrycka denna 
stolthet till andra.(Lazzaro 2004: p.6, min övers.).   
23 Ett medvetandetillstånd där känslan av fysisk närvaro minskar av att vara försjunken i en 
spännande miljö (artificiell i sammanhanget), som ofta följs av intensivt fokus, förvrängd 
tidsuppfattning och obesvärade handlingar (”Immersion,” 2012, min övers.) 
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Resultaten visar att barn som ritar och får förväntade belöningar för den aktiviteten visar att 

mindre inneboende intresse att sedan hänge sig åt den aktiviteten (Lepper et al. 1973 p.1). 

Studien är intressant att ta hänsyn till pga. att många spelifieringslösningar introducerar 

yttre belöningar som poäng för att ge incitament åt användare att hänga sig åt olika 

uppgifter.       

 Kopplingen mellan motivation och dessa tre grundläggande psykologiska behov används 

dels av Deterding, som pratar om ”meaning”, ”mastery” och ”autonomy” i sin presentation 

”Meaningful play”24, där han framför rekommendationer till designers att ha hänsyn till för 

att lyckas med och skapa långvarigt intresse för sina spelifierade produkter. SDT refereras 

även till i en presentation av Jesse Schell25, ”The pleasure revolution”26 vars syfte i likhet med 

Deterdings presentation är att kritisera hur spelifiering används som en ritning för hur man 

lägger in points och badges, och presenterar designprinciper för bra spelifierade produkter.

 Syftet med att redogöra för SDT är att det ger ett användbart perspektiv på att förstå 

spelares motivation, och hänger ihop, används av och refereras till av andra inom fältet.    

 3.3.4 Preferenser och spelartyper  

Bartle poängterar i sin studie av spelare i MUDs27 att alla spelare inte spelar av samma 

anledning eller på samma sätt, och identifierar i sin studie fyra spelartyper; socializers, 

achievers, explorers, killers, som alla drivs och beter sig på differerande sätt (Bartle, 1996).

 I Dixon (2011) framförs en kritik av Bartles, och själva konceptet ”player types” i ljuset av 

nyare forskning på området. Dels var Bartles modell aldrig tänkt att användas utanför MUD, 

men har applicerats utanför sin kontext i speldesign generellt (Dixon, 2011: p.2) och av 

Zichermann (2011: pp.21-27).  Dixon anser att modellen är applicerbar för MUDs, men att 

den lider av några svagheter28 (Dixon, 2011: p.2).   

 Dixon för istället fram nyare forskning kring spelares differerande preferenser, som Yees  

enkätdrivna kvantitativa långtidsstudie av Massively Multiplayer Online Roleplaying Games 

(MMORPGs), the daedalus project (http://nickyee.com/daedalus/). Yees modell29 som 

delvis bygger på Bartles forskning innehåller tre övergripande komponenter; achievement, 

social och immersion, med tio subkomponenter30 (Yee, 2007: p.4). Yee är dock försiktig med 

att inte beskriva sin forskning som spelartyper, utan använder överlappande set med 

psykologiska och sociala motivationer, baserade på spelarbeteende och preferenser (Dixon, 

2011: p.2). Jag anser att komponent ett och två mappar mot SDTs komponenter kompetens 

och samhörighet.      

 Kallio, Mayra och Kaipainen (2010) har tagit ett bredare perspektiv på spelarmotivation 

och har genom en detaljerad studie skapat en modell över spelarmentaliteter för alla typer av 

digitalt spelande. Genom att använda ett set av nio tumregler så har de utrönt nio olika 

                                                        
24 Se Deterding (2011) för slides och Deterding (2011b) för hela presentationen (video). 
25 Jesse Schell är professor i entertainment technology och gamedesign vid Carnegie Mellons 
Entertainment Technology Center, speldesigner, grundare av Schell Games och författare av ”The Art 
of Game Design”. För mer information se Jesse Schells hemsida (http://www.jesseschell.com/). 
26 Se Schell (2011) för slides och Schell (2011b) för hela presentationen (video). 
27 Multi-User Dungeons, en slags textbaserad föregångare till dagens MMORPGs. 
28 För det första så kan inte varje typs komponenter korrelera. För det andras så kan typerna överlappa 
eller vara blandade, Dixon hävdar att Bartle anser att de är avskiljda. För det tredje är det inte en 
empiriskt baserad modell som kan valideras (Dixon 2012: p.2). 
29 Modellen anses utveckla och empriskt grunda Bartles modell, och är även kontextuellt valid, eftesom 
man kan se en historisk sammankoppling mellan MUDs och MMORPGs (Dixon 2011:2) 
30 Achievement (advancement, mechanics, competition) social (socialising, relationship, teamwork) 
och immersion (discovery, role-playing, customization). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Technology_Center
http://www.jesseschell.com/
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mentalitete hos spelare. Dessa baseras på längden av, regelbundenheten och den sociala 

kontexten kring spel. Dessa grupperas som ”sociala mentaliteter” (de spelar med barn, 

vänner, eller för sällskaps skull), ”avslappnade” mentaliteter (spelar för att få tiden att gå, 

fylla tomrum och slappna av) och engagerade mentaliteter, som spelar för att ha kul, i 

underhållningssyfte och immersion (Kallio et al. 2010: pp.332-345). De medvetandetillstånd 

spel gav upphov till beskrivs som flytande, situerade och realiserade i sociala kontexter.  

Författarna föreslår också att de kategoriseringar som skapas av spelare och genres kan 

”platta till” och ibland även banalisera de meningar kopplade till spel hos individuella spelare 

och även hos kollektiv av spelare. (Kallio et al. 2010: pp.347-348).  

 Ett exempel på hur tanken om spelares olika referenser används i spelindustrin är Klug & 

Schells lista av nio spelartyper: competitor, explorer, collector, achiever, joker, director, 

storyteller, performer & craftsman. Dessa används i speldesign för att designa för olika motiv 

hos spelets potentiella publik (Klug & Schell, 2006: pp.91-100).   

 Dixon (2011) ser det som problematiskt att generalisera spelartyper utanför en viss 

kontext pga. att insikterna som genereras och den typen av beteenden som man observerar är 

begränsade av det enskilda spelet och spelkulturen runt det. Dixon föreslår istället 

användandet av personas31 i designprocessen istället för att tänka sig spelare som en absolut 

typ av spelarreferens(Dixon, 2011: p.3).    

 I Hartmann & Klimmt (2006b) undersöks olika korrelationer mellan 

personlighetsfaktorer och spelpreferenser Undersökningen tyder på att spelare tenderar att 

välja, och framförallt fortsätta spela spel där man märker att man når framgång relativt 

snabbt eller kan se förbättringar. En spelare som spelar ett spel som upplevs som svårt 

tenderar att snart välja ett annat spel. Detta har även att göra med spelarens tro på sina egna 

förmågor. Om spelaren tror sig ha dålig förmåga att klara av spelet är chansen lägre att ett 

visst spel testas. Spelares föreställningar och förväntningar på spelet och tron på att dessa 

kommer att tillgodoses visar på en större tendens att testa spelet. Spelets förmåga att 

tillgodose dessa förväntningar förutser framtida spelande (Hartmann & Klimmt, 2006b).

 Detta kapitel fyller funktionen att visa hur spelares32 motivation och medvetandetillstånd 

kan differera mellan olika personer och kontexter, att spelares förväntningar påverkar 

motivationen att spela, samt att spelartyper idag används inom både spelifiering och 

speldesign för att möta olika spelares behov. 

4. Projektarbete 

I studiens syfte har projektarbete specificerats som den kontext där jag undersöker den 

potentiella värdeskapande förmågan med spelifiering. Vad är då ett projekt? I Blomberg 

(2003: pp.27-99) presenteras en ”komplett” projektmodell som tar hänsyn till både ett 

                                                        
31 se exempelvis Preece, Sharp & Rogers (2007) 
32 Utöver redogörelsen för området spelartyper så bör det nämnas att det även finns en del forskning 
som styrker differerande preferenserna hos män och kvinnor, både i allmänhet (exempelvis Crozon & 
Gneezy 2009), och när det kommer till spel. I Hartmann & Klimmt (2006) finner man i en studie att 
kvinnor oftare än män ogillar spel med starka och realistiska våldsinslag, stereotypa och överdrivna 
porträtteringar av mäns och kvinnors kroppstyper och en avsaknad av social interaktion med andra 
karaktärer, och i en annan studie att kvinnor är mindre attraherade av tävlingselement i spel än män. 
Lucas & Sherry (2004) finner i en kvantitativ undersökning att kvinnor spelar mindre, är mindre 
motiverade att spela i sociala sammanhang, och är mindre orienterade mot spelgenrer som innehåller 
tävlan och tredimensionell rotation.  
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projekts uttryck, de faktiska aktiviteter och händelser som benämns projekt, och de 

bakomliggande tankefigurer som påverkar och påverkas av diskursen och basen. Några av 

Blombergs viktigaste slutsatser presenteras nedan. En av dessa är att projektfenomenet delas 

in tre löst sammankopplade nivåer; diskursiva uttryck, tankefigurer och basförhålladen se 

figur 3 nedan. Projektfenomenets diskursiva uttryck är de många böcker, texter, 

projektmodeller och allmänt prat om och kring projekt.  Ett exempel på projektfenomenets 

diskursiva uttryck är projektdefinitionen i boken Projektmodellen LIPS: ”En grupp av 

projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en 

viss tid, med givna resurser. Resurserna kan vara i form av människor, maskiner, material, 

pengar eller lokaler. Projektet ska ha mätbara mål”. (Svennson & Krysander 2011 p.9). 

Blomberg beskriver den allmänt spridda projektdiskursen i form av fem diskursiva 

påståenden, och ställer mot dessa ett antal empiriska om för hållanden och skeenden i 

”basen”, de aktiviteter och händelser som av de inblandade beskrivs som projekt, och visar på 

ett motsägelsefullt förhållande dem emellan.  Efter att ha påvisat att projektdiskursen har ett 

motsägelsefullt förhållande till skeenden i basen undersöker Blomberg projektfenomenets 

bakomliggande idéer, och lyckas identifiera fyra förhållningssätt till projekt; formellt, 

informellt, manipulativt och främmande. I figur 4 så presenteras denna ”kompletta” 

projektmodell. Projektdiskursen fyller förutom funktionen att skapa effektiva projekt 

ideologiska syften; den kan användas för att manipulera människor till att bidra på ett sätt de 

inte skulle utan denna manipulation. Blomberg identifierar två grundläggande och till viss 

del motstridiga perspektiv på projekt, projekt som organiserade system (exempelvis scientific 

management33 

Diskursiva uttryck: Samtal och texter om projekt 

Tankefigur: Outtalat spritt idekomplex om och kring projektorganisation. 

Basförhållanden: Fysiska aktiviteter och händelseförlopp vilka benämns projekt 

Tabell 2. Projektfenomenet uppdelat i tre nivåer (Blomberg, 2003: p.75). 

och BPR34) och som mellanmänskliga äventyr (exempelvis human relations35 och knowledge 

management36), och visar hur management-modet över tid har växlat mellan dessa(2003: 

pp.77-95). Detta tycker jag mig även uppfatta vad gäller de många modeller som finns för 

systemutveckling i IT-branschen. Dels stöter man på extremt välstrukturerade och 

organiserade metodologier, som exempelvis SSADM och mer användarcentrerade 

metodologier, som ETHICS37. Blomberg visar också hur projekt i likhet med andra kategorier 

av organiserad verksamhet varken kan bestå av sammanhängande hierarkiska system eller av 

kollektiv av liktänkande människor. Genom ett mikrosociologiskt organisationsperspektiv 

redogör Blomberg för hur projekt består av löst kopplade aktörer (och artefakter) med olika  

                                                        
33 Scientific management aka. Taylorism, en teori om management som analyserade och syntetiserade 
arbetsflöden med ökad ekonomisk effektivitet och produktivitet som mål (Taylor, 1911). 
34 Business process reengineering; analys och design av arbetsflöden i en organisation (Hammer & 
Champy (1993).  
35 Human relations rörelsen refererar till forskare inom organisationsutveckling som studerar 
gruppbeteenden. Ursprungligen från Hawthornestudierna på 1930-talet som undersökte sociala 
relationer, motivation och arbetstillfredställelse (”Human Relations Movement,” 2012).  
36 Se ”Knowledge Management,” 2012, 
37 För mer information om metodologierna se exempelvis Avison & Fitzgerald (2006). 
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Figur 3. Den ”kompletta” projektmodellen (Blomberg, 2003: p.253). 

intressen, med det gemensamma att de strävar mot att stabilisera sin egen identitet, och 

manipulerar andra att göra detsamma (Blomberg, 2003: pp.133-168).  

4.1 Projektstrategier 

Beroende på vilket syfte projektet har redogör Blomberg för tre projektstrategier  som kan 

användas för att maximera handlingskraft, stoppa projekt och skydda verksamheten från 

förändringskrav (Blomberg, 2003: pp.225-287). De två första som jag anser har relevans för 

analysen och mina slutsatser kommer att sammanfattas i korthet. Den först strategin kan 

användas för att skapa handlingskraft, kreativitet, förändring och innovation i ett projekt. 

Sammanfattningsvis handlar strategin om att frikoppla projektet från annat arbete, och 

projektarbetarna från andra arbetare för att få det att uppfattas som attraktivt. ” Genom att 

få projektarbetet att ses som unikt och attraktivt skapas krafter som gör att projektet inte 

behöver ta hänsyn till begränsande rutiner eller tid- och kostnadsramar. Kan man få en 

kund eller en uppdragsgivare med i båten kommer denna att ha starka skäl att gå med på 

att utvidga projektet vad gäller resursåtgång” (2003: p.269). Den andra projekstrategin, 

som handlar om hur man stoppar projekt och aktiviteter från att bli genomförda handlar i 

korthet om att strikt följa en projektmodell, att kontinuerligt se till att alla möjliga utkomster 

och potentiella handlingsstrategier och dess möjliga konsekvenser analyseras in absurdum, 

att kräva att alla ska vara överens om gemensamma mål, och kontinuerligt lansera nya 

strategier och kräva att även dessa utförligt analyseras.  (2003: p.276). 
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4.2 Den goda projektorganisationen 

I bokens syntes sammanfattas Blombergs utopiska vision av ”den goda 

projektorganisationen”. De centrala ideerna för denna är dels att man frikopplar 

projektmodellen från olika användningsområden, dels håller en distans till projektmodellen, 

dels att man skapar tillit mellan de projektanställda och mellan dem och deras kunder och 

intressenter.      

 Vad som menas med frikoppling från projektmodellen är att även om man kanske har en 

färdig typ av mall som man använder sig av när det gäller projektarbete så behöver man inte 

direkt använda sig av den när det kommer till det faktiska arbetet i projektet. Detta möjliggör 

att man inte slaviskt behöver följa kreativitetshämmande onödiga procedurer när det inte är 

nödvändigt, men att man ändå kan visa upp ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt utåt 

vilket skapar legitimitet till verksamheten. Kunderna får då ett intryck av att man vet vad 

man håller på med, att man kanske har en tidsplan som ser ut att följas och kontroll över vad 

som sker i projektet.  Att man kan göra detta bygger på att de som arbetar i projektet har 

distans till projektmodellen och inser att man kan använda den till olika saker i olika 

sammanhang. För kunderna kan en bild visas upp, för de som arbetar på en viss del i 

projektet förhåller man sig annorlunda till projektmodellen. Att man kan ha distans till 

projektmodellen och växla roller i olika sammanhang bygger på tillit mellan de 

projektanställda, de som leder projektet och mellan dem och deras kunder. Detta innebär 

dels att de som styr projekten inte behöver gå in och styra upp allt i detalj och med 

hårdhandskarna för att man inte tror att folk gör sitt jobb annars, utan möjliggör ett 

behagligare arbetsklimat där människor tillåts vara kreativa samtidigt som det inte 

nödvändigtvis hämmar produktiviteten - det går naturligtvis att sätta press på de som jobbar 

utan att man behöver följa en projektmodell om nöden skulle kräva detta. Tillit mellan de 

projektanställda och deras beställare medför nöjdare kunder och dessutom att kunderna kan 

bli mer accepterande vad gäller exempelvis överskriden budget.  Denna tillit kan man skapa 

genom att dels överträffa kundernas förväntningar vad gäller produkten och dels genom att 

involvera kunderna i projektet genom att skapa intresse för det och redovisa vad som händer 

i projektet på ett smart och engagerande sätt. Att kunderna uppfattar projektet som effektivt 

och tillfredställande beror nämligen inte bara på vad som faktiskt levereras och görs, utan 

hur bra kunden uppfattar att man jobbar i projektet, och hur bra kunden uppfattar det som 

levereras (Blomberg, 2003: pp.288-312).    

 En projektmodell som tycks ligga nära Blombergs goda projektorganisation inom 

mjukvaruutveckling är de sk. agila modellerna (se http://agilemanifesto.org/iso/sv/) som 

exempelvis scrum (Schwaber & Sutherland, 2011). Scrum kännetecknas av ett nära 

samarbete med kund, dagliga möten, och stor tillit till utvecklingsteamet som har fria händer 

att lösa de uppgifter de tilldelas av projektledaren (ibid). 

5. Analys 

Under mina intervjuer har jag fokuserat kring tre övergripande teman; spelifiering, 

motivation och projektarbete. Analysen presenteras i relation till dessa; vad spelifiering är, på 

vilket sätt det är värdefullt, vad som karaktäriserar ett projektarbete, hur gamfication är 

relaterat till motivation, hur informanterna tänker sig att man skulle kunna implementera 

spelifiering och vilka problem som finns kring detta. I delar av analysen kommer spelifierade 

http://agilemanifesto.org/iso/sv/
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lösningar talas om i termer av ’system’ pga. att samtalen kring implementeringar av 

spelifiering i regel handlade om spelifiering av mjukvara.  

5.1 Föreställningar om begreppet spelifiering 

Informanterna gav differerande uttryck för vad som idag kännetecknar, och vad som enligt 

ett par informanter bör känneteckna begreppet spelifiering. De informanter som tidigare inte 

hade så stor erfarenhet eller kommit i kontakt med begreppet hade åtminstone fått kontakt 

med RTC, och hade på så sätt möjligen fått en lite snäv bild av fenomenet. Under ett par av 

intervjuerna redogjorde jag kort för vad som kännetecknar spelifiering för att få till en mer 

konstruktiv dialog. Bland de informanter som jobbat med fenomenet beskrevs två 

huvudsakliga perspektiv på begreppet. Dels beskrevs en diskurs kring användare av 

begreppet vars syfte och perspektiv på begreppet är att användandet av element från 

speldesign för att utveckla roliga eller intressanta produkter. Dels beskrevs en diskurs kring 

begreppet där användningen av gränssnittselement som poäng och badges för att skapa 

incitament för olika produkter, eller som incitament för vissa beteenden. Ett exempel för 

denna uppfattning är informant Bs svar på frågan om man kan göra en tråkig uppgift roligare 

med spelifiering “Jo eller jo det kan man nog, det är många som hävdar det i alla fall, 

gamification handlar, det kör mycket på det här att, spoonfull of sugar, att det är såhär, a 

gör det här dåliga så får du det här.. bra”. Informant E gav ett mer specifikt uttryck för den 

senare användningen av begreppet: ” (…)Alltså lite såhär för de man gör med spelifiering 

om man e lite krass, e ju ändå att styra så som folk ska bete sig litegrann, och att, såhär, 

man kan ju nog tjäna ganska mycket på. Eller framförallt så tror jag att man kan bygga 

system som uppmuntrar vissa typer av beteenden, såhär, försöker minska vissa typer av 

beteenden, i själva gruppen liksom, att man uppmuntrar till samarbete och till att man 

såhär hjälper varandra och, sådär, och kanske liksom straffar beteenden, som är dåliga för 

gruppklimatet liksom”. De flesta av informanterna uttryckte dock på olika sätt att en 

långsiktigt fungerande implementation av spelifiering involverar något mer än poäng och 

badges.       

 Informant C gav på uttryck för motsättningen mellan det ”seriösa folket” och de som 

använder spelifiering för att försöka styra folks beteenden, eller försöker profitera på hypen 

kring begreppet; ”Det finns ju en klyfta som du säger där, mellan de lite mer seriösa 

gamificationmänniskorna, och sen de här lite mer naiva, lite galna människorna, och de 

här lite mer naiva galna människorna, de är jävligt mycket bättre på att sälja. Så det är en 

konstant kamp, om vilka som har makten, just nu”. Dessa perspektiv på spelifiering liknar 

de kommersiella och akademiska framställningarna av begreppet som beskrivs i kapitel 2. 

Informanternas definitioner av begreppet varierade något, men sammanfattande kan man 

säga att fenomenet uppfattades som att det handlar om att skapa något som inte är ett 

komplett spel, att syftet (till skillnad från fullständiga spel) är något annat än enbart 

underhållning, och att det går att applicera i olika kontexter.  

 Informant E gjorde ingen jättetydlig skillnad mellan vad som är ett spel och inte, och 

använde inte termen ’gamification’ i sitt arbete pga. att begreppet är relativt okänt. Informant 

C var lite missnöjd med att ordet ger fel konnotationer, eftersom när man lyfter in ordet spel 

så får folk en massa förutfattade meningar kring vad det kan göra, då spel kan få folk att 

tänka på den stora motivationskraften och glädjen med spel, och missta det långsiktiga 

engagemang gamification har potential att skapa, med en enorm (”boom”) effekt. 

 Ett antal föreställningar om vad spelifiering förmår åstadkomma presenterades av 
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informanterna. Dels påstods spelifiering kunna göra saker roligare, enklare, mer 

engagerande, tydliggörande, lekfullt och uppmuntrande. Flera informanter gav uttryck för att 

spelifiering påstås kunna göra saker mer intressanta genom att göra dem roliga genom att ta 

det roliga från spel in i ett annat sammanhang. Alla informanterna utom informant D (mer 

om detta i 5.4) pratade om spelifiering i termer av digitala lösningar. Informant B och E 

kunde tänka sig icke-digitala lösningar, men hävdade att det både blir ett mindre effektivt 

sätt att samla in data på och få feedback genom. 

5.2 Spelifiering och motivation 

Flera informanter gav uttryck för att olika personer troligtvis tilltalas olika mycket av 

spelifiering. Informant B menade att det har att göra med om man är van vid spel; om man 

har spelat mycket som liten, eller som i dagens generation där spel är en självklar del av 

underhållningen så kommer man att ha lättare att förstå och relatera till det i andra 

sammanhang. Informant A anmärkte på att teknikvana användare som använder sig av 

exempelvis facebook och twitter mycket, troligtvis har lättare att ta till sig konceptet. 

Uppfattningarna ligger i linje med de resultat som presenterades hos Hartmann & Klimmt 

(2006b, se även 3.3.4). Med risk för att appliceringen av deras slutsatser inte håller utanför 

sitt sammanhang, så har de som tidigare haft (positiva) erfarenheter av spel troligtvis ett 

större intresse av att engagera sig i ett spelliknande system pga. att det ligger närmare till 

hands att föreställa sig att erfarenheten av systemet kommer att vara positiv. De som är mer 

teknikvana kommer troligtvis att uppleva sin förmåga att klara av att använda systemet som 

större, och är på så sätt mer mottagliga för att engagera sig i systemet.  

 Flera informanter uttryckte att ”tävlingsmänniskor” troligtvis attraheras mer av den typen 

av spelifierade lösningar som bygger på att användare ska samla poäng, och möjligen 

involverar poängtavlor. Möjligen beror dessa föreställningar åtminstone delvis på 

presentationen av RTC som en exemplifiering av gamificationdiskursen, vilken 

karaktäriseras av fokus på erhållandet av poäng och badges. Flera informanter framförde 

också att denna ”poänginriktade” form av spelifiering troligtvis lämpar sig bättre för en 

företagskultur som redan är tävlingsinriktad.  Flera informanter gav säljbranschen som ett 

exempel på där man tidigare jobbat med den här typen av system (exempelvis leaderboards 

för hur bra säljare säljer) och ser branschen som mottaglig för spelifiering på grund av att det 

troligtvis finns många tävlingsinriktade människor i den, och att man redan jobbar med 

liknande instrument.      

 Informanterna B,C och E pratade om att det är själva upplevelsen av att spela ett spel som 

är det roliga, men hade lite olika uppfattningar om vad det är (återkommer nedan). Flertalet 

informanter tänker sig att spelifiering kan användas för att skapa motivation om man 

implementerar det på rätt sätt, genom att erbjuda ett mervärde som knyter an till individens 

inre motivation (mer om detta i 5.4). Synsättet tycks relatera till mot SDT (se 3.3.3) i den 

bemärkelsen att en självvald akt är mer inre motiverande. Informant F och G tänker sig att 

belöningssystemen i sig kan vara motiverande. Informant E menade att spelifiering kan 

användas för att motivera folk att engagera sig i beteenden om det redan finns en slags 

grundmotivation till dessa beteenden, men att det är svårt att få människor att engagera sig i 

beteenden som de inte vill förändra; ” (…) jag tror att man kan använda spelifiering liksom 

för att minska trösklar kanske, och göra det tydligare, och alltså mindre svårt helt enkelt, 

och kanske lite mer såhär engagerande och så liksom, men jag tror ändå att 

grundproblematiken att man inte vill göra det, kommer liksom lysa igenom, å i det finns, 
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det är nog svårt att göra nånting effektivt kring nånting som man egentligen inte –vill- 

göra.” Detta ligger i linje med det grundläggande psykologiska behovet av autonomi, se 3.3.3. 

Informant C var inne på samma spår, och tänker sig att man kan stärka beteenden som redan 

finns, men inte skapa helt nya beteenden hos människor. Även informant B gav uttryck för 

liknande tankegångar. Informant C och E pratade om att spelifiering bör knyta an till 

lärande, på lite olika sätt. Informant C uttryckte sig om att det är lärande som är det som folk 

tycker är roligt. För att kunna göra spelifiering intressant (roligt) så bör en spelifierad 

implementering därför innehålla spelmekaniker som knyter an till detta (informant C tog 

upp överlista, samla och utforska som mekaniker) samt att det bör finnas en feedbackloop 

som visar användarens framsteg. Det är rimligt att koppla intresset för att lära sig saker till 

kompetensbehovet i SDT (se 3.3.3), att lära sig innebär att bli bättre på någonting. Flera 

informanter pratade också om hur feedbackloops kan användas för att göra processer mer 

transparenta, och informant E menade att det finns ett motiverande och stressreducerande 

värde i att exempelvis införa feedback på en arbetsplats så att de anställda vet vad som krävs 

och hur de ligger till. Användandet av feedbackloops som en viktig mekanism i spel tas upp 

av McGonigal och Chatfield (se 3.3.1). Informant E menade också att det finns en fara med 

att knyta beteenden till yttre belöningar genom att dessa minskar den inre motivationen att 

engagera sig i något, och hänvisar till en känd studie där barn som får belöningar för att rita, 

och sen slutar få belöningar blivit mindre motiverade att fortsätta38 . Därför är det onödigt 

och en potentiell fara att spelifiera system som redan används på eget bevåg så att säga. Flera 

av informanterna uttryckte liknande tankar kring det farliga med att attribuera yttre 

belöningar till uppgifter utan att knyta an till personens inre motivation att hänge sig åt en 

aktivitet. Informant C menade att detta kommer leda till att användare exploaterar 

(”gamear”)39 systemet för att maximera belöningen, tills de inser att de belöningar man får 

inte är värda något, eller så är de yttre belöningarna i vägen för det som användaren faktiskt 

vill göra i systemet.      

 Angående den personliga motivationen så menade flera av informanterna att människor 

är olika, drivs av olika saker, och således bör ha olika preferenser när det gäller spel (eller 

spelifierade system), vilket i linje med de studier som presenteras i 3.3.2 och 3.3.4. Informant 

B använde sig av Bartles spelarmodell för att uttrycka detta. Informant G uttryckte det på 

följande vis ” (…)det e ju lite olika vad man drivs av, vissa e ju tävlingsmänniskor, de vill ju 

samla poäng å, kanske drivs av å a, vinna, få högsta poängen totalt sett, medans , ja, vissa 

kanske mer att dom, de vill se till att dem får en lösning bra alltså, att dem, för det e lite 

olika hur man är som person tror jag  (…)”. Informant E menade att man bör bygga ett 

system där alla kan hitta någonting som är roligt, att det finns andra sätt att bli motiverad på 

än poäng och badges. Utifrån dessa uttalanden tycks det rimligt att ta flera slags preferenser i 

beaktande för att designa ett spelifierat system, vilket möjligen ger Dixons rekommendation 

om att använda personas i designprocessen ett visst värde (se 3.3.4). Informant C menade att 

människor egentligen vill ha samma saker när det kommer till spel, men pga. vilken person 

och kontext det handlar om så kommer de att attraheras till olika typer av spel; ” jag tror att 

du kan designa –allting- för att vara underhållande för människor, och du har med flera 

människor att göra, men vad du gör... beror väldigt mycket på.. vem du är, vad du ska 

göra, hur det funkar i din sociala grupp liksom, om alla i din sfär tycker att  köra 

                                                        
38 Studien som refereras är troligtvis Lepper et al. (1973).  
39 Problematiken med exploateringen tas även upp av Zichermann & Cunningham (2011: p.72) mer ur 
perspektivet att människor alltid kommer att exploatera system där det finns något de värdesätter. 
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longboard är typ det töntigaste i hela världen, då kommer inte du gå omkring och va stolt 

över att du spelar ett spel om det här och tycker att det är skitkul”. Enligt dessa perspektiv 

(spel tilltalar folk på samma sätt, men folk tilltalas av olika förpackningar, eller att människor 

motiveras av olika saker) så kommer den som designar ett spelifierat system att behöva ta 

hänsyn till olika preferenser, vilket leder till problem (se 5.5 nedan). 

5.3 Projektfenomenet 

Under intervjuerna lyftes karaktäristiska drag kring projektfenomenet fram. Informanterna 

hade uppfattningen, likt de diskursiva påståendena som presenteras av Blomberg ovan, att 

projekt har tydliga start- och slutdatum, med begränsade tilldelade resurser. Ett annat 

karaktäristiskt drag i projekt som flera tog upp är föränderliga sammansättningar av 

människor. Beroende på vilket projekt eller organisation det handlar om skiljer sig detta åt. I 

informant Ds projekt skiljer sig sammansättningarna mycket åt, på det sättet att nästan varje 

projekt har många nya deltagare med vissa återkommande. Det företag som informant G 

arbetar på karaktäriseras av mer stabila grupper, ofta finns de i teamen en kärna av samma 

nyckelpersoner, även om dessa också förändras mellan och under pågående projekt. Detta 

ligger i linje med Blombergs beskrivning av projekt som löst sammankopplade nätverk (se 

kapitel 4).       

 Angående formella projektmodeller tycks uppfattningen bland flera informanter vara att 

detta inte är något som används, åtminstone inte i det dagliga arbetet. Informant D uttryckte 

det som att vissa företag kanske har en formell projektmodell som man kan visa upp utåt 

(som ett slags kvalitetsförsäkrande), men som inte används internt. I enlighet med 

Blombergs idéer om slaviskt följande av projektmodeller som en strategi för att stoppa 

projekt (Blomberg 2003:pp.270-276) så anser informant D att alltför stor fokus på processer 

och modeller kan stjälpa ett projekt. Informant A berättade att ”alltså projektmodellen talar 

ju bara om VAD som ska göras men inte hur. Hur är det som är problemet”. Flera 

informanter menade att uppgifternas faktiska utföranden har att mycket att göra med den 

erfarenhet som projektledaren och deltagarna lyckats bygga upp. I informant Gs företag 

beskrevs processerna som striktare. Ett par av informanterna menade att en hel del steg i 

projekt är ofta återkommande; exempelvis tidsplanering, målsättningar, kravspecifikationer, 

avtal, ansvarsfördelning, arbetsfördelning. Förutom dessa steg så menade ett par informanter 

att projektledaren behöver anpassa projektets process efter rådande förutsättningar med 

hjälp av sin uppbyggda erfarenhet. Både informant G och D nämnde att man ibland använder 

sig av ett agilt arbetssätt, informant G i den bemärkelsen att man kör dagliga möten för att 

stämma av och låter utvecklarna jobba lite mer fritt, och informant B som ett förhållningssätt 

till projekt – att kunna anpassa sig efter rådande omständigheter, och att man inte behöver 

ha så formella processer, men att det är viktigt att kommunicera mellan deltagarna så att alla 

vet vad som görs och var man ligger i processen, samt att man har ett nära samarbete med 

kunden så att man kan förändra projektet efter behov. Detta innebär även användandet av 

olika typer av digitala verktyg. I informant Gs organisation är användandet av olika verktyg 

mer standardiserat än i de mindre organisationer informant D jobbar. Utifrån intervjuerna 

med informant D och A så tycks mindre projekt och organisationer karaktäriseras av att 

konstellationerna av projektdeltagare som befinner sig både i och utanför organisationen har 

en mer flexibel verktygsanvändning, men att detta beror på det specifika projektet.  Vilka 

verktyg som då kan användas beror på både teknikvana och kultur och utbildning hos 

projektdeltagarna. Flera informanter nämner att det är önskvärt att kunna samla alla 
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människor till att använda samma (projektplanerings-)verktyg, där man kan få överblick över 

hela projektet på ett tydligt sätt. Eftersom många möten i de projekt informanterna pratade 

om sker digitalt, så är det önskvärt att alla använder samma verktyg för kommunikation, så 

att man slipper dubbelarbeta i det avseendet. Problemet med dubbelarbete gäller även det 

eventuella användandet av ett projektplaneringsverktyg.  

 Flera informanter såg projektledarens roll som ”spindeln i nätet” som informant F 

uttryckte det. Projektledaren är personen i projektet med helikopterperspektiv som ser 

helheten, håller reda på vad som är gjort, vad som ska göra och vem som har vilket ansvar. 

Projektledaren sågs av flera informanter som en medlare och kommunikatör mellan olika 

parter i projektet (medarbetare, kund, andra projektledare om projektet är uppdelat i flera 

grupper), och tillskrivs även en stöttande och motiverande roll i sin projektgrupp.  

5.4 Rekommendationer för implementering 

Ett antal synpunkter kring vad informanterna ansåg skulle vara bra att tänka på vid 

implementering av spelifiering har samlats under denna rubrik. En av de mest genomgående 

synpunkter som även tagits upp ovan är att spelifiering måste medföra ett mervärde för 

användaren utöver de typiska gränssnittselementen; poäng, badges etc. för att vara värdefullt 

i det långa loppet. De exempel på mervärden som informanterna gett är; att systemet 

underlättar en arbetsuppgift på något sätt, att systemet presenterar feedback (och eventuellt 

användaranpassade utmaningar) som tillåter användaren att bli bättre på något, och/eller 

presenterar uppgifter på ett intressant sätt för användaren, erbjuder ett sätt att knyta 

samman människor (en social dimension), att systemet kan användas för att validera 

informella kunskaper eller att det kan mäta kvalitet på en uppgift. Ett par av dessa 

synpunkter (att låta användaren bli bättre på något, en social dimension) kan kopplas till de 

grundläggande behoven av kompetens och samhörighet som presenteras i 3.3.3.  

 En synpunkt i princip alla informanter tog upp på olika sätt, och som är relaterat till detta 

är att det bör finnas ett tydligt syfte med att spelifiera något, som informant B uttrycker det, ” 

Amen det är ju bra att ha en problemställning så att säga, precis, för att kunna hitta en 

lösning så bör man ha problem”, eller som informant G menar, ”(…) Men jag tror at det är 

viktigt att ett sådant här system hittar sin nisch liksom”.   

 En annan rekommendation flera informanter framförde var att deltagandet i ett spelifierat 

system bör vara frivilligt. Detta kan kopplas till det grundläggande behovet av autonomi (se 

3.3.3) Detta kan innebära flera problem, se 5.5 nedan. I 3.3.1 framförs synpunkten att en 

styrka med spel, och potentiellt med spelifiering är just att det utsätter användaren för 

utmaningar, och erbjuder på olika sätt tydligt feedback för de framsteg användaren når. 

Informant C tog upp detta som kritiskt för att lyckas med att spelifiera något; man bör få 

feedback på det man gör så att man kan bli bättre på det. Informant E uttryckte sig också på 

ett sätt som kan kopplas till att spelifierade system bör erbjuda ett sätt att få 

”kompetensbehovet” (se 3.3.3) tillgodosett för att bli kraftfulla: ” Alltså den stora styrkan i 

spel är ju att de lägger uppdrag på en nivå så att du precis precis klarar av dem om du 

kämpar ordentligt liksom, det är nånstans, alltså dem spelen som fångar folk är ju det här 

där svårighetsnivån ligger liksom. Såhär att man får kämpa mycket liksom.  Men sen så 

kommer man klara av det liksom, för att om man uppnår det också i sina system, så att 

man liksom, drar igång den här kämparandan liksom å att man pressar liksom, sig själv 

för att jobba hårdare för att uppnå liksom. Den, den här grejen är någonting då som 

sådana här systemen liksom verkligen kan lyfta fram högre prestation och så, men det är 
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också då som poängen kommer bli mest värdefulla”. Just frågan kring poäng togs också upp 

av flera informanter. För att poängen ska vara värdefulla i det långa loppet bör de 

representera någonting värdefullt; poäng som en indikator på framgång eller en hård 

prestation gör just detta.      

 En rekommendation som informant D framförde är att man skulle kunna använda 

spelifiering som ett förhållningssätt till ledarskap. Informanten ser projektledarens roll som 

bland annat innefattande att motivera sina medarbetare. Genom att använda sig av tänk från 

spelvärlden tänkte sig informant D att man skulle kunna göra saker mer motiverande och 

roliga ”på riktigt”; ” (…)om det (spelifiering) bara ligger där som en, bara som teknik, eller 

bara som i ett verktyg, så tror jag att man kommer att ganska fort tröttna på det, men är 

det nått man kan ta upp på, amen man gör en grej av det på personalmöten, eller man 

uppmuntrar bland kollegor, alltså man har ett system för hur man uppmuntrar varandra, 

eller peppar varandra, eller ger varandra poäng, så, så kanske det kan funka”. 

 Informant A trodde att gamficiation möjligen skulle kunna användas som ett sätt för ett 

företag att profilera sig på arbetsmarknaden, åtminstone i IT-branschen. Eftersom det är stor 

konkurrens på marknaden om de duktigaste medarbetarna, så kan ett företag använda sig av 

spelifiering för att locka till sig nya medarbetare. Detta skulle kunna vara en användbar 

strategi i enlighet med Blombergs projektstrategi för att skapa handlingskraft, kreativitet, 

förändring och innovation (2003: pp. 257-270).    

 Flera informanter talade om möjligheten att använda ett feedbacksystem för att göra 

processer transparenta. Informant G såg användningen av ett poängsystem för olika 

uppgifter som ett potentiellt stödjande verktyg för utvärdering av projektmedlemmarnas 

prestationer, vilka han som projektledare idag behöver bedöma och utvärdera på andra 

grunder. Även informant A nämnde spelifiering som ett potentiellt sätt att få data om 

medarbetarna prestationer, men även som ett sätt att göra utvärderingar från medarbetarnas 

sida, exempelvis kring klimatet på arbetsplatsen, mer intressant. Informant E menade att 

feedback i vissa typer av arbetsuppgifter kan försäkra användaren om att deras prestationer 

ligger i linje med vad som förväntas av dem. Ett par informanter framförde att det skulle vara 

önskvärt om feedbacksystemen skulle kunna användas för att förbättra kvalitén på något, 

exempelvis att ett poängsystem relaterat till kvalitén på en utvecklares kod. Problemet med 

detta liknar problemet med att implementera differerande svårighetsgrad, se nedan.

 En annan rekommendation från informant E var att utföra grundlig testning av spelet 

innan implementation, för att se att man får de effekter man vill ha, och för att identifiera 

emergenta beteenden kring spelet. Detta föreslås även av Deterding (2011) och Zicherman & 

Cunningham (2011: pp.72-73)  

5.5 Problem med att implementera gamification 

Flera informanter tog upp att en stor del av vad som gör spel motiverande är att man ägnar 

sig åt dem av fri vilja. Problemet med det om man vill införa spelifiering på en arbetsplats är 

att det kanske inte går att erbjuda den frivilligheten, om det spelifierade systemet ersätter ett 

kritiskt system. Informant B menade att ” man kan aldrig göra det obligatoriskt, man kan 

inte, men nu måste ni, samla poäng i det här, utan det bygger på någon slags frivillighet, 

för att man får någonting, alltså annars har man helt misslyckats, om man inte vill vara 

där”. Spelifiering i ett sammanhang där det handlar om att attrahera användare till en 

produkt eller tjänst, som informant B tog som exempel, eller om man vill få användare att 

testa ett system, eller locka användare till en arbetsplats, som informant A menade, lider inte 
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av samma problem.      

 Flera av informanterna menade att om man vill föra in spelifiering på en arbetsplats eller i 

ett projekt, så kommer värdet troligtvis vara ganska litet om en grupp eller person väljer att 

inte använda systemet – om inte det potentiella värdet med att spelifiera ett system inte 

realiseras över hela den tilltänkta gruppen minskar det totala värdet med en implementering. 

I 5.3 framgår det att något som är karaktäristiskt för projekt är att projektdeltagare ofta 

”kommer och går” i och mellan projekt, som informant A uttryckte det ” men alltså du 

kommer in och ut in och ut alltså, oftast när du är i projekt, då är du kanske en månad i ett 

projekt, och sen går du ut ur den och så in i ett annat projekt”. Detta kan leda till att en 

användare inte hinner uppleva eller ta del av värdet i ett system, eller kanske använder 

systemet en så kort tid att värdet blir för litet för att en implementering ska vara värdefull.

 Informant A och G uttryckte att ett problem med att införa ett spelifierat system i stora 

företag är att man redan har sina system som används över hela organisationen. Det finns 

redan etablerade arbetssätt, praxis och verktyg som stöds av den rådande strukturen. 

Informant G gav en bild av detta, ” vi har liksom vårt arbetssätt och våra metoder de har ju, 

de e ju dem genom ganska lång, mångas projekterfarenhet har liksom kommit fram till, ja 

men de här systemen funkar, och de här verktygen funkar, då har man sagt liksom att på 

vårat företag då använder man den här verktygslådan, å använder vi det här verktyget då, 

då har vi jättemycket liksom, erfarenhet och koppla bakåt å, best practice, å titta på. Ett 

problem med att implementera ett nytt system i en stor organisation blir således att alla 

måste byta till det verktyget, eftersom man jobbar på samma sätt i hela företaget, och 

behöver kunna ha integrerade system. Om exempelvis bara ett team väljer att implementera 

en spelifierad lösning så är risken stor för att de måste jobba i dubbla system. Detta problem 

togs också upp av flera informanter i relation till mindre organisationer. Informant A menade 

att ett spelifierat system troligtvis är mer lättimplementerat i en ung eller liten organisation, 

eftersom de kanske inte har lika etablerade arbetssätt, och har lättare att förändra vilka 

verktyg som kan användas.     

 En stor utmaning med att spelifiera ett system som flera informanter tog upp är att 

designa för olika användargrupper. För de användare som inte motiveras av att vara med och 

tävla, om spelifieringens syfte är att sporra människor att prestera bättre genom att tävla 

med varandra, kommer systemet att erbjuda lite eller inget värde, om det inte också erbjuder 

något annat. Flera informanter menade att man måste ta olika typer av användares behov i 

beaktande när det spelifierade systemet skapas. Problemet med detta är att det kan bli svårt 

och kostsamt att se till de olika användarnas behov.    

 Ett annat problem relaterat till arbete i just projekt, om systemet innebär att användarna 

får poäng för olika uppgifter var enligt flera informanter att arbetsuppgifterna i projekt ofta 

är väldigt differerande, de kan skifta från dag till dag och mellan olika faser i ett projekt. Den 

som vill skapa ett hantera ett system som exempelvis RTC, där man kan få poäng för olika 

uppgifter så står inför svåra frågor kring hur olika uppgifter ska värdesättas, förutom att den 

som hanterar systemet måste ägna tid åt att själv definiera och poängsätta. Detta var också en 

synpunkt som fördes fram av flera informanter; hanteringen av systemet och av de 

spelifierade elementen får ogärna ta tid från själva arbetet.   

 Om systemet syftar till att presentera utmaningar eller uppdrag som är anpassade för 

användarna (och på detta sätt få dem att intressera sig för systemet) så kan vissa uppgifter 

behöva prioriteras, eftersom det troligtvis blir för svårt (och/eller dyrt) att skapa en 

intressant och utmanande feedbackloop kring varje uppgift, pga. svårigheter att 
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individanpassa arbetsuppgifter. Som informant E uttryckte det; ”problemet handlar 

egentligen om att identifiera vilken svårighetsnivå som de olika personerna har från 

början, för att sen kunna lägga, alltså, uppdrag som är på en lagom nivå där. Samma 

uppdrag kan ju vara jätteenkelt för en viss person, och jättesvårt för en annan, och det är 

först när man hittar den här perfekta såhär, det här är lagom svårt för den här personen 

liksom, som det kommer att bli bra”.     

 I följande avsnitt, slutdiskusionen, samlas de insikter jag tagit med mig från analysen och 

det teoretiska kapitlet och diskuteras under tre punkter. Kapitlet inleder med ”perspektivt på 

gamification” där de perspektiv på gamification som behandlats i teoridelen kritiseras och 

problematiseras, för att sedan sammanfattas och diskuteras. Under ”gamification och 

motivation” redogörs för hur motivation till spel kan förstås i relation till spelifiering med 

fokus på SDT. Under ”gamification i praktiken” sammanfattas och diskuteras gamifications 

potentiellt värdeskapande förmåga i projektkontexten, och olika rekommendationer och 

problem diskuteras.  

6. Slutdiskussion 

6.1 Perspektiv på gamification 

I kapitel två har jag redogjort för en del av den diskurs som existerar kring begreppet. Nedan 

redogörs för ett mer kritiskt och problematiskt perspektiv på spelifiering. 

 Termen gamification, eller kanske snarare mycket av användningen av termen har fått 

utstå en del kritik, kanske främst från speldesigners och från akademiskt håll. Ian Bogost 

framför en kritik av begreppet en blogpost där han i stort menar att gamification är ett 

begrepp som används av marknadsförare som ett sätt att ”capture the wild, coveted beast 

that is videogames, and domesticate it for use in the grey, hopeless wasteland of big 

business where bullshit already reigns anyway” (Bogost, 2011b). Gamification erbjuds som 

en färdigpacketerad standardlösning med ”spelstrategi” för företag att likartat implementera. 

I en artikel i Gamasutra (http://www.gamasutra.com/) menar Bogost att själva ordet 

används på ett sätt som får det att verka lätt att göra något med; ”game” drar 

uppmärksamhet till sig som ett kraftfullt och lite mysteriskt fenomen, och ”-ification”40 

implicerar att termen enkelt kan användas som en lösning, vilket ger en falsk förevisning om 

hur svårt det kan vara att lyckas med att skapa ett bra spel (Bogost, 2011). Han illustrerar sin 

poäng med att hänvisa till Zichermann (2011b), och noterar hur händigt denne tror att 

poäng, badges, leader boards, levels och belöningar är ”nyckel”-spelmekaniker, och inte, som 

Bogost definierar spelmekaniker: de operationella delarna av ett spel som producerar de 

känslor spelet ger upphov till. Bogost menar att poäng, levels och dyl. bara skapar struktur 

och mäter framgång i själva systemet och att gamification byter ut riktiga incitament mot 

låtsasincitament.  Istället för att använda termen ”gamification” för det fenomen som Bogost 

anser att det representerar föreslår han termen ”exploitationware”, med vilket han ser ett 

antal retoriska fördelar eftersom det inte ger konnotationer till det magiska och fantastiska 

med lyckade spel, utan för snarare till det blufferi41 som Bogost anser att gamification är 

                                                        
40 Bogost hänvisar till användningen av ”-ify” i andra språkliga sammanhang som har att göra med ett 
förändrat tillstån; ex ”beautify” eller ”falsify” (Bogost, 2011). 
41 Kanske bäst exemplifierat av ett uttalande av Zichermann (2010) citerat i Gamification Research 
Network (2011); “Uniquely, games are able to get people to take actions that are not always in their 
best interest, without the use of force, in a predictable way”. 
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(Bogost 2011).      

 I en blogpost på Gamification Research Network gör Deterding (2011c) en grundläggande 

recension av Zichermann & Cunningham (2011) som kritiseras42 på en rad punkter.  

Deterding menar att Zichermann & Cunningham i stort argumenterar för att spelifierade 

applikationer (och i förlängningen även spel) är lojalitetsprogram och har bytt ut monetära 

belöningar mot belöningar i virtuell valuta som uttrycker social status. Detta ger företag 

möjligheten att ”skinna” sinna kunder; då kunder inte exakt kan förutsäga det ”riktiga” 

monetära värdet av en virtuell valuta så kan företaget prissätta värdet av kundernas lojalitet 

på ett exakt sätt. På så sätt kan företaget få en ensidigt bättre deal; billig virtuell valuta mot 

värdefull kundlojalitet. Nedan följer utdrag av kritiken av boken i sin helhet, för en djupare 

förståelse av kritiken rekommenderas recensionen i sin helhet. Deterding (2011c) menar att 

Zichermann & Cunningham (2011) använder språk och tankegångar från behaviorismen, att 

(dennes framställning av) spelifiering handlar om att knyta belöningar till vissa beteenden 

för att få fram förändringar, och menar att detta är en misstolkning av vad som gör spel 

roliga (Deterding 2011c). Om man använde SDT skulle detta vara att bemästra utmaningar 

(tillgodose kompetensbehovet), känna samhörighet och autonomi (se 3.3.3). Deterding 

(2011c) nämner även att behaviorismen idag inte används som en grund av (traditionella) 

speldesigners för deras design. För att poäng ska bli värdefulla bör de representera någon 

faktisk prestation, i annat fall blir en slags logisk följd av detta att man kan göra ett spel 

roligare genom att lägga in mer poäng.43, och även fast Zicherman & Cunningham (2011) 

använder ”mastery” och ”socialising” som förklaringar till varför människor spelar, så 

använder han inte dessa för att informera sina designbeslut. Deterding (2011c) menar vidare 

att det inte finns någon grund i forskning för att Zichermanns (2010b) modell för belöningar, 

SAPS (status, access, power, stuff) är användbar.44 I likhet med Bogost (2011) så ser 

Deterding (2011c) belöningar som feedbackmekanismer som informerar om progressionen i 

spelet, inte det centrala i spelet självt. 45I ytterligare en punkt av sin kritik visar Deterding 

hur Zichermann & Cunningham faller i den klassiska psykologiska fällan att vi 

vanemässigt överskattar vikten av behovet av externa belöningar för andra än oss själva 

(Heath, 1999). Deterding (2011c) hävdar även att belöningars betydelse för motivationen 

på arbetsplatsen snarare än en hygienfaktor (inte så märkbar när den finns, men starkt 

omotiverande om den saknas) än en stark motivationsfaktor. Istället är det intressant, 

tillfredställande arbete, och den personliga aspirationen att göra ett bra jobb som är de 

viktigaste motivationsfaktorerna. Detta knyter an till SDTs (se 3.3.3) yrkande på att inre 

motivation mer troligt engagerar folk i aktiviteter än yttre motivationsfaktorer. I Lepper 

et al. (1975) visas att den inre motivationen att engagera sig i ett beteende faktiskt kan 

                                                        
42 Vilket kan liknas vid att kritisera det perspektiv på gamifiction av vilket Zichermann är en slags 
frontfigur (se 2.1.2 ovan) 
43 Det kan vara just att poänginförande får aktiviteten att uppfattas som en tävlig som gör att det blir 
motiverande, men poängen bör mappa mot någon slags ansträngning, i anna fall borde spel som 
”Progress wars” vara riktigt lyckade (användaren klickar på en knapp för att fylla en progressbar och 
gå upp i level, se http://www.progresswars.com). 
44 Zichermanns självkonstruerade modell för vad han anser att användare ser som mest motiverande i 
fallande ordning, se exempelvis Zichermann (2010b). 
45 I ett nämnvärt exempel pekar Deterding (2011c) ut felaktigheten i Zichermanns logik; ”(...) it’s an 
obvious fallacy to say “alcohol is in beer, beer is somewhat like food, therefore, alcohol is what makes 
food delicious, so put lots of alcohol in your food to make people drool”. Yet that precisely is the basic 
logic of Gamification by Design: “Rewards are in gambling and loyalty programs, gambling and loyalty 
programs are somewhat like games, therefore rewards are what makes games fun, so put lots of 
rewards into your product to make it engaging.”, se Zichermann (2011: pp.10-12). 
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förminskas genom att man lägger in belöningar. I en presentation av Daniel Pink46, ”The 

astounding science of motivation”47, redogör Pink för hur yttre motivation faktiskt kan 

försvåra utförandet av komplexa uppgifter, och att autonomi är ett betydligt bättre sätt 

att skapa motivation. Deterding refererar till även till metastudier (Deci, Koestner & Ryan 

1999, Deci, Koestner & Ryan, 2001) som visar att förväntade gripbara belöningar för en 

aktivitet minskar den inre motivationen att engagera sig i den aktiviteten, om de ses som 

kontrollerande för individen. Deterding (2011c) hävdar att Zichermann tolkar detta som 

att om ett barn spelar piano för sitt eget nöjes skull, ”och sedan ”begins to win 

competitions, then subsequently loses, she will stop playing piano. That is, extrinsic 

rewards crush intrinsic motivation, which never returns.” (Zichermann & Cunningham, 

2011: p.27). Deterding (2011c) hävdar att det inte är de yttre belöningarna i sig som gör 

att barnet tappar intresset utan barnets upplevt minskade autonomi. Vidare hävdar 

Deterding att det inte finns någon studie som visar att detta är en fatal ”gone forever” 

effekt, utan upplevs som behändigt för Zichermann & Cunningham att hävda eftersom de 

då kan argumentera för att spelifiering i den meningen att man inför ett belöningssystem 

måste finnas på plats för alltid när användaren väl befinner sig i belöningsloopen måste 

den stanna kvar där (Zichermann & Cunningham, 2011: p.27). I avsnittet ovan, och i 

kapitel 3 kan man urskilja tre generella perspektiv på spelifiering; ett ”manipulativt” 

perspektiv (ex. Bogost 2011), de som anser att termen har ett värde, men bör representera ett 

förhållningssätt till design, informerat av forskning (ex. Deterding et al. 2011) och de som har 

ett mer kommersiellt perspektiv på spelifiering (ex. Zichermann & Cunningham, 2011). Hur 

begreppets framtida användning kommer att se ut är ovisst. För att bekräfta den långsiktiga 

funktionaliteten i den typen av kommersiella appliceringar av spelifiering som finns idag 

behövs mer forskning. Troligtvis kommer detta mer kommersiella perspektiv inte att 

försvinna, men modifieras i takt med vad som visar sig vara lyckade implementeringar av 

spelifierade lösningar. Ett problem med en mer ”objektiv” bild av implementeringarnas 

framgångar är troligtvis att de intressenter som misslyckats med sina satisningar kan vara 

ovilliga att delge sina resultat. Det ”manipulativa” perspektivet på spelifiering – att termen 

inte alls bör användas för att den har för mycket dåliga konnotationer kommer troligtvis inte 

att leva kvar; begreppet är redan alltför utspritt för att det skall försvinna. Ett antal parallela 

termer har dykt upp48, men gamification tycks vara det som fastnat i debatten om att föra in 

spelelement i andra sammanhang. Termens användning inom akademin och som ett 

förhållningssätt till design kommer troligtvis också att förändras i takt med att mer forskning 

bedrivs inom fältet, och olika designprinciper och perspektiv49 testas och evolverar hos de 

enskilda designers som använder sig av och utvecklar spelifierade lösningar. 

6.2 Gamification och motivation 

Beroende på vilken forskning man väljer att studera kan motivation och spel (och i 

förlängningen gamification) hänga samman på olika sätt. Något som både en del 

speldesigners och forskare verkar vara överens om är dock att det roliga i spel handlar om att 

                                                        
46 Dan Pink författare och har bland annat skrivit boken ”Drive” som handlar om motivation, se 
författarens hemsida för mer information (http://www.danpink.com/about). 
47 Se Pink, 2009. 
48 Exempelvis ”productivity games”, ”surveillance entertainment” och ”game layer”. (Deterding et al. 
2011: p.9, min övers.). 
49 Senast i år utkom boken ”Playful design” av John Ferrara som innehåller principer för bra 
speldesign, och har ett perspektiv på spel som en drivkraft för kulturell transformation (Webb, 2012). 

http://www.danpink.com/about
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spel är roligt för att det får oss att känna oss kompetenta när vi lyckas bemästra hinder. SDT 

adresserar denna faktor och kan således användas, och har använts för att förstå 

motivationen bakom spelande. Den som använder SDT för att förstå motivationen bakom 

spel i syfte att använda det ”roliga” från spel i en annan kontext gör troligen också sig själv en 

tjänst genom att ta hänsyn till de två andra grundläggande psykologiska behoven som SDT 

adresserar: samhörighet och autonomi. Autonomi och kompetens har dykt upp vid ett flertal 

tillfällen under mina intervjuer och i litteraturen som centrala aspekter bakom motivation till 

spelande. Speciellt autonomi anser jag vara viktigt att förhålla sig till när det gäller 

spelifiering i ett arbetssammanhang, eftersom den som inför den spelifierade lösningen 

troligtvis både vill att så många som möjligt vill bör vara med, och om det gäller spelifiering 

av ett kritiskt system så kanske frivilligheten inte är en möjlighet för de som ”utsätts” för 

lösningen. Jag har tidigare refererat till rön50 om yttre belöningars negativa påverkan på den 

den inre motivationen vilket även behandlas i 3.3.3. En ”extra muta” kan alltså vara 

överflödig, speciellt om det är det enda en spelifierad lösning erbjuder. Samhörighet 

utforskas egentligen inte i varken teoridelen eller analysen, men är ändå rimlig att ta hänsyn 

till då de flesta spel involverar flera spelare, och med tanke på vikten av samarbete i 

projektarbeten.     

 I både teoridelen och under intervjuerna presenteras användares motivation och 

preferenser som differerande. På grund av detta anser jag att det är rimligt ha flera olika 

typer av spelares behov i åtanke för den som designar ett spelifierat system, lämpligen genom 

att utvärdera spelifieringsinitiativets tilltänkta användare.   

 Spelifiering kan i teorin appliceras både i och utanför mjukvarusystem, men i min 

forskning har jag inte stött på någon applicering helt utanför ett mjukvarusystem, av något 

initiativ som använder element från spel51. Under mina intervjuer fördes dock idén om 

spelifiering som ett förhållningssätt kring ledarskap fram. Jag anser att denna idé har 

potential för implementering i projektarbeten, dels för att den troligtvis är både lättare och 

billigare att implementera, modifiera och eventuellt förkasta, än en spelifierad 

mjukvarulösning. Men detta är enbart spekulationer, jag rekommenderar vidare studier för 

att undersöka idéns potential. 

6.3 Gamification i praktiken 

Angående implementeringar av spelifiering i ett projektsammanhang så presenteras de 

områden som jag anser lämpar sig för implementering, och saker som är viktiga att beakta 

vad gäller implementering inom dessa områden nedan. Dels skulle spelifiering kunna 

användas för att skapa en image av företaget utåt. Här handlar det mer om presentationen av 

företaget än den faktiska funktionen som det spelifierade systemet har; att utnyttja hypen 

kring begreppet för att locka till sig medarbetare och kunder. Detta anser jag stöds av den 

projektstrategi som förs fram av Blomberg för att skapa handlingskraft, kreativitet, 

förändring och innovation (Blomberg, 2003: pp.257-270). Den typiska implementeringen av 

spelifiering idag är att man lägger in gränssnittselement som poäng, badges, levels och 

leaderboards, och används för att skapa incitament för olika typer av aktiviteter i ett system. 

Ett problem med detta kan vara att användare snabbt tappar intresset för de aktiviteter som 

                                                        
50 Se Lepper et al. 1973 och Pink, 2009. 
51 Däremot har jag stött på appliceringar av fullständiga spel i ”ovanliga” kontexter för spel, ett 
exempel ger McGonigal som gör sitt fysiska tillfrisknande till ett spel; ”Superbetter” (McGonigal 
2009).  Superbetter finns numera även tillgänglig för andra online (https://www.superbetter.com/). 
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ges incitament, på grund av att yttre belöningar tenderar att minska inre motivation, och att 

användare tenderar att inse när något saknar värde relativt fort. Det är svårt att utesluta att 

en spelifieringsimplementering oavsett hur ogenomtänkt den är skulle kunna få en kortvarig 

positiv effekt i likhet med ”Hawthorneeffekten”52, men denna blir troligtvis inte långvarig. 

Spelare av digitala spel spelar inte för poäng och badges, utan för att spela spelet, feedback 

och progression är en bonus, och informerar användaren om att de presterar bra. På samma 

sätt kommer användare av ett spelfierat system inte att vara intresserade i längden om 

aktiviteterna som resulterar i feedbacken inte ger något mervärde. För att användarna inte 

ska tappa intresset för detta så bör denna feedback representera en riktig ansträngning för att 

den ska kännas värdefull (poäng som man kan få utan ansträngning struntar folk fort i)53 . I 

det långa loppet bör det spelifierade systemet ge något slags mervärde för för att användarna 

ska vara intresserade av att fortsätta använda det. Ett sätt att skapa mervärde är att 

presentera uppgifter som utmaningar, och knyta dessa till en feedbackloop som gör att 

användaren kan följa sina framsteg över tid, och få snabb feedback på sin 

prestationsförmåga, något som tas upp som centralt för att skapa framgångsrika spel i 3.3.1. 

Detta skulle möjligen kunna öka användarnas intre motivation att lära sig och presera bättre. 

Jag anser att det mervärde som systemet designas för att skapa bör knyta an till de behov 

som finns i den kontext implementeringen sker, och att det ska finnas ett tydligt syfte med 

implementeringen. Andra exempel på mervärden som presenterades under intervjuerna är 

att systemet underlättar en arbetsuppgift på något sätt, erbjuder ett sätt att knyta samman 

människor (en social dimension), att systemet kan användas för att validera informella 

kunskaper eller att det kan mäta kvalitet på en uppgift. Ett ”mervärde” skulle också kunna 

vara att systemet i sig av någon anledning är ’roligt’ att använda i sig självt. I så fall bör alltså 

de ”roligt” designade uppgifterna vara dem som samtidigt skapar värde för användandet av 

dem. Ett annat potentiellt sätt att skapa värde är att använda sig av gamifiation som ett sätt 

att attrahera människor att engagera sig i någon slags uppgift som behöver utföras i 

projektet, genom att presentera uppgiften i termer av ett spel. Ett exempel på detta är 

exempelvis om en produkt behöver betatestas, eller om en enkät behöver besvaras. Detta är 

egentligen spekulationer, men bygger på att spelelement tycks användas för att locka folk till 

att engagera sig mycket en kort period, vilket ibland är allt som krävs för att utföra en 

uppgift.      

 Implementering av spelifiering i form av mjukvara i projektarbeten lämpar sig troligtvis 

bäst för små och medelstora företag. Att implementera nya mjukvara över huvud taget i stora 

organisationer är problematiskt. En potentiell fara med att implementera spelifiering, som i 

                                                        
52 Arbetare som blir bevakade kan omedvetet ändra sitt beteende enbart för att de vet att de blir 
observerade, den sk. hawthorneeffekten (”Hawthorneeffekt,” 2012). 
53 Ett exempel på detta från min egen erfarenhet av gamifation tjänsten ”Fitocracy” 
(https://www.fitocracy.com/). Tjänsten är ett community på nätet för träningsintresserade, där varje 
användare har en egen profil, möjlighet att socialisera med andra, möjligheten att logga sin träning, 
och även att kunna skapa utmaningar med andra användare. All träning som loggas ger poäng, och ger 
användaren möjlighet att gå upp i level, och låsa upp olika badges beroende på vad man användarna 
åstadkommit. Poängen representerar en riktig ansträngning för användaren, och de loggningar som 
görs kan presenteras i form av feedback på hur träningen går, badges representerar en verklig 
ansträngning, och det finns möjligheter till social kontakt. Alla dessa är exempel på ”riktiga” 
mervärden för användaren, och alla de psykologiska behoven från SDT kan tillfredställas – det är 
frivilligt att använda, det kan tillfredställa behovet för kompetens genom att användaren kan få positiv 
feedback och se en progression utifrån indatan, och tjänsten ger möjlighet till sammhörighet med 
andra på communityt, dels genom forum, chattfunktioner, incitament för social kontakt i form av 
badges, i form av ”props” man kan ge andra användare när de presterat osv.    
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synnerhet är skadligt för en stor organisation är om ett implementerat system är frivilligt att 

använda, och inte används av alla, vilket troligtvis leder till dubbelarbete, beroende på vilken 

typ av system det är. Om systemet å andra sidan är obligatoriskt att använda riskerar man att 

användningskravet i sig negerar den potentiella motivation systemet skulle kunna skapa. Att 

spelifiera ett system som inte används särskilt mycket eller som är oviktigt är i sig en 

tvivelaktig användning, eftersom en välgjord (användbar i det långa loppet) 

spelifieringimplementering troligtvis varken är enkel eller billig att genomföra.  Väldigt små 

bolag är olämpliga för implementering av spelifierade mjukvarusystem av den anledningen 

att de troligtvis redan har hög motivation och god kommunikation, och för att kostnaden för 

systemet troligtvis inte uppväger den potentiella effekt systemet ger om det enbart har ett 

fåtal användare. Möjligen skulle ett väldigt litet bolag kunna dra nytta av 

spelifieringslösningar som säljs färdigpacketerade, om mervärdet som erbjuds lämpar sig för 

de behov man har, och det värde man eftersträvar.    

 Slutligen bör spelifiering i mjukvara, både i projekt och utanför ses som en del av den 

övergripande designprocessen. Ett system som använder sig av intressant spelmekanik som 

skapar intresse och motivation hos användaren, med ett intressant och lärorikt 

feedbacksystem kan falla på att det är för långsamt, för svårt, för fult eller saknar viktig 

funktionalitet.      

 Jag vill avsluta med att ännu en gång poängtera att dessa resultat bör ses som ett första 

steg att förstå spelifieringars potentiella värdeskapande i projektarbeten, på grund av 

studiens begränsade omfattning.  
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Appendix A – Ett alternativt perspektiv på spelifiering 

Houtari & Hamari (2011) definierar gamification utifrån ett service-marketing perspektiv 

som ett service-paket där en kärntjänst förstärks med ett regel-baserat servicesystem som 

tillhandahåller feedback och interaktionsmekanismer till användaren med målet att förbättra 

och stödja dennes övergripande värdeskapande. Deterding et al. (2011) argumenterar emot 

denna definition på tre punkter som de anser att Huotari & Hamari inte adresserar. För det 

första att denna definitions fokusering på regelbaserade system täcker in mer än spelifierade 

tjänster, och blir applicerbar på nästan alla interaktiva system. För det andra att denna 

fokusering och placeringen av definitionen inom ett service-marketing perspektiv 

bagatelliserar den grundlöggande sociala och empiriska dimensionerna i spel. För det trejde 

anses definitionen exkludera alla system där det är spelmekanik som är kärntjänsten, eller 

åtminstone en essentiell del av denna. Många av de spelifierade hälso-applikationerna som 

exempelvis Health Month (http://healthmonth.com/) erbjuder möjligheten att sätta upp 

regler och mål  för ett personligt hälsosammare beteende, och sedan logga sitt beteende mot 

dessa regler – dessa spelelement är inte en förstärkning som går att separera från 

kärntjänsten (Deterding et al. 2011: p.13).  
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Appendix B - Intervjuguide 

Nedan följer intervjuguiden som var underlag inför de genomförda intervjuerna. 

Presentation 

Hej! Det är jag som är Magnus Brändström (Magnus Brändström heter jag), visst är det X 

(Intervjuperson) jag pratar med? Bra, jag tänkte bara kort berätta litegrann om syftet med 

intervjun, och därfefter kommer jag att ställa mina frågor, om du har några funderingar så är 

det bara att avbryta mig och fråga, ok?    

 Jag skriver alltså min C-uppsats om gamification, och mer specifikt utforskar jag hur man 

skulle kunna använda gamification för att skapa värde i ett projektarbete och möjligen i 

arbetslivet. Jag kommer ställa frågor kring hur du jobbar med och ser på gamification, och 

hur du ser på vilka möjligheter som spelifiering erbjuder att skapa värde. 

Jag hade tänkt spela in det här samtalet, är det okej med dig? 

Frågor 

[De frågor som ligger i den ”högsta kategorin” i listorna kan betraktas som huvudfrågorna, 

och de underliggande listelementens frågor kan betraktas som variationer och/eller 

potentiella uppföljningsfrågor. Frågorna följer egentligen ingen bestämmd ordning, utan kan 

ställas i vilken ordning som helst beroende på hur intervjun utvecklas. ] 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite kort om vem du är?  

 Kan du berätta lite kort om vad du gör?  

[Dessa två frågor är med för att få en bakgrund kring vilken typ av person jag pratar med, och 

hur de ser på sin verksamhet. Beroende på hur det beskrivs kan det komma att öppna upp för 

eventuella uppföljingsfrågor på ett mer naturligt och mindre stolpigt sätt än att bara ta fråga 

för fråga. ] 

Allmänt om gamification  

[Beroende på hur/om vi glider in på detta utifrån bakgrundsfrågorna, undersöker diskursen 

kring gamification utifrån ett ”utövarperspektiv”] 

 Vad är din syn på vad gamification är? 

 Vad kan det göra och inte göra? 

 Hur/var tror du det går att applicera? 

 Lämpar det sig bättre i specifika kontexter? 

 Lämpar det sig bättre  under speficika organisationsformer? 

 Lämpar det sig bättre för en specifik publik? 

 Vad kännetecknar en gamificationlösning? 

 Är det enbart digitala lösningar man pratar om? 

 Kan du tänka dig en icke-digital lösning? (OBS: kom tillbaka till detta ifall frågan 

kring mätning ställs; hur mäter man en icke-digital lösning?) 

 Vad är gamification mer än den typiska diskursen kring levels, badges, points, 

leaderboards och sociala lager; finns det andra typiska spelelement som är 

användbara? 
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Implementering av Gamificationlösningsar 

 

[Undersöker samtidigt den potentiella värdeskapande förmågan i gamification, och hur 

implementeringen ser ut i olika kontexter – och genom detta kunna komma in på eller 

”cirkulera” hur gamification lämpar sig för projektarbete] 

 Vad tror du är viktigt att tänka på när det gäller att implementera en ”lösning” med 

gamification? 

 Om implementeringen sker hos ett företag för ”internt” bruk, bör deltagandet i 

”spelet” var frivilligt? 

 Hur hanterar man de medarbetare som inte är intresserade? 

 Är det viktigt att få med sig alla? 

 När det gäller spelifiering i en arbetsmiljö, tror du att det är någon viss del av 

verksamheten som lämpar sig bättre att spelifiera (än andra delar)? 

 Vilka delar tror du lämper sig bättre? Varför i så fall? 

 Vilka delar lämpar sig inte att spelifiera? 

 Hur svarar man mot med arbetares olika intressen? 

 Hur designar man för olika typer av användare? 

 Hur tar man hänsyn till användare som inte finns på en viss plats (exempelvis 

användare som reser mycket) – ska/kan de också vara med? 

 Kan man implementera lösningar för enskillda team eller bör det täcka en hel 

organisation? 

 Hur tror du implementeringen skiljer sig beroende på organisationens; 

 Sammansättning (organisationsform)? 

 Storlek?  

 Finns det sammanhang där du tror att gamification är olämpligt? 

 Kan du specificera? 

 Om gamificationlösningen innehåller tävligselement, hur ser man till att de som inte 

vinner fortsätter att vara intresserade? 

[OBS: Nedan beskrivning enbart applicerbar på informant B,  men det är bara en 

personspecifik introduktion till nedanstående frågor, de frågorna är fortfarande intressanta, 

den första frågan omformulerades för andra intervjupersoner] På [informant B´s 

hemsida, texten är omskriven] skriver du om att företaget vill skapa hållbara 

gamificationlösningar som ska vara engagerande från början, och sedan fortsätta engagera 

använderan under en längre tid, att gamificationlösningarna viss kan använda sig av yttre 

belöningar som poäng och badges, men att man vill omvandla dessa till inre belöningar; 

utifrån detta vill jag fråga:  

 Kan du utveckla vad du menar med att omvandla yttre belöningar till inre belöningar? 

 Alternativt: Tror du att gamification bidrar till inre OCH yttre motivation?  

 Vad är det som får belöningarna att gå från yttre till inre?  

 Kan man designa så att spelet blir ett värde i sig, och inte behöver innehålla yttre 

belöningar? 

 Vad gäller yttre belöningar, tror du det skiljer sig i vilken nytta de har när det kommer 

till den typ av beteeenden och/eller uppgifter som belönas? 
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 Ser du några problem med att knyta yttre belöningar till vissa arbetsuppgifter? 

 Hur tror du att man kan undvika att attribuera ett visst beteende till belöning? 

 Tror du att de yttre belöningarna tappar värde över tid? (Om det gäller poäng och 

badges exempelvis) Hur tror du att man kan undvika det? 

 Om man lyckas med att omvandla yttre belöningar till inre belöningar, kan man 

avveckla spelifieringslösningen då? 

[Och om jag inte känner att jag fått någon information om det ännu] 

 Hur ser du spontant på att implementera gamification i ett projektarbete? 

 Intervjufrågor som riktar sig mot projektledare 

[Jag tänker mig först och främst att jag ber personen se åtminstone introvideon till RTC 

innan intervjun, alternativt beskriver jag programmet och litegrann om hur den typiska 

diskursen kring gamification ser ut, och vilken typ av motivation/värde som kan skapas i 

spel, och hur man utifrån detta tänker sig att man skapar liknande värden med gamification.  

Nedan några frågor riktade mot verksamheten för att få en bild av hur projektarbete se ut i 

den riktiga världen, följt av personens reflektioner kring gamification] 

 Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbar med? 

 Kan du berätta om din roll som projektledare 

 Använder du något sätt idag för att skapa engagemant och motivation hos dina 

medarbetare? 

 Vad använder du för tekniker för att se till att medarbetarna utför de uppgifter som ni 

kommit överens om? 

 Är medarbetarna själva delaktiga i att bestämma/välja vilken typ av uppgifter som de 

utför?  

Frågor om Red Critter Tracker 

 Allmänna reflektioner 

 Tycker ni att de spelelement som vi finner i RTC verkar användbara? På vilket sätt? 

 Tror ni att det finns risker med att använda de element som finns i programmet`? 

 (Eventuellt: tror ni att det finns några risker med att man knyter belöningar till vissa 

uppgifter? Vilka risker kan det vara? Finns det något sätt att undvika den typen av 

risker?) 

 Blir de ”badges” som finns i programmet meningsfullt? Skulle det vara mer 

meningsfullt om den som hanterar programmet kunde styra designen och kriterierna 

för de badges som finns? 

 Finns det några fördelar med att skriva ut vilka skills olika medarbetare har? Finns 

det några nackdelar? (Är det lite som att skapa hierarkier?) Skulle man kunna 

spelifiera det elementet på något annat sätt? Skulle man kunna presentera skills 

annorlunda? 

 Angående skills igen; skulle de blir mer meningsfulla om det fanns ”officiella” 

kriterier för att kunna visa sina skills?  
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 Har ni några förslag på hur man skulle kunna modifiera programmet så att det skulle 

vara användbart för er verksamhet? Har ni några förslag på andra ”spelifieringar” 

som man skulle kunna göra för att det här verktyget skulle bli mer värdefullt? 

Allmänna frågor kring gamifications potentiella roll i projektarbeten 

[Alternativ och/eller mer specifika frågor kring användningen i projektarbeten än de frågor 

som finns under rubriken ”implementering av gamificationlösningar”; en del frågor därifrån 

ser jag också som lämpliga att ställa. ] 

 När det kommer till kravspecifikationer, hur skulle man kunna få kunden mer 

engagerad att ta reda på vad som verkligen är intressant i dennes organisaiton att 

programvaran ska kunna åstadkomma? 

 Hur skulle man kunna få folk i den organisationen att blir mer engagerade i att 

använda programvaran med hjälp av den typen av tekniker som vi har pratat om? 

 Skulle man kunna implementera något feedbacksystem som gör att testarnas 

feedback presenteras på ett mindre negativt sätt för utvecklarna? 

 Hur tror ni att projektdeltagarna kan bli mer engagerade i de uppgifter som delas ut 

med hjälp av den här typen av tekniker? 

 Vilka konsekvenser kan det få för arbetsfördelningen?" 

Eventuellt efter avslutad intervju 

”Tack så hemskt mycket för att du ställde upp på den här intervjun! Jag vill bara kort nämna 

lite om hur de här uppgifterna som du nu lämnat till mig kommer att behandlas.  I min 

rapport kommer du att vara anonym och uppgifterna som jag får från den här intervjun 

kommer inte att lagras i anslutning till uppgifter om din person. Om du vill att någon av 

informationen som kommer upp  under intervjun inte skall användas i min rapport av någon 

anlednin så är det bara att säga till.” 

Uppföljning vid behov 

Avslutningsvis vill jag passa på att fråga om du möjligen känner någon person som du tror 

skulle kunna vara intresserad av att ställa upp på en intervju som liknar den vi just 

genomförde, och som du tror skulle kunna bidra med ett intressant perspektiv och/eller 

kunskap om gamification, och/eller erfarenet av projektarbeten? 

 

 

 

 


