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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur gamification använts och hur det kan skapa 
motivation till att utföra en uppgift. Den ämnar också undersöka inom vilka kontexter som 
gamification har använts, vilka delar av gamification som skapar motivation och om designen 
har någon påverkan på motivation. Studien tar sin grund i tidigare forskning om motivation, 
spelmotivation och gamification. Tre företag som alla arbetar med gamification på ett eller 
annat sätt har varit föremål för undersökningen och valdes ut med ett målinriktat urval. 
Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med semi-strukturerade intervjuer där 
respondenterna fick stor möjlighet att berätta fritt och styra samtalet inom ramarna för vårt 
syfte och våra frågeställningar. Resultaten visade att gamification har många element med 
egenskaper att skapa både yttre och inre motivation hos sina användare samt att det har stora 
möjligheter att användas som ett verktyg för att öka motivation och engagemang så länge stor 
hänsyn tas till aktuell målgrupp och kontext. Genom att använda element och design från 
spel, något som oftast är lustfyllt och självvalt och applicera det i nya kontexter så kan den 
lustfyllda känslan från spelandet följa med och associeras med arbete eller utbildning. 
 
 
Nyckelord: Gamification, spelifikation, motivation & spelmotivation.  
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Inledning 
Ända sedan datorn infördes har den använts flitigt som ett arbetsverktyg för 

effektivisering samtidigt som den blivit en stor källa till underhållning. Tidigt började 

det dras paralleller mellan barn och ungdomars motivation till att spela spel och hur 

detta skulle kunna användas som verktyg för att göra utbildning roligare och mer 

attraktiv. I början av 80-talet introducerades Serious Games, spel vars huvudsakliga 

syfte var för utbildning men samtidigt gjorde lärandet roligt för användaren 

(Ritterfeld, Cody, Vorderer, 2009). Intresset för att använda spel i utbildnings- och 

motivationssyfte har sedan dess blivit allt populärare och används inte längre bara i en 

skolkontext utan för alla åldrar och ändamål som exempelvis trafikantutbildning, 

hälsa och motion samt beteendeförändring. Det ägnas också mycket forskning åt data- 

och onlinespel och dess psykologiska effekter på motivation och engagemang. Vad i 

spelen är det egentligen som lockar, engagerar och motiverar spelarna? Forskning har 

bland annat visat att utöver nöjesfaktorn så är spelelement som till exempel direkt 

feedback i form av poäng, uppdrag och utmaningar samt möjligheten att hela tiden 

klättra till nya nivåer allt eftersom nya kunskaper utvecklas, en stor och viktig faktor 

till spelarnas motivation (McGonigal, 2011).  

 

Ur forskningen började ett nytt koncept växa fram, nämligen att använda element och 

design från spel och applicera det i miljöer och kontexter de vanligtvis inte används 

inom. Detta för att skapa mer underhållande och motiverande produkter och tjänster 

utan att det blir ett regelrätt spel. Detta fenomen gick under en rad olika benämningar 

men fick till slut den gemensamma benämningen gamification inom digitala medier 

runt år 2010 (Deterding, Dan Dixon & Nacke, 2011). Gamification har sedan dess 

spridit sig snabbt världen över. Khan Academy har revolutionerat undervisning 

genom att skapa ett gratis nätverk tillgängligt för alla med kunskapskapskartor och 

utvecklingsnivåer. Nike har gamifierat motion med sitt ”Fuel Band” som registrerar 

all motion användaren utför, ger statistik, sätter mål och ger möjlighet att koppla upp 

sig mot vänner för feedback och utmaning. Opower lär företag och hushåll hur de kan 

dra ner på sin energiförbrukning med hjälp av en gamifierad plattform. Gamification 

når varje dag fler marknader och användningsområden och Gartner (2011) förutspår 

att år 2015 kommer fler än 70 procent av de 2 000 globala toppföretagen att använda 

sig av minst en gamifierad applikation.  
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Diskussioner och artiklar om gamification syns mer och mer i HR-forum, bloggar, 

tidningar och i april 2013 höll Society For Human Resource Management en HR-

konferens där ett av huvudämnena var hur spelelement kan användas för att skapa 

förändring i nya kontexter. Stora globala företag, som Capgemini och L’Oreal, har 

börjat gamifiera delar av sina HR-processer och den svenska HR-branschtidningen 

Personal & Ledarskap utsåg i början av 2013 gamification till nr. 1 av de topp 10 

kommande jobbtrenderna. Hittills har gamification främst använts på produkter av 

olika slag men konceptet att även gamifiera processer på arbetsplatsen, för att öka 

engagemang och motivation hos personalen, tar allt större plats på arbetsmarknaden. 

Då motivation och engagemang i arbetslivet ofta berör utveckling av människor och 

grupper utförs denna studie inom det pedagogiska forskningsfältet.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur gamification används samt hur det kan skapa 

motivation till att utföra en uppgift. Följande mer konkreta frågeställningar har legat 

som grund för undersökningen: 

 

• Inom vilka olika kontexter har gamification använts? 

• Vilka delar av gamification kan skapa motivation? 

• På vilket sätt kan designen av gamification påverka motivation? 

 

Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en begreppsdefinition av gamification samt tidigare 

forskning och teorier kring spel och motivation.  

 

Då serious games innebär att designa ett fullfjädrat spel för icke-underhållande 

ändamål, så innebär gamification endast att element från spel används för att designa 

tjänster, produkter eller processer. Gamification som begrepp börjar vara vedertaget 

inom den digitala mediavärlden, och sprider sig vidare till allt fler branscher, men den 

akademiska forskningen kring begreppets definition är begränsad. Deterding, et.al. 

(2011) definierar gamification som ”the use of game design elements in a non-game 

context” (s.10), en definition som har tagit sin utgångspunkt i nuvarande användning 
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av begreppet från existerande forskning inom Human-Computer Interaction (HCI). 

Houtari & Hamari (2012) definierar i sin tur gamification ur ett service marketing-

perspektiv som ”a process of enhancing a service with affordances for gameful 

experiences in order to support user's overall value creation” (s.6).  

 

Huotari & Hamaris (2012) definition av begreppet belyser vad gamification strävar 

efter, målet i sig, medan Deterdings et.al (2011) definition presenterar gamification 

mer metodliknande. Den här studien kommer utgå från Deterdings, et.al. (2011) 

definition av gamification, då den andra definitionen skulle kunna tolkas som att 

enbart göra en tjänst mer lustfylld, vilket kan göras på en mängd olika sätt och med en 

rad olika metoder, utan att använda sig av några element eller influenser från spel. 

Även om Deterdings et.al. (2011) också menar att målet med gamification är att göra 

en tjänst eller produkt mer lustfylld, engagerande och motiverande så belyser deras 

definition att det krävs något specifikt i den metod som används för att göra något 

lustfyllt för att det ska falla under kategorin gamification.  

 

Översatt till svenska lyder definitionen användningen av speldesign-element i en icke 

spel-kontext. När det talas om gamification är det viktigt att förstå skillnaden på spel 

och lek, då lek uppfattas som en bredare och friare kategori, medan spel inom 

spelforskning kännetecknas av tydliga regelsystem, mål och belöningar (Deterding, 

et.al, 2011). Gamification tar alltså sin utgångspunkt i spel, inte i lek. 

 

Gamification i olika icke spel-kontexter 
Med icke spel-kontext avser Deterding et.al (2011) miljöer där spelelement vanligen 

inte används, men vill inte specifikt nämna någon kontext eller miljö då de anser att 

gamification inte bör begränsas till ett visst användningsområde. Speldesign och 

gamification kan användas för applikationer och tjänster inom träning, nyheter, miljö, 

och mycket mer för att skapa motivation, nöje och engagemang hos användarna, utan 

att vara ett regelrätt spel eller tävling. Detta erbjuder gamification som verktyg stor 

flexibilitet.  

 

Domínguez, Saenz-de-Navarrete, de-Marcos, Fernández-Sanz, Pagés, José-Javier & 

Martínez-Herráiz (2013) skapade och designade ett gamifierat insticksprogram till en 
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välkänd nätbaserad plattform för lärande, där syftet var att öka studenters motivation 

och engagemang. Programmet testades på en universitetskurs i Spanien för att 

utvärdera effekterna av ett gamifierat lärande jämfört med ett mer traditionellt sätt att 

lära. Deras design av programmet grundade sig i en teori som menar att spel är 

motiverande för att de har en påverkan på både de kognitiva, emotionella och sociala 

aspekterna av en person. Den kognitiva delen handlar om att spel har ett regelsystem 

och en rad hinder som tar spelarna genom en process där de lär sig kunskaperna och 

kompetensen som krävs för att klara av varje steg och samtidigt förbereder dem inför 

nästa. Spelarna ska hela tiden veta vad som kommer efteråt och att de har den rätta 

kunskapen för att klara av det. Detta görs genom att skapa cykler av återkommande 

tillfällen att träna dessa kunskaper på olika sätt. Domínguez et al. (2013) använde sig 

av nivåer, där studenterna var tvungna att upprepa övningar tills de klarade av en 

nivå, innan de kunde gå vidare till nästa.  

  

Med den emotionella aspekten menar Domínguez et al. (2013) främst känslorna kring 

framgång eller misslyckande – att vinna eller förlora. Spel ämnar förstärka den 

positiva känslan som uppstår när man klarar av någonting utmanande med att dela ut 

belöningar. Det är den här känslan som driver spelare att fortsätta, trots upprepade 

misstag. Spel idag är ofta uppbyggda på ett sätt som gör det möjligt för spelare att 

kommunicera, samarbeta och hjälpa varandra i jakten på att nå ett gemensamt mål, 

vilket berör den sociala aspekten hos användaren. För att knyta an till studenternas 

emotionella och sociala aspekter använde sig forskarna av direkt feedback, 

belöningssystem, prestationer som ledde till olika emblem och en resultattavla, dock 

inte en resultattavla som mätte poäng, utan som visade studenternas samlade 

prestationer.  

 

Resultatet av Domínguez et al. (2013) studie visade att ett gamifierat nätverksbaserat 

inlärningssätt potentiellt kan öka motivationen hos studenter, men att det är viktigt att 

lägga ner tid och energi på designen och implementeringen av programmet, så att det 

verkligen är anpassat till den specifika kontexten det ska användas i samt till 

målgruppen. Studien visade också att den sociala delen tillsammans med den 

emotionella delen med belöningar och direkt feedback var motiverande för 

studenterna. Att ha en resultattavla, som är ett klassiskt spelelement, fungerade som 

en motivationsfaktor för en del av studenterna, då de kunde följa sin egen och andras 
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utveckling och sporras till att slå både sitt eget och andras resultat, medan andra 

upplevde tavlan som avskräckande och inte alls gillade idén av att tävla. Den 

kognitiva delen hade inte lika stor effekt som väntat, forskarna menade att de 

upprepande cyklerna som ger tillfälle att öva är svåra att överföra från spelvärlden till 

en utbildningskontext och gav därför ingen skillnad i resultat mellan grupperna, även 

om den designen var roligare för studenterna att använda. Slutresultatet visade att de 

studenter som genomförde den gamifierade versionen fick bättre resultat i de 

praktiska momenten och i de sammanlagda poängen än testgrupperna som utförde den 

vanliga utbildningen, men presterade något sämre på de skrivna uppgifterna samt 

hade sämre närvaro.   

 

I en annan studie, utförd av Lin, Ramakrishnan, Chang, Spraragen och Zhu (2013) 

skapade forskarna ett webbaserat motivationsverktyg för att förbättra efterlevnaden av 

hälsoråd, genom att bland annat använda gamification.  Utgångspunkten för studien 

var ett företags hälsovårdsplan, vars syfte var att förbättra de anställdas hälsa och 

produktivitet men som inte följdes av de anställda. Huvudproblemen var bland annat 

att många anställda började följa planen, men då de inte snabbt fick påtagliga resultat 

så tappade de motivationen för att följa dieter, motionsprogram med mera, trots 

ekonomiska belöningar och gav upp. Lin et.al (2013) designade därför ett socialt 

hälsonätverk för företaget. De byggde upp nätverket med hjälp av spelelement som 

till exempel poäng, belöningssystem, regler, feedback och sociala element som chatt, 

grupper samt utmaningar. Resultatet och utvärderingen av verktygets användning har 

dock ännu inte publicerats.   

 

Gamification har, även i andra sammanhang, använts för att skapa beteende-

förändringar. I en studie utförd av Nakajima och Lehdonvirta (2011) testades det om 

familjer blev mer miljömedvetna med hjälp av en omgivnings-spegel som kallas 

EcoIsland. En skärm installeras i familjernas hem som visar en virtuell ö som 

reflekterar vilka effekter deras miljöval och aktiviteter får. Om familjen exempelvis 

överstiger den tillåtna mängden koldioxid så börjar vattnet runt ön stiga och ön 

svämmar tillslut över. Familjen får också tips och uppmaningar på hur de kan göra 

smartare val och minska de miljöfarliga effekterna. Designen av ön är utvecklad att 

likna familjen själv, med hjälp av avatarer som föreställer alla familjemedlemmar. 

Detta för att knyta an till familjens psykologiska och sociala aspekter genom att 
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familjen ser ”sig själva” riskera att bli översvämmade eller leva i förorenad luft. 

Samtidigt som utseendet liknar ett enklare tv-spel för att också ge en underhållande 

och lockande känsla. Den virtuella öns förändringar fungerar som direkt feedback för 

familjen med syfte att förändra beteendemönster samt de tips och uppmaningar 

familjen får fungerar som uppdrag, utmaning och chans till förbättring och utveckling. 

Resultatet visade att 17 av 20 deltagare var mer miljömedvetna och medveten om sitt 

eget beteendes inverkan på miljön efter att studien genomförts.  

 

Ovanstående studier visar att gamification kan appliceras i en rad olika miljöer och 

kontexter och förstärker därmed Deterdings et.al (2011) påstående att gamification 

inte ska begränsas till ett särskilt användningsområde, till exempel digitala online-

plattformar. 

 

Spelelement i relation till motivationsfaktorer 
Med spelelement menas de regler, hinder, utmaningar och miljöer som utformar 

spelet och kan identifieras som byggklossar eller funktioner som återfinns i de flesta 

sorters spel, associeras med spel och utgör en stor roll inom spelandet. Enligt Reeves 

& Read (2009) så kan det exempelvis handla om självrepresentation med avatarer, 

tredimensionella miljöer, rangordning, emblem, nivåer, tävling under särskilda regler, 

poäng, feedback, lag, tidspress, resultattavlor med mera. Det är lätt att koppla alla 

dessa element till digitala spel, men om varje komponent granskas var för sig så kan 

de snabbt appliceras till många olika situationer och är inte längre dataspel-specifika. 

Enligt McGonigal (2011) har ett spel fyra definierande kännetecken; mål, regler, ett 

återkopplingssystem och frivilligt deltagande. Detta gäller oavsett om det är ett fysiskt 

spel eller digitalt spel. Exempelvis har en golfare ett tydligt mål, att få en boll i en rad 

små hål på färre slag än andra. Detta mål skulle lätt kunna uppfyllas genom att gå 

fram till hålet och släppa ner bollen direkt, men det som gör golf till ett spel är att du 

frivilligt accepterar regler som säger att du måste stå på ett visst avstånd för att göra 

målet svårare. Spelaren får också snabbt återkoppling genom att antingen träffa eller 

missa hålet, samt att det finns mer tillfredställande sätt att uppnå målet, exempelvis 

genom färre slag än övriga spelare. 
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I följande stycken kommer spelelement att beskrivas utifrån McGonigals (2011) fyra 

spelkännetecken kopplat till motivationsfaktorer.  

 

Mål och regler 

Inom alla spel finns det föreskrivna regler som varje spelare har accepterat och 

förhåller sig till. Dessa finns till för att göra målet mer svåruppnåeligt vilket 

McGonigal (2011) menar skapar både kreativitet och ett strategiskt tänkande.  

 

Spelelement som kan kopplas till mål är till exempel utmaningar, nivåer, pris och 

rangordning, medan de spelelement som kan placeras under regler kan ses som de 

hinder som gör det slutgiltiga målet till en utmaning, exempelvis tidspress och 

omgångar. Utmaning handlar om att skapa en miljö som är lagom komplex och 

matchad med spelarens kunskapsnivå. Malone (1981) menar att spelaren måste känna 

sig utmanad för att vilja fortsätta, men utmaningen får inte vara så svår att spelaren 

inte kan klara av det. I sin motivationsteori Self-Determination Theory (SDT) menar 

Deci & Ryan (1985) att människan har tre medfödda behov som måste tillfredsställas 

för att uppnå hälsa, välmående och bra prestation, varav känsla av kompetens är ett 

behov. Känsla av kompetens innebär att människor har ett inre behov av att uppnå 

kunskap och hela tiden utveckla sin kompetens genom att prova nya saker och 

utmanas. Att sätta upp mål kan ses som ett sätt att öka sin känsla av kompetens.  

 

Ryan, Rigby & Przybylski (2006) undersökte vad som är motiverande med tv-spel 

med utgångspunkt i SDT och lät ett högt antal skolelever spela samma spel. Resultatet 

visade att de som ansåg att spelet gav dem en ökad känsla av kompetens, med 

svarsalternativ som Jag kände mig väldigt kapabel och effektiv och Spelet höll mig 

alert men överväldigade mig inte, kände sig mer självsäkra och på bättre humör 

efteråt samt att känslan av kompetens var den faktor som var helt avgörande för om 

de ville fortsätta spela. Att skapa hinder som måste överkommas, som ger utmaning 

men fortfarande är möjliga och blir svårare för varje nivå i takt med att spelarens 

kunskap ökar, kan alltså påverka spelarens motivation till att fortsätta på ett positivt 

sätt.  
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Ett mål i sig är dock inte alltid motiverande. En studie av Mossholder (1980) där 

respondenter som utförde monteringsuppgifter antingen fick uppmaningen att göra så 

gott de kunde eller blev tilldelade ett svårt mål, visade att de som fick ett mål 

presterade bättre men kände mindre motivation till uppgiften. Deci & Ryan (1985) 

menar att detta beror på att målet då handlar om yttre, snarare än inre motivation. Inre 

motivation definierar författarna som den medfödda, naturliga benägenheten att leva 

ut sina intressen, testa sina kunskaper och utmana sig själv på grund av inre vilja, 

snarare än externa belöningar eller påtryckningar, vilket yttre motivation innebär. Så 

för att målet, och de spelelement som är kopplade till att lyckas uppnå mål, ska vara 

motiverande för en individ så krävs att ett av de andra mänskliga behoven som Deci 

& Ryan (1985) kallar för autonomitet uppfylls. Ryan et.al (2006) beskriver 

autonomitet som en känsla av att vilja eller villighet till att utföra en specifik uppgift, 

vilket betyder att när en person genomför något av ett personligt intresse eller värde, 

så är en upplevda autonomiteten hög. I den tidigare nämnda studien av Ryan et.al 

(2006) på studenter som fick spela tv-spel visade sig även autonomitet vara en 

avgörande faktor för studenternas spelmotivation. Även Malone (1981) menar att 

spelare främst motiveras av inre faktorer och att vi spelar spel för att det är kul och för 

att vi själva väljer att göra det.   

 

Feedback 

Feedback handlar om olika typer av återkopplingssystem och kan innebära en rad 

olika spelelement, till exempel belöningar, poäng, resultattavlor, ”Game over”, 

utvecklingskurvor, utvärderingar med flera. En stor del av forskning om motivation 

fokuserar på just feedback och dess effekter. Positiv feedback är en av de största 

drivkrafterna när det kommer till motivation, men typen av feedback och på vilket sätt 

den ges är helt avgörande. Studier utförda av Pritchard, Campbell & Campbell (1977) 

visar att när en yttre belöning ges för att utöva en aktivitet som vanligtvis utförs av 

egen vilja, känner sig personen kontrollerad av belöningen, vilket leder till minskad 

inre motivation. Dessa studier undersökte effekterna av att ge monetära belöningar, 

hota med straff, utvärderingar med mera för aktiviteter som respondenterna tidigare 

hade utfört utan någon slags yttre belöning. Med en känsla av autonomitet och 

effekten av de yttre belöningarna visade sig alla ha en försvagande effekt på den inre 

motivationen. Ett undantag var vid situationer då det fanns en tidigare norm att få den 
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aktuella belöningen, alltså för att utföra en uppgift man vanligtvis får betalt för (Deci 

& Ryan, 1985). Fishers (1978) studier har bevisat att positiv feedback klart förstärkte 

känslan av kompetens och ökade den inre motivationen, medan negativ feedback 

försvagade den. Resultaten visade också att positiv feedback som kom direkt från 

uppgiften och på så sätt blev självadministrerad, ledde till ännu högre inre motivation 

än då feedback gavs av en tredje part, exempelvis forskaren. 

 

Då spel i de flesta fall spelas för nöjes och det egna intressets skull är det logiskt att se 

det som att en känsla av autonomitet medföljer valet att spela. Av den anledningen 

skulle de feedbacksystem som finns i spelet kunna skapa inre motivation, trots att det 

egentligen handlar om yttre belöningar och feedback, det blir som Fisher (1978) 

säger, självadministrerade. Trots att negativ feedback har visat sig ha negativa 

effekter på den inre motivationen menar Deci & Ryan (1985) också att negativ 

feedback kan fungera motiverande så länge den inte får personen, eller spelaren i det 

här fallet, att känna sig inkompetent. Enligt författarna så är även små mängder av 

negativ feedback, som inte ger en känsla av inkompetens, motiverande för de flesta så 

länge personen känner en inre vilja och drivkraft att klara av uppgiften. Detta kan 

förklara varför spelare är villiga att spela samma nivå eller bana gång på gång trots att 

de misslyckas. Kommer drivkraften däremot från externa påtryckningar kan minsta 

negativ feedback ha en stor negativ effekt på den inre motivationen. 

 

Ett frivilligt deltagande 

Alla spel bygger på att spelaren har accepterat målet och de föreskrivna reglerna helt 

utan tvång från någon annan. En spelare gör det för sin egen skull och det bygger helt 

och hållet på eget engagemang (McGonigal, 2011). Många spel bygger även på 

konceptet att när en individ klarat av en nivå och har åstadkommit en rad kompetenser 

för att klara av att ta sig an nästa, så ges de ett få antal valmöjligheter för hur de ska 

gå vidare med spelet, detta menar McGonaigal (2011) är för att förstärka känslan av 

frivillighet och egen påverkan. Ett frivilligt deltagande går även i linje med Self-

Determination-teorins autonomitet, då det ökar känslan av att individen spelar för sin 

egen skull och på så sätt även ökar den inre motivationen.  
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Speldesign i relation till motivation 
Om spelet i sig innebär den utmaning och hinder som utövaren ska utföra och 

spelelementen är det som formar och utgör hinder, regler och miljöer så innebär 

speldesign de metoder, mekaniker och strategier vi använder för att skapa elementen 

som utgör spelet. Med andra ord, mönster och mekaniker (speldesign) används för att 

skapa vanligt förekommande funktioner inom spelet, exempelvis tidspress, omgångar 

etc. (spelelement) (Deterding et.al, 2011). Trots att det är spelets olika element, som 

mål och regler, som utgör den största delen av spelskapande så är designen, hur man 

väljer att applicera olika element, minst lika viktig då det ofta är den som anses hjälpa 

eller stjälpa ett spel. Gartner (2012) menar att 80 procent av alla gamification-

applikationer kommer att ha misslyckats på grund av dålig design år 2014.  

 

Enligt Pedersen (2003) är användargränssnittet det viktigaste inslaget i ett spel och 

således också en stor del av speldesign. Användargränssnitt är hur man ser grafiken, 

får spelet presenterat för sig och hur man kan kommunicera med spelet med olika 

hjälpmedel, till exempel mus, joystick, ratt med flera. Det innebär också sådant som 

finns på skärmen, ikoner, knappar, mätinstrument med mera samt skriven eller verbal 

kommunikation. Pedersen (2003) menar att gränssnittet är viktigt eftersom det är hur 

spelaren ser och interagerar med spelet och måste vara designat så det underlättar 

spelarens upplevelse. Om spelaren får problem med att använda en spelkontroll för att 

den är för krånglig eller måste stanna spelet för att läsa manualen, kommer det att 

orsaka frustration, irritation och ha negativa effekter på motivationen för fortsatt spel.  

 

För att designa ett spel, eller en gamifierad produkt, måste skaparen också ta hänsyn 

till den målgrupp som ska bli användare och vad som motiverar den. Skaparen måste 

designa de olika spelelementen på ett sätt som engagerar, intresserar och motiverar 

den specifika målgruppen till fortsatt spel. Bartle (1996) har i en teoretisk modell 

identifierat fyra olika spelartyper som alla motiveras av olika faktorer, achievers, 

explorers, socializers och killers. Den här modellen har enligt Yee (2006) inte testats 

empiriskt och man kan därför inte säga att dessa spelartyper är fristående varandra. 

Yee genomförde en kvalitativ studie med 40 frågor som relaterade till spelares 

motivation baserat på Bartles fyra spelartyper och delade därefter istället in spelare i  
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tre kategorier; prestation, social och fördjupande. Dessa delar är inte fristående 

varandra och betyder alltså att en person kan motiveras av flera kategorier, motsatt till 

det Bartle (1996) menade.  

 

För att motivera prestationsdrivna spelare menar Yee (2006) att speldesignen måste 

lägga mycket fokus på mål- och feedback-elementen, då de spelarna snabbt vill 

utvecklas, ta sig till nya nivåer och få mer makt. De drivs av att snabbt åstadkomma 

status i spelet, vilket kräver att speldesignen har ett tydligt och välutvecklat 

belöningssystem, där spelarna exempelvis snabbt kan tjäna mycket poäng, få olika 

emblem och priser för sina prestationer. Resultattavlor är ett element som passar 

prestationsspelarna då det gör deras framgångar synliga även för övriga deltagare, då 

de motiveras av att utmana och tävla mot andra (Yee, 2006).  De prestationsdrivna 

spelarnas motivation har paralleller till både inre och yttre motivationsfaktorer. De 

vill snabbt utveckla nya kunskaper, förbättra sin egen prestation och känner stor 

tillfredställelse av att uppnå belöningar, vilket tyder på en stark inre motivation, där 

både känsla av kompetens och autonomitet påverkas positivt (Deci & Ryan, 1985). 

Samtidigt är de drivna av status och bekräftelse från andra, vilket innebär yttre 

motivationsfaktorer. Om en student exempelvis gör sina läxor enbart för att undvika 

att få en bestraffning från föräldrarna om de inte görs, så är motivet till att utföra 

uppgiften endast just att slippa få en bestraffning.  Om studenten istället gör läxorna 

för att hen tror att det kommer ge en fördel i ett framtida yrke så är motivationen 

fortfarande yttre, eftersom hen inte främst utför uppgiften av personligt intresse (Deci 

& Ryan, 2000). Att eftersträva status bland övriga spelare tyder på att det inte är den 

personliga utvecklingen och intresset som är den huvudsakliga drivkraften.  

 

Sociala spelare motiveras, precis som namnet antyder, av de sociala aspekterna med 

spel, en chans att interagera med andra. För att intressera denna målgrupp är 

interaktions-element ett viktigt fokus för speldesignen, till exempel chatt, 

meddelanden, möjlighet att spela med och mot andra (Yee, 2006). Dessa element ger 

spelarna möjlighet att ge och få stöd, skapa relationer, känna sig som en del av en 

grupp och öva på teamwork. I Deci & Ryans (1985) Self-Determination Theory finns 

även ett tredje mänskligt behov för inre motivation, som de kallar för social 

tillhörighet. Det behovet är inte fullt lika grundläggande som de övriga två (känsla av  
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kompetens och autonomitet) men är fortfarande av vikt. Behovet har framkommit 

genom Ryan och Decis (2000) upptäckt att barn som utförde en intressant aktivitet i 

närheten av en vuxen som ignorerade deras försök till kontakt, kände en mycket lägre 

inre motivation till aktiviteten. Författarna menar att inre motivation har större chans 

att frodas i sammanhang som präglas av samhörighet.  

 

De spelare som faller under kategorin fördjupande motiveras av att förlora sig själv i 

sin karaktär och spelvärlden (Yee, 2006). Här är speldesignerns viktigaste uppgift att 

skapa en spännande, intressant och uppslukande historia och spelvärld, där spelarna 

har många möjligheter till att upptäcka nya delar, områden och hemliga gömmor 

andra inte känner till, med hjälp av spelelement som kartor och uppdrag. Spelarna 

måste ges stor möjlighet att forma och utveckla sin karaktärs utseende och 

bakgrundshistoria. Yee (2006) menar att de inom fördjupningskategorin vill glömma 

bort vardagen när de spelar och bara slappna av och flyta med, något som inom 

spelvärlden kallas för escapism. Malone (1981) menar i sin motivationsteori att det 

finns tre kategorier som alla påverkar den inre motivationen positivt; utmaning, 

fantasi och nyfikenhet. För att motivera fördjupningsdrivna spelare bör speldesignen 

fokusera på kategorin fantasi. Spel har möjlighet att skapa en miljö där man kan få 

göra saker som sällan eller aldrig skulle vara möjliga i den verkliga världen som till 

exempel att köra en racerbil, spela professionell fotboll eller flyga (Malone, 1981).   

 

Csikszentmihalyi presenterade 1990 Flowteorin. Flow skulle kunna ses som det 

ultimata målet för escapism och då särskilt för de fördjupningsdrivna spelarna. 

Författaren beskriver flow som ett tillstånd där allting flyter på och då spelaren vill 

fortsätta med det den gör enbart för sakens skull. Enligt Csikszentmihalyi (1990) så 

beskriver flow det subjektiva, emotionella tillstånd av optimal tillfredställelse en 

person känner när den absorberas av en situation som uppfattas som värdefull, till 

exempel ett spel. Flowteorin fokuserar på de kognitiva delarna relaterade till 

uppgiften och författaren beskriver en rad olika komponenter som var för sig måste 

uppfyllas för att man ska befinna sig i ett flow, till exempel optimalt matchad 

utmaning mot kompetens, att spelaren blir uppslukad, tydliga mål, omedelbar 

feedback, känsla av totalt kontroll och att spelaren tappar både sitt självmedvetande 

och tidsuppfattningen. Flow anses ofta vara orsaken till att Massively Multiplayer  
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Online Games, som exempelvis World of Warcraft är så populära (McGonigal, 2011), 

ett spel vars design och element passar bra in på spelare i fördjupningskategorin. 

Speldesign måste alltså utgå från målgruppen och den kontext som spelet ska 

användas i för att på ett effektivt sätt lyckas motivera sin användare.  

 

 

Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur urvalet har gått till, vilken datainsamlingsmetod som 

använts samt hur genomförandet och analysen av resultatet har gått till. Etiska 

aspekter har också tagits i beaktning.   

 

Urval 
Den ursprungliga intentionen för studien var att intervjua anställda vid HR-

avdelningar som jobbade med gamification på ett eller annat sätt kopplat till personal. 

Det visade sig snabbt vara svårt att få tag på, då de få HR-avdelningar som börjat 

använda gamification endast gör det på global nivå och inte på nationell nivå. Av den 

anledningen fick urvalet istället riktas mot att hitta företag som arbetar med 

gamification på ett sätt, eller i en kontext, som går att koppla till personalrelaterade 

områden. För att komma i kontakt med sådana företag användes ett målinriktat urval 

som enligt Bryman (2002) innebär att forskaren gör sitt urval utifrån en förhoppning 

om att de personer som intervjuas ska vara relevanta i förhållande till det syfte och 

frågeställningar som studien grundas på. Under sökprocessen nyttjades internet-

söktjänsten Google samt det sociala karriärnätverket LinkedIn. På LinkedIn startades 

en tråd som fick två svar varav det ena svaret kom från företag A och det andra svaret 

var ett tips på ett företag som arbetade med gamification varvid de kontaktades. Detta 

var företag C som i sin tur tipsade om företag B. Det kan därför konstateras att urvalet 

blev en kombination av ett målinriktat urval och ett snöbollsurval vilket betyder att en 

respondent rekommenderar en annan (Bryman, 2002). Totalt kontaktades 15 företag, 

varav några inte arbetade med gamification på nationell nivå ännu och andra inte hade 

tid eller möjlighet att ställa upp, slutligen återstod tre företag som arbetade med 

gamification och hade möjlighet att medverka.  
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Respondenterna i de respektive företagen hade alla ledande positioner med 

personalansvar, men arbetade inte främst med HR- eller motivationsfrågor. Då kön 

inte är relevant i studien kommer detta inte att nämnas vidare. För att tillgodose etiska 

riktlinjer så kommer företagen att hållas anonyma och kommer att benämnas som 

företag A där respondenten kommer att få namnet Andersson, företag B – Bengtsson 

och företag C – Carlsson.  

 

Företag A arbetar med kompetensutveckling genom en gamifierad webbaserad play-

tjänst som i dagsläget riktar sig främst till företag. Play-tjänsten har gamifierats för att 

motivera användarna att vilja lära sig mer och på så sätt frivilligt öka sitt användande 

av tjänsten. Bland annat använder företaget sig av element som feedback och diplom. 

 

Företag B är en liten digital mediaproduktionsbyrå som bland annat jobbar med att 

hjälpa företag att marknadsföra sig vid mässor, på webben, vid personliga möten och 

konferenser. Företag B har börjat använda sig av gamification i sina projekt för att 

skapa motivation bland personal till organisationsförändring och öka företags 

attraktionskraft vid exempelvis mässor eller liknande event.  

 

Företag C arbetar med coachning och att utbilda coacher. Även detta företag arbetar 

med gamification i sina produkter, i det här fallet en coaching-utbildning. Företaget 

har byggt upp utbildningen som en typ av spel där de använder sig av flera 

spelelement som feedback, poäng och resultattavlor. Företaget arbetar även med 

gamification i sin rekryteringsprocess till ett projekt de nyligen startat. Även den 

uppbyggt som ett spel där användarna styr mycket av innehållet.  

 

Datainsamlingsmetod 
Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts med semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuer är, enligt Trost (2010), ett bra sätt att få uttömmande information 

från respondenterna. Semi-strukturerade intervjuer har oftast en uppsättning frågor 

som kan variera i ordningsföljd vilket Bryman (2002) nämner som en av de största 

fördelarna, just flexibiliteten - att kunna styra intervjun inom ramarna för studiens 

syfte men samtidigt få uttömmande information och anpassa den efter respon-

denternas svar. En enkätundersökning hade i det här fallet varit för begränsande och 
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då studien inte ämnar generaliseras till en större population, samt att det låga antalet 

respondenter hade gett för liten mängd data, var detta inte aktuellt. Istället har fokus 

legat på att gå på djupet med de företag som undersökts och att kunna anpassa 

frågorna utefter de olika företagen.  

 

En intervjuguide skapades (se bilaga 1) där frågorna delades in i tre teman utefter de 

tre begreppsdelar som gamification tillsammans är uppbyggt av; spelelement, 

speldesign och kontext. Intervjuguiden bestod av öppna och ej ledande frågor, något 

som Lindelöw Danielsson (2003) nämner som en viktig del i att vara en framgångsrik 

intervjuare.  Frågorna hade fokus på hur gamification användes i företaget, hur det 

kunde ses ur ett motivationsperspektiv och vilka effekter företagen har sett efter 

implementerandet av gamification. I framtagandet av intervjuguiden beaktades fem 

grundläggande råd som Bryman (2002) pratar om. Dessa råd handlar om att skapa en 

ordning på de teman som man väljer att ha med, att formulera intervjufrågor eller 

teman som underlättar svar på forskningens syfte, att använda ett lättförståeligt språk 

och att använda sig av öppna frågor samt att skriva ner viktig bakgrundsfakta såsom 

exempelvis namn eller position i företaget. 

 

Innan studien påbörjades gjordes en pilotintervju för att testa att intervjuguiden var 

konstruerad på ett lättförståeligt sätt och för att ha tid att ändra eventuella 

otydligheter. Detta för att säkerställa tillförlitligheten samt giltigheten i studien. Det 

var även ett bra tillfälle att få prova på rollen som intervjuare med allt från att ställa 

frågor till att lyssna aktivt och komma med följdfrågor. Pilotintervjun genomfördes 

med en HR-anställd vid ett stort privat svenskt företag och tog drygt 30 minuter. Då 

testpersonen arbetar på ett företag som inte arbetar med gamification kan det antas att 

intervjuerna tar längre tid då respondenterna från företagen som arbetar med 

gamification troligtvis har mer uttömmande svar. Intervjutiden beräknades därför till 

cirka en timme. Pilotintervjun visade hur viktigt det är med öppna frågor samt att inte 

på förhand ha för många fördefinierade frågor då de måste anpassas mycket efter 

respondentens svar beroende på vad hen arbetar med. Mindre justeringar gjordes i 

intervjuguiden.  
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Genomförande 
De första två intervjuerna (företag A och B) ägde rum på de respektive respondents 

kontor. Två intervjuare medverkade där den ena hade en ledande roll och höll i 

intervjun medan den andra satt bredvid och noterade samt kunde komma med 

uppföljningsfrågor. Intervjuerna spelades in med en diktafon. Den tredje och sista 

intervjun (företag C) var också planerad som en direktintervju på respondentens 

kontor, men fick oväntat hållas via telefon istället, då respondenten inte hade 

möjlighet att ta sig in till kontoret på grund av sjukdom. Telefonintervjun 

genomfördes via en högtalartelefon där möjligheten till att spela in samtalet var 

begränsad, försök till att spela in gjordes men misslyckades. Även här medverkade 

två intervjuare där den ena höll intervjun medan den andra förde anteckningar 

löpande under samtalets gång. Direkt efter att intervjun avslutas så gick båda 

intervjuarna igenom anteckningarna och kompletterade dem med detaljer som 

missats. Då intervjuerna har spelats in och skrivits ut i text samt utfördes på en trygg 

plats för respondenterna kan studiens verktyg anses vara tillförlitligt.  

 

Analys av insamlad data 
Efter varje intervju skrevs det inspelade materialet ut i text. Intervjuerna 

transkriberades dock inte i sin helhet då detta inte är av vikt för studiens syfte samt att 

det är både tids- och resurskrävande (Kvale & Brinkmann, 2009). Analysarbetet 

påbörjades med att materialet lästes igenom för att skapa en helhetsbild. Därefter 

genomfördes en koncentrering av innehållet, något som Fejes & Thornberg (2011) 

beskriver som att plocka ur väsentliga innebörder ur en stor mängd data och formulera 

dessa med färre ord. Materialet kategoriserades in i tre kategorier uppdelade på de tre 

teman som intervjuguiden bestod av; spelelement, speldesign och kontext. Utifrån 

dessa kategorier kodades sedan materialet till olika motivationsfaktorer. Intervjuerna 

analyserades först var för sig för att sedan analyseras i sin helhet tillsammans. 

 

Etiska aspekter 
För att säkerställa etiken i studien har Vetenskapsrådets etiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och dess fyra huvudkrav; informations-
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kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i 

beaktning. Via mail har de tre företagen blivit informerade om studiens syfte samt hur 

och var resultatet kommer att presenteras. I mailen har respondenterna även blivit 

informerade om att intervjuerna är frivilliga och att både företaget samt respondenten 

har rätt att vara anonyma i uppsatsen. Vid tiden för intervjuerna frågades 

respondenterna huruvida de godkände inspelning av intervjun eller inte. De har fått 

information om att deras medverkan är helt frivillig, att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet är 

indelat i tre olika delar utifrån de komponenterna som utgör gamification: en icke 

spel-kontext, spelelement och speldesign.  

 

Användningen av gamification i olika icke spel-kontexter 
Två av de studerade företagen, företag A och C, arbetar med gamification gällande 

utbildning på ett eller annat sätt. Företag A har startat en play-tjänst som riktar in sig 

på kompetensutveckling där de har samlat utbildningar och föreläsningar inom alla 

olika ämnesområden med personer som är specialister inom sitt specifika område. De 

menar att arbetsgivare idag varken har tid eller råd att skicka sina medarbetare på dyra 

utbildningar och pratar om att det blir allt vanligare att ta in externa gästföreläsare. 

Problemet med det, enligt Andersson, är att det inte sker genom ett frivilligt 

deltagande utan att det är någonting som chefen har planerat in och mer eller mindre 

tvingat personen att vara där. Hen säger: 

 

”Vår utmaning, det är att folk är alltid beordrade och schemalägger 

utbildning. Man gör inte det lustfyllt lika mycket, det gör du när du har, 

ska vi kalla det för ett behov som du just nu behöver.” 

 

Andersson menar att den play-tjänst som de startat ska göra utbildning mer lustfyllt 

och bygger mer eller mindre på ett frivilligt deltagande. Tjänsten riktar sig idag främst 
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till företag, men utesluter inte privatpersoner från att använda den. Tjänsten bygger på 

att användarna kan plocka ihop sina egna utbildningar och välja fritt bland alla 

föreläsningar som finns tillgängliga. Det finns även en möjlighet för en chef att göra 

vissa utbildningar obligatoriska, för att på så sätt säkerställa att vissa utbildningar blir 

gjorda av till exempel en viss avdelning. Andersson beskriver också hur tjänsten löser 

problemet med just-in-time utbildning: 

 

”…om jag har en medarbetare som jag behöver ta en jobbig diskussion 

med, svåra samtal, då är det nu jag behöver plugga på svåra samtal för det 

är i eftermiddag jag har det där. Just-in-time.” 

 

Hen beskriver hur företag planerar in utbildningar, men då planerings- och 

bokningsprocessen är så lång, kan behovet redan vara överspelet när det väl att dags 

att genomföra utbildningen. Här kan medarbetarna få den rätta utbildningen vid rätt 

tillfälle.  

 

Företag C arbetar med coaching och har en utbildning online som till mångt och 

mycket liknar ett spel. Varje användare får ett spelkort där all information om 

utbildningen finns tillgänglig. De samlar poäng, ger varandra feedback, utför 

uppgifter och tar del av föreläsningar och seminarier. Användarna kan hela tiden se 

hur de ligger till på en resultattavla och de har stora möjligheter att påverka sin egen 

position genom att samla mer poäng. Detta kan ske exempelvis genom att ge en 

medspelare feedback, utföra uppdrag med mera. Utbildningen sker delvis på plats i 

Sverige, men deltagarna har även kontakt med coacher över hela världen via 

telefonkonferenser.  

 

Företag B, som är en digital mediaproduktionsbyrå, arbetar med gamification i sina 

projekt, som många gånger har handlat om marknadsföring. De fokuserar mycket på 

det som är lekfullt och siktar på att skapa en känsla. Bengtsson säger: 

 

”Vad vi levererar nu det är att skapa rätt känsla, för rätt känsla leder till 

önskad handling ofta… då är frågan vad väcker känslor? Jo det, ett säkert 

kort det är att involvera fler sinnen… ska vi involvera fler sinnen så måste 

vi ju liksom skapa delaktighet.” 
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Hen menar att rätt känsla leder till önskad handling och beskriver att gamification kan 

bidra till att skapa den rätta känslan genom att skapa delaktighet. Projekten de utför 

kan se helt olika ut beroende på vilken kund de har och de olika förutsättningarna som 

de ställs inför och har hittills främst handlat om att skapa ett engagemang och ett 

deltagande. Bengtsson belyser också vikten av att anpassa sin produkt till kontexten 

och ta reda på vad som fungerar och motiverar just de personerna i den situationen. 

Gamification kan vara någonting för alla, men det gäller att anpassa sin produkt eller 

process utefter den kontext man befinner sig i. Bengtsson säger: 

 

”många hoppas på, den ultimata lösningen… Spelet blir den ultimata 

lösningen, men den är ju bara ingenting… Den är helt olika”  

 

Hen menar alltså att det inte finns någon ultimat lösning som passar alla, varje projekt 

kräver en unik lösning, någonting som även Andersson och Carlsson nämner. 

Andersson berättar att de i sin play-tjänst erbjuder företag att spela in egna 

föreläsningar eller använda sitt eget material för att på så sätt kunna rikta sig direkt till 

det företaget. Användaren kan alltså blanda sitt eget material med de utbildningar som 

play-tjänsten erbjuder. Hur den gamifierade play-tjänsten är uppbyggd skiljer sig 

däremot ingenting beroende på kontexten men hen nämner att de är medvetna om att 

olika spelelement motiverar olika typer av personer och att de har olika spelelement 

som motiverar olika typer av användare.  

 

Spelelementens användning och effekter 

Mål och regler 

Spelelement som kan relateras till mål och regler används främst av företag A och C, 

som båda använder sig av en webbaserad plattform. Företag A har många måldrivna 

spelelement kopplat till varje användares egen profil, som påverkar både inre och 

yttre motivationsfaktorer. På profilen syns vilka föreläsningar och kurser som 

användaren påbörjat och avklarat, samt vilka som är obligatoriska och frivilliga. En 

obligatorisk kurs fungerar som en yttre motivationsfaktor och Andersson menar att 

det främst är yttre motivationsfaktorer som kommer att få folk att börja använda 

plattformen, men det faktum att de dessutom kan utbilda sig inom vad som än 
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intresserar dem och gör dem själva mer attraktiva på arbetsmarknaden blir en inre 

motivation som driver folk att fortsätta utforska plattformen. En avklarad kurs 

symboliseras med en grön bock och en ej avklarad kurs med ett blått frågetecken. Har 

en användare påbörjat en kurs, men inte avslutat, så visar en procentstapel hur långt 

användaren har kommit. Dessa element använder företag A för att visa utveckling. 

Både chefen och användaren kan se att individen satt igång med kursen och har 

kommit en bit på vägen eller att den har uppnått ett mål genom att klara av en kurs. 

De vill även att de gröna bockarna ska fungera som en sporre till att klara ännu fler 

kurser, då en stapel som visar att något inte är avklarat är mindre tillfredställande för 

individen att ha på sin profil än en den godkända gröna bocken, vilket lockar 

användaren till att uppnå fler mål. När de har klarat av en kurs får användarna också 

ett kvitto som bevis på att de har tagit del av den kunskap som kursen eller 

föreläsningen avser. Det räcker dock inte med att se en föreläsning för att få ett kvitto, 

varje föreläsning uppföljs med en rad kunskapsfrågor som kontrollerar att individen 

faktiskt sett och aktivt lyssnat på innehållet. Andersson beskriver: 

 

”Vad vi förser dem med det är i alla fall ett kvitto på att de har förstått 

kunskapen. Det här innebär också att ju fler grejer som jag kan bevisa som 

anställd att jag har kunskap om och ett kvitto på desto mer borde jag kunna 

kanske knuffa upp min lön för chefen.” 

 

Detta menar hen ger en trygghet och en trovärdighet för både användaren och den 

chef som får ta del av kvittot. Det är ett motiverande mål för användaren att uppnå 

och en garanti för en arbetsgivare. En del kurser kommer från externa källor, 

exempelvis stora företag och universitet och kan leda till certifikat, utfärdat av den 

externa källan, för de studenter som avklarar kursen. Användarna kan även 

sammanställa sina avklarade kurser och utbildningar till ett personligt CV för att 

förstärka sin kunskap och kompetens, vilket exempelvis kan göra användaren mer 

intressant och attraktiv vid en arbetsintervju. 

 

Spelelement som företag A planerar att addera i framtiden är nivåer, möjligheten för 

användarna att kliva upp till svårare nivåer allt eftersom de får mer kunskap, samt 

topplistor som gör det möjligt för alla anställda på ett företag att se vilka som ligger 

bäst till kompetensutvecklingen, likt en resultattavla. Detta för att addera ett element 
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av tävling och utmaning, en chans att övervinna sina kolleger och samtidigt fungera 

som en påminnelse, insikten om att kollegorna har kommit en bit på vägen kan se till 

att några eftersläntrare anstränger sig för att komma ikapp.  

 

Deltagarna i företag C:s utbildning strävar efter att uppnå yttre mål som är uppsatta av 

deras egen coach men har samtidigt möjligheten att sätta upp egna, inre mål utöver 

coachens. Dessa mål har olika nivåer. Deltagarna kan sätta upp guld-, silver- och 

brons-mål som är värda olika mycket poäng om de uppnås. Företag C använder sig 

även mycket av möjligheten att öva i sin utbildning. Detta är vanligt i spelens värld 

till skillnad från i verkligheten och Carlsson beskriver det på följande sätt: 

 

”I verkligheten har man inte möjlighet att öva. Man får till exempel inte 

provringa en kund innan man gör det på riktigt, då är det alltid skarpt läge 

och man måste prestera direkt.” 

 

Hen menar att möjligheten för deltagarna att öva tills det blir bra ger dem en trygghet 

i sin utveckling, någonting som även Andersson pratar om. Andersson säger: 

 

”Dessutom så är det så att människor utbildar sig i olika takt. En del är 

dyslektiker. Hos oss så kan du repetera, du kan ha det när du behöver det 

och så vidare och ja, du kan titta på det flera gånger.” 

 

Feedback 

Spelelement som ger feedback och återkoppling används av alla företag. Företag A 

använder till exempel något de kallar för kunskapspoäng, som samlas ihop under det 

tidigare nämnda kunskapstestet som följer i slutet av en föreläsning. Både poängen 

och testet i sig fungerar som direkt feedback, då användarna omedelbart får veta om 

de fått ut den kunskap som de bör ha fått av föreläsningen eller kursen. 

Kunskapspoängen visas även på användarnas profiler för att det tydligt ska synas att 

deltagarna hela tiden utvecklas och tar in ny kunskap. Användarna kan tjäna 

extrapoäng genom att påbörja ett nytt ämnesområde, ett element företag A använder 

dels för att locka användarna till att utforska tjänsten mer, samtidigt som det också ger 

användarna själva nya kunskapsområden och breddad kompetens. De använder sig 
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även mycket av påminnelser, både i form procentstaplarna på profilen som kan 

påminna användarna om ej avslutade kurser men även en påminnelsefunktion för 

chefen. På de obligatoriska kurserna kan chefen se vilka anställda som inte avslutat 

sina kurser och skicka en påminnelse via mejl.  

 

Företag B har i en del av deras gamifierade projekt använt sig av interaktiva frågor, 

där deltagarna direkt fått svar på om de klarat frågan eller ej. Ett projekt handlade om 

att skapa kontakt mellan ett företag och studenter på en mässa, för att hitta en trainee 

åt företaget. Studenterna kunde på mässan svara på en rad frågor via en interaktiv 

skärm vilket samtidigt gav företaget en chans att interagera med studenten. Om 

företaget ansåg att studenten var intressant så fick den en USB-sticka direkt på plats 

som innehöll information om hur hen kunde gå vidare för att ansöka om 

traineeplatsen.  

 

Företag C använder många olika slags feedback-system i den webbaserade 

utbildningen. De kallar varje kurs för ett spel och under spelets gång kan deltagarna få 

poäng och belöningar för genomförda och avklarade utmaningar. Resultatet för hela 

gruppen visas på en resultattavla. Detta för att se vilka som ligger i toppen och för att 

skapa ett tävlingsmoment mellan deltagarna. Carlsson upplever att resultattavlan har 

en triggande effekt på deltagarna och motiverar dem att arbeta ännu hårdare för att 

komma upp till toppen, men på en kul och lustfylld nivå istället för att bli en hård, 

allvarlig tävling. Hen säger: 

 

”många tänker att de inte bryr sig om leaderboards, att de inte är så 

tävlingsinriktade eller påverkas av det, fram tills de faktiskt ser poängen 

ticka iväg, och speciellt om du själv lyckas hamna på till exempel topp 10, 

då blir det en stor boost och man jobbar genast hårdare för att hålla sig 

kvar på toppen, så det är mer motiverande än vad folk oftast tror innan de 

själv provar.” 

 

Företaget ger också deltagarna möjligheten att själva ge feedback till utbildningen. De 

får efter varje avslutat spel lämna en utvärdering som beskriver vad de lärt sig under 

det aktuella spelet. 
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Social feedback är ett stort inslag i utbildningen där deltagarna har möjlighet att 

kommentera varandra, bland annat i sin utvärdering av vad de lärt sig. De har även 

möjlighet att ge varandra inspirations-utmärkelser. Varje spelare får ett antal 

inspirations-utmärkelser att dela ut under varje spel. Att ge bort en utmärkelse till en 

annan deltagare säger ”Du inspirerar mig”, något som Carlsson menar är mycket 

motiverande för deltagarna att få. Det ger poäng för den som mottar en utmärkelse 

men också för den som ger, vilket ska göra det motiverande även att ge bort 

utmärkelserna. Dock är antalet utmärkelser begränsade till ett fåtal i varje spel, detta 

för att det ska betyda något för deltagarna att ge och få, och inte bara delas ut för 

poängens skull.  

 

Frivilligt deltagande 

Spelelement som bygger på frivilligt deltagande återfinns hos alla företag, på olika 

nivåer och sätt. Det kan innebära ett helt fritt deltagande, men också en känsla av ett 

fritt deltagande, att deltagarna kände att deltagandet var kul, inspirerande och lustfyllt, 

även om anledningen till att produkten eller tjänsten används kan vara obligatorisk. 

Andersson belyser att hela deras play-tjänst bygger på just det faktum att alla 

användare kan kompetensutveckla sig i sin egen takt, när de vill, hur de vill och om 

vad de vill. De har möjlighet att klicka runt på tjänsten och utforska den i sin egen 

takt, vare sig de vill titta en stund varje kväll eller maxa en hel utbildning på en dag. I 

detta så har de också chans att upptäcka nya intresseområden, titta på en föreläsning 

om något nytt de aldrig skulle ha sökts sig till själv, men nu blir möjligt tack före 

tillgängligheten. Även om användaren måste genomföra en obligatorisk utbildning för 

företaget så har den möjlighet att göra det vid en tidpunkt den själv valt. Andersson 

jämför detta med en vanlig konferens, då alla anställda skickas på ett rum där de 

måste sitta stilla och bara lyssna på något de är tvingade till att lyssna på.  Genom att 

kunna kompetensutbilda sig på samma sätt som en stor del av befolkningen numera 

konsumerar både musik, film, tv och spel så blir processen att skaffa sig mera meriter 

mer lustfylld för individen själv.  
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Företag C ger sina deltagare möjligheten att vara med och skapa utbildnings-spelet, 

genom att kunna lägga till element, övningar och andra saker de känner att de behöver 

för att utvecklas på bästa sätt, vilket ger en känsla av att de är med och skapar snarare 

än enbart deltagare. 

 

Speldesignens avgörande roll 
Personer lär sig saker olika fort, något som både Företag A och C har tagit hänsyn till 

i designen av sina respektive produkter där de tillåter användarna att öva och repetera. 

Andersson säger att det är viktigt att se till kundernas eller användarnas olika behov 

och beskriver hur de har ett antal föreläsningar som belyser samma ämne, men med 

flera olika föreläsare som tar upp ämnet från olika perspektiv. Hen säger:  

 

”Man behöver ju olika, en del behöver nån som är före detta missbrukare 

som pratar om personlig utveckling och ansvarstagande för att lösa det och 

någon annan pratar om personlig utveckling utifrån, bemöta kunder, lyssna 

på kunden…” 

 

Hen menar att detta ska locka fler personer att se föreläsningarna och att hitta en 

föreläsning som motiverar en själv. Även Bengtsson belyser vikten av att rikta sig 

mot sin kund eller specifika användare och de analyserar inför varje nytt projekt om 

vad som motiverar eller engagerar just den kunden och vad som istället kan verka 

omotiverande. Bengtsson säger: 

 

”Vi tittar på väldigt mycket, vad är demotiverande och var är motiverande 

för målgruppen. Och det beror ju väldigt mycket från målgrupp till 

målgrupp. En del är ju mycket lägre ner, så att säga, bara schyssta 

arbetskamrater eller - lön är ju aldrig högt upp men det finns ju, vissa går i 

konflikt och så över lönen. Öhm, andra att man motiveras av att man gör 

någonting större än vad - man lyfter upp det.” 

 

 Inför det tidigare nämnda projektet där företag B hade för avsikt att hjälpa ett företag 

att marknadsföra sig på en mässa samt att hitta en trainee, valde företag B att rikta de 

integrerande frågorna mot den kategori studenter som traineeplatsen var ämnad för. 
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På USB-stickan som studenterna fick för att kunna fortsätta tävla fanns en QR-kod 

som de var tvungna att ta sig in på. De kom då vidare till en hemsida där de fick svara 

på ett antal frågor och skriva en motivering till varför just de skulle få platsen. 

Tävlingens uppbyggnad var designad på ett sådant sätt som lockade de studenter som 

passade för traineeplatsen, men var inte lika motiverade för en student som inte var 

insatt i samma ämne.  

 

Den play-tjänst som företag A arbetar med har designats på ett sätt som gör det 

möjligt för cheferna att göra vissa föreläsningar eller utbildningar obligatoriska. 

Chefen kan på hemsidan följa processen och se hur långt medarbetarna har kommit i 

sin utbildning och samtidigt skicka påminnelser och följa upp med en enkel 

knapptryckning. Detta verktyg används i dagsläget som ett kontrollverktyg för chefen 

men fungerar samtidigt som en motivationsfaktor för den enskilde medarbetaren som 

hela tiden ser sin egen utveckling i form av avklarade utbildningar, hur långt de har 

kommit i påbörjade utbildningar och sin kompetenspoäng som en användare får efter 

varje avslutad utbildning.  

 

När det kommer till inre och yttre motivation så har företag C tänkt igenom sin design 

för att motivera användarna, både med inre och yttre faktorer. De använder olika 

element som feedback, poäng och resultattavlor, men har designat det på ett sätt som 

ser till att inte någon hamnar för långt efter poängmässigt och därmed riskerar att bli 

omotiverad. Om en användare hamnar efter poängmässigt har läraren rätt att dela ut 

extrauppdrag som kan generera poäng. På så sätt kan läraren styra hur långt efter en 

användare hamnar, även om det är upp till användaren själv att utföra uppdraget och 

därmed få sin belöning i form av poäng. Carlsson uttrycker att många deltagare 

upplever att de inte alls motiveras av höga poäng och att synas högt upp på 

resultattavlan, men att i princip alla faktiskt triggas och motiveras av den när de väl 

har börjat spela, en effekt som hen själv har sett. Carlsson menar att detta är för att vi 

alla har en lekfullhet i oss som motiverar oss. 

 

Användarna sätter även upp egna mål för utbildningen som ger olika poäng när de har 

uppnåtts. Utöver dessa delar får varje användare dessutom en egen coach som under 

hela utbildningen finns till för att motivera. Carlsson pratar om hur viktigt det är att se 

till varje individ och att alla motiveras av olika faktorer. Hen säger:  
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”Det handlar om personlighetstyper. Vissa kräks på spel, MEN det finns 

ett spel för alla. Socialt eller inte. Alla motiveras av olika saker.” 

 

Carlsson nämner att alla inte motiveras av att se poäng på en resultattavla och 

förklarar att de i utbildningen spelar i lag. Detta menar hen för att det är roligare att 

spela med andra och att det kan vara motiverande då man har någon att hjälpa eller 

någon som hjälper en själv. De har även byggt in en social del i utbildningen där de 

har liveuppdateringar på vad som händer i spelet. Carlsson menar att detta ska verka 

motiverande på deltagarna då man inte vill missa det nyaste som hänt. I utbildningen 

finns också någonting som de kallar för Spontaneous Play. En Spontaneous Play är ett 

överraskningsmoment som varje natt slumpas ut till 20 procent av deltagarna. Detta är 

ett enkelt uppdrag som ger poäng och som kan handla om allt ifrån att ge någon 

beröm eller att kolla på en youtube-film och kommentera. Det är ett enkelt sätt att 

skaffa poäng och har designats för att motivera deltagarna att gå in på kursplattformen 

varje dag för att inte missa chansen. En Spontaneous Play försvinner efter 20 timmar.  

 

Bengtsson pratar om vikten av att ett program eller en process ska vara enkel och 

lättförstådd. Hen menar att om en produkt eller process är för avancerad så kommer 

den inte att bli använd och säger: 

 

”Är det någonting som är komplext, då blir det inte använt, det blir inte 

gjort, det blir inte någonting annat. Bara leave it. Ehm, så designen måste 

vara intuitiv. Sen är det ju ganska stor skillnad på ifall jag har en, 

målgruppen är överläkare, på internationell nivå, liksom det är nåt helt 

annat än om jag ska ta folk på gatan.” 

 

Detta är även någonting som Andersson nämner. Andersson jobbar för att det ska bli 

lättare för folk att logga in på deras play-tjänst genom att till exempel bli direkt 

inloggad via intranätet på arbetsplatsen. Hen anser att folk inte ska behöva ha onödiga 

inloggningsuppgifter utan att det ska gå smidigt och enkelt att använda deras play-

tjänst. När Andersson pratar om vad som inspirerar dem till sin design förklarar hen 

att det är bäst att titta på det som redan fungerar. Varför uppfinna hjulet på nytt? De  

 



 
 
27 

tittar på applikationer eller spel som är framgångsrika och plockar de delar som 

fungerar för att sedan plocka in dem i sitt eget program, något anpassade efter 

kontexten. 

 

Gemensamt för alla företag är att de inte använder något rent mätinstrument för att 

mäta hur deras produkter och tjänster påverkar användarnas motivation till utförandet. 

De har alla fått övervägande positiv respons på sina tjänster och uttalande från 

användare som känner att utförandet är roligt, intressant och givande. Men de har 

ingen statistik eller resultat över vilka spelelement, eller vad i designen, som är mest 

motiverande eller som kanske till och med har negativa effekter på deltagarna. 

Utvärderingar verkar mest handla om produkten eller tjänsten som helhet och går 

sällan in på detaljer, till exempel om resultattavlan, belöningarna eller priset skapade 

mest motivation, eller om några element snarare minskade motivationen även om 

prestationen förbättrades. 

 

 

Analys och diskussion 
Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion, därefter kommer resultatet att 

analyseras och diskuteras utifrån den tidigare forskningen på området. Analysen är, 

likt resultatet, indelat i tre olika delar utifrån de komponenterna som utgör 

gamification: en icke spel-kontext, spelelement och speldesign.  

 

Metoddiskussion 
Då gamification fortfarande är nytt i Sverige uppstod en del bekymmer att komma i 

kontakt med företag som arbetar med gamification i Sverige. Ett antal företag, som 

enligt uppgifter arbetade med gamification, kontaktades i god tid. Dessvärre svarade 

flera av organisationerna att de arbetar med gamification på global nivå, men inte på 

nationell nivå och kunde därmed inte delta i studien, medan en del andra företag 

tackade nej i brist på tid. Detta resulterade i en studie med endast tre medverkande 

företag och därmed ett litet empiriskt material. Det skulle kunna diskuteras huruvida 

fler företag hade valt att ställa upp om de hade fått information om studien i god tid 

innan, detta var dock svårt att påverka då tiden för att färdigställa studien var 
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begränsad. Det går också att ifrågasätta de antal företag som kontaktades. Kanske 

hade ett djupare förarbete gällande svenska företag som använder sig av gamification 

kunnat ge fler kontaktmöjligheter. Urvalsmetoden var, utöver dessa nämnda punkter, 

ett bra sätt att gå tillväga på då studien ämnade undersöka företag som redan arbetade 

med gamification. Något annat än ett målinriktat urval hade därmed inte fungerat. 

Den knappa mängden empirisk data är reflekterad över, men inte någonting som går 

att göra något åt i efterhand. Det har dock på grund av det varit svårt att dra några 

stora kopplingar och slutsatser. Studien har inte landat i ett resultat som tydligt visar 

på hur gamification kan skapa motivation då dessa tre företag var relativt nya på 

marknaden och ännu inte genomfört några utvärderingar av sina gamifierade 

produkter. Resultatet är till stor del baserat på respondenternas egna upplevelser.  

 

Studien genomfördes med semi-strukturerade intervjuer, någonting som fungerade 

bra. Den här typen av intervju ger respondenterna möjlighet att prata fritt inom vissa 

teman som är på förhand definierade, vilket gav en djupare förståelse för hur 

företagen arbetade med gamification än vad exempelvis enkäter hade gett. Det finns 

dock alltid en risk vid intervjuer att intervjuaren ska påverka svaren. Av den 

anledningen genomfördes en pilotintervju för att dels stämma av frågorna, men också 

för att få testa på att ställa frågor i en verklig miljö. Hur frågor ställs kan ha en stor 

påverkan på vilka svar man får, men då studien i det här fallet inte har behandlat ett 

känsligt ämne är det logiskt att anta att effekten inte varit av nämnvärd karaktär.  

 

Två av intervjuerna genomfördes medvetet på de respektive respondenternas kontor. 

Detta gav respondenterna stora möjligheter att visa hur de arbetar med gamification 

snarare än att bara prata om det. Att vara på respondenternas kontor är även tryggt för 

respondenterna då de får vara i en miljö de känner sig trygga i, något som fungerade 

bra då studien inte behandlade ett känsligt ämne och försiktighet inte behövdes ta i 

beaktning gällande platsen för intervjun och huruvida den skulle påverka 

respondenterna negativt eller vara hämmande i något avseende. Den tredje intervjun 

var även den inbokad på respondentens kontor, men då respondenten på grund av 

sjukdom inte kunde ta sig in till kontoret den dagen togs beslutet, tillsammans med 

respondentens godkännande, att göra intervjun via telefon. Detta resulterade i en 

snabb ändring av upplägget som bidrog till att det inte gick att spela in intervjun, 

något som gjorts under de tidigare intervjuerna. Respondentens svar skrevs istället ner 
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under tiden för intervjun och det kan antas att den väsentliga informationen som 

behövdes kom med. Den snabba ändringen av upplägg bör således inte ha påverkat 

resultatet. Intervjuerna genomfördes lättsamt och avslappnat. Någonting som tas i 

beaktning inför framtida intervjuer dock, är att vara mer pålästa om företaget. Inför 

varje intervju genomfördes en inläsning på företaget och vad de arbetade med för att 

lättare planera intervjuerna och komma med relevanta och bra följdfrågor anpassade 

till det specifika företaget. Detta är någonting som hade kunnat genomföras mer 

djupgående.  

 

Analysprocessen av den insamlade datan har förhållits objektiv. Materialet har kodats 

för att lättare analyseras och på så sätt också undvika att färgas av egna värderingar 

och upplevelser av intervjuerna. Studien kan anses tillförlitlig och har hög giltighet då 

den svarar upp till studiens syfte och har ett tillförlitligt verktyg samt att processens 

alla steg är väl redovisade. Metodvalet samt det urval som gjorts gör att resultatet inte 

går att generalisera, vilket inte heller var avsikten med studien. Under arbetets gång 

har vetenskapsrådets etiska riktlinjer tagits i beaktning för att säkerställa en etiskt 

korrekt studie.  

 

Icke spel-kontexter i praktiska exempel 
Gamification har använts i en rad olika kontexter med allt från utbildning till 

miljömedvetenhet och beteendeförändringar. Resultaten i vår studie visar exempel på 

hur gamification har använts i främst utbildnings- och kompetensutvecklingssyfte, 

men även hur gamification har skapat engagemang gällande marknadsföring. Tidigare 

forskning, exempelvis Domínguez et al. (2013) har även dem tittat på gamification i 

utbildningssyfte och vissa likheter kan ses. Carlsson menar att studenterna i företag C 

motiveras av att se sitt namn på en resultattavla och att den sociala aspekten 

tillsammans med den emotionella aspekten med feedback och kommentarer är ett 

viktigt inslag, något som även Domínguez et al. (2013) nämner som viktiga aspekter i 

sin studie. Alla tre respondenter har poängterat hur viktigt det är att anpassa sig utefter 

den kontext man befinner sig i och att ta reda på vad som motiverar just den 

målgruppen i den specifika situationen.  
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Resultatet visar att den sociala delen i gamification har inverkan på motivation och är 

något som kanske främst företag B och C arbetar med. Företag B arbetar mycket med 

delaktighet och att skapa en känsla medan företag C arbetar mycket med feedback, 

kommentarer och interaktion mellan deltagarna. Om man tänker på gamificaton i en 

arbetskontext kan det vara bra att ta hänsyn till dessa element. En arbetsplats är 

många gånger mycket social och för många är interaktionen med kollegorna en 

motivation i sig till arbete. Företag C arbetar aktivt med sociala elementet och har en 

liveuppdatering om vad som händer i spelet, vilka personer som har gjort vad och så 

vidare. Detta för att motivera personer att gå in på plattformen men också för att hålla 

folk uppdaterade på vad som händer. 

 

Då kontexten är starkt sammankopplad med designen och hur man väljer att utforma 

sin produkt eller process utefter den kontext man befinner sig i med den specifika 

målgruppen, kommer ämnet även att beröras under rubriken speldesign.  

 

Spelelementens inverkan på motivation 

Inre motivation 

Resultatet visade att alla företagen använde sig av en rad olika spelelement som kan 

påverka den inre motivationen. Många av elementen har förmågan att förstärka det 

behov som inom Self-Determination Theory kallas för känsla av kompetens (Deci & 

Ryan, 1985), vilket styrker den inre motivationen. Både Företag A och C har tydliga 

mål, till exempel se den här föreläsningen eller utför det här uppdraget, som är fullt 

möjliga för användaren att klara av och uppnå samt många delmål längst vägen, vilket 

gör att användarna klättrar och kommer framåt snabbare. De kan hela tiden se sin 

utveckling, med hjälp av procentstaplar, gröna bockar som symboliserar godkänd, 

ökad poäng, resultattavlor etc., en direkt feedback som hela tiden bekräftar att 

användaren gör rätt, förstår, är kapabel och besitter rätt kompetens, vilket både 

Malone (1981) och Deci & Ryan (1985) menar leder till ökad inre motivation. Det 

faktum att de också har möjlighet att öva, testa på nytt och träna sina kunskaper, 

genom omgångar i utbildningsspel och möjligheten att repetera en föreläsning så 

många gånger användaren själv vill, tar bort pressen att måsta prestera och känslan av 

att det är skarpt läge. Det är tillåtet att göra fel, testa igen och öva tills det går bra, 
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något som både kan göra att användaren känner att den utvecklas och får ny kunskap 

samtidigt som det förstärker känslan av kompetens, precis som Ryan, Rigby & 

Przybylski (2006) konstaterade. Företag A som använder sig av kvitton, certifikat och 

kunskapspoäng ger verkligen användaren en tydlig bekräftelse på att de fått ut något 

av sitt användande, att de uppnått och åstadkommit något. 

 

Även vid Företag Bs event, där det delades ut USB-stickor med information om 

vidare ansökan till studenter som företaget fann intressanta kan bidra till en ökad 

känsla av kompetens, då studenten direkt fick feedback som visade att den hade 

fångat företagets intresse med sin kunskap, samtidigt som det skänker en känsla av 

exklusivitet och att vara utvald.  

 

Många element som användes kan även kopplas till behovet av autonomitet (Deci & 

Ryan, 1985). I utbildningsverktyget som Företag C använder får användarna vara med 

och skapa verktyget, genom att lägga till element eller ting de anser att de saknar eller 

behöver samt sätta upp sina egna mål, som komplement till lärarens. Att användarna 

får forma syftet med uppgiften och hur den ska se ut bör rimligtvis förstärka känslan 

av att de utför uppgiften för sin egen skull och med deras eget intresse i fokus. 

Användarna av Företag As plattform kan fritt utforska allt innehåll på egen hand, se 

vad som fångar deras intresse och själv välja vad de vill lära sig mer om. De kan 

dessutom bestämma precis när, var och hur de ska ta del av informationen, då tjänsten 

alltid är tillgänglig och kan repeteras i egen takt om så önskas. Detta element ger stort 

utrymme till den personliga autonomiteten att styra utan tvång eller måsten från yttre 

faktorer. De kvitton och certifikat som användarna kan uppnå för sin 

kompetensutveckling bör, i de fall de ges för en utbildning vald helt av eget intresse, 

påverka den inre motivationen positivt. Detta för att den positiva feedbacken som 

certifikaten ger är direkt kopplad till individens egen prestation, den är 

självadministrerande, och inte en utvärdering från en tredje part, något som Fisher 

(1978) belyser öka den inre motivationen i sin studie.  

 

Yttre motivation 

Resultatet visade också att många av de spelelement som används är kopplade till 

yttre motivationsfaktorer. Även om Företag As plattform kan ge stort upphov till inre 
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motivation om det används av en privatperson, så används det i dagsläget främst som 

ett företagsverktyg för utbildning med chefskontroll. Chefen bestämmer vilka 

utbildningar som är obligatoriska och kan kontrollera om och när de genomförs samt 

skicka ut påminnelser. Att chefen sätter upp målet och dess premisser kan försvaga 

den inre motivationen för de anställda, för även om den webbaserade plattformen har 

flyttat kompetensutbildningen ut från konferenslokalen och tagit bort ett element av 

tvång att genomföra utbildningen på en viss tid och plats så kvarstår det faktum att det 

är ett obligatoriskt element och mål. Precis som Mossholder (1980) visade i sin studie 

så kan externt tilldelade mål minska den inre motivationen för en uppgift som annars 

hade gjorts på eget initiativ, även om prestationen är densamma eller till och med 

förbättras.  

 

De poäng, emblem, priser och resultattavlor som visar upp poängen kan lika gärna 

som det skapar inre motivation också förminska den, då att få belöning för något som 

annars görs frivilligt har visat sig ha negativa effekter på den inre motivationen (Deci 

& Ryan, 1985). Vid frågan om resultattavlan även kunde ha negativ effekt på 

deltagarna så menade Carlsson att i princip alla deltagare faktiskt motiveras av 

resultattavlan och blir peppade och motiverade för att hålla sig kvar på toppen eller 

klättra högre, även om de sa att de inte blir det innan. Hen la också till att vad man 

strävar efter kan förändras beroende på var i resultatlistan man hamnar, om deltagarna 

hamnar längre ner så förflyttas ofta motivationen från att hamna i toppen till att 

kanske åtminstone komma bättre än kollegan som sitter bredvid eller få bättre resultat 

än förra gången. Om någon hamnar riktigt långt ner och har låga poäng så kan även 

läraren kliva in och coacha deltagaren och hjälpa den att prestera bättre. Det faktum 

att motiven förändras samt att det kan krävas personlig coachning för att komma in i 

matchen igen skulle kunna tolkas som att den inre motivationen sjunker hos 

deltagarna. De är inte längre motiverade att försöka bli bäst, utan ”nöjer” sig med att 

mycket mindre mål eller ger upp helt. Det skulle kunna tyda på att resultattavlan som 

spelelement endast ökar den inre motivationen om den aktuelle deltagaren ligger i 

toppskiktet och har chans att nå toppen, annars har den motsatt effekt.  
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Speldesignens betydelse för motivation 
Alla tre respondenter belyste vikten av att designa för den specifika kontexten och 

målgruppen som är aktuell för tjänsten eller produkten, annars skulle varken 

elementen eller designen spela någon roll. Yee (2006) presenterade en modell med tre 

olika spelartyper, men menade att de tre typerna inte behöver vara separerade från 

varandra, utan samma individ kan motiveras av alla tre typer karaktärsdrag medan 

andra av bara en. En stor utmaning vid gamifiering är därför att motivera just sin 

målgrupp eller flera olika spelartyper samtidigt.   

 

Företag A har ett brett utbud inom kompetensutveckling, riktat mot företag främst 

inom tjänstemannasektorn och är idealt för karriärsdrivna anställda som är motiverade 

till att både utbildas av arbetsorsaker men även av eget intresse. Utifrån Yees (2006) 

modell påminner målgruppen i stora drag om en prestationsdriven spelartyp, en grupp 

som drivs av att snabbt utvecklas, ta sig till högre nivåer och erfara nya kunskaper och 

status. Företag As webbaserade plattform är designad med många spelelement som 

passar för att locka just prestationsspelartyper. Element som tydligt knyter an till en 

av Malones (1980) tre kategorier för inre motivation – utmaning. Tydliga mål, 

procentstaplar som visar framsteg, personlig profil med resultat, kvitton, certifikat och 

ett personligt CV med mera. Resultaten är även synliga för chefen, vilket kan fungera 

som en morot för den prestationsdrivne. Företag A arbetar dessutom på att lägga in ett 

ytterligare element som gör det möjligt för kollegor inom samma företag att se 

varandras profiler och eventuellt en resultattavla som visar vilka anställda som 

kommit längst i sin kompetensutbildning. Ett element som definitivt passar den 

statusdrivna prestationstypen. Det medför dock en risk för att tappa de användare som 

inte främst klassas som en prestationstyp och minska deras inre motivation för fortsatt 

användande. Att göra valet att ha profilen synlig för andra kollegor frivilligt skulle 

kunna vara ett möjligt alternativ för att anpassa plattformen för fler typer av individer. 

Det breda utbudet och möjligheten att klicka runt, hitta något som intresserar en, 

upptäcka en ny infallsvinkel, gräva sig djupare ner i kunskapen och hitta nya 

ämnesområden är det som, enligt oss, mest kan erbjuda en möjlighet till att uppnå 

flow (Csikszentmihalyi, 1990). Detta då dessa element skapar möjlighet till att både 

inta och testas på kompetens samt tappa både tidsuppfattning och självmedvetande, 

användarna kan fastna och uppslukas av innehållet och fördjupa sig i det.  
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Företag Bs målgrupp går inte att definiera utifrån Yees (2006) modell då de inte 

jobbar med någon produkt eller tjänst, utan anpassar varje projekt efter en helt ny 

målgrupp och kontext. Bengtsson uttryckte dock att de mest av allt designade för att 

skapa en positiv känsla i gruppen, vad än syftet med projektet är så är känslan det 

avgörande för att insatsen ska vara effektiv.  

 

Företag Cs användare är individer som utbildas inom coaching, något som ger 

anledning att anta att målgruppen är socialt driven då yrket kräver en socialt skicklig 

och utvecklad person. En socialt driven målgrupp kan kopplas till både Yees (2006) 

spelartyp Sociala spelare, som främst motiveras av möjligheten att interagera, knyta 

kontakter, vara del av ett lag etc. och Ryan & Decis (2000) grundläggande behov 

social tillhörighet. Utbildningsverktyget använder sig också av många spelelement 

med social karaktär; kommentarer, gruppuppgifter, inspirations-utmärkelser och 

sammankopplar spelare från olika delar av världen. Carlsson uttryckte också på 

många sätt att den sociala aspekten var en stor del av utbildningen och en av de 

främsta motivationsfaktorerna för deltagarna. Det sociokulturella perspektivet 

framgår tydligt som en viktig aspekt inom motivationsforskning, det framgår inte bara 

av social tillhörighet och sociala spelare, men även av den emotionella aspekten som 

Domínguez et.al hänvisar till i sin studie om ett gamifierat verktyg för studenter. Den 

sociala aspekten finns tydligt i de allra flesta spel men är av stor vikt även i helt andra 

miljöer både privata och arbetsrelaterade, exempelvis Facebook, Instagram och 

LinkedIn. Just möjligheten att interagera, dela resultat, visa upp sig och följa andra är 

ett av de mest genomgående elementen som återfinns i alla stora publiksuccéer, 

framför allt inom digitala medium, men också ett framgående inslag i de gamifierade 

exemplen med framgång som syns på marknaden i dagsläget. Detta tyder på att den 

sociala aspekten är en av de största faktorerna till både inre och yttre motivation.  

 

Avslutande diskussion 
Denna studie har undersökt i vilka kontexter gamification har använts och hur det kan 

skapa motivation till att utföra en uppgift. Utgångspunkt har tagits i forskning kring 

inre och yttre motivationsfaktorer, spelmotivation och gamification och intervjuat tre 

företag som på ett eller annat sätt jobbar med gamifierade tjänster. Resultatet visade 

att gamification har använts i en rad olika kontexter, framträdande inom utbildnings- 
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och kompetensutvecklingssyfte men även inom beteendeförändring och marknads-

föring. Forskningen och respondenterna menar också att gamification inte ska 

begränsas till någon särskild miljö eller kontext, utan kan appliceras i stort sett var 

som helst.  

 

Studien visade också att gamification har många element med egenskaper att skapa 

både yttre och inre motivation hos sina användare, samt att det har stora möjligheter 

att användas som ett verktyg för att öka motivation och engagemang så länge stor 

hänsyn tas till aktuell målgrupp och kontext. Om det inte görs kan effekten istället bli 

motsatt. Därför är det av vikt att utvärdera och mäta effekterna av det designupplägg 

som valts, för att se vad som faktiskt ökar och minskar exempelvis motivationen hos 

de olika deltagarna. Något som inget av de deltagande företagen i studien gjort 

utförligt.  

 

Både forskning kring motivationsteori och spelmotivation visade att en av de främsta 

anledningarna till inre motivation är ett frivilligt deltagande, det faktum att något görs 

av helt fri vilja och intresse. Yttre mål, påverkan och belöningar har i många fall visat 

sig minska den inre motivationen. Förvärvsarbete kommer alltid att innebära ett mer 

eller mindre obligatorisk moment och består främst av yttre motivationsfaktorer då 

det aldrig helt utförs av individens fria vilja. Därför har den största fördelen med 

gamification framstått som just möjligheten att göra ett obligatoriskt moment mer 

lustfyllt, något som alla respondenter också menade. Genom att använda element och 

design från spel, något som oftast är lustfyllt och självvalt, och applicera det i nya 

kontexter så kan den lustfyllda känslan från spelandet följa med och associeras med 

arbete eller utbildning. Arbete kan kännas mer motiverande och roligt att utföra 

eftersom den anställde kan roas och motiveras på samma sätt som den väljer att göra 

på sin fritid, något som bör förstärka känslan av autonomitet vid utförandet av 

uppgiften.  

 

Utifrån den tidigare forskningen så var det väntade resultatet för studien just att 

gamification skulle ha en till största del positiv effekt på motivation till att utföra en 

uppgift, så länge stor hänsyn till den aktuella målgruppen togs vid utformandet. Detta 

var också främst vad respondenterna uttryckte som det allra viktigaste med 

gamification, kontext och målgrupp. Det var därför förvånande att upptäcka hur liten 
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tanke och reflektion som företagen la ner på att undersöka vad exakt just deras 

målgrupp motiveras och inte motiveras av, vilka element som får önskad och motsatt 

effekt, trots att de själva uttryckte den stora vikten av det. Främst verkade de se hur 

andra gjort och vad de använt, för att sedan låna de idéer som ansågs bäst, som en 

respondent uttryckte det ”varför uppfinna hjulet på nytt?”. För vidare forskning vore 

det därför intressant att utvärdera och mäta effekterna av gamification och dess olika 

element eller hur en utvärdering skulle kunna gå till. Det skulle även vara intressant 

att utföra en studie på fler antal företag för att få mer data att analysera och på så sätt 

få ett mer generaliserbart resultat.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Berätta om verksamheten och din roll. 
• Vad betyder begreppet gamification för dig? 
• Hur kommer det sig att ni valde att börja arbeta med gamification?  
• Hur kommer det sig att ni valde den form av gamification ni arbetar med? 
• Har ni utgått från forskning om motivation/motivationsteorier vid 

skapandet av tjänsten/produkten? 
• Har ni utgått från forskning om spel vid skapandet av tjänsten/produkten? 

 

Kontext 

• Inom vilka områden/arbetsområden använder ni er av gamification? 
 Varför just dessa? 
 Varför inte andra? 
 Funderar ni på att utveckla till fler?  

• Är det något område som ni upplever ger bättre resultat än andra? 
• HR som kontext. Vilka personalrelaterade områden anser ni passar för 

gamification?  
 Varför/varför inte? 
 Kan du se några fördelar kopplat till motivation? 
 Kan du se några risker kopplat till motivation? 

• Hur tror du gamification kommer att utvecklas inom HR? 
 

Element 

• Vilka spelelement använder ni er av?  
 Hur kommer det sig att ni valde just dem?  
 Vad var era mål med dessa element? 
 På vilket sätt skapar de motivation för era användare?  
 Vilka effekter väntade ni er? 
 Vilka resultat/respons har det gett?  
 Hur mäter ni resultat/effekter? 

 

Design 

• Hur har era tankar kring design/uppbyggnad sett ut?  
• Hur skapar designen motivation för era användare?  
• Har ni gjort några förändringar med tiden?  

 Hur kommer det sig?  
• Vilken respons har ni fått från användare? 
• Hur lockar ni olika typer av människor?  
• Hur mäter ni motivation i relation till gamification? 

 



 

Övrigt 

• Hur har du jobbat med motivation/motivationsverktyg tidigare? (ej 
gamification) 

 På vilket sätt?  
 Vilka skillnader kan du se? 
 Vilka fördelar kan du se? 
 Finns det några risker/nackdelar? 

 

• Anser du att gamification är ett bra verktyg för motivation?   
 


