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Sammanfattning/Abstract 

In this study, we have explored a new area called ’gamification’ – a word and concept that 

was first introduced on the Internet autumn 2010. Gamification concerns integrating game 

design, with emphasis on game mechanics and game dynamics, into non-gaming contexts – 

such as marketing. At its basic definition, it concerns the process of transforming all kinds of 

activities into games. In this study we have looked at how gamification can be integrated into 

advertising and what challenges/opportunities may arise when one does so. Since there is no 

previous research regarding this area, we have used qualitative interviews to explore the field. 

By comparing the answers of gamification experts and those who’ve worked or work with 

advertising or closely related areas of interest, we have identified a few challenges and 

opportunities. One of the main challenges for advertising, the last two decades, has generally 

been the shifting from mass media consumption such as television, print and radio to 

fragmented media consumption; with the advent of the Internet and cellular telephones. The 

questions has constantly been: ”How can we (companies) stay relevant and catch consumers 

attention even though them being more informed and skeptic then ever before?” Here we have 

found that gamification may be a relevant and interesting tool in capturing the attention of 

consumers while delivering an advertising message, due to the basic idea that gamification is 

about making activities fun and engaging – working directly with the consumers behavior.  As 

such, advertising creators are in need of looking at behavioral-related effects when setting 

communication goals for their campaigns. At the downside, we have found indications that 

gamification will be primarily used in parts for specific advertising campaigns, meaning 

advertisement creators will be using certain elements rather then using the whole palette of 

gamification as a strategic resource. This may be due to the fact that the area of gamification 

is still immature, and that the definition of the word isn’t even universally accepted or known 

by those who show interest in it. The future of gamification, and especially integration of it 

into advertising shows much potential and we are hoping to add, with our study, to the 

growing body of knowledge.  

Nyckelord/Keywords 
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1. Inledning 
Den finns överallt: från de ikoniska reklamskyltarna på Times Square till det färgsprakande 

neonlandskapet i Tokyo. Från den sexladdade annonsen i tidningen som du läser till en banner 

som kanske irriterar dig. Eventuellt dyker den upp i din mobiltelefon, när du skickar ett SMS, 

och kanske är den det sista du möter innan du lägger dig. Var du än är, vad du än gör, så är det 

nästan omöjligt att missa den: reklamen. Reklamen är ett relativt frekvent förekommande 

samtalsämne vid matbordet och vida debatterat av experter i media. Älskad av vissa, hatad av 

andra; dess syfte är att influera och påverka dig till att tycka om ett företags varor eller 

tjänster. Och det är naturligtvis svårt att värja sig. En amerikan träffas, exempelvis, dagligen 

av ungefär 5,000 reklambudskap.1 Det är en fascinerande sfär, en miljardindustri och en 

kreativ industri.  

 

Reklamen har historiskt sett alltid haft en stark position inom marknadsföringen. Från de 

tidiga tidningsannonserna som byggde bilden av den amerikanska kvinnan, till de 

legendariska TV-reklamerna under Super Bowl – som ses av hissnande 500 miljoner 

människor.2 Man skulle kunna tro att reklamen fortfarande står sig lika stolt och stark idag; 

det är bara att titta runtomkring – vi bombarderas av den och det verkar aldrig ta slut. 

Ingenting kunde dock vara mer felaktigt. Reklambranschen har stött på patrull; makten har 

flyttats från företagen till konsumenten, något som kan härledas till utvecklingen av ny 

teknologi (Internet och mobiltelefoni).3 Få branscher har påverkats lika mycket som 

reklambranschen av den teknologiska utvecklingen. Denna evolution, eller revolution (om 

man så vill), startade redan på 50-talet då televisionen tillkom som en extra familjemedlem i 

hemmet, och fortsatte under 70-talet då kabeltelevisionen erbjöd marknadsförarna 

möjligheten att nischa in sig på väl valda grupper.4 Naturligtvis var det dock Internet, som tog 

fart på 90-talet, det som totalt kom att förändra reklamens förutsättningar. Med Internet fick 

konsumenterna möjligheten att själva söka information och ibland sådan som kanske inte var 

särskilt fördelaktig för företagen. 
                                                        
1 B Nachman, Ad Nauseum: 5,000 Commercials Barrage Average Americans Every Day, Denver Post, 25 

september, 2000, s.16, 46, citerad i W Wells, J Burnett & S Moriarty, Advertising Principles & Pratices, 
6th ed., Pearson Education Ltd, New Jersey, 2003, s.31 

2 ibid., s.11 
3 ibid, s.21 
4 ibid., s.89 
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Alltsedan Internets ordentliga genomslag i västvärlden, som framförallt ägt rum under det 

senaste decenniet, har det gått att urskilja en tydlig trend av sociala förändringar vad gäller 

människors generella värderingar och livsstilar. Vad som i första hand går att konstatera kring 

dessa sociala tendenser är att de har kommit att ha en betydande roll för hur 

budskapsavsändare kan närma sig dess mottagare.5 Detta har således haft en stor inverkan på, 

och därmed också kommit att förändra, hur dagens reklamkreatörer får tänka och agera i sitt 

utsändande av ett budskap. Historiskt sett har reklamkreatörer ofta sett sig själva som de som 

styr budskapet, och till viss del även dess mottagande. De har ansett sig vara de som 

huvudsakligen kontrollerar vilken information som når ut till vem, när de får den, och genom 

vilka kanaler de får ta del av den.6 En fråga som naturligtvis blir aktuell, och som egentligen 

alltid har varit aktuell inom reklambranschen, är: ”hur ska vi fånga människors 

uppmärksamhet?”. Det finns många svar på den frågan, vissa mer fascinerande och fruktbara 

än andra, men mest fascinerande har vi funnit gamification vara. 

 

Gamification är ett ord som börjat dyka upp relativt frekvent i diverse sammanhang. Under 

2009 uppmärksammade biltillverkaren Volkswagen fenomenet då de arrangerade tävlingen 

The Fun Theory.7 Genom att göra en aktivitet rolig och underhållande skulle de tävlandes 

bidrag på varierande sätt hjälpa till att förändra individers beteenden. Vinnaren av tävlingen, 

Kevin Richardson från USA, hade som mål att sänka hastigheten på vägarna. För att förändra 

bilförarnas beteenden skapade han The Speed Camera Lottery. Idén var enkel: en fartkamera 

registrerade de bilar som körde enligt lag och rätt. Dessa hamnade automatiskt i ett lotteri och 

kunde vinna pengar. Summan i sin tur skulle komma från de böter som ”fartsyndarna” fick 

betala. Detta exempel illustrerat på ett adekvat sätt vad gamification handlar om; förändring 

av beteenden genom att engagera individen i en nöjsam aktivitet. Mer konkret handlar det om 

att göra i princip alla aktiviteter till ett spel.  

 

Det tog inte lång tid förrän man började se fler möjligheter med gamification. Spelmekanik 

och speldynamik – två centrala begrepp som vi återkommer till längre ner i teori-kapitlet (se 

s.9) – kom att hamna på dagordningen hos företag, organisationer och även olika typer av 

samhällsbärande institutioner. 

                                                        
5 J Jedbratt & M Lindgren, Morgondagens Reklammarknad – Utmaningar för sändare, mottagare och medier, 
Konsultförlaget, Uppsala, 1999, s.33 
6 C Spurgeon, Advertising and New Media. Routledge, New York, 2008, s.2 
7 Volkswagen, The Fun Theory, hämtad 9 december, 2011, <http://thefuntheory.com/> 
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Det tål dock att nämnas; denna utveckling har skett i en rasande fart. Söker man efter ordet 

”gamification” på Google Trends8 – som kronologiskt listar sökningarna i deras sökmotor – 

kan man se att inga sökningar gjordes på ordet före 2010 (!). Tongivande frontfigurer inom 

området har dragit sitt strå till stacken för att föra upp frågan på dagordningen och de få 

företagen som erbjudit sina tjänster inom området har skördat framgångar då de lyckats knyta 

till sig företag som Google, Facebook, Microsoft med flera. 

 

Att spel som underhållningsform visat sig vara populärt är det idag få som kan argumentera 

emot. TV/PC-spelbranschen är en miljardindustri som inte verkar ge vika inom en överskådlig 

framtid. Det populära krigssimulatorspelet Modern Warfare 3 sålde exempelvis 12 miljoner 

kopior redan den första veckan.9 Ingen annan underhållningsprodukt i historien har sålt lika 

mycket på så kort tid. Att entreprenörer, riskkapitalister, akademiker och nyfikna ställer sig 

frågor om vad det är som gör spelen så beroendeframkallande, intressanta, relevanta och 

underhållande, och hur kan vi använda oss av den kunskapen är inte förvånande. Kan man på 

ett bra sätt implementera spelmekanik och speldynamik i andra kontexter än just spel så finns 

det potentiellt enorma ”vinster” att hämta. För att kittla fantasin lite har vi som författare 

funderat på hur man skulle kunna göra nyheter mer intressanta, utbildning mer underhållande 

och stora förändringar inom organisationer lättare att genomföra med hjälp av den 

kunskapen? Man kan ställa sig många frågor, vi har dock valt att titta vidare på hur 

gamification eventuellt kommer att påverka framtidens reklam, och detta kommer även att bli 

huvudfokus för denna studie. 

 

 

2. Syfte/Frågeställningar 
 

I inledningen konstaterade vi att reklamen tampades med problem anno 2011. Konsumenterna 

är i större utsträckning skeptiskt ställda och negativa till att få reklambudskap ”kastade” på 

sig. Hur långt denna skepsism sträcker sig kan vi inte generalisera kring, däremot är den högst 

verklig. Reklamen är massmedierad och icke-personlig – två faktorer som inte alltid rimmar 

särskilt väl med vad den moderna konsumenten ibland förväntar sig. 

                                                        
8 Google, Google Trends, hämtad 9 december, 2011, <http://www.google.com/trends?q=gamification> 
9 S Parker, Modern Warfare 3 Smashes Week One Sales Record, VGChartz, hämtad 9 december, 2011,    

<http://www.vgchartz.com/article/88466/modern-warfare-3-smashes-week-one-sales-record/> 
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Är reklamen på väg att dö? Inte riktigt, men den måste ta till nya grepp, exempelvis 

gamification. Att använda sig av spelmekanik i reklamen kräver dock nytänkande. Vi vill i 

denna uppsats undersöka hur gamification kan integreras i en reklamkontext samt vilka 

utmaningar, möjligheter och problem som uppstår i sammanhanget. Först kommer vi vara mer 

generella i vår analys, för att sedan smalna av och titta mer specifikt på hur 

kommunikationsmål inom reklamen eventuellt påverkas, då man integrerar gamification. För 

att angripa detta näst intill outforskade område har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer 

med såväl experter inom gamification-sfären som personer inom reklambranschen och 

angränsande relevanta områden. Vi kommer att vrida och vända på deras resonemang i syfte 

att jämföra dem mellan varandra och förhoppningsvis komma fram till ny kunskap. För att 

närma oss detta syfte har vi ställt följande frågor: 

 

• Vilka utmaningar, möjligheter och problem ger integreringen av gamification i reklam 

upphov till?  

• Påverkas arbetet med kommunikationsmål i en reklamkampanj när man integrerar 

gamification och i sådana fall hur? 

3. Material och avgränsningar 
Vi har medvetet valt att skriva om ett ämne som är relativt nytillkommet, vilket både har sina 

för- och nackdelar. Att vandra på outforskad mark är på många sätt spännande och givande, 

samtidigt är dock utbudet vad gäller material kraftigt begränsat. Det har exempelvis inte gjorts 

någon form av tidigare forskning på området, och de fåtal böcker som författats går att räkna 

med fingrarna på ena handen. Med anledning av detta har vi inte kunnat titta på tidigare 

forskning, eller luta vår empiri på denna.  

 

Allteftersom intervjuerna genomförs kommer vi att få nya insikter i ämnet, något som bidrar 

till att vi fördjupar vår kunskap i sammanhanget. Samtidigt har vi under hela 

forskningsprocessen utgått från att ett välgenomtänkt urval av intervjuobjekt ger oss bra 

empiriskt material – som skapar mening och värde för vidare analys. Mer om detta kan man 

läsa i metod-kapitlet som berör just urvalet (se s.20). 
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Vår ambition är att kombinationen av de valda intervjuobjekten också ger oss ett differentierat 

perspektiv vad gäller de möjligheter, utmaningar och problem som kan uppstå vid integrering 

av gamification i reklam. 

 

De fyra fysiska intervjuer vi genomfört har ägt rum på olika platser i Stockholmsområdet den 

5-22 december 2011. Dock har förfrågningar till dessa, samt den e-mail intervju vi använt oss 

av i vårt empiriska material, skett under november 2011. Det har förekommit ett visst bortfall 

vad gäller intervjuobjekt, som av olika anledningar inte haft möjlighet att medverka i denna 

studie.  

 

De personer som har ställt upp för intervju är i kronologisk ordning: 1) Joselin Linder, 

amerikansk medförfattare till boken Game-based Marketing – Inspire Customer Loyalty 

Through Rewards, Challanges and Contests, således också vår e-mail intervju. 2) Jacob 

Östberg, filosofie doktor i företagsekonomi på Stockholms universitet och författare till bland 

annat Märken och Människor – Om marknadssymboler som kulturella resurser, vilken 

övergripande handlar om konsumtionskulturteori. 3) Johan Mogren, som titulerar sig själv 

“gamification-konsult” och driver “gamificationbyrån” Playable.10 4) Johan Ronnestam, som 

anses vara en av Sveriges främsta experter på innovativ varumärkeskommunikation, med 

fokus på digitala medier. Slutligen har vi också intervjuat 5) Martin Gustafsson som är digital 

director på en den digitala reklambyrån Projector11 vilken arbetar med interaktion.  

 

Vad avser avgränsningar så har vi haft en långvarig och djup diskussion för att landa i 

följande; vi kommer inte att fokusera på hur mottagaren uppfattar den feedback som denne 

mottar via de olika spelmekanismerna i en gamification-kampanj, eller på något sätt beröra 

eventuella effekter, och avser därmed inte heller att göra någon receptionsstudie. Vi kommer 

inte heller att gå in på kanal och budskap. Dock påverkar val av kanal vilken form av 

kommunikation som kan ske och därför rör vi hastigt vid de digitala medierna och deras 

implikationer, utan att gå in på detaljnivå. Slutligen fokuserar vi på reklam som det enda 

verktyget i marknadskommunikationen och avser därmed inte att blanda in andra metoder 

som public relations, direkt marknadsföring med mera. 

                                                        
10 Playable, hämtad 5 januari, 2012, <http://playable.se/> 
11 Projector, hämtad 8 januari, 2012, <http://projector.se/> 
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Vi väljer också att undersöka reklamen utifrån en reklambyrås perspektiv, och då inte från 

företags egna ”in-house” reklamavdelningar, framförallt med anledning av det faktum att 

reklamkreatörer på reklambyråer arbetar med fler olika kunder, branscher och verktyg.  

4. Teori 

4.1 Gamification 
 

Förenklat kan begreppet gamification förklaras som; användandet av de komponenter (senare 

refererat till som spelmekanismer) som gör ett spel underhållande, engagerande och kul, men i 

en kontext som står utanför spelets ramar. Exempelvis kan det då handla om en social kontext, 

där dessa ”spelkomponenter” används i det verkliga livet på olika sätt. I spelbranschen brukar 

man dela upp dessa komponenter i två huvudkategorier; å ena sidan spelmekanik, och å andra 

sidan speldynamik. Genom att bringa samman dessa två huvudkategorier når man innebörden 

av gamification. Vilka sammanhang gamification sedan kan användas i kommer vi in på 

senare i denna studie. 

 

4.1.1 Spelmekanik 

 

Vi har i denna studie valt att anta Zichermanns och Linders utgångspunkt för spelmekanik där 

denna med enkla ord beskrivs som en uppsättning av regler i ett spel, som antingen hjälper 

eller utgör ett hinder för spelaren i dennes strävan att uppnå ett mål. Förutsättningen för att en 

gamification-kampanj ska kunna bli framgångsrik ligger i att spelaren/konsumenten känner att 

själva spelet är meningsfullt – att det går att koppla mening till utövandet av spelet.12  

 

Till att börja med betonas vikten av poäng som en av flera betydande spelmekanismer i 

sammanhanget. Genom att ett spel bygger på ett poängsystem av något slag, där spelaren ges 

en möjlighet att samla ihop poäng kopplat till sina uträttanden i spelet, skapas ett engagemang 

och vilja till fortsatt spelande hos densamme; något som annars skulle vara svårt att uppnå. 

                                                        
12 K Salen & E Zimmerman, Rules of Play – Game Design Fundamentals, The MIT Press, Cambridge, 2004, 

s.32f 



7 
 

Marknadsföraren drar nytta av poängsystemet genom att det hjälper till att samla 

konsumenterna bakom ett gemensamt ”språk” för spelet, som sedan går att avläsa och vidare 

analysera.13 För att optimera poängsystemet i spel används vanligtvis en så kallad virtuell 

ekonomi. Detta innebär i stort att systemet är baserat på två komponenter; å ena sidan tjänar 

spelaren poäng, och å andra sidan går de ihop tjänade poängen att lösa in till något användbart 

och kul inom kontexten. På detta sätt skaps ytterligare ett nöjesmoment i spelet, byggt på 

spelmekanik, och därmed också vidare anledning för spelaren att uppskatta spelet.14 Ett vidare 

steg av virtuella ekonomier som börjat användas mycket på grund av gamifications inträde i 

marknadsföringen, är att de ihoptjänade poängen istället går att omvandla till verkligt värde 

av pengar eller saker, så kallade belöningar. Detta kan även gälla i omvänt förhållande, alltså 

att det går att med verkliga pengar köpa virtuellt värde eller poäng, som sedermera kan 

omvandlas till attraktiva detaljer i spelet för spelaren.15 På detta sätt kan en lyckad 

gamification-kampanj med rätt kombination av spelmekanismer bidra till att marknadsföraren 

kan göra integreringen mellan konsumenten/spelaren och företaget spännande, givande och 

kul. Med ett tillräckligt attraktivt spel behöver företaget i fråga inte ens erbjuda ett reellt värde 

på sina belöningar för att konsumenten ska interagera.16 

 

Som tidigare nämnt är det av yttersta vikt att spelaren känner att spelet är meningsfullt i något 

avseende – att spelet ger upphov till utmaningar, som senare belönas – när spelaren 

övervunnit dessa, med badges; ytterligare en spelmekanism. Denna spelmekanism går ut på 

att spelaren kan visa upp sina avklarade prestationer för andra användare. Oftast framställs 

badges visuellt. Vad som däremot skiljer badges från övriga spelmekanismer, är att spelaren 

ges möjlighet att uppvisa sina prestationer i spelet även utanför spelets ramar. Med andra ord 

kan badges även figurera i forum och kanaler utanför spelets kontext, som exempelvis på 

sociala medier. Viktigt att belysa i sammanhanget är också att badges fungerar som en slags 

statussymbol spelare emellan, likt scouter som bär så kallade emblem för sina avklarade 

uppgifter inom scoutkåren.17 

 

 

                                                        
13 G Zichermann & J Linder, Gamed-based Marketing – Inspire Customer Loyalty Trough Rewards, Challanges   
  and Contest, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2010, s.69 
14 ibid., s.70f 
15 ibid., s.71f 
16 ibid., s.73 
17 ibid., s.75ff 
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Sist men inte minst, kan dessa spelmekanismer knytas ihop genom en poängtavla som visar 

på hur spelaren, i förhållande till andra, har presterat och hur många poäng denne har tjänat 

ihop. Den kan även mer generellt fungera som en slags informationskälla för att informera 

andra deltagare inom samma kontext hur den enskilde individens prestationer, status och 

utveckling har sett ut på sistone. Kortsiktigt gillar nämligen människor att hålla koll på deras 

egna och andras prestationer, även när det inte finns något egentligt pris att vinna. För att göra 

detta på ett adekvat sätt är poängtavlan och syftet den tjänar förträfflig. Även inom sociala 

medier som Twitter och Facebook tjänar poängtavlan ett essentiellt syfte då den exempelvis 

upplyser andra användare om ting som hur många vänner du har, vilken status du har med 

mera. Dock hävdas det att man endast har börjat skrapa på ytan vad gäller poängtavlans 

möjligheter i just dessa sammanhang.18 Slutskedet i att uppnå en lyckad kombination av 

spelmekanismer är att låta spelaren kontinuerligt sträva mot ett mål med sitt spelande genom 

att avancera till nästa nivå(er). Denna spelmekanism fungerar som en form av 

uppgraderingssystem inom spelandets kontext.19   

 

I sin bok har författarna Zichermann och Linder kombinerat olika spelmekanismer som de 

starkt tror bidrar till engagemang/lojalitet och myntat begreppet funware för denna 

kombination.20 Bland annat dessa följande spelmekanismer ingår i detta begrepp: 

                             

            Fig. 121 

Vi vill dock vara tydliga med att funware inte är något universellt vedertaget begrepp inom 

gamification, därmed kommer vi inte att lägga huvudfokus på denna. 

                                                        
18 ibid., s.51ff 
19 ibid., s.77ff 
20 ibid., s.67ff  
21 Egen figur 

Funware	  

Poäng	  

Belöningar	  Utmaningar	  
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Däremot har vi ansett att funware får fungera som en modell, utifrån vilken vi lättare kan 

angripa abstrakta ting. Om funware implementeras och används på rätt sätt finns alla 

möjligheter för en marknadsförare att skapa en lyckad och varumärkesstyrkande gamification-

kampanj som i förlängningen förhoppningsvis också stärker konsumenternas förtroende och 

lojalitet mot företaget i fråga, genom att de har kul i sin interaktion med företaget.  

 

4.1.2 Speldynamik 

 

För att ett spel ska anses vara dynamiskt spelar flera faktorer in. Till en början handlar det om 

att spelaren behöver känna att spelet fyller en funktion – att det i något avseende är 

meningsfullt. Om man ska klassificera vad meningsfullhet kan betyda i sammanhanget så 

brukar man vanligtvis kategorisera denna sorts speldynamik i två olika sorter av meningsfullt 

spelande som samtidigt är relaterade till varandra. Å ena sidan handlar meningsfullheten om 

det sätt som spelet är tänkt att spelas på, aktion och ”rätt” åtgärder resulterar i ett visst utfall 

för att skapa mening. Detta synsätt är en process där spelaren vidtar åtgärder inom det 

”designade systemet” av ett spel, och systemet då svarar på dessa vidtagna åtgärder. Själva 

meningen med en vidtagen åtgärd i ett spel hör hemma i relationen mellan aktion och utfall.22 

Å andra sidan kan meningsfullt spelande även refereras till slutprodukten av en lyckad 

speldesign. Då alla spel inte lyckas uppfylla en väl avvägd blandning av rätt spelmekanismer 

ihop med en passande speldesign för att spelet ska kännas både givande och meningsfullt för 

spelaren, talas det i denna tolkning istället om utvärdering. Till motsats mot den tidigare 

beskrivningen om hur ett spel fungerar för att skapa dynamik, eller åtminstone är tänkt att 

fungera, utvärderas här istället spelet kritiskt i förhållandet mellan aktioner och utfall. På detta 

sätt bestäms sedermera om spelet är meningsfullt genom att titta på om relationen mellan just 

aktionen och utfallet såväl skönjas som integreras med den större kontexten av spelet för att 

skapa en högre mening för spelaren.23  

 

Ytterligare en faktor som gör ett spel dynamiskt i det moderna samhällets digitaliserade sfär 

är möjligheten till integration med andra spelare. Detta skulle kunna ses som nästa nivå på en 

lyckad speldynamik, då kriterierna för ett meningsfullt spel i självfallet först måste vara 

uppnådda. 

                                                        
22 Salen & Zimmerman, s.33f 
23 ibid., s.34f 
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Om det ter sig så är dock möjlighet till integration med andra spelare nästan ett måste för att 

verkligen lyckas skapa ett dynamiskt spel. Det är nämligen först i det sociala samspelet med 

andra spelare som spelmekanismer som poäng, poängtavla, badges och utmaningar får sitt 

betydande värde för spelaren. Utan en nätverkande förlängning med möjligheter till att kunna 

dela med sig av sina avklaranden och upptäckter, samt att tävla mot andra spelare tappar 

spelet en stor del av sin dynamik. Detta faktum kan även styrkas med forskning som har gjorts 

kring vad som egentligen motiverar en person till att spela ett digitalt spel. Elisabét 

Grétarsdottír, marknadsföringschef för det framgångsrika onlinespelet Eve Online uttalar sig 

enligt följande i en artikel i dagensmedia:  

 

Företag som vill använda spelets dynamik i marknadsföringen ska söka rätt på den verkliga 

meningen och upplevelsen i sin produkt. 

 

Hon utvecklar sedan vidare sitt resonemang genom att konstatera att:  

 
Företag som vill använda sig av speldynamik ska istället tänka på människors inre motivation i 

konsumtionen av deras produkter och själva köpprocessen. Man ska inte skapa belöningen utan den 

ska ligga i själva spelupplevelsen. 

 

För att uppnå detta menar Grétarsdottír på att företaget måste utgå från framförallt tre viktiga 

grundpelare i spelet. Till att börja med är ”autonomin” – möjligheten för spelaren att vara 

oberoende och ha kontroll – av yttersta vikt. Vidare benämns ”färdigheten” – möjligheten att 

bli bättre på det man gör – som minst lika viktigt. Slutligen framställs essensen av ”syftet” – 

att det måste finnas en mening med spelupplevelsen man skapar.24 
 

4.2 Reklam   
 

Vad är reklam? Vi utgår från att du som läsare, redan har en uppfattning om vad reklam är för 

något. För att vi dock ska ha samma utgångspunkt kommer vi att definiera reklam som 

följande:  

                                                        
24 S Almer, Relationen mellan spel och marknadsföring, Dagensmedia, 16 november, 2011, hämtad 1 
december, 2011, <http://www.dagensmedia.se/sime/article3345910.ece> 
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Advertising is a paid nonpersonal communication from an identified sponsor using mass 

media to persuade or influence an audience.25  

 

Som vi kan se i Figur 2, nedan, så riktar sig reklamen till olika marknader, och har därmed 

också lite olika syften. När ett företag söker att fånga en återförsäljares eller distributörs 

uppmärksamhet så gör företag detta utifrån målet att dessa ska ta till sig, exempelvis, en ny 

produkt och få ut den på konsumentmarknaden. Konsumentmarknaden i sin tur, består av alla 

oss som dagligen konsumerar olika former av produkter och tjänster. Det är även denna del av 

“kakan” som vi har valt att inrikta oss på. För att företaget dock ska kunna driva sin 

verksamhet, har de behov av andra företags produkter och/eller tjänster. I detta fall söker 

företagen varandra genom att annonsera i exempelvis fackpress. Slutligen har vi även den 

institutionella marknaden, där vi finner ideella organisationer, skolor med mera. Hit söker 

man sig om man säljer kontorsvaror, böcker och annat som kan behövas för att dessa 

organisationer och institutioner ska kunna fungera.26  

                                    
     Fig. 227 

                                                        
25 W Wells, J Burnett & S Moriarty, Advertising Principles and Pratice, 6th ed., Pearson Education, Inc., 

New Jersey, 2003 s.10 
26 ibid., s.65f 
27 ibid., s.66 

Företag	  till	  
företag	  

Konsumenter	  Institutionell	  

Distributörer,	  
återförsäljare	  

m.>l.	  
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Som vi tidigare nämnde, är reklamen en massmedierad form av kommunikation, och därtill 

opersonlig. I detta fall ses kommunikationen som en process med följande flöde:28             

 

     Fig. 329 

I Figur 3 beskriver modellen processen för massmedierad kommunikation. Källan i detta fall 

är det företag som söker att influera och påverka sina konsumenter till att köpa deras 

produkter/tjänster. Meddelandet, som är budskapet och som ska positionera varumärket med 

olika strategier, skapas av reklamkreatören. När denna del, som är relativt omfattande och 

innefattar allt från planering till kreativt skapande är färdig, skickas budskapet i ett medium, 

som får verka som någon form av transport. Exempel på massmedier är TV, radio och print. 

När meddelandet mottas, så avkodas (tolkas) detta av mottagaren. 

 

Varje steg i sig självt innefattar hela vetenskapliga fält; allt ifrån hur målgruppen använder 

medier, mottar budskap, tolkar och gör mening av symboler till vilka effekter allt detta har på 

dem. Två andra element, som vi inte ännu har nämnt är brus och feedback. Brus är de 

eventuella störningar i form av tekniska problem och miljö som kan påverka mottagarens 

perception och som gör att budskapet inte tolkas på rätt sätt, delar av det faller bort eller så 

mottas det inte alls. Feedback, i en reklamkontext, inhämtas i form av att sändaren eller 

reklamkreatören med olika metoder mäter hur mottagaren svarar på reklamen i fråga.30  

 

 

 

                                                        
28 ibid., s.196 
29 ibid. 
30 ibid. s.156ff 
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4.2.1 Reklam och kommunikationsmål 

 

Vilka är målen för vår kampanj, vad avser vi att uppnå med denna? Detta är en ständigt 

återkommande fråga inom reklamsfären och generellt sett även i all form av planerad 

kommunikation. Ett av de viktigaste momenten i reklamarbetet är att upprätta så kallade 

kommunikationsmål, ett moment som ingår i planeringen av en reklamkampanj och som 

företaget gör tillsammans med reklamkreatören.31 Här brukar man skilja på källans mål, det 

vill säga vilka önskade effekter man avser att reklambudskapet ska ha, och mottagarens 

reaktion – om någon förekommer – på avsändarens budskap. Här intresserar vi oss enbart för 

sändarens resonemang när denna skall sätta målen. Wells, Burnett och Moriarty har delat upp 

kommunikationsmålen i fyra kategorier: perception, kunskap, påverkan och beteende; enligt 

uppsättningen i Figur 4 (som vi valt att inte översätta till svenska för att inte förlora 

innebörden av orden vid denna).32  

 

 Source Objectives      Receiver’s Response 

Perception  
Create exposure, awareness Register, perceive, aware, recognize 

Gain attention Attend, concentrate, focus 

Create engagement; hold attention Interest 

Create memorability Recall, remind 

Education  
Impart knowledge, information Learn, understand 

Link to category Define product 

Establish brand cues Link brand with image, position, personality 

Differentiate Distinguish, compare, evaluate 

Associate Link to lifestyle and other brand values 

Persuation  
Attitudes and opinions Form, change attitudes and opinions 

Create consideration Prefer; intend to buy 

Create conviction; credibility Believe; commit 

Touch emotions Feel (like, hate, fear, anger, laugh etc.) 

Behavior  

                                                        
31 ibid., s.158 
32 ibid., s.160 
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Encourage trial Try, sample 

Increase sales Buy 

Repeat sales; loyalty Buy again 

Increase usage Use more, use more often 

Encourage other behavior actions Visit, enter, send back, place order, redeem 

coupon, phone, click 

     
   Fig. 433 

 
Eftersom kommunikationsmål i stor utsträckning styr en del av arbetet med all 

kommunikation så har vi – som tidigare nämnt – valt att titta på hur gamification påverkar och 

förändrar arbetet med kommunikationsmål inom reklamen. En av de stora frågorna, som få 

har hunnit beröra ännu, vad gäller just gamification i kombination med reklam, är just hur 

man kan arbeta med kommunikationsmålen. Vilka möjligheter ger spelmekaniken 

reklamkreatörerna och vilka effekter är möjliga att uppnå? Finns det exempelvis några 

kommunikationsmål som är mer eller mindre lämpade att sätta i samband med att man 

implementerar gamification i sin reklam? Svaret är inte givet i detta fall, och det är också en 

av anledningarna till att vi valt att titta närmare på detta. Om man tittar på reklamen i stort så 

är reklamens mål att öka försäljningen. Däremot så råder det delade meningar om hur pass 

mycket reklam bidrar till en ökad försäljning.34  

 

Att gå in på var och ett av kommunikationsmålen och de enskilda elementen i dessa skulle 

vara en alltför stor uppgift för en studie på denna nivå, men vi anser det ändock vara fruktbart 

att åtminstone återge grunderna. Vi fokuserar, med det i åtanke, enbart på perception och 

beteende. Perceptionen för att uppmärksamhet är en av reklamkreatörens största utmaningar 

och det är även där reklam initialt börjar.35 Denna väljer vi att fokusera på eftersom mycket av 

den diskussion som rör den traditionella reklamens utmaningar rör just perceptionen. 

Beteenden som kommunikationsmål har vi tagit med eftersom gamification ytterst berör just 

beteenden, och därför måste vi också utgå från att den avsedda effekten med en 

reklamkampanj som integrerar gamification tar avstamp i dessa. 

                                                        
33 ibid. 
34 ibid., s.159 
35 ibid., s.164 
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4.2.2 Perception och beteende som kommunikationsmål 

 

Inledningsvis nämnde vi att en människa exponeras för tusentals reklambudskap varje dag, 

hur många av dessa som egentligen faktiskt tar till sig budskapen är en helt annan femma. 

Perception handlar om att fånga konsumentens uppmärksamhet: från att mottagaren 

uppmärksammar något och registrerar budskapet till att denne faktiskt minns detta.36 I vårt 

sammanhang har reklamkreatören möjligheten att fullt ut fånga en konsuments 

uppmärksamhet och göra denne mottalig för reklambudskapet – genom att just engagera 

denne i ett spelande. Själva spelandet i sig självt kan säga något om budskapet, exempelvis 

om att du är engagerad i en aktivitet där du måste köra miljövänligt, och kanske gör det bäst 

med en viss bil – enligt dem som skapat spelet.  

 

Reklamkreatörer har alltid haft en önskan om att deras reklambudskap i det yttersta ska leda 

till någon form av respons från mottagaren av budskapet, en respons som innefattar att man 

testar eller köper produkten/tjänsten ifråga.37 Som exempelvis kan det handla om att provköra 

en bil som man är intresserad av att köpa, eller ladda ner en demoprodukt av en mjukvara, för 

att i lugn och ro testa den hemma. För att en konsument skall ha kommit till det steget i 

processen så måste denne naturligtvis ha fått reda på att produkten finns, fått information om 

denna samt fattat intresse i en sådan utsträckning att man är redo att testa produkten/tjänsten. 

En annan avsikt kan också vara att ge konsumenten, som redan köper ens produkt, en 

anledning att köpa mer av samma produkt, eller att exempelvis gå med i tävlingar, lösa in 

kuponger med mera.  

 

I det yttersta handlar det om att engagera konsumenten till att göra någonting; något som 

förespråkare för gamification hävdar är dess styrka. Gamification innebär alltid i någon form 

interaktivitet och att konsumenten engageras. Att väva in budskap i detta engagemang eller att 

knyta in själva produkten eller tjänsten på något sätt gör att alla kampanjer som använder sig 

av gamification måste utgå från kommunikationsmål som rör beteenden.38 

 

                                                        
36 ibid. 
37 ibid., s.172 
38 ibid., s.174f 
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Som exempel kan man tänka sig att en konsument finner ett företags kampanj så pass 

intressant att denne börjar engagera sig, och som en del i spelmekaniken får konsumenten 

belöningar för sitt engagemang. Belöningarna kan exempelvis handla att man får ett varuprov. 

En annan belöning, eller utmaning för den delen, kan handla om att konsumenten tar sig till 

bilaffären och provkör bilen för att sedan kunna tanka på sitt konto med poäng och klättra upp 

på poängtavlan. Någonstans så får dessa fåtalet exempel illustrera hur man kan tänka kring 

dessa ting. Att dock tänka så när man arbetar med reklam kan kännas relativt omvälvande: 

men i grund och botten handlar det konstant om att engagera konsumenter, på alla möjliga 

sätt; att få deras uppmärksamhet och tid. 

5. Metod 

5.1 Kvalitativ intervju 
 

Vi har i denna studie använt oss av kvalitativ metod där vi sökt att få svar på våra frågor 

genom så kallade professions-intervjuer, med andra ord intervjuer med människor inom olika 

yrkesområden - ”professioner” - som varit relevanta för vårt ämnesområde.39  

 

Under litteraturstudierna har vi upptäckt att det ämne vi valt att behandla inte är extensivt 

utforskat. Med detta som bakgrund belyser vi en medvetenhet om att de intervjuobjekt som 

kommer förekomma i studien själva fortfarande utforskar detta nya område och kanske därför 

inte alltid kommer kunna ge tydliga svar, något som vi naturligtvis resonerar kring i vår 

analys. Vi har använt oss av fysiska intervjuer i största möjliga mån, men då vissa av våra 

tilltänkta intervjuobjekt inte befunnit sig i ett geografiskt närområde, har vi även använt oss av 

e-mail intervjuer. För att kunna angripa kommunikationen i kampanjer där man använt sig av 

gamification, på bästa möjliga sätt, har vi därav sökt såväl efter informanter som 

respondenter:  

 

Man kan skilja på intervjuer med informanter som ger sak- och bakgrundsupplysning med 

värde för forskningsuppgiften, och intervjuer med respondenter som avger sin syn och sina 

uppfattningar kring en fråga.40  

                                                        
39 M Ekström & L Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.49 
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Informanter informerar oss om processer, tankar och rutiner, medan respondenter är sådana 

som har input om koncept, åsikter med mera.41 Vår avsikt med denna uppdelning av 

intervjuobjekt är att i senare skede, då vi gör vår utvärdering och analys av de genomförda 

intervjuerna kunna jämföra dessa två gruppers åsikter mellan varandra. Om man återigen 

betänker att ämnet är relativt outforskat så har vi ansett att semistrukturerade intervjuer har 

varit mer givande för forskningsprocessen och studien än strukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer går på att man på förhand har tänkt ut de teman som intervjun 

skall behandla. För detta ändamål har vi utarbetat intervjuguider och tematiseringar, i vilka vi 

utgått från så gott det går.42 Däremot har våra intervjuer ofta kommit att hamna på många 

sidospår då ämnet är så pass outforskat och vi velat låta intervjuobjekten resonera relativt fritt. 

  

5.2 Urval 
 

Vår ambition har varit att intervjua experter (informanter) inom området gamification – för att 

i senare skede också intervjua personer som arbetar med antingen reklam i dess traditionella 

mening eller andra områden som angränsar och berör reklamen och reklambyråerna som aktör 

på marknaden (respondenter). 

 

Dessa respondent-intervjuer kommer framförallt handla om deras syn och uppfattning om 

gamification i stort, men till viss del även belysa deras expertkunskaper inom respektive 

angränsande område och hur dessa påverkas av gamification. I och med diskussionen om 

vilka intervjutyper vi kommer att använda oss av i sammanhanget, samt vilket syfte de tjänar 

för uppsatsen, så blir det också intressant att kort beröra urvalet av dessa. De informanter vi 

valt att intervjua och som också haft möjlighet att medverka är; 1) Joselin Linder, 

medförfattare till boken Game-Based Marketing – Inspire Customer Loyalty Trough Rewards, 

Challenges and Contests (e-mail intervju) och 2) Johan Moberg, egenföretagare och grundare 

av gamification-byrån Playable med ett förflutet inom såväl reklambranschen som 

spelbranschen (fysisk intervju). 

                                                                                                                                                                             
40 Ekström & Larsson, s.52 
41 T R Lindlof & B C Taylor, Qualitative Communication Research Methods, Sage Publication, Inc., California, 
2002, s.176 
42 Ø Helge, K Knapskog m.fl., Metodbok för medievetenskap, Liber, Malmö, 2003, s.103 
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Respondenter som vi tillfrågat och som haft möjlighet att ställa upp har varit; 3) Jacob 

Östberg, filosofie doktor i företagsekonomi och verksam som forskare och författare 

huvudsakligen inom konsumtionskulturteori samt föreläsare på institutionen för 

Modevetenskap vid Stockholms universitet (fysisk intervju). 4) Johan Ronnestam, 

mångsysslare men framförallt entreprenör, egenföretagare och konsult som bland annat driver 

digitala kommunikationsbyrån JAJDO43 som utvecklar applikationer för barns lärande, och 

sin egen hemsida ronnestam.com44 som mestadels handlar om innovativ kommunikation. 

Johan titulerar sig även future branding expert, digital media professional, creative director, 

innovatör och föreläsare (fysisk intervju). 5) Martin Gustafsson, digital director på digitala 

reklambyrån Projector och med ett långt förflutet inom reklambranschen (fysisk intervju). 

Vad gäller dessa urvalstyper har vi landat i ett variationsurval, där intervjuobjekten 

representerar en bredd inom det fenomen vi vill undersöka.45 Användandet av urvalstyp har 

till stor del berott vilket fokus på reklam och gamification vi avsett att undersöka genom 

intervjun. 
 

5.3 Implikationer av e-mail  
 
En annan aspekt som också måste beröras i sammanhanget är de ”effekter” som val av 

medium medför. Det är ingen hemlighet att e-mail som medium inte är lika rikt som ”ansikte-

mot-ansikte” intervjuer. Lokman hänvisar till bland annat Schneider med flera och skriver;  

 
face-to-face interviews are then expected to provide richer data than telephone interviews and 

telephone interviews are expected to provide richer data than e-mail interviews. As a result, it is 

possible that some important visual or nonverbal cues are missed online that would be observed 

during face-to-face data collection”.46 

 

Det är bra att vi är medvetna om detta problem och tar diskussionen, däremot anser vi inte att 

det ämne som vi berör på något sätt skulle behöva använda sig av en sådan rik input och 

möjlighet till direkt feedback. 

                                                        
43 JAJDO, hämtad 5 januari, 2012, <http://jajdo.com/> 
44 Ronnestam, hämtad 5 januari, 2012, <http://ronnestam.com/> 
45 Ekström & Larsson, s.52 
46 N Selwyn & K Robson, Using e-mail as a research tool, SocialResearch Update, 21, hämtad 11 oktober, 2011, 
<http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU21.html citerad av Lokman, s.1289> 
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Ämnet är inte heller på något sätt känsligt för de involverade, mer än att de kanske inte får 

ange företagshemligheter eller vill försätta sig i en mindre fördelaktig situation – exempelvis 

som att vissa uttalanden kan komma att publiceras. 
 

5.4 Etik 
 
I ljuset av den senaste meningen måste vi också nudda vid en mycket viktig komponent i vår 

metod: etiken och hur vi ämnar angripa denna. Man kan dela upp processen i tre delar: a) vi 

kommer noggrant att informera intervjuobjektet om uppsatsens syfte, b) informera 

intervjuobjektet om att vi eventuellt kommer att publicera dennes input och c) erbjuda 

intervjuobjektet att läsa de citat som vi valt att ta med före publicering, med deadline för dem 

att inkomma med åsikter. 
 

5.5 Genomförande/Analys 
 
Våra intervjuguider går inte att generalisera då vårt område återigen är relativt outforskat - 

vilket som sagt lett oss till att söka ytterligare expertis hos våra intervjupersoner. Beroende på 

intervjuns struktur och form, alltså fysisk- kontra e-mail intervju, och beroende på vem vi har 

intervjuat – vilken expertis intervjuobjektet besuttit – har våra frågor kommit att skilja sig från 

varandra. Däremot har det hela tiden funnits en röd tråd i våra frågor som lutat sig mot 

studiens syfte och frågeställningar. Visserligen har även dessa frågor kommit att ändra 

riktning under forskningsprocessens fortlöpande, dock inte i sådan utsträckning att det har 

påverkat studiens huvudfokus. 

 

Vidare har vi, som nämnt, genomfört såväl fysiska intervjuer som intervjuer över e-mail, och 

detta med aningen varierande resultat. Vad beträffar de fysiska intervjuerna har de överlag 

varit både givande och intressanta ur ett forskningsperspektiv. Beroende på vem vi har 

intervjuat har vår intervjuguide också anpassats till intervjuobjektets huvudsakliga 

expertisområde, dock inte i en sådan grad att vi inte funnit diskussionerna givande för vår 

studie. Allteftersom intervjuerna genomförts har vi själva också kommit till nya insikter och 

kunskap vilket föranlett oss till att ytterligare justera intervjuguiden till nästkommande 

intervjuer. 
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Värt att betona är också att den semistrukturerade intervjutekniken vi använt oss av nästan har 

känts som ett måste för att vi ska ha haft möjlighet till att nå fram till vissa resonemang och 

slutsatser. Då vi insett att intervjuobjekten generellt haft dåligt med tid att avsätta för en 

intervju av detta slag har vi varit helt flexibla med tid och plats för själva utförandet, och 

istället överlåtit bestämmandet av detta på våra intervjuobjekt. Detta har i vårt tycke resulterat 

i avslappnade, roliga och givande intervjuer för båda parter. I övrigt har längden på 

intervjuerna varierat mellan ungefär en halvtimme och en timme, då vi i vissa fall till och med 

har fått sluta att spela in för att transkriberingsmomentet inte ska bli alltför omfattande. 

 

Vad gäller våra tilltänkta e-mail intervjuer, blev slutresultatet tyvärr inte så givande som vi 

hade hoppats på. Endast en av nästan fem förfrågningar resulterade i en intervju, och då bara 

halvfärdig. Trots detta har vi valt att använda denna i vårt empiriska material då de svar som 

angavs kändes både intressanta och användbara. De kom också från en av våra respondenter, 

med andra ord en viktig person för vår studie. Det är svårt att hitta en direkt anledning till den 

dåliga svarsfrekvensen på våra e-mail förfrågningar. Det skulle kunna handla om tidsbrist 

eller rent av faktumet att en e-mail förfrågan inte känns lika personlig och gällande som en 

förfrågan över telefon, eller en förfrågan som i senare skede kommer följas upp med ett 

fysiskt möte. Detta är dock bara spekulationer från vår sida. Det har varit tidskrävande för oss 

att skicka iväg dessa, och ibland har vi till och med följt upp med ytterligare e-mail 

innehållandes relevanta frågor för det tilltänkta intervjuobjektet, för att i slutändan inte få 

några svar. Förutom detta har det framförallt varit tråkigt sett ur ett forskningsperspektiv, då 

vi gärna hade fått fler synvinklar på problematiken och frågeställningarna kring vårt område. 

Med detta sagt har vi dock kunnat lägga mer energi och fokus på de fysiska intervjuer vi 

genomfört, vilket i slutändan kanske ändå har varit mer givande. 

 

Varje intervju har transkriberats och finns bifogad som bilaga till denna studie. För att på ett 

så metodiskt och noggrant sätt som möjligt gå igenom vårt material laddade vi upp detta i 

Google Documents, där båda författarna hade tillgång till ett och samma dokument. Efter att 

dokumentet laddats upp, beslutade vi oss för att stycka upp innehållet i kategorierna 

möjligheter, utmaningar och problem: kategorier som vi använde för båda våra 

frågeställningar. Dessa frågeställningar delade vi i sin tur upp sinsemellan varandra. Google 

Documents möjliggjorde det för oss att använda en kommentar-funktion, vilken vi använde 

oss av för att markera de citat som var relevanta för oss. 
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Efter att detta arbete hade genomförts träffades vi och diskuterade vad vi hade hittat i vår 

empiri och hur detta kunde knytas an till våra frågeställningar; för att därefter påbörja 

författandet av analysen – på varsitt håll. Efter att ha identifierat ett antal huvudområden och 

skrivit om dessa träffades vi ännu en gång för att gemensamt gå igenom dem för eventuell 

revision och slutproduktion. Till slut träffades vi för att diskutera slutsatsen och skriva denna. 

6. Analys 

6.1 Integrering av gamification i reklam 
 
 
6.1.1 Generella möjligheter, utmaningar och problem 
 

En grundläggande förutsättning för att gamification ska kunna anses vara fruktbart och 

intressant hos en reklamkreatör är att denne har en förståelse för integreringen av gamification 

i reklam. För att en reklamkampanj innehållandes gamification-element, också ska kunna bli 

lyckad krävs i självfallet nödvändiga kunskaper och insikt i området. Så vad är det då 

egentligen som gör att det har blivit sådan uppmärksamhet kring gamification under det sista 

året? Hur kommer det sig att så pass många tror att gamification är nästa stora 

marknadsförings- och reklamtrend? 

 

Såväl Mogren som Ronnestam har en uppfattning om att människan historiskt sett varit 

benägen att utmanas genom att försöka lösa uppgifter och problem – i dessa sammanhang 

talar vi då om individens spelande. Aktivt deltagande i någon form av spel bygger både 

motivation och engagemang förutsatt att kriterierna för speldynamik uppfylls, och detta då på 

ett mer djupgående plan. Linder uttrycker det som att: 

 

The power of games to motivate us is profound. The fact is, game designers have known for 

years that they are in control of their players. So similarly, a well designed game around a 

company, product or activity can produce a similar effect.  
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Enligt vår mening kan också den teknologiska utvecklingen i kombination med en 

övergripande mättnad av traditionell massmedierad reklam och en mer fragmenterad 

marknad, fastslås som orsaker till spänningen och intresset kring gamification. Idag letar 

företag kontinuerligt efter nya tillvägagångssätt att såväl marknadsföra sig på som sätt att 

engagera kunder och konsumenter. Det blir nämligen bara svårare och svårare för 

reklammakarna att segmentera marknaden utefter tilltänkta målgrupper då fragmenteringen av 

marknaden fortsätter att öka i takt med den teknologiska utvecklingen. 

                  

Mogren tror att det man för jämnan jagar i reklambranschen i själva verket är vad man håller 

på med i spelbranschen. Han menar på att det man gör i spelbranschen är engagerande 

produkter, och det har man gjort länge, medan man i reklambranschen försöker skapa 

kampanjer som ska vara engagerande på samma sätt. Då man inom reklamens sfär dock inte 

tänker i samma banor som en speldesigner vad gäller hur man engagerar konsumenter genom 

spelmekanik och speldynamik i dess breda bemärkelser, så blir resultatet att spelmekaniken 

endast kommer in som delar av koncept och idéer i en kampanj. Med andra ord faller man 

ofta ganska platt i reklambranschen vad gäller att engagera och motivera konsumenten, då 

man inte i samma utsträckning tänker på vad som verkligen krävs för att komma åt önskade 

aktiviteter och beteenden hos konsumenten. Som exempel kan reklamkreatörer skapa 

tävlingar i samband med sina reklamkampanjer, och i dessa inkludera enskilda 

spelmekanismer såsom en poängtavla eller badges.  Det verkar dock ligga en svårighet i att 

kombinera dessa på ett meningsfullt sätt – och då missar reklamkreatören vissa beteenden. 

Mogren berör kort diskussionen kring beteenden och gamification:  

 

Jag tror det handlar mycket om engagemang och lojalitet kring ett varumärke, att bygga med 

gamification, för då arbetar man med att hitta beteenden som man vill belöna eller pusha på 

eller andra beteenden som man kanske vill ha bort? Om det då är beteenden som gör att man 

konsumerar mer, att man väljer fler tjänster från det företaget, eller att man bara gillar det 

företaget mer…det är ju öppet, det beror ju på vilka beteenden man vill åt.  

 

Beteenden hos konsumenter är sedermera något som vi kommer gå vidare in på senare i 

analysen. Meningarna går dock isär mellan våra respondenter och informanter vad gäller 

konstaterandet av att företag vill motivera och engagera konsumenter. Östberg tror att 

gamification i reklam är ett effektivt sätt för företag att närma sig konsumenter då det 

innehåller en uppsökande del. 
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Till skillnad från den relativt passiva traditionella massmedierade reklamen som av många ses 

som aningen påtvingad, blir konsumenten istället aktivt engagerad på eget bevåg. Han ser 

dock såväl positivt som negativt på att det kräver tid av konsumenten, något som han menar 

att det i dagens samhälle råder allmän brist på. Han menar att det positiva är att konsumenten 

har mycket större inflytande på vilken reklamkampanj denne väljer att engagera sig i och hur 

mycket tid densamme vill lägga ner på den, samtidigt tror han inte att det är något som 

fungerar för alla. 

 

Samtliga av våra informanter ställer sig positiva till gamification och tror att denna kan 

användas i princip i alla företags produkter och tjänster. Vad beträffar respondenterna så 

menar de istället på att så inte är fallet; det passar helt enkelt inte alla. Delvis måste 

reklamkampanjen i fråga stämma överens med preferenserna hos konsumenten, och sedan 

beror det på produkt eller tjänst som företaget säljer för att gamification ska kunna 

implementeras på ett fördelaktigt sätt och enligt Östberg bör det helst vara en kontext där det 

lekfulla passar.  

 

Någon som spinner vidare på det mer kritiska resonemangen kring integreringen av 

gamification inom reklamen är Ronnestam. Han anser att själva interaktiviteten som 

gamification i reklam bygger på inte är så önskvärd bland konsumenter som många verkar tro. 

Enligt honom är denna generella uppfattning istället snarare en mediekonstruktion än realitet. 

Vad som har hänt idag är att folk är mer fragmenterade i sin mediekonsumtion, samtidigt som 

obegränsad tillgång till information hela tiden bara är ett klick bort. Detta leder i sin tur till att 

det blir tuffare och tuffare för reklambyråerna att nå önskvärd effekt med sina kampanjer, 

vilket får många att dra slutsatser om att det krävs någon form av uppmaning till konversation 

för att fånga konsumentens intresse, uppmärksamhet och engagemang. 

 

Men enligt Ronnestam behöver så inte alls vara fallet, utan han tror snarare på att folk i 

gemen bara blivit latare och latare vad gäller att engagera sig i reklam, en viss mättnad har 

helt enkelt infunnit sig. Att den rationella förfrågan, vilket får ses som budskapsmodellen 

inom traditionell reklam, har fungerat förr men inte gör det längre idag går enligt honom att 

konstatera. Han utvecklar vidare sitt resonemang och menar att man istället bör titta närmare 

på de emotionella faktorer som kan beröra folk, vilket han förvisso tror att gamification också 

kan göra, men då fungerar det minst lika bra med att endast sända ett budskap – förutsatt att 

kreativiteten i budskapet höjs. 
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I sammanhanget säger han dock att det inte ska glömmas bort att det alltid är positivt att göra 

nya, innovativa saker som ingen annan har gjort inom reklamen då det medför en positiv 

effekt på varumärket. 

 

Ytterligare ett perspektiv på integreringen av gamification i reklam kommer från Gustafsson. 

Vår utsago om att det är på tapeten med gamification för tillfället, men han menar samtidigt 

att mobilt och applikationer är det som det förmodligen pratas mest om. Varför det inte har 

blivit mer fokus på gamification i branschen än så länge beror mycket på att företagen 

fortfarande är för “fega”. Man satsar på det traditionella som man vet är gångbart, och är 

därmed inte alltid så öppen för nya idéer. Självklart finns det undantag, men de är fortfarande 

relativt få. Detta trots att reklambranschen är en bransch där risktagande hör till vardagen, och 

det ”ofta är den som vågar satsa mest som också vinner mest i slutändan”. Vi tror att viktiga 

faktorer som spelar in i sammanhanget är både de belopp reklamkampanjer och medieköp ofta 

handlar om, samt de interna och politiska strukturer som råder inom ett företag. Därav kanske 

man också hellre låter någon annan prova på först så man slipper ta den eventuella smällen 

själv. 

                  

Framöver ser Gustafsson dock många fördelar med gamification och dess integrering i 

reklamen. Att få bjuda på någonting som inte är reklam i dess traditionella bemärkelse, och 

som samtidigt har ett underhållningsvärde och inte är passivt för konsumenten tycker han är 

väldigt spännande och kul. Enligt vår mening kommer den interaktiva upplevelsen som 

medföljer ofta kunna påverka konsumenten till ett engagemang bortom gränserna för en mer 

klassisk kampanj, vilket då också förhoppningsvis medför en mycket djupare igenkänning och 

förknippning med företaget och varumärket i fråga. Till skillnad från det enkelspåriga 

budskap som förmedlas via reklam idag, och som alltför ofta glöms bort strax efter 

mottagaren har nåtts utav det, kan gamification hjälpa till att bidra med en mer långsiktig 

relation mellan företag och konsument. 

 

Att reklambyråer kommer börja arbeta mer med spel- och tävlingsmoment i sina kampanjer är 

Gustafsson helt övertygad om, däremot kommer långt ifrån alla att göra det. Många har helt 

enkelt inte det tankesätt och kapacitet som krävs för att lyckas med det. Istället kommer det 

snarare vara nischföretag med större teknikkunnande som axlar den manteln, tror han. 
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Vi har under processens gång kommit till insikt att appliceringen av enstaka spelmekanismer 

och viss speldynamik i en reklamkampanj – något som redan har gjorts av flertalet 

reklamkreatörer – är nämligen en helt annan sak från att skapa en övergripande gamification-

kampanj. Exempelvis har det då kunnat handla om att integrera enklare former av digitala spel 

byggda på autonomi, färdighet och syfte som en förlängning på kampanjen, och där 

konsumenten har kunnat vinna priser genom ihopsamlandet av poäng och en bra placering på 

poängtavlan. Andra former av liknande tävlingar innehållandes samma spelmekanismer har 

även genomförts utanför spelets kontext i reklamsammanhang. Vad som dock saknas i dessa 

typer av reklamkampanjer, för att de ska kunna jämföras med gamification-kampanjer, är den 

verkligt engagerande kombinationen av spelmekanismer och speldynamik, funware, som tar 

konsumenten vidare in i en social och interaktiv kontext som ligger utanför spelets/tävlingens 

ramar. Ett bra exempel på en sådan typ av mer renodlad gamification-kampanj är ”Nike+” 

som vi återkommer till senare i analysen. 

 

6.1.2 Gamification av reklamen i praktiken 

 

Innan vi går in på hur gamification skulle kunna fungera i praktiken inom reklamen är det 

viktigt att belysa några förhållanden. Reklam är en del i ett företags marknadsföring och 

marknadskommunikation gentemot konsumenter. Dess syfte är att upplysa, intressera och 

motivera konsumenter till att köpa en given produkt eller tjänst som det aktuella företaget 

tillhandahåller. Som vi tidigare har nämnt kan reklam i dess traditionella bemärkelse 

simplifierat definieras som opersonlig envägskommunikation som genom massmedia sänder 

ut ett budskap om en produkt eller tjänst. Då nästan ingenting av detta stämmer vad 

gamification berör, kan gamification som företeelse även komma att integreras i den mer 

allmänna marknadsföringen och marknadskommunikationen för ett företag, där reklamen 

enligt definitionen ovan ingår som en del, men oftast egentligen utgör en av byggstenarna i en 

större strategi. Syftet med gamification är ju nämligen inte endast att upplysa konsumenter, 

eller öka deras “awareness”, utan själva grundidén med gamification är att genom integrering 

med konsumenter på ett kreativt och underhållande sätt nå ut med budskapet på ett djupare 

plan. 
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Vår utgångspunkt är att en av de vanligaste missuppfattningarna kring gamification-begreppet 

– som det ser ut idag – är att många förväxlar grundidéerna med gamification ihop med att 

man utvecklar ett spel i reklamsyfte. Denna slags digitala spelutveckling som kallas för 

advertgaming är en företeelse som blivit alltmer populär bland reklamkreatörer under senare 

år, men syftet med denna är snarare att hitta en ny mediekanal där man kan nå ut med sitt 

budskap än att erbjuda någon form av integrering. Populära plattformar för detta är i första 

hand datorer, men i allt större utsträckning också smartphones och så kallade läsplattor. 

 

Vår uppfattning är att man genom spelmekanismerna och speldynamiken i spelet får 

konsumenten intresserad, ofta som en förlängning på en redan implementerad reklamkampanj 

inom klassiska reklammedium som TV, print, webb, radio och billboards. Detta innebär 

samtidigt att konsumenten för det första redan tagit emot budskapet genom andra kanaler, det 

finns redan en awareness, och för det andra befinner sig denne inom spelets ramar. Med det 

sagt har man alltså inte förflyttat spelmekanismerna och till viss del speldynamiken som är det 

som gör spelet engagerande, underhållande och intressant in i en mer social kontext – vilket 

också är det som egentligen ses som själva definitionen av gamification. Mogren menar att det 

ofta är ungefär på detta sätt reklambyråer anser att de har skapat en gamification-kampanj, när 

de i själva verket endast har skapat advertgaming.  

 

Spel är ett ytterligare media. Men jag som ändå har jobbat som speldesigner och har den 

världen inom mig kan abstrahera detta till att man kan ta mekanismer från den och bygga 

något för kunden som är bra mycket större än ett spel. Det behöver inte vara en gubbe som 

hoppar omkring eller någonting man skjuter med telefonen... Ett sätt att forma tjänsten på 

eller ett beteende som tilltalar målgruppen... Så att man tilltalar olika drivkrafter helt enkelt. 

Man generaliserar klart... Det blir ju spel då, och det är ju inte fel. Men det blir mycket 

större om man tänker gamification. Ett spel kan ju vara en del av den. 

 

Två respondenter menar att en annan sorts problematik som existerar inom reklambranschen 

vad gäller integreringen av gamification i reklamkampanjer, handlar om själva syftet till 

varför vissa reklamkreatörer – och reklambyråer för den delen – också försöker ge sig på detta 

relativt outforskade område. Då deras huvudsakliga uppgift mestadels berör massmedierad 

kommunikation kan det ju tyckas underligt att det blivit så intressant med gamification på 

sistone. Svaret på det är dock ganska enkelt anser bland annat Ronnestam och Gustafsson.  
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Utifrån enskilda individer som arbetar på byråerna och egentligen inte besitter de kunskaper 

som är nödvändiga, vill man genom att skapa kampanjer som skiljer sig från mängden försöka 

vinna olika priser. Om det sedan är en annan mer traditionell aktör som i sin tur delar ut dessa 

priser – och därmed inte har den insikt som kan tyckas relevant för exempelvis digital 

kommunikation – resulterar det i att udda kampanjer ofta är de som kammar hem priset och 

reklamkreatörerna fortsätter då också med att hela tiden försöka komma på nya vägar att gå. 

Detta gäller så klart långt ifrån alla, men fenomenet existerar trots allt. Gustafsson som själv 

arbetar på reklambyrå beskriver det som: 

 

Det finns de reklamare som verkligen bara vill göra grejer för att det är coolt, de brukar inte 

räcka så länge. Man måste kunna komma med bevisföring att det här verkligen funkar för 

din målgrupp osv.…det vanliga, du måste möta målen. Det går inte bara att säga att 

någonting är coolt, du måste kunna säga att det här är det nya, heta, som vi tror fungerar 

väldigt bra för ert varumärke och er produkt. 

 

Vidare visar Gustafsson ytterligare insikt i denna problematik vad gäller synsättet på 

gamification inom reklambranschen då han påvisar skillnader mellan vad som är interaktivt 

på riktigt och vad som är ett försök till att vara det. För att reklam ska kunna klassificeras som 

interaktiv räcker det inte med ett klick någonstans, utan konsumenten ska bjudas på någonting 

som denne gillar så mycket att densamme självmant väljer att aktivt interagera med det som 

erbjuds. Exempelvis skulle en spännande kombination av ihopsamlandet av poäng – som går 

att använda såväl inom kampanjen som till övriga produkter/tjänster av företaget – 

tillsammans med poängtavlor, badges, belöningar och andra spelmekanismer som delas med 

övriga konsumenter, i kontexten kunna uppmana till vidare integrering. På detta sätt kan 

gamification användas klart fördelaktigt, samtidigt bör det poängteras ut att den inte 

nödvändigtvis behöver ersätta den traditionella reklamen. Snarare kanske den får ses som ett 

viktigt redskap i verktygslådan – beroende på om man hittar en i sammanhanget relevant 

målgrupp med rätt typ av budskap, produkt och tjänst anser Gustafsson. 

 

Även Ronnestam är inne på samma spår då han inte är så säker på om gamification bör 

integreras i reklamen redan i första uppmärksamhetsstadiet, då företag söker awareness hos 

konsumenterna. Istället bör den användas inom reklamen i syftet när företag söker 

interaktivitet med konsumenter och kunder, för där bör gamification kunna göra väldigt stor 

nytta. 
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Detta förhållningssätt håller dock Mogren inte helt med om. Han menar att om 

reklammakarna skulle kunna knyta ihop sina kampanjer med ett ”spelifierat” element på 

gamification manér redan från början så skulle det uppmana till ett vidare engagemang som 

annars är väldigt svårt att uppnå. Detta engagemang skulle i sådant fall bestå hos 

konsumenten, oavsett om denne därefter blev kund hos företaget i fråga eller inte. 

 

Hur har man, och kan man, egentligen applicera gamification i praktiken? Enligt Gustafsson 

är ett tillvägagångssätt, sett ur ett företagsperspektiv, att man låter gamification genomsyra 

hela sin marknadsföring där ju reklamen ingår som en utav delarna. Man ”spelifierar” alltså 

hela sin marknadsföringsstrategi, samtidigt som man applicerar in gamification-element i 

reklamkampanjerna, låter man dem också hänga ihop på något sätt genom att skapa 

engagemang hos konsumenter genom funware. Exempelvis skulle man kunna ha en bestämd 

och återkommande inloggning för olika kampanjer, som till och med kan marknadsföra olika 

produkter eller tjänster – så länge de hänger ihop på något sätt. Gustafsson menar i 

sammanhanget att man även kan använda sig av gamification i mer individuella kampanjer, 

för att göra dem mer ”hungriga” och attraktiva för konsumenter; genom att bruka 

spelmekanismer och speldynamik som verktyg. Även om dessa tillvägagångssätt till att 

använda sig av gamification i praktiken kan tyckas ligga på ganska olika nivåer så 

genomsyras de hela tiden av ett tänk som Mogren uttrycker som:  

 

Om vi såg konsumenterna som spelare, vad skulle vi då behöva för aktiviteter för att de här 

personerna med deras olika drivkrafter skulle vilja använda det?   

 

Om man istället ser på appliceringen av gamification ur ett mer renodlat reklamperspektiv så 

bör det först sägas att traditionell reklam ofta handlar mycket om att: ”tala till folk på folks 

vis”, enligt Gustafsson. Med detta menas i sammanhanget ungefär att om man sänder ut ett 

tilltänkt budskap på rätt sätt, så blir det också mottaget på ett sådant sätt som önskas. 

Problemet med denna tanke är bara att själva mottagandet egentligen sker på reklambyråns 

och företagets villkor då konsumenten aldrig ges möjligheten till interaktion. 
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Det kan också vara delvis därför gamification blir en extra intressant utmaning för 

reklamkreatörer att ta sig an. Mycket för att det förutsätter att reklamkampanjskaparna 

verkligen måste anstränga sig, men också för att de måste bjuda på någon form av kreativt 

underhållningsvärde för att kunna lyckas – något som ganska få personer inom branschen 

förmodligen klarar av att ro i land enligt Gustafsson. 

                  

Det finns dock några få exempel på lyckade gamification-kampanjer under de sista åren, 

varav en av de kanske mest framstående är för företaget Nike. Det kan först vara värt att 

betona användningen av begreppet ”gamification-kampanj” i sammanhanget då det anspelar 

till någonting mer och större än en renodlad reklamkampanj genom att använda sig av 

spelmekanismer i icke-spel kontext, tillika består den delvis av traditionell reklam.  

 

Kampanjens namn är i alla fall kort och gott Nike+, och kan ses som en förlängningskampanj 

av mer traditionella reklammetoder för Nikes löpskor. I det stora hela bygger den på att 

konsumenter integrerar med Nike och indirekt deras varumärke genom en sajt med tillhörande 

tjänst på Internet. Mer detaljerat går det ut på att konsumenter i första hand samlar in, och i 

andra hand laddar upp kilometrar som de springer i det verkliga livet. Nike serverar det hela 

på ett lättillgängligt sätt och berättar egentligen historien om din utveckling – din faktiska 

utveckling. De konverterar yttre belöningar som att du spelar/tävlar mot andra, där du också 

vinner eller förlorar baserat på det antal kilometer som du har sprungit. Dessa poäng 

omvandlas sedan till belöningar som exempelvis medaljer eller att man avancerar en nivå. 

Den inre belöningen blir ganska självklar, att man faktiskt mår bra utav att springa, och 

kanske till och med springer utan tjänsten ibland. De har alltså startat en ”spelifierad” tjänst 

som de inte säljer, men som lägger till något i deras varumärke och som man inte behöver 

vara Nike-kund för att spela eller ta del av. Däremot tror vi att man blir mer benägen att ta till 

sig Nike och deras produkter om man gillar tjänsten. I vilken utsträckning detta sker vågar vi 

dock inte spekulera i. 

 

6.1.3 Framtidsutsikter för gamification inom reklamen 

 

Då gamification i skrivande stund fortfarande är ett så pass nytt och oprövat fenomen som det 

ändå är så får följande text mestadels ses som tankar och reflektioner kring dess positionering 

inom reklamen, och marknadsföringen i stort, under kommande år. 
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En tes kring gamifications vara eller icke vara som en av de betydande byggstenarna inom 

reklamsfären framöver kommer från Mogren:  

 

Jag tror att det kommer att bli ungefär som när webbranschen uppstod… det blev en massa 

webbyråer, och reklambyråerna tyckte; ”vi är ändå de som bestämmer”, och så gick det en 

tid och så dök det upp produktionsbyråer istället, och därmed sög reklambyråerna upp 

webbyråerna. Sedan la de ut ”det” på produktionsbyråerna, och sedan sa de nya 

webbyråerna att de var produktionsbyråer, och nu säger de att de är webbyråer och tar in 

mindre produktionsbolag. Det är någon slags... Poängen är att jag tror att det kommer att 

genomsyra allt. Jag tror att man kanske kommer att ha det som specialkompetens både på 

webbyråer som på reklambyråer, där man då arbetar med speldesign för att få saker mer 

engagerande och aktiverande. Så tror jag, men jag tror också att det kommer finnas utrymme 

för specialistbolag som sysslar enbart med gamification, men då kommer det mer handla om 

den innovationsdrivna mer omfattande delen. 

 

En annan uppfattning kring framtidsutsikterna för gamification är på lite kortare sikt, ändock 

minst lika intressant, och kommer från Gustafsson. Han tror, som många andra gamification-

anhängare, att om man kan få igång en kombination mellan teknologi och saker som sker ute i 

det verkliga livet för att få människor att integrera så är man något väldigt stort på spåren. 

Han menar att människor i allmänhet inte bara vill sitta hemma i en isolerad värld, utan 

medvetet eller omedvetet söker sociala gemenskaper i alla dess former. För att verkligen få 

igång det ur ett reklamperspektiv behöver man kanske egentligen inte hitta ett nytt 

förhållningssätt till språket man använder när man bemöter konsumenter, utan snarare nya 

metoder och till viss del också andra kanaler. Vidare är Gustafsson säker på att under 

nästkommande år kommer bara fler och fler reklamkampanjer ta avstamp i mobila plattformar 

som smartphones och läsplattor. Dessa högteknologiska plattformar ses inte endast som en ny 

slags mediekanal inom reklambranschen, utan anses också öppna upp dörren för en vidd av 

kreativa möjligheter vad beträffar skapandet av reklamkampanjer och interaktion. 
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6.2 Gamification och kommunikationsmål 
 

Våra informanter och respondenter är i stora drag överrens om att gamification främst rör 

beteenden. Samtidigt konstaterar de vid flera tillfällen att reklamens kommunikationsmål 

främst rör sig i de övre skikten av kommunikationsmålen – det vill säga perception, kunskap 

och påverkan, men framförallt perception. Reklamen har en mindre förmåga att initiera en 

direkt beteendeförändring; ändrat konsumentbeteende, däremot kan den leda till att 

konsumenten efterfrågar mer information eller prövar den aktuella produkten/tjänsten. 

Ronnestam, exempelvis, anser att reklamen just verkar bäst vad gäller perception. Detta 

utvecklar vi vidare några rader längre ner. 

 

I och med att gamification tar sikte på främst beteenden, som vi tidigare har konstaterat, så 

uppstår naturligtvis nya möjligheter men även också utmaningar när man ska arbeta med att 

sätta kommunikationsmålen för en reklamkampanj. För att illustrera detta, låt oss anta att 

många kommunikationsmål sätts främst i de tre övre skikten (se figur 4). När en reklambyrå 

arbetar med ett företag, eller när en in-house avdelning ska ta fram en ny reklam så räcker det 

inte längre att sätta kommunikationsmål i dessa skikt. I detta fall måste man direkt även gå på 

beteende, som är det sista steget, men också det svåraste att arbeta med. Ronnestam tror dock 

på att man kan arbeta med gamification i ”persuation-skiktet”, genom att skapa en vilja hos 

konsumenten att pröva produkten/tjänsten. Under intervjun med honom ställer han sig dock 

skeptisk till att reklamen har någon nytta av interaktion i det första (perception) skedet. Vi 

tolkar hans uttalande som att den traditionella massmedierade reklamen fortfarande ska 

användas till att exponera potentiella konsumenter för varumärket, men att den formen av 

interaktion som gamification erbjuder inte är viktigt när man arbetar med ren exponering.  

 

Tittar du genom hela det flödet, så är det första steget… Nu pratar jag attention… Att du ska 

få se varumärket. Då tror jag att produkten är extremt viktig och att det emotionella är 

superviktigt. Jag tror inte på interaktionsskedet i det är så jätteviktigt.  

 

Däremot tror han på att det kan fungera i ett senare steg. För att illustrera detta tar Ronnestam 

med oss igenom en process. Om 1 000 personer ser en TV-reklam, så söker sig kanske 700 

potentiella konsumenter till affären. 
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När dessa 700 har kommit till affären så finns det kanske 500 kvar som prövar produkten. Om 

man däremot använder sig av gamification så kanske det blir 600 kvar.  

  

Ja, det finns ju en massa saker du kan göra här som säkert har med gamification att göra, 

som gör att om du utformar den här skylten på ett lite roligare sätt eller till och med på 

vägen in tänker ”Hur ska folk reagera?”… Då kanske det blir sexhundra kvar. Och så kan du 

jobba med sådana faktorer hela vägen ner här och sen till slut har du fem personer som går 

hem med den här produkten. Här uppe är jag inte så säker på att det faktiskt är så viktigt… 

Reklamen. Där är det mycket, mycket viktigare att göra andra saker. 

 

Här uppfattar vi det som att Ronnestam gör en relativt skarp åtskillnad mellan reklamen och 

gamification som verktyg. Gamification verkar i detta exempel fungera mer som aktiviteter – 

i sin bredaste mening – kring besöket på affären, än strikt traditionell reklam. Detta skifte i 

reklamens uppgift, att gå från de tre övre skikten till det sista – beteende – är en stor 

utmaning. Vår syn bekräftas av Moberg som säger följande när vi diskuterar reklam och 

kommunikationsmål: 

 

…ja, och för en reklambyrå så kommer det ju alltid sist, och det är nästan…man ger sig inte 

på det ens…utan det är så här; folk ska tycka eller känna någonting, men med gamification 

så ger man sig ju rakt på beteenden liksom. Sedan kan man ju tycka och känna…när man 

har gjort liksom…och det är ju en jätte stor vinkelskiftning från vanligt reklamtänk tycker 

jag. 

 

Moberg har identifierat en stor utmaning, just skiftet att gå från reklamens traditionella 

uppgifter (i avseende på kommunikationsmål) till att istället gå direkt på beteenden. Här 

verkar det uppstå ett glapp mellan våra respondenter och informanter i synen på vad 

gamification egentligen innebär för reklamen.  
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7. Diskussion och slutsatser 
Den röda tråden i vår studie har varit reklamens utmaningar, som uppkommit på grund av ny 

teknologi och på grund av att konsumenterna blivit medvetna. Att som reklamkreatör slå 

igenom bruset där konsumenten ständigt mottar reklambudskap har naturligtvis legat som 

prioritet på agendan; och i ljuset av det har man börjat titta på nya verktyg för att göra detta. 

Att gamification som begrepp och fenomen är relativt nytt har skapat ett par problem. En av 

dessa är att reklamkreatörer, enligt våra informanter och respondenter, inte alltid är medvetna 

om vad det innebär. Som exempel uppkommer diskussionen om att gamification inte är 

advertgaming, det vill säga spel som reklam. Vi tror, precis som våra intervjuobjekt, att 

reklamkreatörer faktiskt, åtminstone till en början, kommer att tro att gamification handlar om 

advertgaming. Däremot tror vi att denna ingångspunkt kommer att förändras när ämnet 

mognar. Vår utgångspunkt i denna studie har varit att titta på just integreringen av 

gamification i reklam, och detta har visat sig inte vara helt lätt. Gamification har av våra 

informanter setts främst som en strategisk resurs, som gärna ska genomsyra företagets tjänster 

och företaget i stort. 

 

Däremot har det även framkommit en diskussion om att man ändå skulle kunna koppla 

samman gamification och reklam. Vår tolkning av den empiri som vi insamlat och analys av 

denna är dock att reklamkreatörer kommer att plocka delar ur spelmekanismer som passar just 

en reklamkampanj, istället för att ta ett större strategiskt perspektiv på detta. Att så är fallet 

har delvis att göra med det faktum att många reklambyråer arbetar med kampanjer som är 

tidsbegränsade. Däremot kan vissa byråer, som arbetar mer strategiskt, ta sig an gamification i 

en större utsträckning. Enligt den litteratur som vi läst och enskilda uttalanden under våra 

intervjuer så har interaktivitet i kombination med reklam varit viktig för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet. Vi tror att kreativ traditionell, massmedierad, opersonlig 

och icke-interaktiv reklam fortfarande är viktig och fyller en funktion för att nå vissa 

kommunikationsmål. Däremot tror vi att man måste börja arbeta med interaktivitet i större 

utsträckning för att skapa, förstärka eller förändra konsumenters beteenden. Där anser vi att 

gamification kan bidra till just mer engagerade och lojala konsumenter. 
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Vi har sökt att vara så transparenta som möjligt med genomförandet av studien samt 

resultaten och har därmed naturligtvis också inkluderat samtliga intervjutranskriberingar som 

bilaga. Däremot saknas det en diskussion om vad som hände emellanåt de olika intervjuerna 

och hur vi kontinuerligt reviderade våra syften och frågeställningar utifrån den nya kunskap 

som vi tog till oss under dessa. Med den nya kunskapen har exempelvis urvalet förändrats 

under tiden: vår avsikt var att studera gamification och varumärken i sin helhet till en början, 

men kom sedan att snävas ytterligare in på reklam. Därför blir inte heller en stor del av 

intervjun med Österberg lika relevant i ett senare skede som den var i ett tidigt stadium. 

Samtidigt har vi funnit vår bredd på intervjuobjekt också vara en fördel; då vi fått ett antal 

olika infallsvinklar av människor som inte arbetar med exakt samma saker, men som har 

kunskap om områden som angränsar till vårt område.  

 

Vidare står det även klart att vår studie inte på något sätt är generaliserbar: vi intervjuade ett 

fåtal personer och kunde eventuellt ha fått en rikare studie om vi utökat antalet. Vissa av de 

problemen som framkommit, exempelvis att reklamkreatörer skapar reklam för att vinna 

priser, är påståenden som vi inte haft möjlighet att stämma av; på samma sätt kan vi inte 

heller generalisera kring påståendet att företag inte vågar pröva på nya idéer som innefattar 

gamification, även om det finns sådana indikationer. Våra resultat får ses som ett litet 

fragment i diskussionen kring integreringen av gamification i reklam och vad detta egentligen 

innebär på bred front, men även specifikt vad gäller just exempelvis kommunikationsmål. 

Som författare så har vi inte gått in i denna studie helt objektiva, och frågan är om man kan 

göra detta fullt ut. Vi såg fenomenet som spännande och tittade initialt på gamification som 

ett verktyg för att uppnå positiva effekter inom marknadsföringen, utan att i någon större 

utsträckning problematisera detta. I samråd med handledaren påbörjade vi dock en 

intellektuell process i avsikt att förändra syftet och frågeställningarna ytterligare.  

 

Då vi båda har ett stort intresse för marknadsföring i dess breda bemärkelse, där ju reklamen 

också får sägas ingå, samt tycker det är väldigt kul med spel så föll det sig ganska naturligt för 

oss att göra en studie kring ett fenomen som angränsade till båda dessa områden. Vad som 

verkligen fångade vår uppmärksamhet med just gamification, och många andras också får 

förmodas, var de möjligheter som överföringen av det som får oss att tycka att det är kul, 

inspirerande och engagerande med utövandet av ett spel kan ha i en annan kontext.  
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Kombinationen av att fenomenet i sig självt kändes väldigt spännande och att det är så pass 

nytt och outforskat som det ändå är fick oss att vilja veta mer. Som nämnt har vår 

utgångspunkt till hur vi ur ett forskningsperspektiv skulle angripa gamification-området på ett 

intressant och givande sätt kommit att omförhandlas några gånger under studiens förlopp, för 

att slutligen landa i integreringen av gamification i reklam. Vi både tror och hoppas på att 

användningen av gamification i reklamsammanhang blir mer till vana än undantag för 

reklamkreatörerna inom en snar framtid. Även om vi kan hålla med om att gamification 

kanske inte passar alla sorters produkter och tjänster som olika företag tillhandahåller, så tror 

vi ändå att en integrering av gamification i reklamen gynnar alla parter i förlängningen. 

Företaget får förhoppningsvis mer engagerade och lojala kunder, och får samtidigt lättare att 

knyta till sig nya kunder genom interaktivitet i reklamkampanjerna. Konsumenterna blir 

aktiva och involverade på ett djupare plan än genom traditionell reklam, och tycker också i 

bästa fall att det är kul att ta del av budskapet som reklamen förmedlar. Slutligen blir det 

visserligen en stor utmaning för reklamkreatörerna att lyckas med implementeringen av 

gamification, och i många fall kan det säkerligen behöva involvera en tredje part i 

reklamprocessen för att lyckas fullt ut. Detta skulle då exempelvis kunna vara en 

”gamificationbyrå”, som specifikt inriktat sig på gamification och som därmed 

förhoppningsvis också kan bistå med assistans kring de delar i kampanjen där det som mest 

kan behövas. Vi anser dock att det positiva för reklamkreatörerna och reklambyråerna blir att 

de på detta sätt skulle kunna skapa kvalitativa reklamkampanjer som håller över tid, och som 

fortsätter engagera konsumenter även om produkten och/eller tjänsten som marknadsförs byts 

ut. Spelmekanismer som poäng, nivåer, poängtavlor och badges kan alla bidra med att så blir 

fallet. Det enda som i sådant fall kan sätta stopp för en lyckad gamification-kampanj skapad 

av reklamkreatörer är deras egna kreativa förmåga, vilken vi för övrigt tror och värderar som 

en av deras främsta förmågor rent generellt. 

 

Genom utförandet av denna studie kan vi slå fast att vi anser att företag helt enkelt har mycket 

att vinna på att få såväl kunder som konsumenter mer aktiva och engagerade genom 

gamification. Om det är genom reklamen specifikt eller genom en mer övergripande 

marknadsföringsstrategi ihop med reklamen går att spekulera i. Att konsumenterna själva är 

trötta på att hela tiden ta del av passiv reklam som ofta inte ens intresserar dem går i alla fall 

att påstå. Det sägs ju att; ”en nöjd kund är alltid en bra kund”, ett uttryck vi anser att företag i 

många fall skulle kunna reflektera vidare över. 
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