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Sammanfattning	  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utforska och kartlägga begreppet gamification. Syftet 

operationaliseras i tre frågeställningar. Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen 

på Gamification mellan ett antal yrkesverksamma inom Gamification? Hur ser 

yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och marknadsföring på 

framtiden för Gamification och dess användningsområde? Vilka för- och nackdelar kan finnas 

med Gamification? Uppsatsen teoretiska utgångspunkter omfattar de psykologiska krafterna 

bakom spel som flow och motivation, teorier om det praktiska användandet av gamification 

och teorier om Generation Y. För att samla empiri har kvalitativ metod använts i form av 

semistrukturerade explorativa intervjuer där yrkesverksamma inom gamification har 

intervjuats. Resultatet tyder på att även om de yrkesverksamma har olika 

användningsområden för gamification är ledord som feedback, motivation och engagemang 

återkommande hos samtliga informanter. Även om framtidsutsikterna aningen skiljer sig hos 

informanterna råder en konsensus över att appliceringen av spelmekanik i andra sammanhang 

än spel även har en plats i framtiden. 
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1. Inledning 

Ordet gamification grundar sig i engelskans “game” som betyder spel, men vad är ett spel? 

Definitionen av spel har varierat genom tiderna såväl som synen på vilka som spelar spel. Att 

spela kan sammanfattas som det frivilliga försöket att övervinna onödiga hinder. Människan 

tycker om att utmanas, och spelen erbjuder den utmaningen.  

Gamification är inget spel utan bygger på att applicera spelteoretiska begrepp på näst intill 

vad som helst av det som vanligtvis inte defineras som ett spel. Gamification är att låna 

begrepp från spelens värld till det som inte definieras som spel för att skapa en spellik 

upplevelse. 

 

Idag befinner vi oss i ett samhälle där spelet fått ett naturligt utrymme i vardagen. I takt med 

att möjligheter och användningsområdet inom spel utvecklas växer även allmänhetens 

acceptans och intresse för mediet i helhet. Att idag låta sig fängslas av ett spel anses inte 

längre lika ovanligt som för tio år sedan. När vi säger att spelens möjligheter och 

användningsområde har utvecklats talar vi om en utveckling och spridning av den personliga 

teknik som vi använder oss av i vardagen. Med smartphones, surfplattor och bärbara 

datorer är det lättare än någonsin tidigare att vara uppkopplad mot nätet oavsett var man 

befinner sig. Det innebär att många idag också förväntar sig kunna ha kul oavsett vart man är. 

Gamification kan ses som ett sätt att engagera deltagarna men gamification är också ett 

verktyg för att ge kontinuerlig feedback. Feedback kan engagera deltagare genom att 

kontinuerligt visualisera och kontextualisera en process som annars enbart uttrycks efter en 

avklarad uppgift. Hur gamification används och vad som omfattar dess avsedda effekt beror 

oftast på målgruppen och övergripande syfte med implementeringen. Inom skolan är 

exempelvis feedback till eleven om deras lärande process viktig, medan skapandet av 

engagemang och lojalitet är ett viktigare inslag inom marknadsföring. 

Den som skapar en spelifierad process har inte sällan en uppfattning av att människan spelar 

spel som en naturlig del av vår existens. Det finns en inre drivkraft hos alla individer som 

framhävs när vi ställs inför en utmaning som ligger i nivå med den erfarenhet och skicklighet 

vi besitter. 

När nya begrepp växer fram och vinner mark utsätts de ofta för kritik såväl som ovationer. En 

del har kallat gamification för att vara ett trendigt ord, ett “buzzword”, utan varken egen 
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innebörd eller framtid. Andra framställer gamification som det ultimata verktyget för att 

skapa allt från engagemang till lojalitet. Något som uppstår när nya begrepp tillkommer är att 

personer med skilda bakgrunder tenderar att hänvisa till begreppet utifrån deras egna 

perspektiv. För gamification är det inte annorlunda. En del av den kritik som existerar idag är 

att en del personer anser att andra använder sig av begreppet på ett ytligt sätt och att det därför 

inte bör kallas för gamification, utan snarare pointification som anses vara en förenklad 

version av gamification. Den breda definitionen och användningen av gamification kan tänkas 

hämma dess framtida utveckling. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter kan delas upp i två kategorier. Dels utgår uppsatsen 

från tidigare spelteorier som påtagligt förklarar hur ett spel respektive gamification skapas, 

och vilka element som bör och kan förekomma för att det ska kunna betraktas som ett spel. 

Den andra teoretiska utgångspunkten grundar sig inom de psykologiska grenarna betecknade 

som behaviorism och positiv psykologi som avser förklara varför man spelar spel och vilka 

effekter det kan ge upphov till. 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforska och kartlägga begreppet gamification. Detta genom att 

intervjua personer från olika yrken som alla har en inriktning på gamification. För att samla 

den empiri som är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar är utgångspunkten 

informanternas olika yrken och motiv, syn på begreppet, eventuella skillnader och likheter i 

appliceringen och vision kring gamifications framtida utveckling. 

 

2.1 Frågeställningar 
Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen på Gamification mellan ett antal 

yrkesverksamma inom Gamification? 

 

Hur ser yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och 

marknadsföring på framtiden för Gamification och dess användningsområde? 

 

Vilka för- och nackdelar kan finnas med Gamification? 
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3. Bakgrund 

Nedan följer en bakgrund som sammafattar fyra exempel på hur gamification används idag 

och framhäver två av de kritiska rösterna mot gamification. 

3.1 Exempel på Gamification 

Zombies,	  Run!	  
Zombies, Run! är ett löparspel för iPhone, iPod Touch och Android. Spelets story levereras 

genom hörlurarna som är kopplade till den mobila enheten. Det som levereras är olika order 

och röstinspelningar som guidar spelaren genom en fiktiv värld. När man springer samlar man 

automatiskt saker som medicin och mat. Dessa kan sedan fördelas ut på de som behöver det 

mest i spelet. För att ta sig vidare i spelet måste man alltså ut och springa, gå eller röra på sig 

(www.zombiesrungame.com). 

Nike	  + 

Nike + är ett socialt spel inriktat på löpning. Den senaste versionen av Nike + är en iPhone 

och webapplikation som implementerar spelmekaniker för att uppmuntra löpare, flyktiga 

såväl som inbitna, att tävla och förbättra sin motion. Det är ett exempel på hur gamification 

kan användas till att motivera spelare (Zichermann & Cunningham 2011:96). 

Spelet börjar enkelt nog med att starta en ny löprunda. Allt eftersom man fortsätter springa 

öppnar sig mer avancerade alternativ för spelaren. Man kan bland annat välja att spela “kull” 

med sina vänner genom att utmana dem att springa snabbare eller längre på sina löprundor för 

att inte riskera att bli ”kullad”. Zichermann menar att det är en smart mekanik som bygger på 

att uppmuntra spelarna till att fortsätta springa. Det finns även olika utmaningar att anta på 

Nike + webbapplikation, där både Nike och dess community av spelare kan skapa utmaningar 

(Zichermann & Cunningham 2011:97). 

Foursquare 

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk för smartphones. Användare checkar in på olika 

platser med hjälp av telefonens inbyggda GPS-funktion. Varje check-in belönar användaren 

med poäng och emblem av olika slag. Användare kan också välja att dela med sig av dessa 

check-ins via sin Twitter eller Facebook. Det finns poäng att tjäna på att checka in på olika 

typer av platser. Till exempel kan man bli utnämnd borgmästare över en plats om man är den 

person som har flest incheckningar på platsen under de senaste sextio dagarna. Man är då 

borgmästare tills någon övertar platsen genom att göra flera incheckningar. Det finns också 

emblem som är specifika för olika städer och som bara går att tjäna på just de platserna. 

Poängen sparas på en profil som lätt kan jämföras med vänner (McGonigal 2011:164-167). 
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Hastighetslotteriet 

År 2010 samarbetade Volkswagen och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 

Främjande) i ett experiment och skapade ett lotteri med det huvudsakliga målet var att få 

bilister i Stockholms innerstad att sänka farten. Fortkörare fotograferades som vanligt och 

böterna hamnade i en pott där de bilister som körde lagligt deltog i en lottdragning om att 

vinna. (www.rolighetsteorin.se) 
 

3.2 Kritik mot Gamification  
Likväl som gamification hyllas från diverse områden som en naturlig del av vår framtid, finns 

det kritiker med andra åsikter. Hanna Fahl skrev i januari en krönika i DN om hur 

gamification mycket väl kan bli en del av framtiden, men ifrågasätter om det är ett fenomen 

värt att implementera i samhället (Fahl 2012). 

 

“Harmlöst, kanske roligt, eventuellt motiverande för många människor. 

Men något med ordet ”gamification” skorrar i mig, instinktivt. För det är inte bara 

vårt privatliv som, om vi vill, ska förvandlas till spel. Det amerikanska 

analysföretaget Gartner förutspår i en rapport att hälften av alla företag och 

organisationer kommer att använda ”gamification” i någon form så snart som 

2015 – som marknadsstrategi i förhållande till kunder och konsumenter och för att 

få anställda att prestera bättre.“ 

- Hanna Fahl 

 

Speldesignern, media-filosofen, och författaren Ian Bogost säger att gamification är skitsnack. 

Skitsnack i benämningen att det används för att dölja en bakomliggande sanning. 

Gamification är, enligt Bogost, ett ord man skapat inom marknadsföring för att fånga 

essensen inom den växande spelindustrin för att kunna paketera och sälja den vidare. 

Begreppet gamification använder sig av det engelska ordet “Game” för att konnotera en 

känsla av mystik, magi, och makt som Bogost menar att miljontals människor anser vara 

starkt förknippat med spelmediet (Bogost 2011). 

 

“Gamification is easy. It offers simple, repeatable approaches in which benefit, 

honor, and aesthetics are less important than facility.” 

- Ian Bogost 
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Dessa uttalanden och kritiken gentemot gamification grundar sig i två skilda tolkningar av 

vad gamification i själva verket är. Bogost talar om gamification som ett sätt att enbart ta 

hänsyn till en liten del av det som utgör ett spel vilket resulterar i en ytlig användning av ett 

ord som saknar relevans till det fenomen man söker beskriva. Fahl kritiserar gamification för 

att vara ett verktyg man använder för att kunna omvandla vad som helst till ett spel. Återigen 

kan man se problematiken som uppstår med ett begrepp utan universell definition. 

4. Material och avgränsning 

Att skriva om ett ämne som är nytt och som står inför ständig utveckling speglar av sig i valet 

av teoretiskt material. 	  

4.1 Urval av litteratur 
De vetenskapliga skrifter som skrivits om ämnet är ett fåtal och de verk som ingår i uppsatsen 

är avgränsade till Gabe Zichermanns bok Gamification by Design, och Jane McGonigals bok 

Reality is Broken där den förstnämnda uttryckligen berör gamification medan den andra 

handlar om hur vi kan använda oss av spel för att förbättra vardagen. Dessa böcker förklarar 

de grundläggande teorierna inom speldesign tillräckligt djupt för att besvara uppsatsens 

frågeställningar, vilket är anledningen till att uppsatsen bortser från andra böcker, som mer 

specifikt behandlar traditionell speldesign.  

 

I litteraturen ingår även boken Grown up Digital av Don Tapscott som med teorier om 

Generation Y svarar för den teknologiska utvecklingen och kan tänkas ge en inblick i 

gamifications målgrupp och ursprung.  

 

Gemensamt för dessa verk är att de refererar till psykologiska teorier kring flow såväl som 

inre och yttre motivationer som förklarar varför spel motiverar och engagerar sina användare, 

utan att själva behandla ämnet på ett tillräckligt djupt plan. Det var således relevant att 

fördjupa sig inom och inkludera dessa teorier i uppsatsen. Det teoretiska avsnittet är således 

uppdelat i två sektioner. Den ena avser beskriva hur gamification skapas, medan den andra 

avser beskriva varför vi blir engagerade av gamification. 
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4.2 Urval av informanter 

För att finna de informanter vars erfarenheter kan bidra till relevant empiri för studiens syfte 

var utgångspunkten att med hjälp av sökmotoren Google finna yrkesverksamma personer som 

uttalat arbetat med gamification. Att låta urvalet bestå av personer som uttalat jobbar med 

gamification grundar sig i en tanke om att de besitter den expertis och erfarenhet inom 

fenomenet och begreppet som uppsatsens syfte och frågeställningar kräver. Under en 

pilotstudie av en snarlik intervjuguide framkom det att personer som inte hade en expertis 

inom begreppet inte heller kunde besvara de frågeställningar uppsatsen söker att besvara. 

Den ursprungliga sökningen efter yrkesverksamma personer inom gamification resulterade i 

ett relativt tunt urval, men tack vare en snöbollseffekt skapades kontakter med nya 

informanter som kunde bidra till studien. Syftet med att avgränsa informanterna till olika 

yrkesområden var att skapa en nyanserad bild av gamification, där tidigare forskning snarare 

studerat marknadsföringsaspekten.  

 

Uppsatsens fokus utgår således inte från ett användarperspektiv utan ett producentperspektiv. 

Efter diskussioner valdes producentperspektivet som fokus då det ansågs att gamification 

fortfarande är ett så pass ungt begrepp och att det skulle bli svårt att hitta användare till en 

analys av begreppet. 

4.3 Informanter 
Alexis Barnekow, Green Hat People 

Alexis Barnekow är en av medgrundarna till Green Hat People, ett företag vars huvudsakliga 

affärsidé är att hjälpa företag konkretisera sina mål, kommunicera dem på ett förståeligt sätt 

och följa upp att företagets medarbetare är på väg i samma riktning. Detta görs genom att 

tillämpa spelmekanismer, med syftet att göra jobbet mer intressant och engagerande. 

(www.greenhatpeople.se) 

 

Terese Raymond, Apprendi 

Terese Raymond är en frilanspedagog. Terese utvecklar, arrangerar och leder utbildningar av 

olika slag. Just nu arbetar Terese med en förstudie vid namnet Spelifierat lärande, vars syfte 

är att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform för lärande, där elever kan överskåda 

sin lärandeprocess. 
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Oskar Henrikson, Psykologifabriken 

Oskar Henrikson är en legitimerad psykolog, med inriktning mot organisationspsykologi. Han 

är medgrundare till Psykologifabriken. Psykologifabriken hjälper individer och organisationer 

att dra nytta av psykologi. Genom att blanda psykologisk forskning med populärkultur och 

digital teknik görs kunskapen tillgänglig utanför den akademiska världen. Deras uppdrag är 

att göra det lätt för alla att använda psykologin i sin egen utveckling. 

 

Johan Mogren, Playable 

Johan jobbar som art director och kreatör inom reklambranschen och webbranschen. 

Johan har även arbetat som speldesigner. Hösten 2011 startade Johan det egna företaget 

Playable där han skapar gamification-koncept som kommunikationsverktyg. 

 

Malin Ströman, SVT 

Malin är pedagog i grunden såväl som en av grundarna till Stardoll. Sen våren 2010 har Malin 

jobbat på SVT där hon jobbar som Webbkonceptutvecklare. 

5. Teori 

För att förstå gamification så bör även en del spelteoretiska begrepp ingå.  De spelteoretiska 

begreppen förklarar hur produktionsprocessen för ett spel ser ut medan de psykologiska 

skälen, det som inom teoriavsnittet benämns som flow och inre- yttre motivation, förklarar 

varför människor spelar. Teorin om Generation Y beskriver teknikens roll i samhället idag 

5.1 Spel 
Alla har vi spelat spel under en viss tidpunkt i våra liv, men vad är egentligen ett spel? Idag 

finns spel i fler former, genrer och på fler plattformar än någon gång i människans historia. 

Det finns enspelar-spel, flerspelar-spel och massiva flerspelar-spel. Det finns spel som kan 

spelas på dator, konsol, mobiltelefon för att inte nämna de spel som fortfarande spelas på 

bräden och med kort. Även om det finns många olika former av spel delar de ändå samma 

övergripande principer som hjälper oss att förstå att det är ett spel. 

Det finns fyra övergripande särdrag som definierar ett spel. Det ska först och främst finnas ett 

mål med spelet som ger spelet en mening. Detta mål måste sedan uppnås utifrån utsatta regler 

som beskriver hur spelaren får agera. Spelaren får även feedback under spelets gång som en 

indikation av hur nära man är sitt mål. Feedback kan ske i realtid som en motivation till att 

fortsätta spela tills man har nått sitt mål. Slutligen är spelet frivilligt, och deltagande sker på 
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egen vilja. Det innebär också att man när som helst ska kunna lämna spelet, för en ökad 

känsla av trygghet och behag i upplevelsen (McGonigal 2011:20-21). 

5.2 Gamification 
Gamification, på svenska spelifiering, kan sammanfattas som processen att använda 

speltänkande och spelmekanik för att engagera användare och lösa problem inom områden 

som inte är definierade som spel (Zichermann & Cunningham 2011:XIV). 

 

De verktyg som används för att skapa spel kallas för spelens mekanik. Zichermann skiljer 

spelens mekanik från spelens dynamik. Dynamiken syftar till hur spelare interagerar med 

spelens mekanik (Zichermann & Cunningham 2011:77-78). Mekanik används av utvecklarna 

för att styra hur spelaren använder spelet och utgör grunden för ett spel. De sju element som 

utgör spelmekanikens främsta grund är poäng, nivå, resultattabell, emblem, 

utmaningar/uppdrag, inledande presentation och engagemangsloop (ibid:35-36). 

5.3 Spelmekanik: 
Points (Poäng) 

Poäng är viktigt i alla spel oavsett om den delas mellan spelare eller mellan utvecklare och 

spelare. Poängen är viktig för spelaren för att få en bild av progression och utveckling. 

Poängen är också viktiga för utvecklarna då de avslöjar hur spelaren interagerar med spelet. 

Poäng kan användas på fem olika sätt: erfarenhetspoäng, inlösningsbara poäng, 

färdighetspoäng, karmapoäng och ryktespoäng (Zichermann & Cunningham 2011:38). 

 

- Erfarenhetspoäng: får man för allt man gör i spelet, erfarenheten kan inte lösas in 

och kan bara öka. Erfarenhetspoängen har ingen maxgräns, så länge man spelar 

ökar poängen. 

- Inlösningsbara poäng: Fungerar som en sorts valuta och används ofta för att bygga 

upp virtuella ekonomier. 

-Färdighetspoäng: Anges till specifika aktiviteter inom spelet som ger poäng för 

aktiviteter längs spelets kärna. 

-Karmapoäng: syftet med karmapoäng är att ge bort poäng. Spelarna tjänar 

ingenting på att behålla karmapoäng utan meningen är att ge bort dem. 

-Ryktespoäng: är det mest komplexa poängsystemet. Så fort systemet kräver 

förtroende mellan två parter där förtroende inte kan garanteras av utvecklaren, ger 

poängen en fingervisning om användarens trovärdighet (ibid:38-40). 
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Level (Nivå) 

Nivåer används i spel för att indikera framsteg. Nivåer utmärker sig i en förändring av till 

exempel spelplanen för att visa att man har kommit till en ny nivå. Zichermann ger exempel 

på hur man i tv-spel använder färgsättning och upplägg för att utmärka de olika nivåerna. 

Detta är den klassiska definitionen av spelnivåer men den förekommer inte lika ofta i 

gamifierade upplevelser. Tillsammans med nivåer ökar svårighetsgraden, denna ökning 

behöver dock inte vara linjär även om den ofta uppfattas så av spelaren (Zichermann & 

Cunningham 2011:45-46). 

 

Leaderboard (Resultattabell) 

Syftet med resultattabeller är att göra enkla jämförelser, de ska tala för sig själva och inte 

behöva någon beskrivning. Det finns två typer av tabeller som används i stor utsträckning. 

Den ena tabellen visar endast ett fast antal resultat över och under den spelandes egna resultat. 

Den andra tabellen är öppen och visar alla resultat. Resultattabeller är ett kraftifgt verktyg för 

att motivera och fungerar som ett socialt jämförelseverktyg (Zichermann & Cunningham 

2011:50-51). 

 

Badges (Emblem) 

Emblem signalerar status. De kan motivera spelare på olika sätt, för en del handlar det om att 

samla dem, för andra handlar det om status och visa avklarade utmaningar. Emblem är i 

princip en medalj som visar vad man har klarat av. Emblem kan ersätta nivåer när det 

kommer till att visa framsteg (Zichermann & Cunningham 2011:54-56). 

 

Challenges and Quests (Utmaningar och Uppdrag) 

Utmaningar och uppdrag ger spelaren direktiv av vad som behöver åstadkommas och hur det 

ska genomföras inom den spelifierade upplevelsen. Det ska alltid finnas en utmaning och ett 

direktiv för spelaren, oavsett nivå och progression (Zichermann & Cunningham 2011:65-66). 

 

Onboarding (Inledande presentation) 

Syftar till processen att introducera spelet och dess mekanik för nybörjare. Det gäller att vara 

tydlig och enkel, det ska inte gå att misslyckas. Blir utmaningen för svår i början av spelet 

finns en risk att man förlorar spelare tidigt (Zichermann & Cunningham 2011:60-61). 
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Social Engagement Loop (Social Engagemangsloop) 

När man designar ett spel är det viktigt att inte enbart fokusera på att engagera spelaren i 

spelet. Hur spelaren lämnar spelet och vad som får denne att vilja komma tillbaka kan ofta 

vara ännu viktigare. För att få spelare att vilja komma tillbaka och stanna kvar i spelet är 

exempelvis den sociala interaktionen ett vanligt verktyg.  En social engagemangsloop utgår 

från en motiverande känsla som leder till spelarens återkomst, vilket i sin tur gör att spelaren 

uppmanar andra till att spela, som resulterar i en visuell process och/eller belöningar, som 

återgår tillbaka till en motiverande känsla (se figur 1) (Zichermann & Cunningham 2011:67-

69). 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5.4 Inre och Yttre motivation 
Hur finner vi lycka? Inom den postitiva psykologin talar man om två olika sätt att finna 

motivation, inre motivation och yttre motivation. Inre motivation bygger på att skapa sin egen 

lycka, medan yttre motivation handlar om att finna lycka i sin omgivning. Verktygen för att 

finna lycka i sin omgivning kan exempelvis vara pengar och materiella ting. Ju mer vi 

försöker finna lyckan i vår omgivning desto svårare är den att finna och att konvertera till 

lycka. För att finna lycka som istället är permanent och som ger en stabil grund menar 

McGonigal att man måste finna lyckan i sig själv, en inre motivation, snarare än att söka upp 

den i sin omgivning, en yttre motivation. Det finns fyra sätt att skapa sin egen lycka enligt 

McGonigal. 

Figur	  1:	  De	  fyra	  beståndsdelarna	  i	  den	  sociala	  engagemangsloopen	  
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De fyra sätten är tillfredställande arbete, upplevelsen eller förväntan att vara framgångsrik 

inom indivuduellt utsatta mål, social samhörighet och mening. Med mening åsyftas mening 

att tillhöra något som är större än det egna jaget och att tillföra något som inte enbart påverkar 

ens egna liv. De här fyra ledorden för inre motivation lägger grunden för den optimala 

mänskliga upplevelsen. Det är den mest kraftfulla motivationen som människan har utöver de 

grundläggande behoven att äta mat, att ha sex och att känna trygghet (McGonigal 2011:45-

51). 

5.5 Flow 
Starkt anknytet till den inre motivationen McGonigal talar om, som förutsättning för att skapa 

sin egen lycka, finns det en teori som kallas för flow. Flow är ett tillstånd vi befinner oss i när 

vi har goda förutsättningar för att klara av en utmanande uppgift. Enligt mannen bakom 

uttrycket, Mihaly Csikszentmihalyi, är strävan och förmågan av att befinna sig i flow en av 

människans djupaste och mest universella drivkrafter, oavsett social situation, etnisk 

tillhörighet eller utbildning. Flow kan beskrivas som den belöning och det tillstånd man 

uppnår av att sträva efter sin inre motivation att hantera en svår utmaning som kräver hög 

skicklighet (Csikszentmihalyi 2001:6-7). 

 

 
 

 

När målsättningen är klar, feedbacken stämmer, och utmaning respektive skicklighet är i 

balans blir uppmärksamheten överordnad allt annat och tas helt i anspråk (se figur 2).  

Figur	  2:	  Flow	  -	  Där	  skicklighet	  möter	  utmaning	  
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Tack vare det totala kravet på psykisk energi är en person i flow fullständigt fokuserad. Det 

finns således inget utrymme i medvetandet för distraherande tankar eller irrelevanta känslor. 

När man befinner sig i flowtillståndet finns det inte heller mentalt utrymme för att uppleva 

lycka. Den medvetna lyckan uppstår snarare efter flowtillståndet när man kan blicka tillbaka 

över den avklarade uppgiften (Csikszentmihalyi 2001:52-56). 

5.6 Generation Y 
Nätgenerationen representeras av de människor som är födda januari 1977 - december 1997 

och kallas även Generation Y. Generationen har vuxit upp med teknologi, det har blivit en del 

av deras vardag och något som tas för givet. Äldre generationer som inte vuxit upp med 

teknologi har svårare att anpassa sig till den. Generation Y gör flera saker samtidigt, de 

använder inte bara telefonen till att ringa och kolla sin e-mail. Telefonen används till att 

skicka textmeddelande, surfa på internet, hitta färdbeskrivning, fotografera och titta på film. 

All denna teknik är en naturlig del i Generation Y:s vardag, och kan konsumeras utan 

ansträngning (Tapscott 2008:9,16). 

Att Generation Y har växt upp med teknik som inte fanns tillgänglig för tidigare generationer 

har medfört att Generation Y förväntar sig saker från organisationer och tjänster som tidigare 

generationer inte har. Tapscott kallar Generation Y:s förväntningar för normer och menar att 

det finns åtta normer som är relaterat till Generation Y:s mediekonsumtion och livsstil 

(Tapscott 2008:73-74). 

 

Freedom (Frihet) 

Friheten att välja. Generation Y har växt upp i ett medieklimat som präglas av ett enormt 

utbud som ofta kan konsumeras när och var man vill. Det är en av orsakerna till att 

Generation Y förväntar sig friheten att, inte bara välja, utan att även kunna ändra sina val 

oavsett tidpunkt. Det har exempelvis medfört att Generation Y inte tar för givet att man 

behöver hängiva sig till ett specifikt jobb för resten av livet, att man måste lyssna på en 

radiokanal för en chans att höra sin favoritlåt, eller anpassa den tid man äter middag utifrån ett 

tv-program. Frihet och variation är två vanliga krav hos Generation Y, två krav som teknik 

hjälper till att fylla. Friheten att exempelvis inte behöva jobba på ett kontor leder i sin tur till 

en ökad variation. Tidigare generationer har upplevt variation som betungande, medan 

Generation Y ser den som befriande (Tapscott 2008:74-76). 
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Customization (Anpassningsmöjlighet) 

Med en stark anknytning till behovet av frihet och variation har även Generation Y ett krav på 

att nästan allt ska kunna anpassas och personifieras. Enligt den undersökning, som ligger till 

grund för boken Grown up Digital, använder hälften av deltagarna anpassningsmöjligheten att 

personifiera produkter för att reflektera och presentera den personlighet man uppfattar sig ha. 

Undersökningen visar också att möjligheten att personalisera en produkt är viktig oavsett om 

individen väljer att utnyttja dessa eller inte. Anpassningsmöjligheten är mestadels kosmetisk 

snarare än funktionell (Tapscott 2008:78-79). 

 

Scrutiny (Detaljgranskning)  

Generation Y kännetacknas av en hög medvetenhet av vad som är fakta och vad som är 

fiktion. De är vana vid att hantera den stora mängd information som internet erbjuder. De har 

en skeptisk inställning till information på internet, att verifiera vad som är fakta och vad som 

är påhitt är en självklarhet för Generation Y (Tapscott 2008:79-80). 

 

Integrity (Integritet) 
Att vara ärlig, omtänksam, transparent och stå för sina åtaganden är viktigare för Generation 

Y än tidigare generationer. Man vill inte köpa produkter eller jobba för organisationer och 

företag som inte är öppna och ärliga. Eftersom information är mer lättillgänglig via internet är 

Generation Y mer medvetna om när en organisation talar sanning eller inte. Integritet, för 

Generation Y, innebär med andra ord främst att tala sanning och att leva upp till sina 

åtaganden (Tapscott 2008: 82-86). 

 

Collaboration (Samarbete) 

Generation Y är vana vid att samarbeta, de håller ständig kontakt med vänner genom sociala 

nätverk, delar med sig av filer över internet och spelar flerspelar-spel. De för med sig en 

kultur av samarbete till jobb, marknaden och är bekväma i att kommunicera med varandra. 

Generation Y är villiga att förse företag med detaljer om sitt privatliv om det resulterar i bättre 

produkter. Vanan att interagera och samarbeta gör att Generation Y snarare blir 

medproducenter (“Prosumenter”) av material än statiska konsumenter. Det är ett samarbete 

som skiljer sig från traditionellt samarbete, då man individuellt kan producera något som kan 

kombineras och sammanfogas med annat individuellt arbete för att skapa något större. Ett 

tydligt exempel är den webbaserade encyklopedin Wikipedia, där användare hjälper till att 

bidra med och utveckla fakta (Tapscott 2008:89-91). 
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Entertainment (Underhållning) 

All tid som spenderas utöver att jobba och sova kan definieras som fritid. Fritid har länge 

betecknats som en tid på dygnet då man kan ha kul och vara avslappnad, till skillnad från den 

tid man arbetar. Generation Y har en förenad syn mellan arbete och fritid, vilket innebär att de 

förväntar sig att det ska finnas utrymme för tillfredställande underhållning i arbetet. Tapscott 

talar om hur man idag, tack vare den ständiga uppkopplingen till internet, alltid har tillgång 

till underhållning. Det kan handla om allt från att spela ett kortare spel online till att titta på ett 

YouTube-klipp. Generation Y har växt upp i ett klimat där tillgången till underhållning alltid 

varit till hands, oavsett om Generation Y jobbar eller använder produkter förväntar de sig att 

ha kul medan de gör saker. Enligt den studie som fungerar som grund för Don Tapscotts bok 

“Grown Up Digital” framkommer det att en tredjedel av deltagarna, främst unga män, anser 

att det är minst lika viktigt att en produkt är underhållande att använda som att den fyller sina 

funktionella syften. Generation Y blir uttråkade snabbare än tidigare generationer om det inte 

finns ett underhållande värde i tjänster och produkter (Tapscott 2008:91-93). 

 

Speed (Hastighet) 

När modemet som möjliggjorde tillgången till internet kom var det inte ovanligt att modemet 

nådde en hastighet på 360 bits i sekunden. Idag är det många som surfar på nätet med en 

hastighet på upp till fem miljoner bits i sekunden. Det innebär att Generation Y har växt upp 

och skapat en uppfattning av tid som kan skilja sig från tidigare generationer. Bland annat får 

en google-sökning inte ta mer än en sekund. De blir oroliga och irriterade om de inte får 

respons på ett meddelande inom en dag. I chattfunktioner förväntas en ännu högre 

responshastighet, där en för lång tystnad lätt kan tolkas som en ignorering. Den hastighet som 

en respons sker inom kan med andra ord avgöra trovärdigheten hos partena i 

kommunikationen (Tapscott 2009:93-94) 

 

Innovation 

Tv-apparaten var en teknisk innovation. Färg-tv var en teknisk innovation som kom drygt 30 

år senare. Idag förekommer tekniska innovationer så ofta att det är svårt att hålla räkningen. 

För generation Y är det dessutom viktigt att äga den senaste tekniken, och man förväntar sig 

att nya innovationer ska uppstå med jämna mellanrum. Den mobil som var ny för två månader 

sen har inte hälften av de funktioner som finns idag. Marknaden vet att efterfrågan av 

innovation är hög hos Generation Y, detta har lett till att innovation sker på hårdvara såväl 

som mjukvara (Tapscott 2009:95-96). 
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6. Metod 

För att samla den empiri som ligger till grund för uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ 

metod använts. Enskilda semistrukturerade intervjuer med ett explorativt syfte har 

genomförts. 	  

6.1 Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer har ett på förhand förutbestämt tema om vad utfrågningen gäller. 

Före intervjun har en intervjuguide utarbetats. Denna metod ger stor flexibilitet eftersom det 

möjliggör uppföljande frågor (Østbye et al. 2004:103). 

 

I de fall informanten ger ett svar som intervjuaren anser är värt att utveckla är det aktuellt att 

använda sig av en uppföljningsfråga. Vanligtvis görs detta när intervjuaren ställer sig kritiskt 

till ett svar och vill ha en tydligare förklaring till informantens ställningstagande, eller när ett 

svar väcker en nyfikenhet hos intervjuaren som vill veta mer kring informantens tidigare svar. 

(Kvale & Brinkmann 2009:152). 

 

Explorativa intervjuer är öppna och föga strukturerade. Intervjuaren introducerar en fråga, ett 

område som ska kartläggas eller ett sammansatt problem som ska exponeras, sedan följer man 

upp intervjupersonens svar och söker ny information och nya infallsvinklar på ämnet (Kvale 

& Brinkmann 2009: 121-122). 

 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp en rad olika typer av intervjufrågor, vi börjar med den 

inledande frågan. Inledande frågor kan ge spontana beskrivningar och berättelser där den 

intervjuade tar upp det som han eller hon anser vara mest relevant för det ämne som 

undersöks. Exempel på sådana frågor kan vara: “Kan du berätta för mig om?” (Kvale & 

Brinkmann 2009:150). 

 

Seidman talar om hur tekniken att ställa sina frågor kan påverka dess innehåll och hur man 

bäst får ut så mycket och tydlig kunskap som möjligt av sin informant. Nyckeln till att ställa 

frågor under en intervju är att låta frågorna följa det som informanten säger. Även om 

intervjuaren kommer till intervjun med grundläggande frågor som etablerar fokus och mål 

med intervjun är det i respons till vad informanten säger som intervjuaren följer upp, ber om 

förklaring, söker konkreta detaljer, och ber om historier. Även om intervjuare skapar en 

intervjuguide som denne refererar till när tillfället ges är den initiala idén för intervjun att 
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ställa frågor som följer upp den information som informanten delar med sig av under 

intervjuns gång (Seidman 2006:81). 

 

I planeringen av en forskningsintervju börjar man med tematiseringen. Nyckelfrågorna vid 

planeringen är varför, vad och hur: 

 

Varför: att klargöra syftet med studien. 

Vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas. 

Hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra 

vilka som är lämpligast i det här sammanhanget (Kvale & Brinkmann 2009:120). 

 

Då vi har intervjuat yrkesverksamma som vi anser och tror har större expertis på området än 

vad vi själva har handlar det om en form av elitintervju. Kvale & Brinkmann beskriver 

elitintervjuer som intervjuer som görs med personer som är ledare eller experter i ett samhälle 

och som vanligen har en maktposition (Kvale & Brinkmann 2009:163). 

Eliter är också vana vid att få frågor om sina åsikter och tankar och det är därför viktigt att 

intervjuaren själv har en viss sakkunskap. En intervjuare som har grundlig kunskap om ämnet 

kan på så sätt vinna respekt och uppnå en viss symmetri i samtalet (Kvale & Brinkmann 

2009:163). 

Det här är något som har tagits i beaktande när intervjuerna har genomförts, för att hålla dem 

inom de ämnesramarna som är relevanta för uppsatsen. 

6.2 Genomförande 

6.2.1 Genomförande av intervjuguide 

Intervjuguiden bygger på den pilotstudie som tidigare nämnts och är indelad i fyra kategorier: 

presentation, gamification, kommunikation och Generation Y. Intervjuguiden finns bifogad i 

bilaga 1. Då intervjuerna har skett löpande har även kunskapen om ämnet blivit större från 

den första till den sista intervjun, intervjuguiden har då varit ett verktyg för att säkerställa att 

alla informanter täcker så pass lika områden som möjligt för att på sätt kunna ställa dessa mot 

varandra och visa på likheter respektive skillnader. 

6.2.2 Genomförande av intervju 

Vid intervjutillfällena har båda uppsatsförfattarna närvarat. Dock har intervjuerna delats upp 

så att endast en av författarna ställer frågor, den andra författaren har lyssnat och antecknat 

eventuella uppföljningsfrågor. Uppdelningen har skett på ett sådant sätt att den som 
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intervjuade senast antecknar och lyssnar på nästa intervju för att skapa ett naturligare flöde i 

intervjun. 

Fyra av fem intervjuer skedde genom fysiska möten. En av intervjuerna gjordes via 

videosamtal över internet med tjänsten Skype på grund av sjukdom. Vid tre tillfällen har 

intervjuerna ägt rum på informantens arbetsplats, en informant intervjuades på ett kafé och en 

i hemmet via Skype. Platsen där intervjun ägt rum har inte upplevts påverka de svar 

informanten har gett. Samtliga interjvuer har tagit mellan trettio till femtio minuter, mycket 

beroende på vilka uppföljningsfrågor som ställts och hur passa långa svar informanten har 

gett. 

 

Transkriberingen av intervjuerna har skett löpande efter varje intervjutillfälle transkribering 

har skett så nära intervjuns avklarande som möjligt för att kroppsspråk och andra sorters 

betoningar fortfarande är färskt i minnet. Intervjuerna har spelats in på mobiltelefon för att 

sedan föras över till dator för transkribering. 

6.2.3 Genomförande av analys 

Analysen har utgått från uppsatsens tre frågeställningar och besvarar dem i motsvarande 

ordning. Med hjälp av transkriberingen har varje intervju delats in i tre kategorier: 

Definitionen av gamification, exempel på gamification och för- och nackdelar med 

gamification. 

6.3 Metodkritik 

Som tidigare nämnt finns det flera anledningar till att semistrukturerade personliga intervjuer 

med ett explorativt syfte utgör uppsatsens empiri men det finns fortfarande utrymme för att 

tala om vilka aspekter som inte går att täcka inom denna metod. Det blir svårt att utifrån en 

kvalitativ metod kunna göra några generaliseringar. Att välja ut vad som är det viktigaste 

materialet för analysen ger också upphov till en viss subjektiv tolkning hos uppsatsförfattarna. 

Det är därför viktigt att det finns väl operationaliserade frågeställningar och intervjuguide som 

underlättar att belysa det som ska belysas. Varje intervju finns även bifogad i sin helhet i en 

bilaga till uppsatsen. 

 

Gemensamt för samtliga informanter är att de jobbar med gamification. Deras syn på 

gamification kan därmed redan på förhand betraktas som positiv. En följd av detta är att 

fördelarna med gamification fått ett större utrymme än nackdelarna under intervjuerna. Detta 

är ingen nackdel då det rör sig om en explorativ studie där empirin bygger på informanternas 

syn på begreppet men är dock väl värt att nämna. 
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7. Analys 

I analysen ingår fyra kategorier. Definition av gamification, exempel på en gamifierad 

process, möjligheter och framtid, och nackdelar. De fem informanterna står för analysens fem 

individuella definitioner som representerar gamification inom deras specifika område.  

7.1 Definitioner av gamification 
Gamification är idag ett ungt begrepp som ännu inte nått en allmän definition. Det kan därför 

vara problematiskt att ta för givet att det existerar en given definition hos alla de som uttalat 

använder sig av begreppet. En del nyckelord var centrala inom samtliga definitioner, men det 

fanns samtidigt en viss skillnad i framställningen av dess användningsområde. Det kan 

förklaras utifrån de perspektiv och syften som informanterna tar med sig i implementeringen 

av gamification. 

 

Tre av informanterna förklarar hur gamification gav dem ett ord för något som de jobbat med 

sen tidigare men inte riktigt har kunnat sätta ett namn på. 

 

“När vi hörde talas om gamification sa vi att ’det är ju det här vi gör’. Nu har vi 

fått sätta ett ord på det vi gör vilket är kul. Att andra tänkt åt oss har varit till vår 

hjälp.” 

- Alexis Barnekow 

 

”När uttrycket gamification dök upp för drygt ett och ett halvt år sedan kände jag 

att det är vad jag håller på med.” 

- Johan Mogren 

 

Malin menar också att ordet gamification har hjälpt till att förklara vad man jobbar med. 

 

“Då uppstod ordet gamification på internet jag insåg ganska snabbt att ’men vad 

schysst här är ett ord på detta’ det här ordet är väldigt bra. För om det var 

någonting jag lärde mig på Stardoll var det att pedagoger måste lära sig att prata 

affärsspråk. [...]Jag jobbar med gamification, då vet folk. 

’Ja du jobbar. Jag vet inte riktigt vad det är men det är ju många som tycker att det 



	   19	  

är bra just nu. Det är bra’.” 

- Malin Ströman 

 

Nedan följer en sammanfattning av de olika definitionerna informanterna gav av begreppet 

gamification, som sedan följs av en närmare titt på vad som skiljer definitionerna åt 

respektive förenar dem. Att analysera hur de olika informanterna definierar begreppet ger 

också en bild av hur de tänker och arbetar med det. 

7.1.1 Gamification som inre belöning 

Alexis gjorde en uppdelning av begreppet gamification och menade att det finns två sätt att 

förklara gamification. Dels som metoden att använda sig av spelmekanismer för att förtydliga 

mål och öka engagemanget i syfte att nå de målen, men även som en teori att se på motivation 

ur ett välstrukturerat perspektiv som tar fasta på folks interna drivkrafter snarare än att anspela 

på externa belöningar som drivkraft. Inre och yttre motivation var ett tema inom samtliga 

definitioner men Alexis var ensam om att uttrycka sig inom den terminologin. 

 

Det kan bero på att Alexis jobbar med intern kommunikation där motivationen till varför man 

arbetar är viktig. Den främsta anledningen för många att utföra sitt arbete grundar sig i den 

lön man får ut som ett resultat. En lön fungerar därmed som en extern belöning, men är 

avskild och inte direkt anknuten till den specifika sysslan man utför på arbetsplatsen. Den 

främsta feedbacken på ett utfört arbete man som anställd får av sin arbetsgivare sker således 

en gång i månaden med jämna mellanrum. Här ser Alexis en potential i att använda sig av 

spelmekaniker som ett sätt att ge konstant feedback till sina anställda genom att spelifiera 

arbetsplatsen. 

 

“Det handlar om att få sina anställda till att göra annat än att bara jobba ihop. Att 

försöka skapa ett innovativt arbetsklimat där folk har kul och lär känna varandra 

på riktigt. Att folk kan kläcka idéer och vara kreativa inför att lösa sina kunders 

problem.” 

- Alexis Barnekow 

 

Styrkan i gamification, menar Alexis, ligger i att det är ett ord som är nytt i teorin men som 

egentligen bygger på klassisk motivationsteori. Man har länge förstått vikten av att ha tydliga 

mål och att ge anställda feedback. Nu när spel börjar bli stort träder det in ett nytt vokabulär 

som fler kan relatera till. 
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7.1.2 Gamification som beteendepsykologi 

Feedback var även ett nyckelord för Oskar vars definition av gamification grundar sig i en 

variant av klassisk behaviorism. Kort beskrivet är behaviorism en beteendepsykologi som 

handlar mycket om vad som motiverar och uppmuntrar folk till olika sorters beteenden. 

 

“[...]Du har en duva som knackar på olika punkter och får den mat. Genom att 

duvan får de här belöningarna kan den knacka mer och mer avancerade mönster 

[...]” 

- Oskar Henriksson 

 

Gamification kan enligt Oskar förklaras som behaviorism utifrån en generation som vuxit upp 

i ett klimat där den behavioristiska psykologin förekommer i tv-spel, som exempelvis poäng- 

och belöningssystem. Oskar menar även att det är viktigt att skilja på gamification och det 

han kallar för pointification. Att enbart använda sig av ett poängsystem på ett befintligt eller 

åtråvärt beteende och sedan kalla det för gamification, menar Oskar är otillräckligt. 

Uttrycket pointification kan ses som en ytligare tillämpning av gamification där enbart vissa 

delar av spelmekaniken används och utgör den spelifierade processen, närmare bestämt poäng 

och emblem.   

7.1.3 Gamification för att förtydliga läroprocessen 

Terese definition av gamification lyder: att använda spelmekanismer och speltänk för att lösa 

problem och engagera deltagare. Denna beskrivning påminner mycket om Gabe 

Zichermanns definition som har behandlats i teoriavsnittet. Hon gör en distinktion mellan 

gamfication och det som kallas för spelbaserat lärande. 

 

“Gamification är mer processen. Du använder begrepp från spelkulturen för att 

designa en lärarprocess. I spelbaserat lärande tar man in ett spel, exempelvis ett 

spel som handlar om vikingatiden och gör en lektion baserat på det spelet.” 

- Terese Raymond 

 

Terese intresse för gamification grundar sig i en brist hon såg inom kompetensutveckling, en 

brist som sällan förekommer i spel.  I spel dokumenteras den lärande processen tydligare i 

form av poäng och liknande och genom att applicera detta inom skolan kan man skapa en 

plattform för eleverna där processen för deras lärande tydligare kan dokumenteras. 
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7.1.4 Gamification som ett kreativt verktyg och spelifierat lärande 

Johan har två olika vinklar av gamification beroende på hur det ska appliceras. Han tror på att 

det handlar om att få till en spelupplevelse som förstärker ett beteende. Han menar att 

poängsättning och badges bara är ett verktyg men att det inte finns något djup i det, ingen 

speldesign. Johan använder ett exempel på hur man som marknadsförare kan fråga ett företag: 

Om ni såg på era kunder som spelare i er spelvärld, vilka och vad skulle ni behöva göra då för 

att de ska vilja stanna kvar? utifrån kan man sedan låna modeller från spelvärlden för att med 

hjälp av dessa bygga upp nya funktioner, som ger en lösning på det problemet. Detta är 

gamification som ett kreativt verktyg. Att använda spelbegrepp för att ta fram en kreativ 

lösning för marknadsföring och varumärkeslojalitet. 

 

Den andra vinkeln handlar om spelifierat lärande. Inom spelifierat lärande får inte poäng och 

badges vara huvudsyftet. Det handlar snarare om att ge feedback till eleven och att 

åskådliggöra vad man har lärt sig på ett starkare och mer direkt sätt. 

Johans definition påminner om den definition som Terese nämner, även om Johan nämner att 

den huvudsakliga uppgiften inom gamification är att skapa en spellik upplevelse. 

 

“Det är att applicera speldesign på något som inte är ett spel. Med andra ord, 

spelmekanik och speldynamik och hur man ser på spelare för att sedan applicera 

det på något som inte är ett spel. Målet i praktiken är inte att det ska bli ett spel. 

Målet är att det ska bli en spellik upplevelse.“ 

- Johan Mogren 

 

Johan menar att det enklaste sättet att förstå gamification är att studera klassisk speldesign. 

Gamification är i grund och botten speldesign som man applicerar i ett annat syfte än att 

skapa ett spel. Speldesign som fokuserar på den psykologiska upplevelsen av att spela ett 

spel, och inte bara poäng. 

 

“Man spelar inte spel för att få poäng. Man spelar spel för att få en spelupplevelse. 

Poäng är bara ett mätverktyg. När man bara lägger till poäng och badges utan att 

göra själva produkten bra missar man en del. Då får man bara en sockerchock som 

snabbt dör ut. Det är bra verktyg med poäng och badges men det måste finnas mer 

för att man ska vilja fortsätta.” 
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- Johan Mogren 

 

Skillnaden Oskar talade om mellan gamification och pointification är tydlig även inom 

ramarna för Johans definition. Gamification omfattar ett större djup och en story, medan det 

som aningen kritiskt har kallats för pointification är en ytlig förenkling av gamification med 

endast ett fåtal av de spelmekaniska begreppen används, som badges och poäng. 

7.1.5 Gamification som en verktygslåda 

Malin berättar att många använder begreppet gamification på olika sätt. Malin själv ser 

gamification som en metod och verktygslåda man kan använda sig av inom pedagogik och 

webb. Verktygslådan innehåller ett antal triggers som annars förekommer inom spel, 

exempelvis att få igång användaren med en knapptryckning. Det som i teoriavsnittet kallas för 

Inledande presentation. 

 

“Jag ska inte behöva fundera på vart jag ska börja i ett långt flöde med mängder av 

olika ingångar utan det ska helst bara vara en ingång. Starta ska det heta. I spel är 

det så, starta och så startar spelet.” 

- Malin Ströman 

 

Från den inledande presentationen ska en väl designad upplevelse få dess användare att uppnå 

flow vid många tillfällen som möjligt. Enligt Malin är flow det främsta och enda nya 

verktyget i verktygslådan som är gamification. 

 

“Så det brukar vara det som jag tar till fasta på. Att flow är det som är det nya, det 

viktiga och det som är spel. Det som man har hämtat från spelvärlden. [...]och flow, 

den här balansen mellan att man ska utmanas hela tiden och ändå klara det.“ 

- Malin Ströman 

 

Hon menar snarare att badges, poäng och leaderboards är en trigger ur verktygslådan. Alla 

dessa triggers finns sedan tidigare i olika sammanhang men gamification har samlat ihop dem 

under ett och samma begrepp. 

7.1.6 Sammanfattning  

Majoriteten av informanterna är överens om att de teorier som gamification bygger på inte är 

något nytt. Men vad begreppet bygger på skiljer sig beroende på vem man frågar. Oskar till 

exempel som har en bakgrund inom psykologi ser ett begrepp som påminner väldigt mycket 
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om beteendepsykologi. Malin som har en bakgrund inom pedagogik menar att gamification 

påminner om usability, det vill säga användarvänlighet. Alexis som jobbar med motivation 

och målsättning inom företag menar att det i grund och botten handlar om klassisk 

motivationsteori. Johan som har en bakgrund inom speldesign och marknadsföring menar att 

gamification i grund och botten är speldesign, man applicerar det bara i ett annat syfte än att 

skapa ett spel. Terese som också är pedagog i grunden tycker att gamification är ett bra 

verktyg för att dokumentera och synliggöra lärande. 

7.2 Exempel på en gamifierad process 

7.2.1 Gamification för att förtydliga mål och skapa transparens 

Styrkan i gamification enligt Alexis är att det i grund och botten handlar om att förstärka 

deltagarens motivation. Med hjälp av spelmekaniker kan man göra en arbetssyssla givande i 

sig, vilket skapar en annan form av motivation än den som exempelvis en lön kan ge upphov 

till. 

 

Alexis berättade om ett konkret exempel på en spelifierad process där han nämnde en kund de 

jobbar med för tillfället där GreenHatPeople valt att implementera ett poängsystem för 

aktiviteter vars poängvärde är baserat på tid, ansträngning och relevans. En arbetsuppgift som 

går snabbt att genomföra ger därmed inte lika mycket poäng som en mer tidskrävande och 

avancerad arbetsuppgift. Poängräkningen sker via en mobilapplikation vilket innebär att när 

man utfört en uppgift loggar man in på applikationen och samlar poäng för den utförda 

aktiviteten. Alla som deltar i den spelifierade processen hamnar sedan på en resultattabell som 

ständigt uppdateras, där man tydligt kan se hur man poängmässigt förhåller sig till de andra 

anställda på företaget. Utöver att ligga på toppen på en resultattabell kan även de med högst 

poäng, eller de som utfört mer krävande uppgifter, exempelvis tilldelas pokaler att ha på sitt 

skrivbord som en visuell belöning och indikation på att man utför sitt jobb väl. 

 

Man kan se fyra av de sju grundläggande spelmekanikerna i Alexis exempel på en spelifierad 

arbetsplats. Utmaningar, poäng, resultattabell och emblem. Alexis menar dock att dessa 

spelmekaniker gör mer än bara motiverar de som deltar. Genom att tillåta de anställda att ta 

del av varandras poäng kan man skapa en transparens som genomsyrar företaget, där man 

tydligt kan se vilka som utför fler uppgifter än andra. Detta kan sedan appliceras på frågor 

som löneförhöjning, där de som faktiskt genomför mest arbete är de som belönas. Med 

tydliga mål och tydlig feedback blir det lättare att ständigt uppmärksamma anställda för deras 

arbete, vilket i sin tur stärker den inre motivationen till att vilja fortsätta jobba och utöka sin 
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totala poäng. 

 

“Man drivs av att anta sig utmanande uppgifter som man anser vara meningsfulla . 

De drivkrafterna blir starkare när man får ett erkännande och ett tack för sitt hårda 

arbete.” 

- Alexis Barnekow 

 

7.2.2 Gamification för konstant feedback 

Oskar använder en ledarskapsutbildning som tagits fram på Psykologifabriken som exempel 

på hur en gamification kan fungera. Utbildningen är nio veckor lång och sker över Internet 

med fysiska workshops som komplement och avstämning. Tanken med utbildningen är att 

träna ledarskap, inte bara genom att man lär sig att vara en bra ledare, utan att man får 

kontinuerlig feedback på sitt ledarskap. För detta har man utvecklat en mobilapplikation. 

Deltagarna kan då checka av när de utför ett visst beteende. Då kan Oskar som psykolog i sin 

tur ge feedback direkt i applikationen. 

 

“Hela tanken är att man lite lätt spelifierat kommer in i vardagen. Man hjälper 

någon med beteendeförändring i deras dagliga aktivitet.” 

- Oskar Henriksson 

 

7.2.3 Gamification i klassrummet 

Terese exemplifierar hur en spelifierad process kan se ut i skolan med hjälp av en klass från 

Vittra Telefonplan som är med i studien för spelbaserat lärande. Där har de ett annorlunda 

system när det kommer till hur man lär ut och att man ger eleverna feedback efter varje 

lektion. 

Läraren i klassen ställde en fråga till eleverna där hon bad eleverna besvara ett antal frågor 

utifrån premissen att skolan är ett spel. Frågor som - Vad är högsta leveln man kan nå i 

skolan? Vad finns det för hinder/monster man kan stöta på i skolan? Högsta målet och leveln 

man kunde nå i skolan kunde exempelvis vara att få ett bra jobb eller de högsta betygen, 

medan monster kunde vara Facebook som lätt distraherar eleverna från den uppgift man ska 

utföra på lektionen. Läraren upplevde att man med hjälp av att prata om störningsmoment i 

lärarprocessen i en annan terminologi underlättade det för eleverna att reflektera över de 

störningsmoment som kan uppstå i läroprocessen. 

När läraren väl skulle hålla i sin lektion som om det vore ett spel delade hon ut fem blixtar till 
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varje elev. Blixtarna fick visualisera den energi och kraft man har i början av en lektion, trots 

att mängden energi kan argumenteras variera mellan individerna. När man upplevde att ett 

monster eller hinder dök upp blev man av med en blixt. I slutet av lektionen gick läraren 

igenom hur många blixtar man blivit av med och vilka hinder det fanns. För de elever som 

hade få blixtar kvar framkom det tydligt varför de inte lyckats utföra uppgiften på grund av 

störningsmoment. Blixtlektioner, som Terese kallar det, är frivilliga för eleverna men hon 

menar att de flesta uppskattar blixtlektioner över traditionella lektioner. 

 

7.2.4 Gamification och den sociala engagemangsloopen 

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet är det viktigt att ha i åtanke hur man väcker ett 

engagemang när man designar en spelifierad process. Facebook användes som exempel under 

en intervju för att demonstrera hur sociala medier är konstruerade för att skapa ett särskilt 

beteende. 

 

“Om vi till exempel tar beteendet ‘att logga in på Facebook’. Då kan vi införa olika 

former av feedbacksystem kring det. Det Facebook gjorde himla fint var att direkt 

när du loggar in har du dina vänners aktiviteter i ett flöde. [...] De har hittat ett 

väldigt bra feedbacksystem för det centrala beteendet att logga in på Facebook. Jag 

tror att det är där som behaviorismen, den sortens beteendepsykologi, kan hjälpa 

till med förståelsen av gamification. Vi är intresserade av ett beteende. Hur kan vi 

uppmuntra det så mycket som möjligt? Om Facebook hade varit pointification 

kanske man hade kommit in till sin profilsida och fått poäng för hur många gånger 

man har loggat in, helt meningslöst. Den sortens feedback ger inte särskilt mycket. 

Nu får man istället feedback i form av att ens kompis är på en fest vilket är otroligt 

mycket roligare.” 

- Oskar Henrikson 

 

Facebook fungerar som ett tydligt exempel när man talar om sociala engagemangsloopar. Att 

koppla upp sig och dela med sig av sina tankar på Facebook är det vad Zichermann kallar för 

Motivating Emotion. Den motiverande känslan leder till att man själv tar del av det ens 

kompisar skriver i form av “likes” och meddelanden, det Zichermann kallar för Social Call to 

Action. Användaren kommer sedan tillbaka till Facebook för att ta del av nyhetsflödet och för 

att se om någon har kommenterat det man själv publicerat, Player Re-Engagement. Ju mer 

aktiv man är desto fler vänner kommer man anstränga sig för att nå vilket resulterar i fler 
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vänner, Visible Progress.  

 

Ur ett spelperspektiv är det därför ingen slump att antal vänner man har på Facebook, vid 

ursprungliga inställningar, är bland det första som visas när man besöker någons 

facebooksida. 

 

7.2.5 Sammanfattning  

Gemensamt för dessa exempel över hur informanterna jobbar med att applicera gamification 

är att feedback är viktigt. Att feedback får en framträdande roll i just de här exemplen kan ha 

att göra med att de handlar om lärandeprocesser. I Alexis exempel är målet att lära ut och 

tydliggöra den plan som kunden ska jobba efter. I Oskars exempel handlar det om att hjälpa 

personer att bli bättre ledare genom att ge feedback vid det ögonblick då de utför handlingen, 

istället för att få denna feedback en eller två månader senare när det kan vara för sent. Terese 

exempel med blixtarna är ett tydligt exempel på hur gamification kan användas för att ge 

kontinuerlig feedback på prestationer i klassrummet som är tydlig för barnen att förstå, 

oavsett ålder. Oskar använder även den sociala nätverkssajten Facebook som ett exempel på 

hur kontinuerlig feedback gör att man hela tiden återvänder och loggar in på sajten. 

 

7.3 Möjligheter och framtid. 
Idag befinner sig gamification fortfarande till stor del i en experimentell fas som bygger på att 

utforska vilken potential och vilka effekter som uppstår när man gamifierar produkter och 

upplevelser. Generation Y är uppvuxna med internet och vana vid dagens teknologi. Det har 

inneburit en ökning av kravet på tekniska lösningar och innovationer. I det här avsnittet 

kommer dagens applicering av gamification inom olika yrkesverksamheter och 

framtidsutsikten för gamification som begrepp såväl som fenomen att sammanfattas och 

analyseras. 

 

7.3.1 Gamification inom skolan och dess framtid 

Valmöjligheten att frivilligt deltaga eller inte är mest aktuell att nämna när man talar om 

implementeringen av gamification i skolan. Ett av de fyra särdragen McGonigal talar om som 

definierar ett spel är frivilligheten att deltaga i spelet. 
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“[...]skolan är ju intressant. Spänningen mellan elevens egen drivkraft att vara där 

och skolans krav på att eleven ska närvara. Eleven måste trots allt vara i skolan, 

sen blir det upp till skolan att försöka göra de timmarna som eleven måste spendera 

i skolan meningsfulla. [...]om jag blir intvingad i ett spel, vad händer då? Skolan är 

ju en intvingande institution. Det finns en läroplan med konkreta mål som ska 

uppfyllas.” 

- Terese Raymond 

 

Problematiken med gamification enligt Terese i det här sammanhanget är att det kan fungera 

som en drivkraft för vissa elever, men vad gör man med de elever som saknar både viljan och 

behovet av att deltaga i en spelifierad process?  

 

Malin menar att skolan idag kan bli bättre på att ge feedback oftare än bara ett betyg i slutet 

av varje termin. Många elever idag har svårt att enbart förhålla sig till betyget som motivation 

på grund av att det utförs så pass långt ifrån den inledande fasen av den läroprocess som 

betyget avser. Ger man eleven ett ständigt flöde av feedback, likt spelflödet, kan man visuellt 

tydliggöra elevens personliga utveckling. 

 

“Då tänker man sig som i spelflöden. Att man hela tiden ger någon slags feedback i 

form av något som växer på ett träd eller vad det kan vara.” 

- Malin Ströman 

 

Johan talar i liknande banor och menar att gamification inom skolan bör handla om att 

åskådliggöra den lärande processen så att eleven visuellt ska kunna se sin personliga 

utveckling på ett mer konkret vis. Det är viktigt att skolan inte blir ett forum för konkurrens 

där man uppmanar elever till att tävla mot varandra över badges eller att toppa 

resultattabeller. 

 

Malin förklarar hur det kan vara svårt att bygga system som passar alla. Det kan även finnas 

potentiella nackdelar med att få denna ständiga feedback. 

 

”Men även där finns det många som inte uppnår de här målen och bara blir mer 

och mer nedslagna ännu snabbare. Det är svårt att bygga system som passar alla 
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elever vid olika tillfällen.” 

- Malin Ströman 

 

Att implementera gamification i skolan är mer problematiskt än inom andra områden som 

exempelvis marknadsföring då skolan saknar samma resurser. 

 

“Skolan är långsammare. Skolan har inte lika mycket pengar men jag tycker 

samtidigt att det växer ett intresse från folk med pengar när viljan av att jobba med 

den här typen av begrepp finns.” 

- Malin Ströman 

 

Framtidsutsikterna för gamification inom skolan blir därför annorlunda och det finns en rad 

faktorer att ta i beaktande när man talar om den. Utöver den ekonomiska faktorn är den 

juridiska faktorn i form av lagar och regelverk något skolan som statlig institution måste utgå 

från. 

 

“Så frågan är vad gamification kan uppnå inom de ramar som enligt lag. Hur 

rigida och hur flexibelt det här systemet egentligen är? Min spaning är att vi 

kommer se det börja utmanas nu av en massa kreativa lärare, skolledare och annan 

pedagogisk personal som ser otroliga möjligheter och förbättringspotential i 

lärandeprocesser men de verkar ju fortfarande inom givna ramar och regler.” 

- Terese Raymond 

 

När Malin talar om gamifications utveckling i skolan tror hon på en fortsatt utveckling och att 

begreppet kommer få leva kvar. 

 

”Jag har en förhoppning om att det inom skolan kanske kommer att investeras och 

skapas en ny sorts företagande kring gamification. Man ser även 

barnappsutvecklingar och saker som också har tagit lite vurm jämfört med tidigare. 

Att barn i sig har blivit ett större område man vågar rikta sig mot. Jag tror att den 

biten växer. Jag kan tänka mig att ordet gamification får leva kvar i skolan därför 

man accepterar att barn tycker om att spela och att man som vuxen lärare kan utgå 

ifrån barnen.” 

- Malin Ströman 
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Att lärare accepterar spel som en naturlig del i barnens vardag tyder på att spel blir allt mer 

socialt accepterat i samhället även hos de som inte själva tillhör Generation Y.  

7.3.2 Gamification inom marknadsföring och dess framtid 

Det område där gamification fått mest utrymme att utvecklas är inom den kommersiella 

sektorn, ett område som präglas av innovation och nya trender. 

 

”Annonser är kortvariga och utbytbara. De är perfekta för den här typen av 

’exprimenterande’.” 

- Malin Ströman 

 

Johan lyfter fram skillnaden mellan det som han kallar traditionell reklam och gamification. 

 

“Traditionell reklam, om man generaliserar lite, gör annonser på exempelvis TV 

som ska få dig att känna eller tycka någonting så att du ska göra någonting sen. 

Medan man med gamification går direkt på hur du ska göra det här, så att du sen 

kanske känner eller tycker någonting. Man går direkt på beteendet, en stor skillnad. 

Där tror jag att det kommer hända en del saker inom reklambranschen.” 

- Johan Mogren 

 

Till skillnad från traditionell reklam tilltalar gamification beteendet först för att sedan få 

publiken att tänka och agera. Det handlar enligt Johan om en slags omvänd process där 

målgruppens beteende sätts i första hand. 

 

Alexis ser en skillnad mellan att använda sig av gamification i ett marknadsföringssyfte i 

förhållande till ett företagssyfte. Skillnaden mellan marknadsföringssyftet och företagssyftet 

är främst bemötandet av sin målgrupp. I GreenHatPeoples fall använder man sig av 

gamification internt i företag för teambuilding. Det innebär att man redan innan vet när, var 

och vilka som kommer att deltaga i den gamifierade processen. När man använder sig av 

gamification inom marknadsföring är det svårare att i förväg vara lika säker på hur publiken 

uppfattar och förhåller sig inom dessa punkter. 

 

Oskar talar om en framtid där processen att köpa något kan spelifieras och skapa en positiv 

känsla när konsumenten interagerar med produkten, som i sin tur uppmuntrar folk till att vilja 

förvärva mer. 
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“Ett klick på Amazon, jättepositivt. Betala faktura, jättetråkigt och omständligt. De 

ska göra det till en enkel och positiv upplevelse som möjligt. Oavsett om man 

handlar eller betalar fakturor ska man vilja fortsätta. Köpögonblicket tror jag 

därför kommer att bli extremt spelifierat i framtiden.” 

- Oskar Henrikson 

 

Modellen existerar delvis redan idag i form av medlemskap i affärer där man ofta erbjuder 

produkter till ett reducerat pris baserat på hur ofta eller hur mycket kunden handlar. 

Butikskedjan Webhallen har spelifierat kundrelationen till deras medlemmar genom att för 

varje registrerat köp ge feedback på var kunden befinner sig inom ett nivåsystem. Som kund 

kan man tillhöra fem olika nivåer där man får fler förmåner ju högre upp i nivåsystemet man 

befinner sig. Varje medlem har en egen sida där man bland annat kan se statistik över tidigare 

köp och aktuella erbjudanden. Den nivå man befinner sig på är baserat på antal lojalitetspoäng 

man har. Poängen baseras på en rad faktorer, exempelvis hur mycket man handlar för, hur 

ofta man handlar, hur länge man har varit medlem och om man prenumererar på nyhetsbrevet. 

Varje nivå har ett begränsat antal användare som kan befinna sig på den specifika nivån, 

vilket innebär att Webhallen har gjort medlemskapet till en tävling där medlemmar tävlar mot 

varandra för att nå de högre nivåerna (www.webhallen.com).  

Genom att spelifiera processen att handla kan man ge feedback till konsumenten kring hur 

varje specifikt köp bidrar till en högre position inom nivåsystemet. 

 

Alexis talar om att en utveckling av gamification främst kommer att ske inom 

yrkesverksamheten där det fortfarande finns gott om utrymme för utveckling, medan vi i våra 

privatliv redan nu befinner oss i en framtid där gamification finns näst intill överallt. 

 

“Jag tror inte att du kommer att se mycket mer av gamification i privata vardagen, 

men du kommer se mycket mer av det på jobbet. Men jag tror att om man kollar på 

vad varumärken gör idag kommer det att utvecklas, men det är redan mycket idag. 

Kolla bara RunKeeper och hur de spelefierar, Facebook med check-ins och 

liknande. Det finns överallt. Lite mer tror jag nog men inte mycket i vardagen, på 

jobbet kan det utvecklas mer däremot” 

- Alexis Barnekow 
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7.3.3 Sammanfattning  

Om man jämför appliceringsbarhet av gamification i skolan mot marknadsföring är det stora 

skillnader. Som Malin nämner är marknadsföringsbranschen en bra plattform för 

experimenterande. Skolan bygger på en lång tradition med betygssytem som har arbetats 

fram. Det kan därför tänkas att det finns en mindre öppenhet för förändring av detta system än 

vad det gör i marknadsföring, där nya trender mer eller mindre kommer och går. 

Terese tar upp den här problematiken men menar ändå på att det sker en förändring inom den 

pedagogiska praktiken, där man bland annat försöker blanda in digitala medier i 

lärandeprocessen. 

 

Den tid varje elev förväntas gå i skolan kan betecknas som en långvarig process, medan en 

reklamkampanj inte nödvändigtvis behöver utspela sig över en längre period. Det är delvis 

den eventuellt kortvariga implementeringen av gamification som är genomförbar just inom 

marknadsföring som har gett upphov till utvecklingen av begreppet inom marknadsföring. 

 

7.4 Nackdelar 
Inom redogörandet för gamifications definition, användningsområden och framtid framställs 

de fördelar som gamification medför enligt informanterna. I det här avsnittet ska de 

potentiella nackdelar som framkommit i intervjuerna redogöras. 

 

Om gamification kan hjälpa till att motivera människor och även hitta vad som motiverar 

dem, kan det tänkas att gamification kan övergå i både medveten och omedveten 

manipulation. 

 

”Den psykologin, att hitta vad som motiverar folk tror jag absolut att man kan göra 

mer saker med[…] Det finns en stor skillnad mellan medveten manipulation och 

omedveten manipulation. Allt vi människor gör manipulerar allt annat. Om jag ler 

mot den som diskar manipulerar jag den personen som diskar. Det påverkar den 

personen.” 

- Oskar Henrikson 
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7.4.1 Gamification som manipulation 

	  
“Vanligtvis används begreppet manipulation som ett begrepp när man medvetet 

påverkar en person utan att säga det även fast vi påverkar varandra hela tiden.“ 

- Oskar Henrikson 

 

Ett exempel på eventuella nackdelar med gamification var risken att manipulera dess 

användare, att använda sig av gamification för att dölja ett bakomliggande syfte som inte 

redogörs. Som Oskar påpekar talar man vanligtvis om manipulation som en handling av 

uppsåt, men man kan även argumentera för uppkomsten av en omedveten manipulation. 

Oskar menar att beteendepsykologin kritiserats för att fungera som hunddressyr där man 

manipulerar hundar till ett särskilt beteende med hjälp av belöningar. Om man utgår ifrån 

Oskars definition av gamification som beteendepsykologi är samma kritik även befogad när 

man talar om gamification. Oskar besvarar den kritiken med att det finns en stor skillnad 

mellan mänsklig beteendepsykologi och hunddressyr som möjliggör en mer etisk användning 

av beteendepsykologi för oss människor som inte nödvändigtvis resulterar i manipulation, 

människans förmåga att kommunicera med ord. Genom att vara transparent med sitt syfte 

minskar risken för att användaren ska känna sig manipulerad. 

 

“Om folk väljer ut beteenden och hittar smarta feedbacksystem men döljer motivet 

eller hur de använt knepet kan det övergå till manipulation.” 

- Oskar Henrikson 

 

Oskar fortsätter med att ta upp problematiken med att gamification potentiellt kan användas 

till både negativ och positiv beteendeförändring. 

 

”Inom det offentliga intresserar man sig väldigt mycket för att uppmuntra vissa 

beteenden. Kan man uppmuntra vissa hälsosamma beteenden som exempelvis 

måttfullt drickande eller att låta bli cigaretter, hälsobeteenden eller 

skolprestationer? Ja, det kan nog uttnyttjas åt alla möjliga håll. Gamification 

handlar om att förstärka beteenden. Det kan handla om positiva eller negativa 
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beteenden som ska förstärkas.” 

- Oskar Henrikson 

 

 

Att vara transparent kan ses som en självklarhet ur ett icke kommersiellt syfte där målet ofta 

speglar den allmäna uppfattningen över vad som är ett positivt beteende. Det kan exempelvis 

handla om att uppmuntra beteenden som måttfullt drickande eller att sluta röka. 

 

Ur ett kommersiellt syfte som exempelvis Nike + skiljer sig däremot ofta syftet för 

användaren och företaget. För användaren av Nike + är syftet en positiv uppmuntran till ett 

särskilt beteende, i det här fallet ökad motion, medan det för företaget i själva verket kan vara 

ett sätt att skapa ett mervärde till försäljningen av Nikes produkter och skapa 

varumärkeslojalitet. 

7.5 Sammanfattning 
Att alla informanter uttalat jobbar med gamification kan ses som en anledning till att de 

potentiella nackdelar som gamification medför utgör en mindre del av uppsatsens insamlade 

empiri snarare än att nackdelar inte existerar. Manipulation, och till viss del motivation, kan 

dock i sin tur tänkas väcka fler nackdelar när man talar om hur det i sin implicita roll som 

verktyg avses tillämpas. 
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8. Slutsats och diskussion 

Uppsatsen syfte att klargöra för hur olika yrkesverksammas syn på gamification ser ut har 

gjorts genom en analys indelad i fyra delar, definition, exempel, framtid och nackdelar. 

Slutsatsen följer analysens uppdelning och ämnar lyfta fram och diskutera de resultat som 

framkommit av analysen utifrån uppsatsens frågeställningar och avsluta med en övergripande 

diskussion med förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Sammanfattning av frågeställningar 
Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen på Gamification mellan ett antal 

yrkesverksamma inom Gamification? 

 

En universell definition av gamification kan betraktas som viktigt för att begreppet ska kunna 

utvecklas i takt med fenomenet. De fem definitionerna av gamification som förekommer i 

uppsatsen visar hur gamification kan användas i olika syften, och att dess betydelse grundar 

sig inom det avsedda syftet. Utöver spel och spelmekanik som definition av begreppet kan 

man finna nyckelorden feedback, motivation och transparens som även dessa har varit 

centrala inom samtliga definitioner. 

 

Den definition av gamification som i teoriavsnittet betecknas som att använda speltänkande 

och spelmekanik för att engagera användare och lösa problem inom områden som inte är 

definierade som spel kan tolkas som en för simplistisk beskrivning av ett fenomen som 

bevisligen kan betyda mycket mer. Definitionen lämnar utrymme för en subjektiv tolkning, 

vilket illustreras i de intervjuerna där informanten upplever att gamification namnger de 

arbetsuppgifter som tidigare saknat ett eget ord. 

 

Gamification sammanfattar gamla teorier med ett nytt begrepp, men teorierna begreppet 

sammanfattar har dock visat att de skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Oskar med sin 

bakgrund inom psykologi menar exempelvis att det handlar om en pånyttfödelse för 

beteendepsykologin. Alexis menar att det är klassisk motivationsteori, medan Malin menar att 

gamification är en alternativ version av den pedagogiska usability-designen. Återigen kan 

man se hur dagens definition av gamification ger upphov till ett subjektivt meningstillförande 

till varför gamification existerar. Tittar man närmare på hur gamification implementeras i 

analysens exempel är likheterna större. Feedback är en av de främsta anledningarna till att 
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implementera gamification, både i kommersiella och icke kommersiella sammanhang. 

Samtliga exempel på informanternas egna arbete med gamifierade processer bygger på ett 

system där feedback sker både hos skapare och användare. Feedback är även en viktig 

komponent i de teorier som rör Inre och Yttre motivation såväl som Flow. 

 

Hur ser yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och 

marknadsföring på framtiden för Gamification och dess användningsområde? 

 

När man talar om framtiden för gamification är det viktigt att göra en distinktion mellan 

framtiden för gamification som ett begrepp och framtiden för det fenomen som gamification 

avser att beskriva, det vill säga att använda spelmekanik i andra sammanhang än spel. Att 

framtidsvisionen för gamification både som uttryck och fenomen enligt informanterna är 

positivt är tämligen självklart. Däremot råder det delade åsikter om utvecklingen av begreppet 

inom respektive yrkesperspektiv. Den pedagogiska implementeringen av gamification bygger 

ofta på ett långsiktigare perspektiv där hela läroprocessen ska förändras. 

Marknadsföringbranschen är mer kortvarig och utbytbar vilket innebär att riskerna är mindre, 

vilket i sin tur har lett till att gamification hunnit längst inom den kommersiella utvecklingen. 

Det innebär att vi som privatpersoner redan befinner oss i en era där gamifierad reklam 

förekommer regelbundet. Skolan, att döma av analysen, befinner sig fortfarande i 

utvecklingsstadiet och dess framtid är fortfarande oviss. Dock råder inga tvivel om att det 

finns en utvecklingspotential för gamification inom skolan och på arbetsplatsen. 

 

Vilka för- och nackdelar kan finnas med Gamification? 

 

De fördelar som gamification medför får anses ingå i de tidigare frågeställningarna. En 

potentiell nackdel med gamification som uppmärksammats i uppsatsen är risken för att det 

kan övergå till manipulation. Om avsikten med den gamifierade processen förblir dold, och 

gamification är ett verktyg för beteendeförändring som analysen tyder på, uppstår risken för 

att gamification blir ett verktyg för att manipulera snarare än att motivera.  

 

Gamifications vara eller icka vara får framtiden utvisa. Att det kommer utvecklas råder ingen 

tvekan om. Uppsatsen bidrar först och främst till att uppmärksamma begreppet och de olika 

användningsområdena för gamification idag. Kanske kan det vara en fingervisning i rätt 

riktning vad gäller en bredare förståelse för dess bakgrund, betydelse och framtid. 
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8.2 Övergripande diskussion 
Tidigare forskning inom gamification har ofta lagt en större vikt på hur gamification kan 

implementeras inom marknadsföring. Vid den ursprungliga sökningen efter informanter 

visade det sig att det fanns en bredare applicering av begreppet utöver marknadsföring. Det 

väckte intresset att utforska begreppet ur ett bredare perspektiv än det kommersiella område 

tidigare studier om gamification traditionellt behandlat.  

 

En fråga som har varit närvarande under studien är var man drar gränsen mellan att definiera 

ett särskilt ting som ett spel respektive gamification.  Om ett spel defineras utfrån dess 

mekanik är det lätt att dra slutsatsen att allt som är gamifierat automatiskt tilldelas de 

potentiella för- och nackdelar som är förknippat med spel. Det kan därför argumenteras för att 

gränsen mellan vad som är ett spel och inte börjar luckras upp.  

En nackdel som förekommer inom spel är att det finns människor som väljer att ta genvägar i 

spelet, att fuska. Det är en aspekt som inte delgivits något utrymme inom uppsatsens 

avgränsningar, men är intressant att diskuteras. Om gamification använder sig av 

spelmekaniker för att skapa en spellik upplevelse så kan det tänkas att även gamifierade 

processer kan komma att bli utsatta för fusk. Ett exempel på detta är att det inte finns något 

som kan stoppa en person från att sätta sig i en bil med sin Nike + app och fuska sig till 

toppen av en utmaning. Det bygger därför mycket på att spelare och människor är ärliga för 

att den gamifierade processen ska få sitt tänkta syfte. Detta är något som kan bli problematiskt 

i skolan och därför bör tas i beaktande då det ställer också större krav på de som utvecklar 

dessa processer för skolan.  

 

Om gamification får leva kvar som det lättillgängliga verktyg det är idag, sätt poäng på något 

så har det skapats en gamifierad process, är ovisst. Förmodligen krävs en utveckling där ett 

större djup ges till designen och där de psykologiska fördelarna som flow och motivation ges 

utrymme som det främsta syftet med gamification. Om poängen och emblem förväxlas som 

det huvudsakliga syftet med gamification uppstår risken för att allt blir en tävling där fusk 

jämställs med skicklighet och strävan efter yttre belöningar överordnar de inre.  Generation Y 

har växt upp med ständiga tekniska innovationer och ställer högre krav på nya innovationer än 

tidigare generationer. Att gamification är starkt förknippat med de tekniska innovationerna 

som exempelvis smartphones är ingen slump utan snarare en naturlig utveckling. Trots att 

teorin om gamification i sig inte visat sig vara innovativ utan till stor del grundar sig i tidigare 

teorier så är dagens tekniker för appliceringen av dessa teorier det innovativa och det som 

drivit utvecklingen framåt. I takt med att spel blir en större del i vår vardag så kommer 
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gamifications naturliga plats i samhället utvecklas parallelt med teknologiska innovationer 

och spelmediet.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Genom att utgå från ett användarperspektiv, förslagsvis fokusgrupper, kan man eventuellt 

besvara hur användare upplever syftet med gamification och om teorier som exempelvis flow 

stämmer överens med användarens upplevna tillstånd när de spelar spel.  

Uppsatsen öppnar även upp för en fördjupning inom en del av de områden som berörts. 

Kvantitativa studier som exempelvis berör hur elever upplever gamification i skolan, den 

sociala aspekten av gamification, eller relationen mellan spel och nöje. Kan allting vara kul? 	  
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