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Denna studie behandlar Gamification (Spelifiering), ett begrepp som definieras som använ-

dandet av spelelement i en icke-spels kontext för att främja motivation och användarengage-

mang. Mer specifikt behandlar uppsatsen Enterprise Gamification som handlar om att appli-

cera Spelifiering i organisationers affärsprocesser. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

de fallgropar som möjligtvis kan fungera som en förklaring till varför organisationer miss-

lyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser. Studien består av en litteraturgenomgång som 

ger en grundlig förklaring av konceptet Spelifiering samt ett teoretiskt ramverk som består av 

en del utmaningar som är förenade med Spelifiering. Vi tillämpar en kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer som baseras på det teoretiska ramverket. I slutsatserna påstår 

vi att Spelifiering framförallt misslyckas på grund av användandet av felaktiga motivatorer, 

utebliven utvärdering och att hänsyn till företagskulturen ej tas i beaktande.   
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1 Inledning 

Under senare år har andelen individer som spelar elektroniska spel stadigt ökat världen över 

och en bidragande faktor anses vara den starka utvecklingen inom mobilspel (Big Fish, 2016). 

Många företag har inte varit sena med att försöka kapitalisera på denna trend genom att appli-

cera diverse spelelement i sina produkter och tjänster (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). Me-

toden har kommit att kallas för Gamification. År 2013 toppade Gamification Gartners hype 

cycle, där teknologier med höga förväntningar listas (Gartner Hype Cycle, 2013). 

 

Dale (2014) presenterar även statistik som visar på hur marknaden kommer att allokera $2.8 

miljarder till projekt relaterade till Gamification (Dale, 2014). Gamification innebär att ele-

ment inom speldesign implementeras i en icke-spels kontext för att främja motivation och 

user engagement (Deterding et al. 2011; Domínguez et al, 2013; Hamari, Koivisto, & Sarsa, 

2014; Zichermann & Cunningham, 2011). 

 

Darejeh och Salim (2016) definierar user engagement (vilket vi fortsättningsvis kommer att 

benämna som användarengagemang) som tidsperioden en individ investerar i en programvara, 

mängden information som matas in och förbrukas av en individ (Darejeh & Salim, 2016). På 

liknande sätt definierar Zichermann och Cunningham användarengagemang, dock argumente-

rar de för att begreppet även innefattar relationen mellan en konsument och en produkt eller 

tjänst (Zichermann & Cunningham, 2011). 

 

Dale (2014) hävdar att det finns två kategorier av Gamification, Social- och Enterprise Gami-

fication. Social Gamification syftar till de applikationer vars målgrupp är externa intressenter 

som existerar utanför en organisation (Dale, 2014). Dale (2014) menar att Enterprise Gamifi-

cation syftar till när Gamification används som strategi inom organisationer för att öka moti-

vation eller förändra specifika beteenden. Vidare argumenterar Ruhi (2015) för att Enterprise 

Gamification innebär att principer av spelelement appliceras i affärsprocesser med syftet att 

motivera anställda till att hjälpa en organisation att bland annat identifiera förbättringsmöjlig-

heter, öka innovation och produktivitet. Vidare kan en process definieras som följder av akti-

viteter som genomförs för att utföra en specifik uppgift. När processens syfte är att uppnå en 

verksamhetsrelaterad målsättning benämns processen som en affärsprocess (Becker, 2003). 

 

Darejeh och Salim (2016) presenterar olika användningsområden där Gamification tillämpas. 

Bland annat så används Gamification inom Human Resources, för att öka personalens moti-

vation, engagemang och arbetsprestationer. Gamification är även vanligt inom hälsa och sjuk-
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vård, där målet exempelvis kan vara att öka fysisk aktivitet och främja en hälsosammare livs-

stil. Det är även vanligt att tillämpa Gamification i utbildningssyfte, exempelvis för att främja 

inlärning av matematik. Syftet är göra inlärningsprocessen roligare och mer motiverande 

(Darejeh och Salim, 2016).  

 

Grunderna för forskningen och de fundamentala principerna kring Gamification baseras på 

det som kallas game design theory och är de olika principer som används för att skapa vanliga 

dator- och tv-spel (Mora et al, 2015). Det finns dock en viktig distinktion; vanliga spel foku-

serar till att skapa en känsla av njutning hos användaren medans Gamifications primära syfte 

är att skapa användarengagemang och motivation (Shell, 2008 & Mora et al., 2015). För att 

särskilja de olika begreppen i denna uppsats kommer vi hädanefter att hänvisa till Enterprise 

Gamification som Spelifiering. 
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1.1  Problemområde 

Fler och fler organisationer tillämpar Spelifiering (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014) och på 

den globala marknaden har antalet organisationer som på ett eller annat sätt använder sig av 

Spelifiering ökat, enligt Statista var marknaden för Spelifiering år 2015 värderad till $1.65 

miljarder dollar, vilken förutspås att stiga till $11.1 miljarder dollar år 2020 (Statista, 2015). 

 

Många studier genomförs även inom forskningsfältet för Spelifiering. Mora et al (2015) pre-

senterar statistik angående ökningen av akademiska studier publicerade mellan åren 2011 och 

2014. Enligt Mora et al (2015) har det under dessa år skett en ökning om 700% av publicerade 

artiklar relaterat till Spelifiering. På liknande sätt beskriver Dale (2014) , att från och med 

2014 kommer ca. 1400 olika globala organisationer att applicera Spelifieringi deras affärspro-

cesser, applikationer och system inom organisationen för att bl.a. främja produktivitet, hälso-

sammare arbetsplatser, samt höja arbetsprestationen hos anställda (Dale, 2014). Med detta 

sagt, finns det även andra som påstår att Spelifiering är uppfunnet av konsulter i ett försök att 

fånga upp de häftiga och förtrollande momenten i videospel, och applicera dem i den gråa och 

tråkiga tillvaron som i stora drag överskuggar näringslivet (O'Donnell, 2014; Dale, 2014).  

 

En stor del av den forskning som denna uppsats utgår från använder en rapport från Gartner 

som utgångspunkt i sin problemformulering. Gartners förutsåg att från och med 2014 kommer 

ca. 80 % av alla företag som använder spelifierade företagsapplikationer att misslyckas med 

att uppnå uppsatta målsättningar och detta primärt på grund av undermålig design (Dale, 

2014; Kumar 2013; Hamari, 2013; Mora et al., 2015; Ruhi, 2015).  

 

Primärt fokuserar forskningen på olika framgångsfaktorer för hur organisationer bör gå till-

väga för att skapa en väl utformad design av Spelifiering (Hamari, 2013; Mora et al. 2015; 

Zichermann & Cunningham 2011; Gears & Braun 2013; Deterding et al., 2011; Shell, 2008). 

Däremot fokuserar endast en liten del av forskningen på faktorer som ligger till grund för dess 

misslyckande (Dale, 2014; Ruhi, 2015; Kumar, 2013). 

 

Kunskapsbidraget för denna uppsats blir därmed att undersöka de fallgropar som är förenade 

med Spelifiering samt att bidra med ny kunskap som inte berörts av tidigare forskning och 

som kan tänkas ligga till grund för: 

 

Varför misslyckas organisationer med att uppnå uppsatta målsättningar när de spelifierar 

sina affärsprocesser?  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera de olika fallgropar som beskriver varför 

organisationer misslyckas med att uppnå uppsatta målsättningar, när de spelifierar sina affärs-

processer. Samt bidra med nya kunskap om fallgropar som inte behandlats av tidigare forsk-

ning.  

 

 

1.3 Avgränsningar  

Vår studie kommer primärt att studera det som inom forskningen kallas för Enterprise Gamifi-

cation och således berörs inte Social Gamification (Se distinktion i 1. Inledning). Vi avgränsar 

oss även till de olika fallgropar som ligger till grund för vårt teoretiska ramverk (Kunskaps-

brist, Undermålig planering, Felaktiga motivatorer och Utebliven utvärdering). Dessa fallgro-

par har identifierats primärt via Dale (2014), Ruhi (2015) och till viss del Kumar (2013) och 

Zichermann & Cunningham (2011).  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Bakgrund 

Spelifiering som term är ett relativt nytt begrepp, däremot har själva konceptet att använda 

spelelement för att öka engagemang och lösa problem enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) existerat under en längre tid. Exempelvis har militären använt sig av olika simulatorer 

och spel i träningssyfte i flera sekler (Zichermann & Cunningham, 2011). På senare år handlar 

dock Spelifiering om att applicera spelelement i en kontext som vanligtvis inte relateras till 

spel (Deterding et al., 2011; Domínguez et al., 2013; Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014; 

Zichermann & Cunningham, 2011).  

 

Genom att applicera spelelement - även kallat spelmekanismer i en kontext som vanligtvis 

inte är särskilt tilltalande, görs ett försök att dra nytta av de positiva attityder som individer 

oftast associerar med spel, för att på så vis motivera individer att bli mer engagerade (Hall et 

al., 2013). Spelmekanismer kan beskrivas som olika artefakter och är vanligt förekommande i 

spelsammanhang (Zichermann & Cunningham, 2011). En mer ingående förklaring kring olika 

exempel på spelmekanismer och dess innebörd definieras i nästkommande kapitel. 

2.1.1 Motivation 

För att bilda sig en förståelse för hur människor motiveras genom Spelifiering, är det nödvän-

digt att förstå de grundläggande psykologiska aspekterna som är relaterade till motivation. 

Forskare inom främst psykologi har under många år delat upp motivation i två grupper: inre 

(intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation (Zichermann & Cunningham, 2011). Den inre moti-

vationen syftar till att beskriva de drivkrafter som härstammar från en individs inre jag, akti-

viteter som en individ anser vara intressanta eller roliga, drivkrafter som inte nödvändigtvis 

baseras på yttre faktorer (Singh, 2016). Den yttre motivationen syftar till att beskriva de driv-

krafter som primärt baseras på vår omgivning, exempelvis yttre påtryckningar likt verbal 

feedback eller monetära belöningar (Singh, 2016). Vidare påstår Mekler et al., (2017) att både 

inre och yttre motivation bidrar till att öka en individs generella prestationsnivå. Det är dock 

den inre motivationen som oftast har associerats med ökad drivkraft och mentalt välmående, 

men även förstärkt kreativt tänkande och inlärningsförmåga (Mekler et al., 2017).  

 

Det har förts många diskussioner angående vilken av den inre eller yttre motivationen som 

bör prioriteras i en Spelifieringsrelaterad kontext, de flesta forskare argumenterar dock för att 

det är den inre motivationen som är av störst betydelse (Mekler et al., 2017; Singh, 2016).  

Zichermann & Cunningham (2011) hävdar likväl att detta inte alltid måste vara fallet, utan ar-

gumenterar för att en individ kan upptäcka en inre drivkraft tack vare yttre motivation. Ett ex-

empel på detta är personer som vill gå ner i vikt. Den inre motivationen att gå ner i vikt finns 
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där, men själva utförandet fallerar på olika grunder. Enligt Zichermann och Cunningham 

(2011) kan problemet grunda sig i att det saknas ett strukturerat belöningssystem som ger till-

räckligt med incitament för att bevara motivationsnivån. Med andra ord kan yttre motivationer 

fungera som katalysator för att attrahera de inre drivkrafterna (Zichermann & Cunningham, 

2011). 

 

 

2.1.2  Spelmekanismer 

Darejeh & Salim, skriver i sin artikel, Gamification Solutions to Enhance Software User En-

gagement—A Systematic Review, att spelmekanismernas huvuduppgift är att skapa och bibe-

hålla motivation, genom att uppmuntra och engagera användaren till att uppnå en lustfylld 

känsla. De definierar de olika spelmekanismerna som olika grundstenar för en Spelifierad de-

sign, vilket innebär att beståndsdelar från video- och datorspel appliceras i en kontext som 

inte relateras med spel (Darejeh & Salim, 2016). Däremot menar Dale (2014) att ett vanligt 

misstag är att organisationer oftast applicerar spelmekanismer utan vidare eftertanke. Dale 

(2014) argumenterar istället att Spelifiering är mycket mer komplext än spelmekanismerna i 

sig och att Spelifiering bygger på grunderna för mänsklig psykologi och beteendevetenskap, 

där tre huvudfaktorer är centrala och är följande: Motivation, begåvningsnivå och triggers.  

 

Dessa tre faktorer måste finnas med för att förmågan att förändra ett beteende ska vara möj-

ligt, dock är begåvningsnivå och motivation avvägningar. Med avvägningar menas att attribu-

ten tar ut varandra, har en individ exempelvis låg begåvningsnivå, krävs det en högre andel 

motivation. Lider en individ istället av motivationssvårigheter, bör förändring av beteende ske 

i mindre steg (Dale, 2014). På liknande sätt argumenterar Zichermann & Cunningham (2011) 

för att Spelifiering är ett komplext ämne. Lyckad Spelifiering handlar mer om att på ett psy-

kologiskt plan förstå vad slutanvändarna motiveras av än att bara addera olika spelmekan-

ismer i en Spelifierad design och kalla det för Spelifiering (Zichermann & Cunningham, 

2011). 

 

Däremot är spelmekanismerna fortfarande en central och viktig del i Spelifiering eftersom att 

det utgör själva grunden för vad en Spelifierad design innebär (Zichermann & Cunningham, 

2011). Nedan följer olika exempel på spelmekanismer.  

 

 

 

  



Enterprise Gamification och dess utmaningar  Åhlström, Sundin och Sörvik Swärd 

 

– 7 – 

 

2.1.2.1 Uppdragsrelaterande spelmekanismer 
 

Utmaningar (Challenges) - kan beskrivas som utmaningar och syftar till att skapa intresse för 

användaren. Idéen bygger på att användaren ständigt ska ha tillgång till nya utmaningar, och 

något att åstadkomma inom spelprocessen. Det är viktigt att anpassa utmaningarna utefter an-

vändarens olika färdigheter och kunskapsnivåer, vilket är fundamentalt mer framgångsrikt en-

ligt Zichermann och Cunningham (2011). 

 

2.1.2.2 Statusrelaterade spelmekanismer 
 

Detta är spelmekanismer som exempelvis utmärkelser (badges) och rankinglistor (leader-

boards) och är de mekanismer som beskriver en spelares status i en Spelifierad kontext.  

Status definieras som den relativa positionen av en individ i relation till andra individer 

(Zichermann & Cunningham, 2011). Dessa spelmekanismer kännetecknas av möjligheten att 

placera sig högre eller lägre upp i ett definierat rankingsystem, där en individs placering är 

prestationsbaserad, nedan följer en mer detaljerad förklaring av de två olika statusrelaterade 

spelmekanismer (Zichermann & Cunningham, 2011).  

 

Utmärkelser (Badges) -  kan liknas med de gradsystem som används inom polisen och militä-

ren och kan på svenska översättas till emblem eller medalj. Hamari (2013) definierar badges 

som en belöning som inte uppfyller något egentligt syfte men består av två komponenter:  En 

symbol som är de visuella eller textuella representationerna av en utmärkelse och det andra är 

själva belöningen och är det syfte som en spelare har uppfyllt för att nå denna prestation (Ha-

mari, 2013). 

 

Rankinglistor (Leaderboards) - fungerar som ett mätinstrument som baseras på individens pre-

station i ett givet spel (Zichermann & Cunningham, 2011). Prestationen visas ofta på en lista 

där individen jämförs med andra individer (Hamari, 2013).  

 

2.1.2.3 Progressionsrelaterade Spelmekanismer 
 

Olika typer av poäng är ständigt förekommande inom Spelifiering. Exempel på dessa är Erfa-

renhetspoäng eller Färdighetspoäng (Zichermann & Cunningham, 2011). 

 

Poäng - är en del i en progressionsprocess som är till för att uppnå användarens mål. Det är 

vanligt inom spelvärlden med progressionsmätare, som samlar ihop poäng på en skala. Dessa 

mätare är till för att användaren ska kunna hålla reda på sin utveckling, samt ge användaren en 

chans att se de redan utsatta målen och vad som krävs för att nå dem. 
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Nivåer (Levels) - Indikerar din nivå inom progressionen, vilket är ett räknesätt för uppnådd 

nivå beroende på hur många poäng du har. Levels börjar oftast på ett och kan sträcka sig tu-

sentals nivåer om inget maxantal applicerats. Levels och poäng har en tydlig koppling till Le-

aderboards, där det oftast är levels eller poäng som indikerar användarens plats på rankingen 

(Zichermann & Cunningham, 2011). 
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2.1.3 Spelartyper  

Ett misstag som ofta begås är enligt Dale (2014) att fokus ofta koncentreras kring de olika 

spelmekanismerna istället för systemets slutanvändare. En lyckad Spelifierad design bör en-

ligt Dale (2014) därmed vara user-centric istället för mechanism-centric. User-centered de-

sign är en utvecklingsfilosofi där slutanvändarens behov, önskemål och begränsningar står i 

fokus under alla faser i utvecklingsprocessen (Dale, 2014). De olika användarna identifieras 

främst inom Spelifiering genom Zichermann & Cunningham (2011) ramverk som beskriver 

vilka personlighetsdrag som definierar en specifik spelartyp. Ramverket och hur de olika 

spelartypernas drivkrafter skiljer sig åt illustreras i figur 2.4.1. Nedan: 

 

Figur 2.4:1. Spelartyper 

 
Källa: Zichermann & Cunningham (2011) s.22 

• Explorers - Spelartypen Explorer, vilken på svenska kan översättas till utforskare, be-

skrivs som en nyfiken individ som inte drar sig från att ge sig ut i världen för att ut-

forska det oupptäckta. Huvudmålet för denna spelartyp kretsar kring själva erfaren-

heten av upplevelsen.  

• Achievers - Spelartypen Achievers syftar på tävlingsinriktade individer som drivs av 

att åstadkomma resultat. Personer som faller under denna kategori tenderar att till-

fredsställas.  

• Socializers - Spelartypen Socializers är den mest förekommande spelartypen, vilken 

syftar på de individer som drivs av social interaktion.  

• Killers - Spelartypen Killers är den minst förekommande spelartypen. Dessa individer 

drivs likt Achievers av önskan att vinna. Skillnaden är att det inte är tillräckligt för 

dessa individer att vinna, utan så många som möjligt ska beskåda vinsten samtidigt 

som de drivs av att bemötas med respekt.  
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2.2 Fallgropar med Spelifiering 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den litteratur som beskriver de olika fallgropar som 

vi har identifierat. Som tidigare nämnts fokuserar litteraturen till stor del på vad som utgör en 

väl utformad Spelifierings-design (Hamari, 2013; Mora et al. 2015; Zichermann & Cunning-

ham 2011; Gears & Braun 2013; Deterding et al., 2011; Shell, 2008), men bara en liten del av 

litteraturen kring Enterprise Gamification identifierar vad som faktiskt går fel när organisat-

ioner Spelifierar sina affärsprocesser. Denna del utgår utifrån fem olika kategorier som ligger 

till grund för det teoretiska ramverket i uppsatsen. Det teoretiska ramverket baseras främst på 

Dale (2014), Ruhi (2015) och till viss del Kumar (2013). De kategorier som utgör det teore-

tiska ramverket är följande: Kunskapsbrist, Utebliven utvärdering, Undermålig planering, 

Felaktiga motivatorer. 

2.2.1 Kunskapsbrist 

Dale (2014) hävdar att organisationer ofta missuppfattar själva konceptet med Enterprise 

Gamification. Att det finns en tro att om de implementerar olika spelmekanismer (exempelvis 

Badges, Leaderboards eller Points) i sina affärsprocesser, kommer deras anställda helt plöts-

ligt bli mer motiverade till att utföra sina dagliga arbetsuppgifter (Dale, 2014). 

 

Dale (2014) pekar istället på att Spelifiering är ett komplext ämne. Konceptet handlar mycket 

mer om att stimulera olika drivkrafter för att på så vis öka motivationen hos de anställda. Med 

detta hävdar Dale (2014) att Spelifiering vilar på de fundamentala principerna för mänsklig 

psykologi och beteendevetenskap. Dessa principer är en individs Motivation, begåvningsnivå 

och triggers (se grundläggande förklaring i 2.3 spelmekanismer).  

 

Dale (2014) pekar på att en förekommande fallgrop är att hänsyn till företagskulturen inte tas i 

beaktning. Framförallt är det strukturella motsättningar mot förändring som riskerar att 

hämma det fria flödet av kunskap och expertis (Dale, 2014). Vidare hävdar Dale (2014) att en 

stängd företagskultur som inte är öppen till förändring gör det problematiskt att genomföra 

förbättringar av organisationens affärsprocesser.  

 

Kumar (2013) beskriver även till viss mån olika fallgropar med Spelifiering, dock identifierar 

författaren primärt olika best practices över hur organisationer bör gå tillväga för att skapa en 

så lyckad Spelifierad design som möjligt. Författaren pekar bland annat på att det är viktigt 

för förändringsaktörerna att ha god kunskap om målgruppens olika arbetsprocesser och att 

detta är någonting som företag tenderar att missa. Med detta hävdar Kumar (2013) att om för-

ändringsaktören inte har god kunskap om hur målgruppen arbetar i dagsläget, riskerar Spelifi-

eringsrelaterade projekt att misslyckas med att möta uppsatta målsättningar.  
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Vidare hävdar Ruhi (2015) att det är viktigt att bilda sig en förståelse om den interna kompe-

tensen hos den organisation som ska förändras. Slutsatserna som presenteras i denna artikel 

visar på att organisationer tenderar att överskatta sin interna kompetens. Med detta menas att 

företagen tror att kompetensen inom organisationen är tillräcklig och således är hjälp från ex-

terna aktörer överflödigt. Ruhi (2015) hävdar dock att organisationer bör ingå vissa samar-

beten med externa parter, som har mer erfarenhet och spetskompetens inom området Spelifie-

ring. Detta kan exempelvis vara olika managementkonsulter som specifikt ägnar sig åt Spelifi-

ering eller andra leverantörer av olika slag som har tidigare erfarenhet inom området (Ruhi, 

2015). 

 

En annan fallgrop är att organisationer oftast saknar stödfunktioner under implementationen 

av Spelifiering. Oftast fokuserar de som implementerar en Spelifierad design i en organisat-

ionsrelaterad kontext på de tekniska aspekterna. Enligt både Dale (2014), Zichermann & Cun-

ningham (2011) är de tekniska aspekterna bara en liten del av Spelifiering, och fokus bör där-

för ligga i att stödja och förstå individerna som är involverade i Spelifierings-processen (Dale, 

2014; Zichermann & Cunningham, 2011).  

2.2.2 Undermålig planering 

Kumar (2013) beskriver som tidigare nämnts främst olika branschstandarder som fungerar 

som förklaring till hur en god Spelifierad design bör se ut. Kumar (2013) pekar på att organi-

sationer tenderar att brista redan i planeringsfasen. Enligt Kumar (2013) är det därför viktigt 

att redan i planeringsstadiet på ett eller annat sätt försöka analysera slutanvändarna och identi-

fiera dess behov. Kumar (2013) utvecklar sitt resonemang och understryker vikten av att be-

akta de olika roller som definierar slutanvändarna. En grupp av individer består generellt sett 

av olika personlighetstyper vilka enligt Kumar (2013) problematiserar kartläggningen av slu-

tanvändarna. Därav är det enligt Kumar (2013) av stor vikt att förstå vad som driver de olika 

individerna beroende på vilken spelartyp de är och därefter anpassa utformandet av Spelifie-

ringen (Se spelartyper 2.1.3). 

 

Sedan är det även viktigt att förstå uppdraget med vad organisationer vill åstadkomma med 

sin Spelifiering. För att göra detta är det enligt Kumar (2013) nödvändigt att analysera det rå-

dande affärsscenariot för att sedan identifiera och kartlägga vad det är organisationen vill 

åstadkomma, vilka målsättningar som skall uppnås med Spelifieringen. Kumar (2013) beskri-

ver även att det är viktigt att förstå mänsklig motivation, eftersom att Spelifiering handlar om 

att motivera individer till att skapa användarengagemang (Kumar, 2013). 
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2.2.3 Felaktiga motivatorer 

Dale (2014) argumenterar för att organisationer ofta fokuserar på fel typ av motivatorer vilket 

kan leda till att oönskade beteenden främjas. Dale (2014) hävdar att användandet av yttre mo-

tivatorer (Se 2.1.1) inte leder till långsiktiga beteendeförändringar. De yttre motivatorerna kan 

exempelvis vara olika belöningssystem som ger användaren möjlighet att vinna materiella be-

löningar beroende på dess prestation i det Spelifierade systemet. Sådana materiella belöningar 

kan då exempelvis vara i form av pengar eller att en individ samlar ihop poäng för att vinna 

ett fysiskt pris.  

 

Enligt Dale (2014) så är dessa belöningar bara någonting som kan förändra beteenden över en 

kort tid. För om en person bara utför en specifik uppgift för att tjäna ihop till ett pris eller att 

vinna pengar. Kommer då individen sedan avsky detta när den vunnit priset och inte se någon 

mening med att fortsätta utföra denna uppgift om hen inte vinner något materiellt på det 

(Dale, 2014). 

2.2.4 Utebliven utvärdering 

Ruhi (2015) beskriver även en annan brist som sker under själva implementationen av Spelifi-

ering. Detta är att det ofta finns avsaknad av en kontinuerlig och visuell återkoppling till per-

sonalen. Oftast återkopplar endast företaget till personalen via diverse rapporter som persona-

len ändå inte kommer att läsa. Organisationer brister ofta i att få personalen att inse dess in-

verkan av deras beteende i det Spelifierade systemet. Istället så menar Ruhi (2015) att organi-

sationer bör jobba mer med visuellt ledarskap så att ledningen blir mer synliga för använda-

ren. Ledningen kan således kommunicera personligen med de anställda och beskriva i klar-

språk hur deras beteenden i det Spelifierade systemet påverkar företaget i helhet.  

 

En annan fallgrop är att organisationer ofta inte vet hur de ska mäta resultatet av det Spelifie-

rade systemet. För att veta och förstå effekten av resultatet och det som implementeras är det 

viktigt att veta hur detta ska mätas och utvärderas. Detta förutsätter att förändringen är imple-

menterad och att tydliga nyckeltal är definierade. Det förutsätter då att organisationen definie-

rat vilka metoder som ska användas för att mäta dessa nyckeltal och att de ofta inte vet hur 

(Ruhi, 2015). När man implementerar Spelifiering i organisationers affärsprocesser, mäts ofta 

värden som är annorlunda från traditionella nyckeltal som exempelvis kan vara finansiella.  

 

Som ett exempel på vad detta kan vara så beskriver Aparicio et al., (2012) i artikeln Analysis 

and application of gamification, om hur organisationer kan gå tillväga för att analysera och 

utvärdera en Spelifierad process. Här föreslår författarna en metod för att mäta och analysera 

effektiviteten av en Spelifierad process. Detta innefattar bland annat mätetal som underhåll-

ning (fun), kvalitet (quality), tillfredsställelse (satisfaction). Utvärderingen kan bestå av enkä-

ter som förklarar de applicerade spelmekanismerna: vad i den Spelifierade processen som 

uppfattas underhållande, tillfredsställande samt kvalitén på processen. Metoden kan ses som 
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ett lämpligt ramverk att förhålla sig till, när organisationer ska utvärdera Spelifierings- proces-

sen (Aparicio et al., 2012).  
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vår metodik för att samla in, bearbeta och analysera vårt empiriska 

underlag som ligger till grund för undersökningen. Vi beskriver i detaljerad form vilken forsk-

ningsansats vi valt, hur vi utformat vår intervjuguide, vilket urval av respondenter som ingår i 

studien och hur den genomförts. Vidare diskuterar vi validitet, etik och kritik i den metodolo-

giska ansatsen. Avslutningsvis tar vi upp tillvägagångssättet för våra litteraturstudier.  

3.1 Den kvalitativa intervjun 

Vår kvalitativa ansats består av personliga intervjuer. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig en 

kvalitativ ansats bra när avsikten är att skapa klarhet för vad innebörden av olika begrepp och 

fenomen kan betyda (Jacobsen, 2002). Det primära målet med denna ansats är att tolka och 

förstå respondenternas yttranden. Vår frågeställning utgår från ett problemområde som base-

ras på att en stor andel av organisationer misslyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser på 

grund av undermålig design (Se 1.1 problemformulering). Eftersom att vi inte riktigt vet vad 

resultatet kommer att visa kan vi relatera detta till det Jacobsen beskriver att om det under-

sökta ämnet är förenat med en viss grad av oklarhet, bör en kvalitativ metod användas i ett 

försök få fram en mer nyanserad bild av den empiriska verkligheten (Jacobsen, 2002). 

 

Vi valde att ställa relativt öppna frågor eftersom att vi inte ville riskera att tappa viktig in-

formation längs vägen. Beroende på vad respondenterna svarade ställde vi även följdfrågor 

och lät respondenten ta sig tid att tänka och formulera sig.  

 

Våra intervjuer baseras på vårt teoretiska ramverk (Se 2.2 Fallgropar och 3.2 Intervjuguide) 

där intervjuguiden följer ett standardiserat mått. Däremot som tidigare tagits upp i problem-

området finns det inte så mycket forskning om vad varför organisationer misslyckas med 

Spelifiering, forskningen fokuserar främst på vad det är som lyckas och vad som utgör en god 

Spelifierad design. Jacobsen beskriver att en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade in-

tervjuer lämpar sig bra när undersökarna inte riktigt vet vad de kommer ut för svar av respon-

denterna (Jacobsen, 2002). Vi valde därför att skapa en intervjuguide som har specifika frågor 

som utgår från de fallgropar som vi identifierat via teorin (Ruhi, 2015; Dale, 2014; Kumar, 

2013). Däremot består även intervjuguiden av mer öppna och generella frågor där responden-

ten själv fick prata fritt om exempelvis vilka vanliga fallgropar respondenten har erfarenhet av 

när det kommer till Spelifiering. Utefter vad respondenten svarade så ställde vi även följdfrå-

gor som var relevanta och specifika för deras olika yttranden. 
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Intervjuerna är genomförda i form av öppna individuella intervjuer. Dessa kännetecknas av att 

vi tillsammans med de enskilda respondenterna samtalar som i en vanlig dialog fast över tele-

fon då respondenterna befann sig på annan ort (Jacobsen, 2002). De olika respondenterna har 

olika erfarenheter inom Spelifiering och skiljer sig även åldersmässigt. Därmed anser vi att 

våra respondenter kan beskrivas som en heterogen grupp vilket bidrar till en bättre spridning 

av resultatet.  
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3.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden utgår från vårt teoretiska ramverk som innefattar de olika fallgropar som vi 

identifierat via teorin och främst av Dale (2014), Ruhi (2015) och till viss del Kumar (2013) 

samt Zichermann & Cunningham (2011). Nedan illustreras intervjuguiden: 

 

Tabell 3.2:1. Intervjuguide 

Fallgropar Frågor 

Kunskapsbrist • Hur viktigt anser ni att det är att ha god 

kunskap om företagskulturen? Varför? 

• Hur viktigt anser du att det är att ha god 

kunskap om målgruppens arbetsproces-

ser?  

• Vad är problematiskt med att förändra be-

teenden genom Gamification?  

• Hur bör man enligt dig resonera kring de-

sign av Spelifierade system? 

Undermålig planering • Vad är det viktigaste att tänka på när man 

planerar ett Spelifierings-projekt?  

• Hur bör man resonera kring utformandet av 

målsättningar?  

• Hur resonerar ni kring analysen av slutan-

vändarnas personlighetstyper?  

Felaktiga motivatorer • Hur bör man resonera kring utformandet av 

ett belöningssystem?  

• Vad är det viktigaste man bör tänka på? 

Utebliven utvärdering • Hur bör man enligt dig resonera kring ana-

lys/utvärdering av Spelifieringsrelaterade 

projekt? 

 

Källa: Egen tabell  
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3.3 Urval och respondenter 

Det är enligt Jacobsen (2002) viktigt att skaffa sig en överblick över vilka respondenter som 

bör delta i ens undersökning (Jacobsen, 2002). Det vi kom fram till var att populationen som 

vi är intresserade av var de individer som har någon form av erfarenhet av att Spelifiera af-

färsprocesser.  

 

Vi diskuterade internt och sökte runt på internet och andra informationskällor för att hitta ett 

bra urval för vår undersökning. Det slutade med att vi fick ett tips av en person att LinkedIn är 

ett bra sätt att leta efter individer då det är möjligt att söka efter specifika kompetenser. Vi an-

vände därför sökord så som “Gamification”, “Enterprise Gamification”, “Spelifiering” och 

“Gamification design” i jakt på respondenter.  

 

När en undersökning skall genomföras är det enligt Jacobsen viktigt att sätta upp olika krite-

rier för de personer som önskas intervjuas (Jacobsen, 2002). Vi satte upp följande kriterier: 

(1) Respondenterna ska ha varit verksamma i någon form av Spelifieringsrelaterat projekt. (2) 

Respondenterna ska ha erfarenhet inom det område som vi beskriver som Enterprise Gamifi-

cation.  

 

Det visade sig vara ganska svårt att hitta respondenter med den specifika kompetensen i Sve-

rige och av de olika personer vi kontaktade hade majoriteten fullbokade kalendrar. Detta fak-

tum påverkade antalet respondenter i negativ bemärkelse, en diskussion kring detta förs i ka-

pitel 3.6 validitet i undersökningen.  

 

Vid valet av respondenter har vi inte tagit hänsyn till kön eftersom att det vi inte finner det re-

levant för undersökningen av forskningsfrågan. Det vi däremot har tagit i beaktande är hur 

lång erfarenhet en respondent har av Spelifiering. Eftersom att detta enligt Jacobsen ger en re-

spondent mer validitet (Jacobsen, 2002). 

Nedan följer en tabell som beskriver benämning av respondent, befattning, erfarenhet och i 

vilken bransch respondenterna är eller har varit verksamma i. 
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Tabell 3.3:1. Respondenter 

 

Källa: Egen tabell 

 

Samtliga respondenter jobbar som konsulter inom olika branscher, men har på ett eller annat 

sätt arbetat med Spelifiering av affärsprocesser. Anledningen till att vi valde konsulter var för 

att det var svårt att hitta personer som hade en fast position inom ett företag som enbart arbe-

tar med Spelifiering.  

 

Benämning Befattning Erfarenhet (år) Företagsbransch 

Respondent 1 (R1) Konsult inom telekom-

munikation och know-

ledge management 

1 Telecom 

Respondent 2 (R2) Konsult inom Försälj-

ning och- marknad 

och dagligvaruhandel  

2 Försäljning och- mark-

nad och 

Dagligvaruhandel 

Respondent 3 (R3) Konsult inom Försälj-

ning och- marknad 

och dagligvaruhandel 

5 Branschöverskridande 

Respondent 4 (R4) Konsult inom IT- och 

kommunikation 

11 IT 

Kommunikation 

Marknadsföring 
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3.4  Intervjugenomförande 

Intervjuerna har genomförts via telefon och tog i snitt mellan 40–50 minuter. Anledningen till 

att de utfördes via telefon var att de individer som hade spetskompetens inom området Spelifi-

ering befann sig på annan ort i landet än där vi befann oss. Intervjuerna som genomfördes kan 

beskrivas som öppna intervjuer med en viss grad av standardisering och strukturering (Jacob-

sen, 2002). Vi har som tidigare nämnt en intervjuguide som följer en standardiserad struktur 

men utifrån vad respondenten svarar kan följdfrågor förekomma som sträcker sig utanför ra-

marna för intervjuguiden. Att ha en bra grundstruktur är enligt Jacobsen lämpligt eftersom att 

vi får rakare och mer explicita svar som bättre relaterar till vår forskningsfråga. På samma sätt 

är det lämpligt att intervjuguiden inte heller är helt standardiserad eftersom att vi då inte 

skulle kunna ställa följdfrågor som ger oss relevanta svar där respondenten yttrat något intres-

sant för undersökningen (Jacobsen, 2002). Intervjuerna har efter respondenternas godkän-

nande spelats in och är enligt Jacobsen (2002) lämpligt då risken för att förstöra rytmen i sam-

talet minskas.  

3.5 Analys av empiri 

3.5.1 Transkribering 

Vi spelade in varje intervju och gjorde detta genom att använda extern programvara i form av 

Callnote på datorn eller via mobiltelefonen. Efter att intervjuerna var genomförda transkribe-

rade vi materialet i efterhand. Detta gjorde vi genom att sakta ner ljudfilens uppspelningshas-

tighet för att lättare hinna med att få ner alla ord som respondenten yttrade i samtalet. Vissa 

korrigeringar har skett i transkriberingen så att läsaren lättare förstår vad respondenten säger. 

Exempel på detta är ljud såsom “Ehh...”, “Ah…” eller andra upprepningar som inte på något 

vis påverkar innehållet av vad respondenten yttrar.  

 

3.5.2 Kodning 

För att underlätta analysen av den insamlade empirin har vi valt att tillämpa kodning. Kodning 

är en induktiv process för att på en konceptuell nivå analysera kvalitativa data. Jacobsen 

(2002) beskriver att en kritisk genomläsning av det transkriberade materialet och en samman-

fattning av varje citat är lämpligt för att skapa sig en god överblick av vad respondenten säger 

(Jacobsen, 2002). Vi har därför genomfört sammanfattningar av samtliga transkriberade inter-

vjuer för att ge oss en bättre överblick av vad respondenterna yttrar. Jacobsen hävdar även att 

den som genomför en undersökning alltid letar i det empiriska materialet efter intressanta ytt-

randen som går att koppla till den teori som används (Jacobsen, 2002).  
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När vi bearbetat vårt empiriska material har vi därför försökt att koda och placera in relevanta 

yttranden utifrån de olika fallgropar vi identifierat via teorin (Se 2.2 Fallgropar och 3.2 Inter-

vjuguide). Exempelvis har vi under kategorin 2.2.1 Kunskapsbrist samlat de citat som kan 

kopplas till denna kategori som sedan tillämpas i diskussion och slutsats. Vi har tagit inspirat-

ion av Jacobsens (2002) kategorisering vid kodning av intervjusvar vid utformandet av vår 

egen kodningsmall. Detta underlättade arbetet med att lyfta fram de empiriska data som var av 

relevans för undersökning. Exempel på hur vår kodningsmall används i praktiken illustreras i 

Tabell 3.5:1 nedan. 

 

Tabell 3.5:1. Kodningsmall 

Citat Kod  Kategori 

“Jag tror, jag är övertygad om 

att man måste ha god kunskap 

kring det… Men det är väldigt 

viktigt att ha koll på företagskul-

turen, hur man hanterar föränd-

ring” 

Värdesätter: Företagskultur Kunskapsbrist 

”Det kommer ju, all forskning 

pekar ju på att real world belö-

ningar funkar inte bra när man 

ska få långsiktig motivation. 

Utan det måste vara knutet till 

systemet”. 

Negativ: 

Extrinsic belöningar 

 

Felaktiga motivatorer 

Källa: Egen tabell med inspiration av Jacobsen (2002). 
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3.6 Validitet i undersökningen 

Vid genomförandet av intervjuerna hade vi som undersökare möjlighet att sitta med som med-

lyssnare eftersom att intervjuerna skedde över telefon. En person hade som uppgift att ställa 

frågor och de andra två satt med som medlyssnare och bad intervjuaren ställa följdfrågor om 

medlyssnarna uppfattade att intervjuledaren missade något. Med detta försökte vi säkerställa 

att vi att inom gruppen hade en så kallad intern giltighet - och giltighet kan också benämnas 

som validitet. Detta begrepp beskriver Jacobsen som att desto fler individer som är med i ut-

formandet av en studie är ense om vad respondenten säger och menar desto högre intern gil-

tighet eller validitet har undersökningen (Jacobsen, 2002).  

 

Det som ger denna studie en aningen sämre validitet är formuleringen av våra intervjufrågor. 

När vi började med att genomföra intervjuerna insåg vi under tidens gång att det var svårt att 

få de frågorna vi ställde till att handla om varför Spelifiering misslyckas. Vi har en hel del 

empiriskt intressanta svar, men vi fick också en del svar som inte är av direkt intresse för 

denna uppsats, vilket är något som vi kritiserar oss själv för. Däremot så valde vi att ställa 

dessa typer av öppna frågor för att de inte skulle vara ledande och att respondenten inte skulle 

bli färgade av hur vi ställde frågorna. Vidare har vi en relativt sett begränsad skara av respon-

denter (4 st) vilket bidrar negativt till undersökningens validitet. 

 

 Däremot var det som tidigare beskrivits svårt att få tag i intressanta respondenter då (1) indi-

vider med kompetens inom Spelifiering är en bristvara och (2) de individer vi kontaktade i 

stor utsträckning var upptagna. Under uppsatsskrivningen var vi tvungna att göra omstruktu-

reringar i vårt teoretiska ramverk då den röda tråden i uppsatsen blev svår att utläsa. Majorite-

ten av den ursprungliga teorin har inte bytts ut men den strukturella fördelningen av rubriker 

har redigerats, vilket bidrar till att intervjufrågorna i de transkriberade intervjuerna är i en an-

nan ordning än den som presenteras i intervjuguiden. Detta påverkar inte validiteten men vi 

ansåg att detta var viktigt att skriva ut då det kan vara en aning rörigt att läsa.  

 

Vidare har vi intervjuat respondenterna över telefon, vilket Jacobsen (2002) beskriver som en 

faktor som kan påverka validiteten en aning negativt. Detta eftersom att intervjuaren och re-

spondenten inte får inte samma personliga kontakt som uppstår under besöksintervjuer 

(Jacobsen, 2002).  
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3.6.1 Etik 

De etiska aspekterna som vi tagit i beaktande under empiriinsamlingen är det Jacobsen beskri-

ver som de fyra huvudkomponenterna. Det är viktigt att respondenterna har kompetens att be-

stämma själv. Med det påstår Jacobsen (2002) att respondenterna skall vara vid sina sinnes 

fulla bruk för att vara medvetna om vad de lämnar information om. Detta krav har samtliga av 

våra respondenter uppfyllt. 

 

Den andra komponenten är att respondenterna frivilligt har ett val att vara med i undersök-

ningen (Jacobsen, 2002). Detta krav har vi också uppfyllt eftersom att vi frivilligt frågat de 

enskilda individerna om de har varit intresserade att ställa upp på en intervju. Vi har därför 

inte vilselett eller tvingat någon att vara med i vår undersökning - detta har varit ett fritt val 

från respondentens sida.  

 

Det tredje kriteriet är att respondenten skall få information om studien (Jacobsen, 2002). Här 

har vi givit det Jacobsen kallar tillräcklig information om studien, eftersom att vi inte vill att 

svaren skall färgas av vårt problemområde, syfte och forskningsfråga genom att respondenten 

svarar i enlighet med detta. Istället har respondenterna fått tillräcklig information om under-

sökningens huvudsakliga syfte och hur det empiriska underlaget kommer att behandlas.  

 

Det sista kriteriet hänger ihop med tidigare nämnda och det är att respondenten skall ha full 

förståelse vad det innebär att delta i vår studie (Jacobsen, 2002). Detta säkerställer vi genom 

att respondenten är införstådd med all den information som hen tagit del av. 
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3.7 Metodkritik - Kvalitativ vs. Kvantitativ 

 

Jacobsen (2002) för en diskussion där han beskriver fördelar och nackdelar med en kvalitativ 

samt med en kvantitativ metod. De olika fördelarna som finns för kvantitativa metoder är 

bland annat att det är lätt att behandla informationen eftersom att den är strukturerad och stan-

dardiserad.  

En bra kvantitativ metod har även många olika uppgiftslämnare vilket möjliggör att forskaren 

kan dra generella slutsatser. Kvantitativa metoder har många uppgiftslämnare och ger således 

undersökningen ett bra representativt urval. Med detta menar då Jacobsen bland annat att 

kvantitativa metoder får en hög extern giltighet (Jacobsen, 2002). 

 

Fördelarna med en kvalitativ metod är att undersökningen inte har några begränsningar för 

vad exempelvis en uppgiftslämnare svarar på en öppen intervjufråga. Det finns alltså inga på-

tvingade alternativ som respondenterna behöver ta ställning till utan kan svara fritt på en spe-

cifik fråga, detta ökar enligt Jacobsen den interna validiteten (Jacobsen, 2002). Metoden är 

även väldigt flexibel och öppnar dörrar för ny kunskap som inte tidigare berörts. Eftersom att 

inget är fördefinierat kan respondenten svara fritt och forskaren kan alltså under undersök-

ningens gång lära sig ny kunskap som han eller hon inte hade tidigare vetskap om (Jacobsen, 

2002). 

 

Nackdelarna med en kvalitativ metod är dock att de är väldigt resurskrävande och tar lång tid. 

Om forskaren har begränsat med tid och resurser måste han eller hon nöja sig med att ha ett 

visst antal respondenter fastän målet kanske hade varit att få ihop flera (Jacobsen, 2002). 

En annan nackdel är att en kvalitativ metod har problem med representativiteten i undersök-

ningen. Detta eftersom att forskaren ofta frågar relativt få enheter och får därför svårt att fast-

ställa en hög extern giltighet. Den ostrukturerade datan gör även det empiriska materialet 

svårt att analysera eftersom att den transkriberade texten oftast är extremt stor och kan kännas 

överväldigande (Jacobsen, 2002). 

 

De vanligaste nackdelarna med en kvantitativ metod är att undersökningen oftast får en ytlig 

prägel, detta eftersom att metoden är inriktad på många enheter och kan därför inte vara allt 

för komplex, därav får forskaren nöja sig med att undersöka relativt simpla förhållanden. En 

annan nackdel är att vi i förväg måste definiera vad respondenten skall svara genom fasta 

svarsalternativ via t.ex. En enkätundersökning. En kvantitativ metod lämnar heller inte sär-

skilt mycket utrymme för upplysningar som vi inte visste om sedan redan. 

 

Vår motivation till val av kvalitativ metod blir därav följande. Vi är intresserade av att ut-

forska vad det är som kan tänkas ligga som förklaring till varför organisationer misslyckas 

med att Spelifiera sina affärsprocesser. Mycket av forskningen tar upp hur en god Spelifierad 
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design bör se ut (Hamari, 2013; Mora et al. 2015; Zichermann & Cunningham 2011; Gears & 

Braun 2013; Deterding et al., 2011; Shell, 2008), men bara ett fåtal forskare beskriver vilka 

som är de vanligaste fallgroparna med Spelifiering. 

 

Vi vill därför bidra med ny kunskap om vilka andra fallgropar som kan tänkas fungera som 

förklaring till varför organisationer misslyckas med detta, samt föra en diskussion om den 

forskning som tar upp fallgroparna stämmer överens med det empiriska resultat vi har fått 

fram. Vi anser därför att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för att besvara vår frågeställning 

eftersom att undersökningen inte har några begränsningar för ny kunskap.  

 

3.8 Insamling av litteratur 

Vi började uppsatsen med att välja ett ämne vi var intresserade av, Spelifiering. För att identi-

fiera problemområde användes databaserna LUBsearch och Google Scholar för att söka in-

formation om Spelifiering. Vi reagerade på att flertalet författare hade refererat till Gartners 

rapport från 2012. (Dale, 2014; Kumar 2013; Hamari, 2013; Mora et al., 2015; Ruhi, 2015).  

De sökord som användes var Gamification, Gamification Failure, Why Gamification fail, En-

terprise Gamification och Game mechanics.  

 

Ett problem under sökprocessen har varit att få författare tar upp varför Spelifiering miss-

lyckas och istället enbart benämner det positiva. Vid val av artiklar har vi filtrerar utefter hur 

Peer-reviewat artikeln är samt hur ofta den är citerat. Detta för att försäkra oss om artikelns 

validitet. Perioden för sökandet var Mars - Maj, 2017.  
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi den empiri som ligger till grund för undersökningen. I denna del 

har vi gjort en kort sammanfattning som beskriver kort om vem respondenten är, på vilket sätt 

individen jobbat med Spelifiering och lite annan bakgrundsinformation. 

4.1 Respondenter - inledning 

Respondenterna är individer som på ett eller annat sätt har erfarenhet av att applicera Spelifie-

ring på organisationers affärsprocesser. Vad de olika respondenterna jobbat med inom områ-

det Spelifiering skiljer sig åt från person till person. En fullständig beskrivning för responden-

ternas befattning, erfarenhet av Spelifiering och bransch specificeras i avsnitt 3.3 Urval och 

respondenter. 

 

4.1.1 Respondent 1 (R1) 

Studiens första intervju genomfördes enskilt via telefon då respondenten bodde på annan ort. I 

enlighet med respondentens önskemål har personlig information utelämnats, även svar som 

potentiellt kan röja respondentens identitet har exkluderats i transkriberingen. Vår första re-

spondent är 25 år och benämns i analysen som R1. R1 studerar till civilingenjör på masters-

nivå inom design och produktutveckling. Vid tidpunkten för intervjun var R1 anställd som 

konsult inom Spelifiering på ett av de större telekombolagen i Sverige. R1 delar ansvaret till-

sammans med en annan person i arbetet med att utvärdera potentialen för användandet av 

Spelifiering som strategi för att främja knowledge management (kunskapshantering). Tanken 

är att R1 ska utveckla ett Spelifierat system i liten skala som till en början ska appliceras i ett 

befintligt ERP-system. Vid positivt utfall är tanken att systemet ska utvidgas i skala och appli-

ceras över hela verksamheten. R1 anser sig själv ha god kunskap om Spelifiering. 

4.1.2 Respondent 2 (R2) 

Undersökningens andra intervju var en personlig och enskild intervju som ägde rum med en 

konsult som bland annat jobbat inom dagligvaruhandel och försäljning. Denna intervju skedde 

över telefon då respondenten i fråga bodde på annan ort. Respondenten har cirka 2 års erfa-

renhet av Spelifiering och jobbar som konsult med för olika företag. Respondentens primära 

målgrupp har varit olika försäljningsföretag där R2 bland annat jobbat med att införa ett 

CRM-system (Customer Relationship Management) som hade en Spelifierad design. R2 har 

även jobbat med Spelifiering i form av ett lojalitetsprogram som både riktade sig mot an-

ställda och kunder. Här infördes olika poängsystem där användaren senare kunde plocka ut en 

sorts belöning i en så kallad poängshop. R3 har även gått en kurs i Spelifiering och är certifie-

rad i detta via Pennsylvania State University. 
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4.1.3 Respondent 3 (R3) 

Den tredje respondenten har jobbat med Spelifiering i ca fem år och är fortfarande aktiv. R3 

har utvecklat en Spelifierad plattform som tillämpas i coachning och- utbildningssyfte för att 

bland annat hjälpa personal att reducera stress eller att utbilda pedagoger i presentationstek-

nik. Den Spelifierade plattformen utgår från MIT (Massachusetts Institute of Technology) ut-

bildningsplattform och har byggts på under åren med olika Spelifierade mekanismer. R3 har 

tillsammans med en utvecklare från Indien modifierat denna plattform för att göra den mer 

Spelifierad. R3 har jobbat med flertalet olika företag och har därför en god branschöverskri-

dande erfarenhet eftersom R3 hävdar att coaching i princip är applicerbart på alla typer av 

branscher. Likt R2 så har även R3 samma certifierade Spelifierings utbildning vid Pennsylva-

nia State University. 

 

4.1.4 Respondent 4 (R4) 

Den fjärde respondenten som har deltagit i undersökningen är en individ som jobbat med spel 

i cirka tjugo års tid. R4 har primärt jobbat med speldesign och enligt R4 själv ligger respon-

dentens spetskompetenser inom: designprocessen av ett spel, vilket innefattar planering och 

utformande. R4 har på senare år inriktat sig på Spelifiering inom organisationer och har även 

då spetskompetens inom pedagogik och lärande. R4 har haft en hel del olika roller på företag 

bland annat inom IT och mer kreativa arbeten där han exempelvis har varit Art Director. Just 

nu jobbar R4 på ett IT och - kommunikationsföretag som affärsutvecklare där rollen är att ta 

fram nya och innovativa koncept åt olika kunder. 
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4.2 Resultat  

 

I denna del presenterar vi det resultat som ligger till grund för våra slutsatser och diskuteras 

senare i analysdelen. Vi har valt att kategorisera det empiriska resultatet utifrån vårt teoretiska 

ramverk som studien baseras på.  

4.2.1 Kunskapsbrist 

Vi frågade respondenterna om de anser att det är viktigt att ha god kunskap om företagskul-

turen vid Spelifiering av affärsprocesser och fick följande svar av R1:  

 

“Företagskulturen är ju också superviktig. Speciellt för, ah, gamification i sig kräver 

ju att folk är lite öppna för hela konceptet, det kan ju va så att det är en kultur där så-

dant skulle kunna ses som trams och då får det ju supersvårt att slå igenom bara  

för att det är gamification “. s.47  

 

R1 understryker vikten av en öppen företagskultur. R1 beskriver att det i princip är en förut-

sättning för att lyckas med sin Spelifiering. R4 resonerar i enlighet med R1 och tar upp sina 

egna erfarenheter som exempel: 

 

“Jag jobbade med ett företag där jag hade tänkt att vi kunde gamifiera det här intra-

nätet, men jag blev ganska snart varse av att deras kultur inom organisationen var så 

infekterad, och ledarskapet drev en sån auktoritär linje. Så det spelar ingen roll om 

jag uppmuntrar vissa beteenden med utmärkelser och olika feedback loopar. Det var 

ingen som skulle säga va de tyckte för de var rädda att bli avskedade. Så någonstans 

måste man förstå kulturen, de strukturer som finns hos företaget, samt förstå va de 

upplever som problem och vilket värde de vill ha ut av det.” s.69 

 

R4 beskriver sina erfarenheter från ett projekt där organisationens intranät skulle Spelifieras. 

R4 beskriver en hopplös situation där företagskulturen var så pass infekterad att det i princip 

var omöjligt att genomföra förändringar. R4 betonar vikten av att analysera företagen och 

dess kultur samt de strukturer som genomsyrar organisationen. Vidare understryker R4 även 

betydelsen av att analysera slutanvändarna och vad de upplever som problematiskt samt vilka 

värden som tilltalar dem.  
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Även R2 är inne på samma linje som R1 och R4 angående företagskulturens inverkan:  

 

“Jag tror, jag är övertygad om att man måste ha god kunskap kring det… Men det är 

väldigt viktigt att ha koll på företagskulturen hur man hanterar förändring, hur man 

hanterar möjligheter att växa till exempel karriärvägar, alltså det är ju, jätteviktigt på  

alla plan, att man förstår “ s. 54 

 

R2 beskriver sin övertygelse om att ha god kunskap om företagskulturen och specifikt hur or-

ganisationen hanterar förändring. Vidare ställde vi en följdfråga till R2 om huruvida utomstå-

ende aktörer bör gå tillväga för att bilda sig en förståelse om en organisations företagskultur, 

R2 svarar följande: 

 

“Du måste egentligen komma in till den här dolda kulturen, alltså den, vad säger 

man, den osynliga delen också, inte bara det som står i skrift i en HR-manual. Utan 

mer att, tja, göra djupintervjuer med anställda på olika nivåer, för att få en bra, och 

lirka sig fram till svar” s.54  

 

R2 beskriver vikten av att ta del av den dolda kulturen som finns i en organisation och inte 

enbart organisationens officiella kultur som går att finna i HR-manualer och liknande. För att 

bilda sig en djup förståelse om organisationens kultur menar R2 att intervjuer av anställda på 

olika nivåer bör genomföras.   

 

Vidare frågade vi respondenterna om de anser att det är nödvändigt att ha god kunskap om 

slutanvändarnas arbetsprocesser, R2 svarar följande: 

 

“Ja, det måste man ju ha. För att kunna förbättra, förändra och applicera olika spel-

tekniker måste du ha det “ s. 55 

 

R2 beskriver att det är en förutsättning att ha god kännedom om slutanvändarnas arbetspro-

cesser för att kunna genomföra kvalitativa Spelifieringsrelaterade projekt. R1 resonerar i en-

lighet med R2 men lyfter även de risker som är förenade med bristande kunskap om slutan-

vändarnas arbetsprocesser:  

 

“Ah, sen så finns det ju en till grej som kan ha med det där att göra också, att man, att 

ha kännedom om processerna. Om systemet man bygger är byggt på fel sätt och moti-

verar fel sorts beteende så kan det ju leda till fuskning. Och det är ju skitsvårt att gar-

dera sig mot det om det inte är en jätte- jätte simpel process” s.48 
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R1 argumenterar för att det är viktigt att ha kännedom om slutanvändarnas arbetsprocesser. 

Om arbetsprocesserna ignoreras pekar R1 på att risken för att fel beteenden kan uppmuntras, 

som exempelvis fuskning. Med fuskning syftar R1 på när användare går runt systemets offici-

ella tillvägagångssätt. R1 utvecklar sitt resonemang och presenterar förslag på hur det går att 

minska risken för fuskning: 

  

“Så det vi har läst oss till och sett, det är ju att man kan göra lite, lite olika saker för 

att motverka det, men om man gör, inte knyter upplevelsen till verkliga belöningar och 

liksom är upfront med att det här är ett sätt för de att motiverar sig och det är liksom 

ingen manipulation, då kan man minska risken för att det fuskas. Men det är ju ett, ah, 

det där handlar ju om kulturen, om man har en kultur, som liksom, ah, att där det är 

ok att utnyttja systemet då kommer det att hända, det är supersvårt att motverka.” s.48 

 

För att minska risken för fuskning pekar R1 på att det är viktigt att förankra visionen i organi-

sationen och tar återigen upp företagskulturen som en viktig faktor. R1 beskriver även vikten 

av att upplysa slutanvändarna om vad syftet med Spelifiering är för något, att det inte handlar 

om någon form av manipulation. En som inte stämmer in i kören är R3, som svarar följande: 

  

“Nej det är inte så viktigt, men det beror ju återigen på vilka typ av spel det är. De 

flesta spel vi har spelar det ingen roll. Jag kan ju egentligen inte så mycket om vad 

mina kunder gör, t.ex. *företagsnamn* jag vet ju knappt vad de håller på med… Gene-

rellt sett nej, vi behöver inte veta så mycket om kunden det fungerar ändå” s.63 

 

R3 anser att det generellt sett inte är så viktigt att ha vetskap om slutanvändarnas arbetspro-

cesser men menar samtidigt på att det är situationsberoende. I R3:s situation fungerar det väl 

ändå.  

 

Vi beskriver för R2 att Spelifiering handlar mycket om feedbackloopar och att det är viktigt 

att se implementationen som en process snarare än att bara implementera diverse spelelement 

i tron om att allt kommer att sköta sig själv. Vi frågar därefter R2 om hon upplevt att det bris-

ter när Spelifieringen tas över internt av organisationerna, R2 svarar: 

“Alltså, jag tycker det stannar av redan innan dess. För oftast är det en person inom 

företaget som har sett potentialen och möjligheterna med gamification, men resten av 

organisationen är inte där. Så att det blir en ganska stor liksom politisk grej internt, 

vad man ska lägga resurser och satsa på ... man får börja hjälpa den här personen 

som sett potential, att sälja in det, men sen kommer de inte längre själva liksom, det 

tar stopp nånstans.” s. 54 

 

R2 reflekterar över sina tidigare erfarenheter som Spelifierings-konsult. R2 anser att projekten 

tenderar att stanna av redan innan de har avslutat sitt uppdrag. Vidare beskriver R2 problema-

tiken som kan uppstå när projektets vision inte är väl förankrad hos organisationen, att det 
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ofta är ett fåtal som insett potentialen med Spelifiering men som sedan blir åsidosatta när kon-

sulterna lämnar organisationen. R2 beskriver hur de försöker ge dessa upplysta personer stöd 

och vägledning men medger samtidigt att det är svårt att behålla drivkraften när respondenten 

själv lämnar organisationen. R2 nämner även ekonomi och politik som en viktig faktor att ta 

hänsyn till. 

  

Vi ställer en följdfråga till R1, vi nämner Gartners prognos angående den stora andelen miss-

lyckade Spelifieringsrelaterade projekt och frågar om han tror att det kan hänga ihop med att 

många har missuppfattat själva konceptet av Spelifiering:  

  

“Men Gamification-businessen har väl fortfarande tankesättet kvar från den här 

första vågen av spel som kom. Att det är poäng, det är badges och det är ju jättebra, 

då blir folk engagerade men, de slutar ju att vara engagerande efter en stund. Så jag 

tror ju att det krävs en ny våg för att gamification ska bli vad det kan vara. Så att nu 

är det ju bara appliceringar av det här kortsiktiga, och, jag vet inte vad man ska kalla 

det, ytliga motiveringen, eller motivationsökningarna man ser” s.51 

 

R2 beskriver sin syn på Spelifieringsbranschen. R2 spekulerar i att många inom branschen har 

ett förlegat synsätt som oftast resulterar i kortsiktiga resultat. Vidare tror R2 att det krävs ett 

uppdaterat synsätt för att Spelifiering ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.  

 

4.2.2 Undermålig planering 

 

Vi frågade respondenterna vad som de ansåg vara viktigt att tänka på under själva planeringen 

och förarbetet vid målsättningen att applicera Spelifiering i organisationers affärsprocesser. 

Respondent R1 svarar följande: 

 

“Det är ju vad för värde du vill skapa. Det man ska titta på är vad är du vill uppnå 

med det här och hur mäter du det du uppnår. Det måste ju vara centralt för det är ju 

enda sättet du kan avgöra ifall du har lyckats” s. 46 

 

R1 beskriver vikten av att identifiera de mål som önskas uppnås med Spelifiering samt hur du 

ska mäta det du uppnår, att det är viktigt att välja en relevant och mätbar variabel. Enligt R1 

är det vidare vitalt att fokusera arbetet runt den valda variabeln.  

 

“Så det är väl det första som måste göras och som man ska använda sig av för att 

guide:a hela utvecklingsprojektet. Det blir ju en, det är ju det som blir målsättningen” 

s. 46 
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R1 vidareutvecklar sitt resonemang angående målrelaterade variabler och belyser problemati-

ken som kan uppstå när målet är att förändra mer komplexa beteenden, som exempelvis 

knowledge sharing: 

 

“Och i hela sig så är ju knowledge sharing ett väldigt löst område och det är väldigt 

svårt att kvantifiera, liksom, mätvärden för, ifall det lyckas eller inte. Så det gör att det 

blir otroligt svårt att skapa de här värdena som man ska söka efter” s.47 

 

R1 beskriver problematiken som kan uppstå när avsikten är att förändra mer komplexa bete-

enden, att det blir svårt att identifiera en relevant variabel som är mätbar. Vidare ger R2 sin 

syn på planering av Spelifieringsrelaterade projekt:   

  

“Jag tycker man ska titta på, förutsättningarna för hur långt man kan dra det. Att 

kanske liksom börja i mindre skala och öka på, eller köra all in från början och se vad 

personalen tål. Hur mottaglig man är och hur man planerar för de reaktioner som 

man kan få av personalen. För det är ju, det är lite generationsfråga det här också lik-

som. Generellt sett är de yngre väldigt mottagliga, medan de äldre har ett mer inarbe-

tat sätt att arbeta på, och då är det svårare att ändra på det, eller också för att belysa 

potentialen är tydligt “ s. 52 

 

R2 pekar på att det är en organisations specifika förutsättningar som präglar planeringsarbetet. 

R2 beskriver hur hon antingen börjar i mindre skala för att analysera hur mottagliga slutan-

vändarna är för Spelifiering, eller så går hon all in från början. Vidare beskriver R2 att hon ser 

ålder som en viktig faktor för mottaglighet, och slår fast att den yngre generationen generellt 

sett är mer mottagliga för Spelifiering.      

 

Vi frågade R3 vad som var viktigt att tänka på kring utformandet av målsättningar och hur de 

kunder som R3 arbetat med resonerar kring utformandet av dessa, R3 svarar följande: 

 

“Men man kan ju säga att våra kunder inte är så noggranna med att sätta upp mål. 

T.ex. som att man gör olika stresstest att jag är stressad på en nivå på t.ex. 9/10 och 

att efter spelet så är jag stressad på nivå 2/10. De typen av mål har vi inte satt upp 

utan mer generella mål att man ska minska sin stress eller att man ska bli mer effektiv 

på sitt jobb eller vad det nu kan vara.” s. 62 

 

R3 beskriver att de kunder hon jobbat åt inte haft så tydliga mål som är mätbara. R3 yttrar att 

ett sådant mål exempelvis skulle kunna vara att användarna innan spelet gör ett stresstest, och 

beskriver deras stressnivå för att sedan efter spelet beskriva deras nya stressnivå. R3 poängte-

rar även att hennes kunder mer definierar generella mål och inte särskilt specifika mål. 

 

Vidare frågar vi R2 om de försökt identifiera olika personlighetstyper vid utformandet av det 

CRM-system som R2 har varit delaktig i. Vi får följande svar: 
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“Vi har ju egentligen inte identifierat och mappat upp personer utefter vilka spelarty-

per de är, utan snarare sett på, okej, spelartyp… Om det är en säljkår vi har att göra 

med... Den som bara vill vinna hela tiden, hur yttrar det sig? Vad är det de går igång 

på?” s. 55 

 

R2 beskriver hur de genomför generella kartläggningar av personlighetstyper som i detta ex-

empel applicerats på en försäljningskår. R2 beskriver även att de inte suttit ner och identifierat 

enskilda individer, utan istället gjort en generell bild för alla individer som är en del av för-

säljningskåren. 

 

På föregående fråga angående identifiering av slutanvändarnas personlighetstyp svarar R1 föl-

jande:  

 

“Men av allt vi har läst så är det ju superviktigt att ha det i åtanke, att man måste ju 

skapa någonting för alla, alla användare så att alla har nånting som är intressant, 

men samtidigt så vill du inte göra det för brett. Man måste ju analysera sin målgrupp 

och sen utifrån det så bestämmer du var du ska lägga tyngden i gamifieringen” s. 48 

 

R1 argumenterar för vikten av att identifiera de dominerande personlighetsdragen hos slutan-

vändarna. Vidare belyser R1 en del av den problematik som är förenad med Spelifiering. Det 

är svårt att skapa någonting som är intressant för respektive slutanvändare, samtidigt som det 

inte får bli för brett.  
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4.2.3 Felaktiga motivationsfaktorer 

Vi frågar respondenterna om hur de resonerar kring utformandet av belöningssystem och får 

följande svar av R1: 

 

“Det kommer ju, all forskning pekar ju på att real world belöningar funkar inte bra 

när man ska få långsiktig motivation. Utan det måste vara knutet till systemet. Sen så 

är ju poäng och badges och sånt, kan också påverka negativt. Så vi håller ju på att 

försöka komma på ett sätt att belöna med saker som är mer närmare de här grundläg-

gande motivationsfaktorerna. Men jag tror ju att badges, det är väl en form av belö-

ning som vi har tänkt på. Men för att få till den långsiktiga motivationen så kan man 

inte ha pengar eller, liksom, priser som man får utanför spelet. Det är dåligt” s.49 

 

R1 refererar till tidigare forskning och argumenterar för att “real world” belöningar (materi-

ella/monetära belöningar) inte fungerar bra för att generera långsiktig motivation. R1 poängte-

rar ännu en gång att belöningarna bör vara knutna till systemet, att det i princip är en förutsätt-

ning för att generera långsiktig motivation. R1 utvecklar sitt resonemang och stryker under 

vikten av att uppdatera belöningssystemet: 

  

“/.../ så fort det blir gammalt då kommer folk tappa intresset. Så man måste ju komma 

på ett sätt att göra så att det, antingen alltid är, liksom kommer nytt content. Eller så 

att grunddesignen är så, är såpass, jag vet inte vad man ska kalla det men, att den är 

basic så att den aldrig blir tröttsam utan den blir bara en del av tillvaron” s.50 

 

R1 beskriver hur slutanvändarna tenderar att tappa intresset om inte systemet och dess belö-

ningssystem uppdateras kontinuerligt. Alternativt hävdar R1 att grunddesignen kan utformas 

med en simpel design som slutanvändarna inte tröttnar på. 

 

R3 resonerar i enlighet med R1: 

“Vi har gjort både intrinsic och extrinsic. Men personligen tycker jag yttre belöningar 

alltså extrinsic, inte är något bra. Jag gillar inte de, jag tycker det är fusk. Därför att 

om jag säger till dig du får en miljon om du klär av dig kläderna och springer ett varv 

runt huset så gör du det.” s.64 

 

R3 beskriver hur de tillämpat både extrinsic och intrinsic belöningar. Med detta syftar R3 på 

det som tidigare tagits upp i teorin R3 beskriver att hon inte gillar extrinsic belöningarna, hon 

tycker att dessa typer av belöningar kan få en individ att göra lite vad som helst för att få en 

typ av belöning. Vidare exemplifierar R3 sitt resonemang och pekar på att om en individ får 

en miljon för att klä av sig naken och springa runt huset kommer individen i fråga att göra 

detta. 
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Vi frågade R1 hur han resonerar kring att förändra beteenden genom Spelifiering och fick föl-

jande svar:  

 

“Ja asså Gamification är ju ett, det enda gamification egentligen gör är ju att moti-

vera och engagera. Det har ju inte, några, det har ju inte något annat syfte egentligen 

än att göra de sakerna, det beror vad man applicerar det på. Men att ändra beteende 

det är ju en ganska stor sak och jag vet faktiskt inte hur väl gamification har använts 

för det tidigare, det är ju inte så väldokumenterat. Det går ju att göra korta, korta 

bursts av förändring hos användaren, men att göra knowledge sharing att, är ju ett 

kontinuerligt beteende som ska fortgå hela tiden och att använda gamification för att 

göra det, ah, då måste man implementera det på ett sätt som gör att det hela tiden 

fortgår, att det inte liksom bara är en kort förändring i beteendet utan det måste ju 

vara långsiktigt. Det är ju motivationen för att göra de här sakerna man måste få till 

långsiktigt.” s.47 

 

R1 är delvis tveksam till att använda Spelifiering som strategi för att förändra beteenden i ett 

långsiktigt perspektiv och menar på att effekten ej är väl dokumenterad. Kortsiktigt går det 

dock att se beteenderelaterade effekter. Svårigheten grundar sig enligt R1 i att generera den 

kontinuerligt långsiktiga, motiverande effekten.  

 

4.2.4 Utebliven utvärdering 

Vi frågar respondenterna om de utvärderat ett Spelifieringsrelaterat projekt och vad som är 

problematiskt med att genomföra utvärderingen. R2 svarar på frågan: 

 

“Jag har faktiskt inte gjort det. För just av det här jag sa, att projekten avstannar och 

får inte riktigt fart och så byts personer ut som är lite, liksom drivkrafter, eller vad 

man ska säga. Jag tror det är det som är nackdelen, att de inte är, att cheferna är 

med, de högsta cheferna är med bara för att signa av att man ska göra någonting, sen 

tycker de att säljavdelningen får sköta det här själva.” s.58 

 

R2 berättar att de inte brukar utvärdera sina projekt. Vidare kopplar R2 tillbaka till tidigare 

svar angående att projekten tenderar att stanna av när konsulterna har fullföljt sin del av avta-

let. R2 beskriver även svårigheten att involvera högsta ledningen i projekten, att de oftast bara 

tar närvaro för att sedan lämna över ansvaret till säljavdelningen.  

R4 ger ett likartat svar som R2: 

 

“Det sker väldigt sällan. Vi vill gärna ha det, men det är också upp till kunden. Jag 

kan säga till kunden: Jag skulle gärna vilja utvärdera och analysera. Men vi lever i en 

värld där “going nowhere fast” är standard med väldigt många stora företag. Så det 
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hade ju varit jättebra om många hade varit villiga att lägga ett par hundra tusen på 

att utvärdera projekten” s.76 

 

R4 beskriver att de har för avsikt att utvärdera sina projekt men beskriver samtidigt att det är 

upp till kunden att avgöra. Vidare beskriver R4 att han upplever att många stora företag i 

dagsläget prioriterar framfart före utvärdering och analys. 

 

Den enda respondenten som anger att de brukar utvärdera sina projekt är R3: 

 

“Ja det gör vi alltid, dels så tar vi fram genomsnittligt antal aktiviteter per spelare och 

per dag. Det betyder alltså, att t.ex. alla övningar ger 1, 2 eller 3 poäng. Då kan vi ha 

koll på hur många övningar deltagarna gör. Sen beror det på vilken övning och det i 

sin tur är beroende på svårighetsgraden.” s.65 

 

R3 påstår att de alltid utvärderar sina projekt, där de b.la. tar fram genomsnittligt antal aktivi-

teter per användare/spelare. R3 yttrar sig även om vad de inte har mätt, vilket är: 

  

“Det enda vi inte har mätt ännu är effekten över tid. Det är vi ju inte heller ensamma 

om, Det finns ju knappt ingen som gör det. Man behöver ju egentligen mäta t.ex. ett år 

senare för att se hur effekten är efter ett år t.ex.”  s.65 

 

R3 beskriver att de inte har utvärderat resultat över tid, och hävdar att de inte är ensamma om 

detta då det enligt R3 inte görs av någon i branschen. Samtidigt konstaterar R3 att långsiktig 

utvärdering är en nödvändighet för att avgöra effekterna över tid. 
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5 Diskussion 

 

I denna del av uppsatsen kommer vi att behandla det empiriska resultat som ligger till grund 

för uppsatsen samt försöka göra kopplingar mellan data och teori. I detta kapitel kommer de 

fallgropar som tagits upp i teorikapitlet att diskuteras samt koppla dessa till de olika respon-

denternas yttranden. Vidare så kommer vi även presentera ett avsnitt som beskriver ny kun-

skap inom ämnet utifrån det empiriska material som ej behandlas i teorikapitlet. 

Avsnittet följer samma struktur som teori, metod och resultat, med fokus kring de fem olika 

fallgroparna:  Kunskapsbrist, Utebliven utvärdering, Undermålig planering, Felaktiga moti-

vatorer. 

5.1 Kunskapsbrist 

Vi fick tre relevanta svar angående vikten av god kunskap om företagskulturen. Av dessa tre 

svar var samtliga överens om att det är av vikt att ha god kunskap om företagskulturen vid 

Spelifiering av affärsprocesser.  

 

Det var i synnerhet två svar som var av intresse, vilket yttras av både R1 och R4. Båda re-

spondenterna påpekar vikten av att ha god kunskap om företagskulturen. R1 beskriver proble-

matiken som kan uppstå om företagskulturen präglas av en negativ inställning till förändring. 

På liknande sätt resonerar R4 och beskriver sitt arbete med ett företag som hade en väldigt in-

fekterad företagskultur med en extremt auktoritär ledning. Vidare hävdar R4 att det i en sådan 

situation är mycket svårt att genomföra ett Spelifieringsrelaterat projekt, och hänvisar till svå-

righeterna att få feedback av personalen, eftersom de var rädda för att bli avskedade oavsett 

vad de yttrade.    

 

Detta tolkar vi som två yttranden som går att koppla till Dale (2014) eftersom att han beskri-

ver att företagskulturen spelar en viktig roll när det kommer till att Spelifiera olika affärspro-

cesser. Dale (2014) fann att det kan existera motstånd internt inom organisationer mot att ge-

nomföra förändringar. Motståndet till förändring kommer således från det rådande klimatet 

som existerar bland personalen inom organisationen och kan därmed hemma ett Spelifierings-

relaterat projekt (Dale, 2014). Även respondent R2 resonerar i enlighet med R1 och R4, men 

nämner även vikten av att ha god kunskap om hur organisationerna hanterar förändring. R2 

presenterar även ett lösningsförslag för att bilda sig en bred bild av företagskulturen hos en 

organisation i form av djupintervjuer. En aspekt vi har identifierat som Dale (2014) inte tar 

upp men som R4 nämner är: problemen som uppstår med en auktoritär ledning. Att persona-

len inte vågar yttra sig i rädsla om repressalier. Vi tolkar detta som en ytterligare en dimens-

ion som förklaring till varför Spelifiering av affärsprocesser misslyckas.  
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När vi frågade de olika respondenterna om de ansåg att det var viktigt att ha kunskap om mål-

gruppens olika affärsprocesser och varför så fick vi tämligen lika svar. R1 och R2 ansåg att 

detta var viktigt då de såg det som en grundläggande förutsättning till att lyckas med sitt pro-

jekt. R3 svarade däremot att detta inte var någonting som var viktigt men motiverade detta 

med att beskriva att coaching (som R3 arbetar med) var någonting som kunde appliceras på 

alla olika typer av företag och branscher och krävde därför ingen förkunskap om det rådande 

scenariot hos kunderna. 

 

I enlighet med Kumars (2013) resonemang om att god kunskap om organisationens arbetspro-

cesser är essentiellt tolkar vi detta resultat som att majoriteten av respondenterna var väl med-

vetna om att detta var viktigt. Samt att de kunder respondenterna arbetat åt också haft i åtanke 

att planera dessa olika Spelifieringsrelaterade projekt på ett väl genomtänkt sätt. Däremot me-

nar R3 att det inte är viktigt att ha denna kunskap eftersom coaching enligt henne är väldigt 

branschöverskridande och icke-kontextberoende. 

 

 

Vi frågade R1 en följdfråga om hur vidare han uppfattade att individer på ett eller annat sätt 

kan missuppfatta konceptet Spelifiering och varför i sådant fall. R1 beskriver att han tycker att 

det fortfarande finns en tendens till att många som håller på med Spelifiering applicerar di-

verse spelmekanismer i tron om att allt kommer lösa sig.  

 

Detta yttrande kan då kopplas till både vad Dale (2014) och Zichermann & Cunningham 

(2011) diskuterar. Författarna pekar på att Spelifiering handlar mycket mer om mänsklig mo-

tivation och att förändra beteenden än vad det handlar om att applicera diverse spelmekan-

ismer och tro att saker och ting kommer att lösa sig av sig själv (Dale, 2014; Zichermann & 

Cunningham, 2011).  

 

Vi tolkar detta som att respondenten har erfarenhet av att individer som håller på med Spelifi-

ering, oftast missuppfattar konceptet och inte tänker ett steg längre när de ska designa och ut-

forma ett Spelifierat system. Dessvärre var denna fråga en följdfråga och ställdes inte till de 

andra respondenterna, vilket gjorde att vi inte kunde få några relevanta svar att jämföra med.   
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5.2 Undermålig planering 

Vidare frågade vi respondenterna om vad som var viktigt att tänka på vid planeringen av ett 

Spelifieringsrelaterat projekt. R1 nämner att det är viktigt att förstå vad som ska uppnås och 

hur det bör mätas. För utan ordentligt definierade mål blir det svårt att veta vad det är som ska 

uppnås. R3 hävdar dock att hennes kunder inte är så noggranna med att sätta upp mätbara 

mål. I stället sätter de upp mer generella mål som att minska sin stress eller bli mer effektiv på 

sitt jobb. 

 

I enlighet med Kumar (2013) beskriver R1 vikten av att definiera tydliga mål och ha klart för 

sig vad som ska uppnås. Vi tolkar detta som att R1 menar att detta är fundamentalt för att ge-

nomföra ett lyckat projekt och om detta inte uppfylls kommer projektet antagligen att miss-

lyckas. På annorlunda sätt beskriver R3 att deras kunder inte är så noggranna med att sätta 

upp specifika mål vilket blir motsägande till det Kumar (2013) menar med att ha tydligt defi-

nierade mål.  

 

Vårt resonemang och analytiska tolkning av detta blir därför att R1 verkar förstå vikten av att 

planera ett projekt väl och att målsättningarna blir en essentiell del i att inte misslyckas. R3 

anser att kunderna som respondenten jobbar med inte är så tydliga med själva planeringen och 

har inte heller så bra koll på vad de vill åstadkomma. 

 

Detta tolkar vi som ett sätt att förstå varför organisationer misslyckas med att uppnå sina mål-

sättningar eftersom att de redan i planeringsstadiet inte riktigt vet vad de vill åstadkomma. 

Om organisationen inte redan i början har tydliga målsättningarna klara för sig, kommer orga-

nisationen heller inte ha någon aning om projektet faktiskt gav någon direkt effekt eller om 

projektet blev ett misslyckande. 

 

Vidare frågade vi hur respondenterna resonerar kring analys av slutanvändarnas personlig-

hetstyper. R2 påstår att de har gjort en generell utvärdering av spelartyperna hos en säljkår, 

men inte på individnivå utan en mer övergriplig analys. R1 pekar på att det är oerhört viktigt 

att identifiera målgruppen och skapa något för alla, dock får det inte bli för brett. R1 belyser 

även att det är viktigt att analysera målgruppen och sedan utforma Spelifieringen utefter ana-

lysen. Detta för att avgöra var tyngden av Spelifiering ska appliceras.  

 

Kumar (2013) hävdar att det är viktigt i planeringsstadiet att identifiera och förstå slutanvän-

darna och dess olika roller. Vi tolkar detta som att både R1 och R2 lägger vikt vid att identifi-

era slutanvändarnas personlighetstyper, där R1 gör en mer individuell analys än R2. Men båda 

respondenterna förstår vikten av att analysera, och vilken betydelse det får på utformningen 

av projekten.  
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5.3 Felaktiga motivatorer 

Vi frågade respondenterna om de haft olika belöningssystem när de Spelifierat olika affärs-

processer och vilka typer av belöningar i sådant fall. Både R1, R2 och R3 beskriver att de till-

lämpat olika belöningar. Däremot så har både R1 och R3 en gemensam negativ attityd åt olika 

så kallade yttre belöningar som bland annat innefattar pengar och andra materiella ting. Både 

R2 och R3 beskriver att för att driva långsiktig beteendeförändring så är yttre belöningar 

någonting väldigt negativt eftersom att de enligt respondenterna inte skapar någon långsiktig 

beteendeförändring. 

 

Vi tolkar detta som att dessa två yttranden kan kopplas ihop med Dale (2014) beskriver om 

intrinsic och extrinsic belöningar. Alltså att de yttre belöningarna framförallt i form av pengar 

kommer bara motivera individer att förändra sina beteenden på kort sikt. Dessutom hävdar 

Dale (2014) att belöningar av detta slag tenderar att öka risken för att slutanvändarna kommer 

att hata det de utför för att få belöningen när han eller hon uppnått sitt mål (Dale, 2014). 

Vår tolkning och analytiska resonemang blir därför följande: yttre belöningar kan ses som ett 

olämpligt sätt att motivera användare eftersom att de verkar bara skapa ett jagande efter poäng 

eller pengar. Spelifiering som idé har som tidigare nämnt sitt primära mål att motivera indivi-

der att bli mer engagerade (Hall et al., 2013). 

 

På ett sätt tolkar vi detta som att yttre belöningar faktiskt uppfyller kraven för vad Spelifiering 

är men däremot ifrågasätter vi starkt dessa belöningar eftersom att vi inte tror att individer 

skapar långsiktiga beteende förändringar. 

Engagemanget blir istället en jakt efter pengar eller poäng för att få pengar, men då frågar vi 

oss också vad som skulle hända om de fysiska belöningarna skulle tas bort. Vi antar att indivi-

der inte alls skulle se någon som helst mening att t.ex. Lösa en arbetsrelaterad utmaning om 

de inte får någonting för mödan. Vi anser istället att de inre (intrinsic) belöningarna bör vara 

centrala vid utformandet av Spelifiering av affärsprocesser eftersom både forskningen (Dale, 

2014) och våra empiriska resultat pekar på att det är dessa typer av belöningar som skapar 

långsiktiga beteende förändringar på riktigt. Vi anser därför att användandet av felaktiga moti-

vatorer inom Spelifiering (t.ex. extrinsic belöningar) kan fungera som en förklaring till varför 

organisationer misslyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser.  
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5.4 Utebliven utvärdering 

På frågan om hur respondenterna resonerar kring utvärdering av projekt och problemen som 

är förenade med denna fas fick vi tre relevanta svar. R3 angav att de alltid genomför utvärde-

ringar men att det nästan aldrig sker över tid. Att utvärderingar av projekt på lång sikt sällan 

sker är enligt R3 standard för branschen. R2 och R4 angav dock att de i princip aldrig genom-

för utvärderingar av projekt, dock menar båda respondenterna att de gärna hade sett att utvär-

deringar genomförs i en större utsträckning.  

 

R2 nämner även bristande engagemang från ledningens sida som en faktor till varför utvärde-

ringar av projekt sällan sker. R4 resonerar i enlighet med R2 och poängterar att många företag 

lever efter en filosofi som är förenad med snabba beslut och lite eftertänksamhet.  

 

Vi kan se vissa kopplingar till Ruhi (2015) som argumenterar för att avsaknad av visuell enga-

gerad ledning samt återkoppling till slutanvändarna riskerar att leda till misslyckade resultat. 

Vidare ser vi även kopplingar till Ruhi (2015) angående ansvaret som organisationen bär i att 

få personalen att inse effekten av Spelifiering.  

 

En annan fallgrop som Ruhi (2015) nämner är avsaknad av nyckeltal vilket kan leda till svå-

righeter i att mäta utfallet av projekt. Vår tolkning av respondenternas svar är att detta är en 

faktor som i inte alltid tas i beaktning. En respondent som var mycket tydlig med att poäng-

tera vikten av att identifiera tydliga, mätbara nyckeltal är R1. R1 var även tydlig med att lyfta 

problematiken som är förenad med identifikation av nyckeltal och R1 resonerar likt Ruhi 

(2015). 

5.5 Ny kunskap 

I detta avsnitt beskriver vi den empiri som faller utanför vårt teoretiska och som enligt kan ses 

som en ytterligare förklaring till varför Spelifiering av affärsprocesser misslyckas.  

 

R2 beskriver att åldern är en faktor som påverka mottagligheten för Spelifiering. Detta då den 

yngre generationen enligt respondenten är mer mottaglig medan den äldre har ett inarbetat sätt 

att arbeta på som således är svårare att ändra på. I vårt teoretiska ramverk behandlas inte  

ålder, vi tolkar dock ålder som en potentiell kritisk faktor när organisationer ämnar att Spelifi-

era sina affärsprocesser. 

 

Vidare benämner respondenterna R2, R3 och R4 vikten av långsiktig uppföljning. Responden-

terna har en positiv inställning till uppföljning, men ingen av respondenterna följer i dagsläget 
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upp sina projekt över en längre tid. Hur skulle utgångsläget för projekten förändras ifall upp-

följning skedde efter ett år eller kanske två? Skulle detta ha en inverkan på hur projekten ut-

formas eller planeras? Även detta är en faktor vi tycker det är värt att titta närmare på. 

  

Vidare har vi identifierat fuskning i systemet som en potentiell fallgrop. R1 beskriver hur ris-

ken för fuskning av systemet kan öka om Spelifieringen implementeras i systemet på ett fel-

aktigt vis. Med detta menas att systemen är byggda på ett sätt som kan leda till att användaren 

kringgår det Spelifierade systemets officiella tillvägagångssätt. Denna kunskap benämns inte i 

litteraturen och enbart en av respondenterna har valt att belysa detta.  
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6 Slutsats  

I denna del ska vi försöka besvara den ursprungliga forskningsfrågan som lyder: 

Varför misslyckas organisationer med att uppnå uppsatta målsättningar när de  

Spelifierar sina affärsprocesser?  

 

Vad som framkom av vår undersökning under kategorin kunskapsbrist är att företagskulturen 

tycks spela en betydande roll för utfallet av ett Spelifieringsrelaterat projekt. Majoriteten av 

respondenterna hävdar att det är en förutsättning att ha god kunskap om företagskulturen för 

att minska risken för misslyckande. Detta innefattar bland annat de strukturer och motstånds-

krafter mot förändring som genomsyrar organisationen. Vidare finner vi även att våra respon-

denter värdesätter kunskap om hur det dagliga arbetet utförs, detta innefattar exempelvis ar-

betsrutiner, affärsprocesser och annan praxis inom organisationen för att inte misslyckas.  

 

Vi har tidigare i teorin berört att konceptet kring Spelifiering kan vara missuppfattat. Majori-

teten av respondenterna har enligt vår tolkning god kunskap om själva konceptet Spelifiering 

och vi kan därmed inte bekräfta detta som en fallgrop.  

 

Under kategorin undermålig planering påstår majoriteten av respondenterna att de varit noga 

med att identifiera de olika slutanvändarna och dess spelartyper. På liknande sätt beskriver 

även respondenterna att de varit tydliga med att sätta upp mål för vad de vill åstadkomma med 

projektet. Vi anser det blir svårt att bekräfta om undermålig planering kan ses som en faktor 

som leder till misslyckande av Spelifiering av affärsprocesser. Detta eftersom att majoriteten 

av respondenterna hävdar att de identifierat olika slutanvändare och haft väl definierade mål 

när de planerat projektet.  

 

Under kategorin Utebliven utvärdering ser vi dock en generell avsaknad av långsiktig uppfölj-

ning och utvärdering av Spelifieringsrelaterade projekt. Möjligheten för att avgöra utfallet av 

ett Spelifieringsrelaterade projekt är obefintlig om inte långsiktiga utvärderingar genomförs. 

Utifrån de svar vi har tillhandahållit ser vi klara indikationer på att det framförallt brister i de 

långsiktiga utvärderingarna men även att projekten inte utvärderas överhuvudtaget. Vi tolkar 

detta som en fallgrop som kan fungera som förklaring till vår frågeställning. 

 

Under kategorin Felaktiga motivatorer finner vi intressanta slutsatser som är av relevans för 

forskningsfrågan. De flesta respondenter motsätter sig användandet av yttre (extrinsic) belö-

ningar och menar på att det endast genererar kortsiktiga resultat. Vi tolkar det som att dessa 

belöningar kringgår själva idén med Spelifiering. Istället för att engagera individer på ett 

emotionellt plan genom att tillfredsställa inre drivkrafter, tolkar vi det som att yttre belöningar 
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tenderar att skapa kortsiktiga beteendeförändringar där fokus koncentreras till att vinna ett 

materiellt eller monetärt pris. När priset väl är vunnet finns det inte längre något incitament 

till att fortsättningsvis förändra sitt beteende och därav kortsiktigheten. Vi anser därmed att 

användandet av fel motivatorer kan fungera som en förklaring till varför organisationer miss-

lyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser. 

6.1 Framtida forskning och kunskapsbidrag 

Vi har även identifierat ett par faktorer som inte berörs i teorikapitlet men som kan tänkas 

fungera som förklaring till vår frågeställning. Dessa faktorer har vi valt att kategorisera som 

ny kunskap och bör således undersökas närmare i framtida forskning. En av dessa faktorer är 

ålder. Framtida forskning bör enligt oss undersöka hur mottagligheten för Spelifiering påver-

kas beroende på ålder. En av våra respondenter angav att Spelifiering är en generationsfråga; 

att den yngre generationen som är uppvuxna med dator och tv-spel relativt sett tenderar att 

vara mer mottaglig för Spelifiering jämfört med den äldre generationen.  

 

En annan aspekt som enligt oss i framtiden bör undersökas är relationen mellan Spelifierade 

system och fuskning. Vi anser att det är av intresse att undersöka om och hur Spelifierade sy-

stem ökar risken för att slutanvändarna kringgår systemets officiella tillvägagångssätt och på 

så vis underminerar hela syftet med Spelifiering. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuer 

7.1.1 Transkribering – Intervju 1 (R1) 

I = Intervjuare 

R1 = Respondent 1 

Inspelning börjar 

 

I: Hejsan, mitt namn är då Fredrik Sörvik Swärd. Och jag tänkte be dig att presentera dig själv och om 

du skulle vilja vara anonym eller inte i vår kandidatuppsats. 

R1: Ja, jag heter NN och är någon form av Gamification expert, och jag vill vara anonym för att skydda min ar-

betsgivares identitet.  

 

I: Jajamän, men vi kanske kan säga att du arbetar på en av de större telekombolagen i Sverige?  

R1: Ja. 

 

I: Så, kan du utveckla lite mer om vad du har för erfarenheter inom Gamification? 

R1: Ja, jag har läst på mycket.. Och kollat på många cases av implementeringar, och studerat forskningen som 

Gamification liksom, grunden är baserad på, och så har vi pratat med ganska mycket människor som haft med 

det här att göra tidigare. 

 

I: Okej, så att du.. vad jag har uppfattade det så skriver du en masteruppsats i Gamification för tillfället 

va? 

R1: Yes, det stämmer. 

 

I: Okej, men vad bra, då kan vi börja. Så om vi börjar i själva planeringsfasen här då, om vi säger att 

man ska applicera Gamification i affärsprocesser, så måste man börja någonstans med planeringen tän-

ker vi, och då tänkte jag fråga dig: Vad är det viktigaste att tänka på när man planerar ett Gamification 

projekt?  

 

R1: Det är ju vad för värde du vill skapa. Det man ska titta på är vad är du vill uppnå med det här och hur mäter 

du  det du uppnår. Det är ju, måste ju vara centralt för det är ju enda sättet du kan avgöra ifall du har lyckats. Så 

om du har liksom att du, ah men jag vill öka, öka tiden som folk spenderar på sidan. Då är ju det liksom, det, 

asså Business value:t för det kommer ju va att folk stannar och kanske, ah, köper eller ah, konsumerar det du har 

på sidan. Det kan ju vara vad som helst, ah men typ reklam. Då är det ju bara det att de är där som är viktigt. Då 

är det ju den metricen som du vill mäta och då måste du ju ha den som fokus liksom, då måste du ju hela tiden 

knyta an till, det vi vill är att folk ska stanna på sidan. Så det är väl det första som måste göras och som man ska 

använda sig av för att guide:a hela, hela utvecklingsprojektet. Det blir ju en, ah, det är ju liksom målsättningen. 

 

I: Mm, så man måste alltså fastställa, eeh, vilken typ av metric, alltså variabel som man ska mäta och hur 

mycket man, alltså när, man måste definiera när ett mål är uppmått? Eller hur, hur liksom? 

R1: Ja, du måste ju, du måste ju se till så att du kan avgöra ifall det har lyckats eller inte, asså det är, det är ju det, 

liksom det konkretaste sättet du kan göra det på och sen är ju det super svårt när det kommer till vissa grejer 
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men, det är ju, det optimala är ju att få till nått sånt. Det är ju väldigt enkelt med de här ”Time spent on site”, ah, 

det är ju en super enkel grej att mäta. 

 

I: Jag förstår, då kommer vi till nästa fråga då, ehm, det har lite samma sak med det här med affärsmål 

att göra, så vilka affärsmål vill ni uppnå med att driva genom ert Gamification-projekt, asså jag tänkte på 

det ni, det ni arbetar på just nu, och hur har ni resonerat kring utformandet av dessa? 

 

R1: Ja det är ju här det blir jävligt krångligt, för det vi försöker komma på är ju hur man kan öka engagemanget 

för knowledge management eller ah, knowledge sharing kan ju kanske va den viktigaste biten vi tittar närmare 

på. Och i hela sig så är ju knowledge sharing ett jävligt löst område och det är väldigt svårt att kvantifiera, lik-

som, mätvärden för, ifall det lyckas eller inte. Så det gör att det blir, ah, det blir otroligt svårt att skapa de här 

värdena som man ska söka efter. 

I: Jag förstår, skulle du kunna utveckla lite vad knowledge sharing, och knowledge management är för 

nått? 

 

R1: asså, knowledge management är ju förvaltning av kunskapsresurserna i ett företag kan man säga. Knowledge 

sharing är ju då att, ah, om en person som sitter på en massa kunskap och det är andra människor som skulle 

tjäna på att ha den kunskapen, eller som ah, i framtiden kan behöva det eller att man vill att de ska få den för att 

kunna involveras, då vill man att de ska dela med sig av kunskapen kontinuerligt och vid rätt tillfällen. Så.. Och 

då måste man fostra att de gör det. Och ah, det är ju det som vi tänker oss att vi ska få till på nått sätt. 

 

I: Mm, jag förstår. Då kan vi nästa kliva in på nästa fråga direkt, du svarade delvis på denna fråga nu, 

men: Har ni haft som mål att förändra olika beteenden med, genom Gamification och sådana fall vilka?  

R1: Ja asså Gamification är ju ett, det enda gamification egentligen gör är ju att motivera och engagera. Det har 

ju inte, några, det har ju inte något annat syfte egentligen än att göra de sakerna, det beror vad man applicerar de 

på. Men att ändra beteende det är ju en ganska stor sak och jag vet faktiskt inte hur väl gamification har använts 

för det tidigare, det är ju inte så väldokumenterat. Det går ju att göra korta, korta bursts av förändring hos använ-

daren, men att göra knowledge sharing att, är ju ett kontinuerligt beteende som ska fortgå hela tiden och att an-

vända gamification för att göra det, ah, då måste man implementera det på ett sätt som gör att det hela tiden fort-

går, att det inte liksom bara är en kort förändring i beteendet utan det måste ju vara långsiktigt. Det är ju motivat-

ionen för att göra de här sakerna man måste få till långsiktigt. 

 

I: Jag förstår, jag förstår. Då tänkte jag kolla, vad har ni, hur har er målgrupp sett ut i det här projektet, 

skulle du kunna beskriva den? Och följdfrågan är: Hur viktigt anser du att det är att ha god kunskap om 

företagskulturen när man, vid utformningen av sin gamification design? 

 

R1: Ja, asså vår målgrupp är ju, är ju, det är ju ingenjörer. Så det är ju, det finns ju ett koncept som kallas ”know-

ledge workers”, det är ju människor som arbetar i typ dynamiska miljöer och där kunskap hela tiden skapas, an-

vänds och förändras och ah, det är ju väldigt komplexa uppgifter man löser. Ehe, så det är ju våran målgrupp. 

Och företagskulturen är ju också super viktig. Speciellt för, ah, gamification i sig kräver ju att folk är lite öppna 

för hela konceptet, det kan ju va så att ah, det är en kultur där sådant skulle kunna ses som trams och då får det ju 

supersvårt att slå igenom bara för att det är gamification.  Det är ju så att företagskulturen påverkar ju all-

tid.  Man vill ju ha öppenhet och pröva nya grejer och, men det är ju en, det är ju beroende på vad man vill göra 

så kan ju företagskulturen ha olika impact, gamification aspekten har ju, påverkas ju av kulturen på ett sätt och 

sen det man faktiskt försöker gamifiera kan ju föra med sig andra, försvårande eller förbättrande omständigheter 

beroende på hur kulturen ser ut.  
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I: Mm, jag förstår, perfekt. Med tanke på hur er då målgrupp ser ut, era slutanvändare som kommer att 

använda det här spelifierade systemet då, har ni haft deras personlighetstyp i åtanke när ni har valt t.ex. 

kombinationen av spelelement och hur de är designade och anser du att det är viktigt att ha personlighets-

typer i åtanke vid utformning av de här mekanismerna och spelementen och varför skulle du säga i såd-

ana fall?  

 

R1: Vi har ju inte kommit till det stadiet ännu, det är typ det vi håller på med nu att försöka få en bättre insikt i 

hur användaren, hur våra användare ser ut och analysera deras beteende, och vad de skulle tycka va intressant. 

Men av allt vi har läst så är det ju superviktigt att ha det i åtanke, att man måste ju skapa någonting för alla, alla 

användare så att alla har nånting som är intressant, men samtidigt så vill du inte göra det för brett. Man måste ju 

analysera sin målgrupp och sen utifrån det så bestämmer du var du ska lägga tyngden i gamifieriengen. Sen så är 

det ju också så att med motivation så, det finns ju lite olika teorier kring om hur man motiverar folk men de 

flesta delar, i grova drag med varandra, så om man kan identifiera hur motivationen ser ut som redan finns i job-

bet, om de tycker att deras jobb är roligt och att de har mycket frihet i jobbet redan då kanske inte det är 

aspekterna man ska lägga tyngd på i gamifieringen. Om de då tycker att det är för lite, de får för lite prestige när 

de gör någonting bra, då kanske man ska lägga mer tyngd på det än på de här andra motivationsaspekterna som 

är väldigt viktiga fortfarande men som kanske redan uppfylls på andra sätt.  

 

I: Mm, jag förstår, perfekt. Då går vi vidare till själva utformandefasen då. Hur har det sätt ut med delak-

tighet under den här gamificationprocessen, alltså, vilka aktörer har ni valt att involvera i den här ut-

formningsfasen? 

R1: Vi involverar ju så många som vi kan från så många områden vi kan. Men det vi tänker är viktigast och som 

vi har börjat med nu är ju att få med användarna. Det är ju det är ju de som faktiskt ska använda det och om inte 

de tycker att det är bra så spelar det ingen roll vad management eller andra tycker. 

 

I: Okej, nästa fråga svarade du också lite på där men vi kan ju ta den ändå. Hur viktigt anser du att det 

är att ha god kunskap om målgruppens arbetsprocesser vid val av spelmekanismer och element? 

R1: Ah, sen så finns det ju en till grej som kan ha med det där att göra också, att man, att ha kännedom om pro-

cesserna. Om, om systemet man bygger är, är byggt på fel sätt och motiverar fel sorts beteende så kan det ju leda 

till fuskning. Och eeh, det är ju skitsvårt att gardera sig mot det om det inte är en jätte- jätte simpel process. Så 

det vi har läst oss till och sett, det är ju att man kan göra lite, lite olika saker för att motverka det, men om man 

gör, inte knyter upplevelsen till verkliga belöningar och liksom är upfront med att det här är liksom ett sätt för de 

att motiverar sig och det är liksom ingen manipulation, då kan man minska risken för att det fuskas. Men det är 

ju ett, ah, det där handlar ju om kulturen, om man har en kultur, som liksom, ah, att där det är ok att utnyttja sy-

stemet då kommer det att hända, det är supersvårt att motverka. 

 

I: Okej, så anser du att detta är en av de mest kritiska punkterna när det kommer till implementation av 

Gamification eller, ah, design av Gamification..? 

R1: Ah, asså man måste tänka, asså det är ju inte specifikt fuskning tror jag inte är en av de här stora problemen i 

sig bara, att folk fuskar, får så är det ju inte. Men om man inte har kulturen i åtanke och, inte liksom ah, förstår 

sig på processen hur användaren tänker, ah, då blir det ju en massa problem så det är ju super viktigt. 

 

I: Ok, jag förstår. Eeh, och ni har inte kommit så långt så att ni har valt olika kombinationer av mekan-

ismer eller element för ert specifika projekt?  

R1: Nej, nej. 
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I: Okej, eehm. Har ni personifierat designen utifrån unika användare eller..?  

 

R1: Ah, det är ju en, ah, så fort man kommer in i det och försöker få den här lite djupare motivationen och inte 

bara kortsiktiga, snabba resultat. Asså personifierade grejer är ju alltid användbart men, ah, man måste nästan ha 

det om man ska får lite djupare motivation. 

 

I: mm, till det här långsiktiga motivationen att det inte bara är en kort peak utan att det är långsiktigt?  

 

R1: Aa, spelarna måste ju känna att de reflekteras i systemet på ett, på ett rättvisande sätt typ. 

 

 

I: jag förstår. Det här projektet, ska det implementeras i hela organisationen eller enbart specifika delar?  

 

R1: Eh, asså det vi håller på med nu är att utveckla en pilot för att kunna utvärdera potentialen hos ett sånt här 

system. Men det ska ju designas så att det är skalbarr och kan appliceras, och bara bli större och fortfarande 

funka. 

 

I: okej, jag förstår. Eh, Får användarna vara med och påverka själva utformningsprocessen, och om de 

får det, hur ser det ut? 

 

R1: Asså tanken är ju att vi ska, vi ska ha med de och få feedfack på, först så ska man ju ta med de och analysera 

vad för sorts användare de är, vad det är de vill ha, vad de saknar för motivation i sin vardag. Sen så ska vi ju 

försöka ta fram nånting utifrån det och sen så ska vi ju involvera de så att de får va med i själva processen när 

man utvecklar själva iterationen av det slutgiltiga systemet.  

 

I: Jag förstår..  Kommer ni att involvera några externa parter under själva implementeringsprocessen? 

 

R1: Det har jag ingen aning om.. 

 

I: Okej. Eeh, Jag antar att ni kommer att ha någon form av belöningssystem, eeh, för att generera moti-

vation eller behålla motivation, har ni, har ni kommit fram till typ nått sätt hur det kommer att se ur, 

vilka belöningar och varför? 

 

R1: Det kommer ju, all forskning pekar ju på att real world belöningar funkar inte bra när man ska få långsiktig 

motivation. Utan det måste vara knutet till systemet. Sen så är ju poäng och badges och sånt, kan också påverka 

det negativt. Så vi håller ju på att försöka komma på ett sätt att belöna med saker som är mer närmare de här 

grundläggande motivationsfaktorerna. Men jag tror ju att badges, det är väl en form av belöning som vi har 

tänkte på. Men för att få till den långsiktiga motivationen så kan man inte ha pengar eller, liksom, priser som 

man får utanför spelet. Det är dåligt. 

 

 

I: Ok, anser du att det är viktigt att uppdatera det här rewardsystemt kontinuerligt? 

 

R1: Det är ju också en, en svårighet i att uppnå en långsiktig gamification eller vad man ska kalla det. Det vi för-

söker göra det är ju att, ah, så fort det blir gammalt då kommer folk tappa intresset. Så man måste ju komma på 
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ett sätt att göra så att det, antingen alltid är, liksom kommer nytt kontent. Eller så att grunddesignen är så, är så-

pass, jag vet inte vad man ska kalla det men, ah, den är basic så att den blir aldrig tröttsam utan den är, ah, den 

blir bara en del av tillvaron. Så det är ju en svårighet för ah, om man ska basera på att det ska va nytt kontent då 

måste man ju skapa nytt kontant som håller kvaliteten, vilket är jävligt dyrt. Men ett sätt att lösa det på är att få 

med användaren, så att användarna skapar kontent. Det är ju ett sånt drömscenario, men det är ju jättesvårt att 

göra, då måste man ju ge de verktygen för att göra det också.  

 

I: Jag förstår, så nu kommer vi till den avslutande delen här då som handlar om analys, uppföljning och 

resultat. Och ni har ju inte ni kommit så långt att ni har kunnat utvärdera ert projekt ännu. Men, vi kan 

vända lite på frågorna här: hur ser ni på utvärdering av projekt av dessa slag, och i sånna fall hur bör ut-

värderingen se ut? Alltså om det är kopplat till affärsmål och hur ofta bör man göra utvärderingar anser 

du? 

 

R1: Det är ju, ah, för generella gamifieringsprojekt då är det ju när, om det är tidsbegränsat då är det ju när det 

är, ah, när det är slut. Men om det är en kontinuerlig grej då är det väl samtidigt som alla andra utvärderingar 

sker. Men eh, om det är en kontinuerlig, då måste man ju kontinuerligt utvärdera den också, och förbättra den 

och hela tiden se till att den fortfarande är relevant. Ah, det är ju superviktigt, att, ah, hålla den i topp-skikt för att 

om det blir fel så kan det ju bli jättefel, om man börjar motivera fel saker, eller, börjar minska motivation.. 

 

I: Jag förstår, jag förstår, så det kan slå åt fel håll så att säga.. 

 

R1: mm.. 

 

I: Eeh, okej. Om vi kolla på ledningen, hur visuella har ledningen och andra chefer varit under den här 

processen, så långt ni har kommit nu då, och hur viktigt anser du att ledningen också är involverad i 

själva arbetet att ta fram en gamification design? 

 

R1: Asså det som jag tänker om ledningen och management generellt när det kommer till gamification, det är ju 

att man kan ju inte gamifiera någonting som i grunden är dåligt, det går inte. Det kommer inte att hjälpa till, du 

kan liksom inte, det här kan öka motivationen för att göra någonting, men att öka motivationen för någonting 

som redan är, liksom, tråkigt eller dåligt, det har ju ingen effekt nästan, att säga: gör den här dåliga processen, 

var motiverade när ni gör den här dåliga grejen. Det funkar ju inte, så de måste ju förstå vad gamification är för 

någonting. 

 

I: mm, jag förstår. Om vi spinner vidare på det här du sa precis.. eeh,  Gartner har ju släppt prognoser 

om att 80% av de implementerade gamificationprocesserna kommer troligtvis inte att uppnå sina affärs-

mål. Tror du att detta kan hänga ihop med att gamificaiton i sig kan vara lite missuppfattat. Att eh, man 

tror att om man slänger in lite badges, points och leaderboards så blir allt toppen. Eller? 

 

R1: Ja, jag tror ju att det är en sån, att det är en missuppfattning vad Gamification, vad den bevisade effekten av 

gamification som är rigoröst forskat och understruken, det är ju att du kan göra så att motivationen ökar för en 

uppgift eller en sak kortsiktigt, och simpla grejer kan bli, du kan öka engagemanget för en reklamkampanj typ. 

men det är ju sällan så det det fungerar i, alltså om du försöker gamifiera saker inom företaget. Det är liksom att 

försöka göra det långsiktigt, det kräver ju att du uppnår, ah, om man drar en parallell till spel så är det ju så att du 

tröttnar ju på spel i 90% av fallen. Du spelar ju inte ett spel kontinuerligt under flera års tid om det inte gör 

någonting speciellt, om det inte uppnår, liksom en balans. Det är ju väldigt många spel som vill uppnå det, men 

det är inte många som gör det. Och de som gör det de satsar ju på att va en sån sorts spel, alla spel gör ju inte det 

heller. Och jag tror att det är liknande med gamification, att, ah, de som lyckas nu det är den här, super mario-

stilen typ,  men folk tröttnar ju på super mario. Det var ju länge sen super mario var ett populärt spel. Nu har ju 

spelutvecklingen kommit jättelångt, och ah, det finns ju spel som folk har spelat hur länge som helst som är, ah, 
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tävlingsinriktade och bra uttänkta för att hålla i sig och va, va, under en längre tid. Men Gamification-businessen 

har väl fortfarande tankesättet kvar från den här första vågen av spel som kom. Att det är poäng, det är badges 

och det är ju jättebra, då blir folk engagerade men, det slutar ju att vara engagerande efter en stund. Så jag tror ju 

att det krävs en ny våg för att gamification ska bli vad det kan vara. Så att nu är det ju bara appliceringar av det 

här kortsiktiga, och, jag vet inte vad man ska kalla det, ytliga motiveringen, eller motivationsökningarna man ser. 

Om man försöker göra den på en kontinuerlig process då kommer man få en ökning, sen så kommer man tappa 

den. Sen kommer folk inte ens göra det de gjorde från början, utan att man hade gamifierat det för att du har tagit 

bort alla incitament för att göra det man har gamifierat. Så att man kan ju förstöra motivation genom att imple-

mentera gamification fel.  

 

 

I: Jag förstår. Detta var ju väldigt informativt NN. Nu har vi gått igenom frågorna här och du svarade på 

frågorna med bravur, så får tacka så mycket för din medverkan.  

 

R1: Inga problem  

7.1.2 Transkribering – Intervju 2 (R2) 

I = Intervjuare 

R2 = Respondent 2 

Inspelning börjar 

 

I: Hur har du jobbat med Gamification? 

 

R2: Jag jobbade med gamification, jobbade som konsult… på marknad och sälj inom dagligvarubranschen. Och 

så, då började jag jobba med, egentligen främst mot säljkårer, men sen har jag också touchat på det i innovat-

ionsprocesser och så. 

 

I:  Okej! Men så är det ändå att du varit för typ personalen? alltså målet har varit att gamifiera någonting 

för att ändra nått slags beteendet hos personalen? 

R2: Ja. 

 

I: Okej, vad bra! Det är precis det vi är ute efter, människor som har jobbat med just det. Mer än att 

gamifiera en applikation, typ hälsoapplikation eller så, mer hur man har jobbat med det internt på företa-

get, med anställda helt enkelt! 

 

R2: Jaa, aa. 

 

I: Hur länge har du jobbat med det ungefär om man tänker erfarenhetsmässigt? 

 

R2: Ja, jag har börjat att jobba med det nu igen faktiskt, för det är ju det här CRM-systemet, så nu mot säljkår 

och så, så börjar jag jobba med det igen. Men, ja va ska man säga, det är nog inte mer än ett halvår alltså för att, 

vi kommer ju in på det, men det är inte helt enkelt att få börja jobba med det här på företag idag. 

 

I: Nä, exakt exakt.. det känns som en ganska ny grej också. Så det finns det väl inte så himla mycket, såd-

ana som har jobbat med det länge tänker jag? 

 

R2: nä, jag började jobba med ett företag som jobbar med gamification utefter ett lojalitets, alltså ett poängsy-

stem för de anställda och för kunder, men också liksom för de anställda.. att man gjorde viss saker så fick man 
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poäng, och sen fick man välja belöning, ungefär som SAS Eurobonus poäng, du kan välja prylar istället för re-

sor, och då jobbade vi för att göra ett. Alltså istället, om man tänker så här: när man ska göra utvecklingssamtal 

med, mellan chef och medarbetare, istället för att bara fokusera på kompetenser och så, så jobbar man av vad 

man drivs av, vad man tycker är kul, och att få gamifiera den biten. 

 

I: Aa... juste, Så det blir en motivationsfaktorer liksom? 

R2: Aa, aa! 

 

 

I: Men nu tänkte jag väl dra igång intervjun på riktigt. Den är utformad efter fyra olika kategorier egent-

ligen. Så jag kommer fråga dig efter själva planeringsfasen, om man ser gamification som ett projekt man 

ska genomföra. Sen utifrån utformande, hur man har designat och så. Sen själva implementationsfasen 

och genomförandet och det fjärde är analys och uppföljning och resultat av det man gamifierat. 

 

R2: hmm: Okej! 

 

I: Men jag börjar då med planering här då vill jag fråga dig: Vad är det viktigaste att tänka på när man 

planerar ett gamification projekt? 

 

R2: Jag försöker tänka mig tillbaka till var vi var…. Jag tycker man ska titta på, förutsättningarna för hur långt 

man kan dra det. Att kanske liksom börja i mindre skala och öka på, eller köra all in från början och vad persona-

len tål. Hur mottaglig man är och hur man planerar för de reaktioner som man kan få av personalen. För det är ju, 

det är lite generationsfråga det här också liksom. Generellt sett är de yngre väldigt mottagliga, medan de äldre 

har ett mer inarbetat  sätt att arbeta på, och då är det svårare att ändra på det, eller också för att belysa potentialen 

är tydligt.  

 

I: Mhm, Okej! Så tänker du lite att man planerar utifrån personalens liksom, hur de? vad ska man säga? 

R2: Mottagliga kanske man ska säga, mmh..  

 

 

I: Andra fråga här då: undrar om ni under ett sånt här projekt... har ni använt er av några praktiska el-

ler ekonomiska ramverk under arbetets gång?  

 

R2: Ja, jag gick ju en kurs i gamification på University of Pennyslvania, via Coursera, och där var det många 

modeller som presenterades, bland annat den här, hur man ser på att man klassar in olika individer i olika….. jag 

vet inte om du har sett den hära? 

 

I: Mhm.. Spelartyper eller? 

 

R2: ja precis, den tycker jag har varit väldigt användbar, för att se vad för typ av människor och hur yttrade det 

sig just i den här personalgruppen. vad kan vi förvänta oss för typ av personer? Och nån som vill göra det här för 

ett socialt ändamål, vad är den personen på jakt efter? Och vad mer sa du… Modeller….  är det ungefär så du 

menar eller? 

 

I: Ja, det är väl ungefär det jag menar. Eeeh...Okej.. jag förstår. 

  

R2: Sen en grej som vi kollade på, tror jag det var Gallup som gjort en undersökning om hur nöjda medarbetare 

var på arbetsplatsen. Och kom fram till att, typ 10 procent som verkligen drivs av vad de gör och resten är 

ganska missnöjda och är inte nöjda med det de gör.  
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I: Nä.. okej 

 

R2: Så jag tror, det har också, de går väl tillbaks och svarar på din första fråga här: hur man är beredd på hantera 

vad man får ut av det? För att, man kan ju få ut resultat att folk inte trivs med vad de gör. Men då måste man 

vara beredd att flytta på dem och hitta saker de trivs att göra. Så att…. det är inte bara att implementera ett sånt 

här system och så förvänta sig att alla anpassar sig och att det flyter på. Utan det kan medföra merarbete för HR-

avdelning och internationellt om man jobbar så liksom, att många andra delar.  

 

 

I: Jo, vad har ni haft för uppsatta mål eller affärsmål med att driva igenom en sån här gamificationpro-

cess? och hur har ni resonerat kring utformandet av de här målen? 

 

R2: I ett projekt var det att öka trivsel, att öka liksom, att människor gör det de vill och det de drivs av på arbets-

platsen. Sen ett annat projekt så var det var något som kallades “Perfect store”, i dagligvaruhandeln, jag vet inte 

om du känner igen det begreppet? 

 

I: Nja inte riktigt... 

 

R2: Det är nått som bland annat *FÖRETAGSNAMN* har jobbat med och fler och fler företag, men att man 

klassificerar butiker utifrån hur bra de passar, så som man vill att det ska se ut i butiken, var det gäller ens, som 

leverantör till exempel, så jag jobbade på Jonsson och Jonsson, och då hade vi liksom olika konsumentprodukter 

och då har ni en bild av att: Ja men det här sortimentet förväntar vi oss ska finnas i en, i en ICA Supermarket till 

exempel, och då följer man ju upp, så att, man har väldigt tydliga mål hur man vill att det ska se ut i hyllorna. 

För att det ska bidra till en högre försäljning, men det är olika parametrar som ska uppfyllas.  

 

I: Okej… Jag förstår.. 

 

R2: Sen kan det också vara att öka kommunikation, ett av målen var att öka kompetensen generellt i gruppen. 

Om man ser på en grupp säljare, då kanske vissa, en person sitter på jätte mycket kompetens kring hur man öpp-

nar upp samtal. Hur får man den personen att sprida den kompetensen och bli rådgivare åt dem andra. Så egentli-

gen öka kompetensen och få medarbetare att utbilda varandra och att triggas av det, att drivas av det, att synlig-

göra personer utifrån vad de är bra på.  

 

 

I: Okej, Jo nästa går ju nästan in på det som vi sagt. Har ni haft som mål att ändra olika beteenden? och 

det är väl kanske det du menar med de också helt enkelt?  

 

R2: Mmm, mmm, ja! 

 

I: Och var?…. men om man tänker ett projekt då. Vad har varit, liksom, det? 

 

R2: Det handlar mycket om feedback, hela tiden om feedbackloopar. Att du får feedback på vad du gör. Och 

också tittar in på ett projekt som handlade om operationer på män. Då hade man väldigt svårt att få männen att 

efter operationen, sprida hur bra det hade gått, för de la locket på, men då kan man trigga den här att få män att 

prata om operationen genom att ge feedback på att faktiskt ger återkopplingen, andra människor ökad kunskap 

och att man verkligen bidrar till någonting. Så att man inte bara ger en återkoppling och så hör man inget sen. 

 

I: mhm okej! Hur såg det ut då? alltså den här... Va de tvungen att göra nått för att? 
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R2: Det här projektet gjorde vi aldrig klart, men vi hade typ att man skulle bygga ett system där man återkopp-

lade hur det hade gått efter operationen, och sen kunde andra som funderade på att operera sig, like’a, eller tum-

men upp, eller liksom skriva en kommentar: Tack för att du delgav det här. Det fick mig att tänka på att det var 

okej att operera sig, eller nått sånt där.  

R2: För allt handlar hela tiden om feedback, man kan inte bara implementera gamification och tro. Det är väl 

tillbaks till din första fråga: vad man ska tänka på?  Det är att du måste hela tiden utveckla de här feedbackloo-

parna, tillbaks till.  

 

I: Mmm, men ser du... alltså, du har konsulat eller hur? Så företag har hyrt in dig? 

 

R2: Mmm.. 

 

I: Men ser du…  att det ofta, alltså brister hos företag, att de kanske, när de väl tar över det här då, att de 

kanske brister i att se det som en process? 

 

R2: alltså, jag tycker det stannar av redan innan dess. För oftast är det en person inom företaget som har sett po-

tentialen och möjligheterna med gamification. Men resten av organisationen är inte där. Så att det blir en ganska 

stor politisk grej internt, vad man ska lägga resurser och satsa på. Lite grann som att man tänker de här med trad-

itionella och sociala medier, organisationen har inte riktigt förstått att nästa, är väldigt beroende av att göra såd-

ana här lösningar. Vi kan inte bara fortsätta med samma typ av sätt att jobba. Så att flera fall jag varit inne i där 

man börjar driva det, man börjar försöka övertyga organisationen, man får börja hjälpa den här personen som sett 

potential att sälja in det, men sen kommer de inte längre själva liksom, det tar stopp nånstans.  

 

I: mhm… jaha okej... 

 

R2: jag trodde det skulle gå snabbare. Jag trodde liksom att, gamification, det var ju två, tre, år sedan det började 

komma in i sverige. Jag trodde det skulle gå fort, men jag vet inte, du får rätta mig om jag har fel, men jag tycker 

inte det har gjort det. 

 

I: Jag förstår... Kan du utveckla de? det är intressant det du säger, kan du utveckla lite? 

 

R2: Amen, jag följer väl ganska mycket liksom. Dels gamla case som jag har jobbat med. Jag följer i olika me-

dier, i olika medier följer jag gamification och jag tycker det har stannat av, så att mycket av det som kommer 

fram är samma sak i olika länder, men inte i Sverige så mycket. Jag tror att man är lite allergisk, man förstår inte. 

Man är trött på det här med spelvärlden, så man vill inte hålla på med spel. Man tror det handlar om en spelvärld 

på jobbet, så det blir en helt fel uppfattning om vad det handlar om. 

 

I:  Ah okej. Förstår! Nu ska vi se här, vänta! Nej den där var lite konstig den frågan. Okej men... men om 

jag tänker såhära: hur viktigt anser du det är att ha god kunskap om företagskulturen... under ett sånt 

här projekt om du kommer in som konsult? och varför tror du det? 

 

R2: Jag tror, jag är övertygad om att man måste ha god kunskap kring det. Samtidigt som det alltid faller tillbaka 

till ett mänsklig beteende, som har med reptilhjärnan att göra, att människor inte fattar rationella besult utan man 

är ganska irationell. Att man fattar beslut på känsla och att medarbetare agerar på känsla. Men det är väldigt vik-

tigt att ha koll på företagskulturen hur man hanterar förändring, hur man hanterar möjligheter att växa till exem-

pel karriärvägar, alltså det är ju, jätteviktigt på alla plan, att man förstår. 

  

I: Juste! hur får man en sån kunskap tror du enligt dig? Rent praktiskt… eller vad man ska säga? 

R2: Du måste egentligen komma in till den här dålda kulturen, alltså den, vad säger man, den osynliga delen 

också, inte bara det som står i skrift i en HR-manual. Utan mer att, tja, göra djupintervjuer med anställda på olika 

nivåer, för att få en bra, och lirka sig fram till svar.  



Enterprise Gamification och dess utmaningar  Åhlström, Sundin och Sörvik Swärd 

 

– 55 – 

I: Jag förstår! Du har ju varit inne lite på de där spelartyperna och så, eeh… men när du har genomför 

något sånt här projekt. Hur har ni identifierat sådana här olika slutanvändare eller personlighetstyper 

eller vad man ska säga? Hur har ni gått tillväga där? 

 

R2: Vi har ju egentligen inte identifierat och mappat upp personer utefter vilka spelartyper de är, utan snarare 

sett på, okej, spelartyp… Om det är en säljkår vi har att göra med….. Den som bara vill vinna hela tiden, hur ytt-

rar det sig? Vad är det de går igång på? Till exempel i en säljkår kan det vara så att man vill visa alla hur mycket 

alla säljer, var och en. Det kan ju en vinnarskalle gå igång på, att man kan se att man faktiskt är bäst på någon-

ting. Så mer att identifiera vad de olika spelartyperna går igång på, och hur man kan få de att agera. Sen är det ju 

så liksom alla, och det är också någonting som man inte kan utgå från att alla är. Man tror att i en säljkår så är 

alla vinnarskallar, men då skulle de ju döda varandra tillslut. Är det inte en? de kallar sig väl till och med för kill-

lers i en av de hära? 

 

I: Jaa… killers... *skratt* 

 

R2: De blir ju så, det funkar ju inte. Man måste ju ha in alla personlighetstyper i det här.  

 

I: aah jag förstår…okej...  Nu kommer vi in på utformandet, det tar lite tid här, förlåt, du får säga till om 

du behöver kila så tar vi upp tråden någon annan gång.  

 

I: juste, har du varit delaktig i själva designen av en gamificationprocess? då tänker jag om det är någon 

mjukvara eller sätt att arbeta och så? 

 

R2: Ja, va det gäller CRM-system. 

 

I: CRM-system, okej! Är det då någonting som ni har gjort för ett annat företag då till exempel eller? 

R2: Ja! 

 

I: Okej! Vilka andra personer, har du, eller såhär, vilka roller inom de organisationen du har hjälpt har 

varit delaktiga också förutom du? 

 

I: Tänker om det är ledningsgruppen? 

 

R2: Avdelningschefer från olika delar av verksamheten och de påverkade människorna också. Olika, alltså 

plockat ut representanter som man säger. 

 

I: Ett litet axplock liksom! 

 

R2: Mhm…. 

 

I: Okej… Hur viktigt anser du det är att ha god kunskap om målgrupp... alltså den målgruppen man gei-

mifierar eller vad man ska säga? arbets… alltså hur, att man har god kunskap om arbetsprocesserna när 

man väljer att implementera sådana här olika spelmekansimer eller element, om du förstår vad jag me-

nar? 

 

R2: Aa, det måste man ju ha. För att kunna förbättra, förändra och applicera olika speltekniker måste du ha det.  

 

I: Hur går man tillväga då ungefär? 
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R2: Man kan ju se, annars har du jobbat med CRM-system på ett företag så är det nog lättare att gå över till ett 

annat och dra vissa paralleller. Men sen måste du checka av med säljchefen först, för att se va det finns för pro-

cesser, sen stämma av med de anställda att det verkligen är de processerna. Man kan följa andra processer i grup-

pen liksom, det vet man ju inte riktigt.  

 

I: Nä, okej! Jag tänker det här CRM-systemet då: vilka sådana här gamification element eller mekan-

ismer har ni implementerat i den här designen? 

 

R2: Dels är det uppföljning av mål, och sen är det ökad kommunikation, feedback på hur långt man har nått, sina 

egna mål under olika perioder. Man måste ju ha och dela upp det i olika perioder så att de anställda ser att det 

finns en början och ett slut. Om det nu är säljperioder eller vad vi nu prata om för någonting.  

 

I: Vad fick er att välja just dem här mekanismerna eller vad man ska säga? 

 

R2: Ofta bygger man ju på, industristandard skulle jag säga. I dagligvarubranschen finns det olika fönster man 

följer utifrån ICA och Axfood när man lanserar nya produkter. Så det blir ju sälj automatiskt då, och olika säljpe-

rioder man följer och då måste ju vissa saker vara klart. Man måste ha besökt alla kunder, man måste ha gjort din 

reseräkning. Men det är just det här med att hitta syftet med att faktiskt, om jag har gjort klart min reseräkning så 

kan nästa person göra klart sitt jobb. Men om jag laggar i någonting, det är det här med feedbacken, att nån fak-

tiskt använder det jag gör. Jättebra feedback att få.  

 

I: Eeh.. Har ni personifierat någon design utifrån typ sån användartyp eller spelartyp på nått sätt i det 

här CRM-systemet till exempel? 

 

R2: Vad menar du att man har gjort? 

 

I: Vi säger om du har några killers i den här säljkåren då. Om du har några killers… du har någon 

socializer... har ni gjort olika anpassningar utifrån var det är för spelartyp då? 

 

R2: Nej, vi har försökt att göra så att alla får plats i samma, och att visualisera. Men att man täcker in alla spelar-

typer egentligen. 

 

I: Ah, okej! Då ska vi se, har du… i ett sånt här projekt... kört gamification på en hel organisation eller 

enbart på specifika delar eller avdelningar? 

 

R2: Nä… 

 

I: då ska vi se, får de olika användarna vara med i själva utformningen och designprocessen på något 

sätt? 

 

R2: Aa… 

 

I: Eeh okej! Hur då? 

 

R2: Ja, egentligen är det input kring vilka processer som man ska fokusera på, och sen hur man kan utforma dem 

och sen vilken typ av feedback som behövs. För att man ska förstå liksom, att man är påväg.  

 

 

 



Enterprise Gamification och dess utmaningar  Åhlström, Sundin och Sörvik Swärd 

 

– 57 – 

I: Nu kom vi in på implementationen här då. Har du erfarenhet av att vara med under en implementation 

rent operativt eller va man ska säga... i så fall på vilket sätt? 

 

R2: Nä det har jag inte gjort. 

 

 

I: Hur lång tid skulle du sen, det tar, det känns som du varit med på en del projekt ändå? 

 

R2: Aa… 

 

I: Men om du tar och försöker göra nått genomsnitt: hur lång tid tar det att implementera ett sånt här 

projekt från att man sjösätter det till att saker och ting stabiliserar sig skulle du gissa på? 

 

R2: Jag skulle inte vilja se det som stabilisera sig, utan snarare något man vidareutvecklar hela tiden 

. 

I: Ja, okej! Hur menar du då? 

 

R2: Nej men att man anpassar, men att det hela tiden blir en lärprocess. När du implementerar ett sånt här system 

kan det gå ganska fort. Om det är nått CRM som du tar i från. Alltså så standardiserat CRM, så kan du anpassa 

det vartefter du ser att: amen okej, de flesta i organisationen drivs inte av att se hur mycket administrativt arbete 

man är klar med så kan man ta bort det och ersätta det med något annat.  

 

I: Nej, okej jag förstår! 

 

R2: Jag tror att det är nyckeln, att man hela tiden utvecklar det här. Det är inte en engångsgrej man gör.  

 

I: Okej! Har ni innan själva implementeringen testat de modifierade-systemet, och när jag säger så kan 

det dels vara CRM-mjukvara som du säger, men också olika arbetssätt och metoder liksom. Men vi kan 

ju utgå från CRM’et kanske? 

 

R2: Aa, testat innan man sjöstätter det eller? 

 

I: Ja, ungefär så. 

 

R2: nej, det har jag inte gjort. 

 

I: Nej okej. Under själva implementationsfasen då, vilka har varit involverade här då? Jag tänker roller 

inom organisationen? 

 

R2: Ja där blir det mer, till att börja med, ledningsgrupper eller liksom avdelningschefer och så. Sen får man ju 

göra avstämningar med dem anställda. 

 

I: Mmm... Okej! Hur kommer det säg att det blir just ledningen där då? 

 

R2: För att det är de anställda man applicerar det på…  

 

I: Aha okej! Förlåt om jag är jobbig men vi måste ställa sådana här följdfrågor 

I: Fanns det några stödfunktioner för de ni applicerade de på under själva implementationen liksom. El-

ler såhär, nu ska ni börja använda det här, hade ni några personer där som fanns med och stöttade eller 

hur såg det ut?  

 

R2: Vad menar du, från? 
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I: Om vi tänker det här CRM-systemet då till exempel...när ni implementerade det, fanns det några perso-

ner, antingen ni, om ni var med och stöttade personalen om de hade frågor: vad ska jag göra här? Vad 

ska jag göra här? Fanns det någon sån hjälp på plats eller va man ska säga? 

 

R2: Mjaa, inte som jobbade på företaget. 

 

I: Nä okej… men var ni med då?  

 

R2: Ja… 

 

I: Aaa.. Okej! Nu ska vi se: har ni använt er av någon typ av belöningssystem och i sånna fall vilken typ av 

belöning och varför? 

 

R2: Ja, jag har ju jobbat med både och. Jag tycker väl att man ska kunna jobba med, man ska inte behöva öka 

belöningarna för att kunna göra gamification. Utan man ska anpassa befintligt belöningssystem till, ja, anpassat 

till de gamifierade systemet. 

 

I: Okej, men, jag förstår. Är det då i sånna fall, asså jag tänker asså, fiktiva belöningar eller är det pengar 

belöningar eller? 

 

R2: Ja, jag har jobbad både pengarbelöningar, och sen vanlig lön och bonus egentligen. Men sen också med det 

här som jag pratade om “poängsshoppen” tidigare. 

 

I: Juste, lojalitetsprogram, ja.  

 

R2: Ja, precis! Det står still… Jag vet inte.  

 

I: Här är sista delen, den ska inte ta så lång tid. Jag tänker, när du har genomfört ett projekt, har ni ut-

värderat projektet då och på vilket sätt har ni gjort det, asså hur utformar ni utvärderingen så fall? 

 

R2: Jag har faktiskt inte gjort det. För just av det här jag sa, att projekten avstannar och får inte riktigt fart och så 

byts personer ut som är lite, liksom drivkrafter, eller vad man ska säga. 

 

I: Okej! Men har du sett något resultat av det ni gjort då? Asså, har ni kunnat mäta det på nått sätt eller? 

Har det varit helt? Asså liksom i kostnadsbesparingar eller motivationsökningar eller nått sånt, har ni 

kunnat mäta nått resultat eller effekt av det ni gjort? 

 

R2:  Jag vet inte riktigt faktiskt, jag kan inte komma på. 

 

I: Då ska vi se… Men har ni jobbat någonting med….  Alltså prata ju mycket om feedback, men under 

processen gång har de anställda varit med i processen fått återkoppling på deras prestationer de gjort i 

nått gamifierat system? 

 

R2: Ja, när jag jobbade med innovationsprocesser, där var det mer och jag var med mer. Men det var inte precis 

en process av ett gamifierat system som man implementerade utan det var mer att man jobbade med gamification 

under tiden.  

 

I: ah okej, jag förstår! 

 

R2: Så det var mer en metodik att jobba efter. Och för att få folk att prata egentligen, för att få folk att uttrycka 

vad man ville ha för någonting.  
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I: Ah okej, då ska vi se här… men hur tänker du under en sån här process? hur visuella har ledningen 

och andra chefer varit för dem det här har blivit applicerat på eller vad man ska säga? 

 

R2: Vad sa du? hur? 

 

I: Visuella har ledning eller andra chefer varit under en gamification process liksom, för de anställda ni 

har applicerat gamification på?  

 

R2: Jag tror det är det som är nackdelen, att inte cheferna är med, de högsta cheferna är med bara för att signa av 

att man ska göra någonting, sen tycker de att säljavdelningen får sköta det här själva. Nu är det här ett par år sen 

jag jobbade med det här så det kan ha skett en förändring på hur man ser på det här.  

 

I: Ah, okej! Alright, Jag tror nog jag täckt in de mesta här nu i alla fall. Är det några mer frågor du har 

till mig eller så eller? 

 

R2: Nej.. 

 

I: Du stort, verkligen stort stort tack att du ställde upp på en intervju. Det var jätte schysst av dig.  

R2: Aa vad bra. Lycka till!  
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7.1.3 Transkribering – Intervju 3 (R3) 

 

I = Intervjuare 

R3 = Respondent 3 

Inspelning börjar 

 

I: Berätta lite kort vilka erfarenheter du har inom Gamification och på vilket sätt du har jobbat eller job-

bar med det? 

 

R3: 

Egentligen kan man väl säga att jag alltid har varit lat. Så jag har alltid letat efter sätt att göra saker roligare. Så 

jag har liksom varit fokuserad på att livet ska vara lätt och då kommer Gamification in i bilden kan man säga. 

Jag har också alltid hållit på med coaching. Coaching handlar ju om att motivera och att vara motiverad. Och där 

kommer ju också gamification in kan man säga. 

Sen hade jag också en coachingskola tillsammans med ett amerikanskt företag det vi har ett koncept som heter 

play to win. Principen är, medans alla andra coaching utbildningar jobbar med att du ska nå ett resultat t.ex. gå 

från A till B och så får du coaching på vägen dit så har man lite hinder man ska ta sig över. 

Vi hade sett på coaching som att det är en helt ny approach vilket är att man ska ha kul på vägen så att, man ska 

utmana sig själv och lära sig nya saker, man ska helt enkelt lära sig mer än vad man brukar och, hitta nya sätt. 

Det är ju typ Gamification. 

I coachutbildningen som vi hade fanns det också ett IT stöd som vi började bygga för ca. 5 år sen där vi liksom 

vävde in olika Gamification operatorer. 

De har vi liksom byggt på flera gånger så det kommer fler motivatorer sen vi började. Vilken har gjort att vi suc-

cesivt börjar förstå vad det är som är motiverade och faktiskt gör saker av det. 

Sen så tog vi den här plattformen och man kan säga att det amerikanska företaget har plattformen i USA medans 

jag har den i Sverige. 

De har bara för coachutbildning medans jag har för en massa andra saker. Sen gick jag en certifierad utbildning 

på Coursera vid Pennsylvania University i Gamification. 

 

I: Vad bra, då kanske det blir så att vi tar lite stöd i den här IT plattformen när jag ställer de här frå-

gorna då. Då börjar jag med planeringen: Vad är det viktigaste att tänka på när man planerar att genom-

föra ett sådant här projekt eller att implementera ett sådan här plattform i planeringsstadiet? 

 

R3: 

Och då tänker vi på när man stoppar in spel, men det inte riktigt spel. Men det är en Gamifierad utbildning vi 

har. Så det är själva content och plattformen i sig vi pratar om eller? 

 

I: Ja exakt och hur man tänker när man ska utforma planeringen för själva plattformen eller utbild-

ningen? 

 

R3: 

Ja, jag jobbar ju på det här sättet att jag samarbetar med kursledare. Det kan vara en seminarieledare, en talare 

eller någon som har skrivit en bok till exempel. 

Då har de ju redan pedagogiken klar, så man kan säga att de flesta andra som jobbar med Gamification de kom-

mer från ett annat perspektiv medan jag kommer från coaching som är motivation pedagogik i form av utbild-

ning. 
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Det är liksom det som vi redan har med oss in. Så en som inte kan pedagogik och inte kan coaching behöver ju 

börja med att titta på det. Och om det nu handlar om utbildningsspel. Men jag har ju perspektivet utbildningsspel 

nu då i huvudsak. Man kan ju utbilda folk i marknadsföring också. 

Då är det ju så att de redan har sina föreläsningar eller kursmaterial klart för sig. För oftast har ju de redan öv-

ningar och sådana saker i sin utbildning som är färdiga. 

Samma sak gäller om du är coach, då har du redan ett antal hemläxor som ger till sina klienter men även under 

coachingsamtalen att man ställer en massa kluriga frågor och så. 

Detta har vi ju då som bas men sen lägger vi ju till lite Gamification- tänk, plus att verktyget i sig har spel, coach 

och ett pedagogiskt mindset. 

När man lägger in det kommer själv plattformen i sig göra att det blir lite gamifierat. Sen kommer jag då och 

mina kollegor och bygger på så det blir lite extra motiverande och kul då. Där jag främst lägger in gamification 

aspekten och även mera coaching aspekten om man säger så. Alla är ju inte coacher de kan ju bara vara förelä-

sare eller lärare till exempel. 

Då har ju vi en himla massa knep för att göra det här motiverande. Så man kan ju säga att man måste ha hel-

heten, man måste veta var människan ska befinna sig om 4 veckor när man gått igenom det här spelet. Men det 

vet ju den här kursledaren och vad eleverna ska kunna så det är ju redan klart för oss. 

Vi hoppar ju redan in i steg två redan från början Då kan man ju hjälp av Gamification kan ta sig till det målet på 

ett mer motiverande sätt och vi får med oss alla. 

Vi kan ju ta ett case här så att det blir lite tydligare. T.ex. att du har en heldagskurs som består av olika avsnitt, 

då kan de typiskt bli en 4 veckors spel i mitt fall. Så att det vi gör är att vi tar t.ex. ett pars timmars seminarium 

eller kurs för att skapa en veckas spel. Då bryter vi ner allt så att man delar upp det så att det blir som en resa 

som man bygger på. 

Sen så är det väldigt kritiskt i början, man måste se till att alla blir motiverade och sen måste man se till att de 

hela vägen är engagerade. Det måste komma lagom mycket övningar varje dag, man måste tala om för de att det 

här finns och sedan locka in de i spelet hela tiden så att de inte glömmer bort det. 

Så liksom, vissa delar här är ju ren pedagogik vad man gör vissa dagar också. Sedan kommer gamification 

aspekten in, tredje veckan kan t.ex. vara kritisk och man måste titta igenom hela tiden så att det alltid är stimule-

rande för alla slutanvändare. 

Sen måste man även ta hänsyn till att vissa personer är borta några dagar, då kommer de efter så då måste man 

hitta sätt att locka in de igen så att de inte halkar efter. 

 

I: Har ni använt några praktiska eller akademiska ramverk under planeringsfasen? Vilka och varför? 

 

R3: 

Alltså jag har inga några namn för dem. Men det är klart jag har ju läst mycket om Gamification och har såklart 

det hela tiden med mig. 

Så har vi ju en person som har gjort de bästa spelen, har t.ex. läst en massa neurovetenskap och väger in det i det 

Gamifierade systemet. Sen vad de olika modellerna heter vet jag inte, så jag är inte så akademisk på det sättet 

utan jag tar mest det som fungerar. 

Sen har vi ju Coaching där använder vi mycket KBT och positiv psykologi det har jag också läst mycket om. Så 

Positiv psykologi, Neurovetenskap och Gamification är väl det som vi har blandat in. Alla de parametrarna har vi 

kan man säga. 

 

 

I: Vad har ni haft för olika mål när eller satt upp för mål innan ni genomför ett Gamification projekt? 

Hur har ni resonerat kring utformandet av dessa mål? 

 

R3: 
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Ja, vi jobbar ju med stora företag som har mycket stressad personal det är t.ex. det vanligaste spelet vi har. Då 

man i fyra veckor lär sig att stressa mindre och använda hjärnan bättre. 

Men man kan ju säga att våra kunder inte är så noggranna med att sätta upp mål. T.ex. som att man gör olika 

stresstest att jag är stressad på en nivå på t.ex. 9/10 och att efter spelet så är jag stressad på nivå 2/10. De typen 

av mål har vi inte satt upp utan mer generella mål att man ska minska sin stress eller att man ska bli mer effektiv 

på sitt jobb eller vad det nu kan vara. 

Vi kör coachande ledarskap t.ex. då kan det vara att man ska göra om sina medarbetarsamtal att de ska vara 

coachande, det kan vara ett mål i sig. Men inga mätbara mål har vi direkt. Det är inte som i marknadsföring att vi 

ska ha ett ex antal som klickar på en länk eller så. 

 

I: Vad har ni haft med mål att förändra olika beteenden? Varför? 

 

R3: 

Det kan ju vara t.ex. att vara en coachande ledare än en chefande ledare, eller att vara mindre stressad. Sen har vi 

spel som är att t.ex. lära mig Linkedin. Vi har t.om. ett spel som handlar om att rekrytera 8 personer, eller 8 kva-

lificerade personer för att rekrytera och det nådde vi. 

 

I: Okej, Hur viktigt är det ha god kunskap om företagskulturen när du kommer ut till en kund anser du? 

Och i sådant fall varför? 

 

R3: 

Det är ju olika för olika spel. T.ex. så har vi ett spel där du på fem dagar skapa din perfekta presentation och då 

är inte så viktigt att kunna något om kulturen. Medan coachande ledarskap ska man ha mer kunskap om detta. 

När det gäller stress då är det mer 20 individer på olika avdelningar på ett företag och då vet man inte så mycket, 

men kulturen kommer ju fram i spelarnas resultat men för vårat spel är det hela tiden, action, reflection och le-

arning. Alltså att man får övningar som man gör och sen reflekterar man så får man poäng och lite överrask-

ningar och så. Så det bygger ju på att man reflekterar och skriver. Innehållet styr vi ju inte så mycket så det är 

inget vi kollar på jättemycket. 

 

 

I: Okej, Identifierar ni slutanvändarna och olika spelartyper eller personlighetstyper som ska använda 

det här systemet? 

R3: 

Ja det har vi ju på ett sätt, låt oss säga att vi t.ex. har ett företag som är 120 anställda och alla deltar i utbild-

ningen. Då har ju de ju inte likadana utan är varierande personlighetstyper. Så alla personlighetstyper finns ju, 

och det är ju också en del av Gamification att alla är olika och blir motiverade av olika saker. Där har vi då en 

massa olika knep för att motivera både den här personen som gillar att ligga på toppen och göra massor av öv-

ningar och gillar att skriva massor. Vi har ju också den här andra personen som hatar Facebook och inte vill gå in 

på Facebook. Inte heller i det här spelet. Men det gäller att få med de i alla fall. 

Vi har hundra procent deltagande och vi får med alla. Alla är nöjda och vi har 100 procent som går in och gör 

övningar. 

 

 

I: Har du varit delaktig i själv designen av det här gamifierade systemet eller plattformen? 

 

R3: 

Jag har tagit fram designen med hjälp av en konsult i Indien. 
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I: Hur har ni gått tillväga för att designa, har ni implementerat olika spelmekanismer, i sådant fall vilka 

och varför? 

 

R3: 

Nja, Nu i och för sig så är det ju så att det här verktyget bygger på MIT Universitys utbildningsplattform. Så jag 

har ju varit ganska styv i min design eftersom att jag har varit tvungen att utgå från deras plattform. 

Så det var ju inte riktigt sant då att jag har skapat plattformen, men jag har skapat den visuella designen. Men om 

vi pratar om de spelifierade faktorerna så kan man säga såhär att först utgick vi från en utbildningsplattform som 

inte var Gamifierad överhuvudtaget, sen har vi byggt på detta med Gamification och olika motivatorer. 

Sen har vi dessutom lagt en ny design layout, så som färger och form. Men om vi håller oss till själva motivato-

rerna och spelmekanismerna så har vi stegvis byggts på, men vi hade en begränsning i vad vi kunde göra ef-

tersom att vi utgick från den här MIT plattformen. 

Men sen uppe på det har vi lagt ett lager, sen har vi byggt på hela tiden. Så vart efter så har vi byggt på saker 

som t.ex. att vissa tycker inte om poäng och har man då ett företag som är 20 personer och 5 av de hatar poäng. 

Då har vi en uppförsbacke, då har vi tittat på att det ska vara valfritt att visa sina poäng eller inte. 

Vi bygger på hela tiden nya funktioner. Då när vi började för 5 år sen så har det kommit successivt då kunde vi 

ju inte så mycket Gamification, då handlade den här kursen som jag läste på Coursera mest om att man ska ha 

Leaderboards och poäng. Det var liksom den nivån vi kunde Gamification. 

 

I: Har ni personifierat designen utefter användare och olika spelartyper? 

 

R3: 

Just det med att dölja poäng är något som vi kollar på just nu och det har vi inte implementerat ännu. Om vi tittar 

på slutanvändaren så kan vi inte styra de så jättemycket på individnivå. Slutanvändaren kan däremot styra sin 

egen profil. 

Delägaren kan även styra lite granna men det handlar mer om vilken typ av spel det kan vara. Men det vi kan 

göra är att anpassa plattformen så att vi t.ex. kan se om det ska vara en leaderboard eller om slutanvändaren bara 

ska kunna se sina egna prestationer. 

Man kan också styra om vissa ska gå in i spelet före och andra kan gå in i spelet efter. Så det är vissa saker man 

kan styra på gruppnivå men inte så mycket på individnivå. 

Det som kännetecknar vårt spel är att de inte är självgående utan det finns alltid en coach med som är med och 

kommenterar och peppar användarna. 

·    

I: Hur viktigt anser du att man har god kunskap om målgruppens arbetsprocesser? 

 

R3: 

Nej det är inte så viktigt, men det beror ju återigen på vilka typ av spel det är. De flesta spel vi har spelar det 

ingen roll. Jag kan ju egentligen inte så mycket om vad mina kunder gör, t.ex. WSP jag vet ju knappt vad de hål-

ler på med. Men liksom att coacha individer kan man göra i alla fall. Det är skillnad mellan coach och en mentor. 

En mentor ger ju råd och svar medans en coach så är det ju individens svar som spelar roll och vad du själv kan 

åstadkomma. 

Generellt sett nej vi behöver inte veta så mycket om kunden det fungerar ändå. 

 

I: När ni implementerar Gamification gör ni det på en hel organisation eller enbart på specifika delar? 

 

R3: 

Det beror ju på vilken kund det är. Om vi tar det exemplet med reklambyrån så är det 22 anställda så tillämpar vi 

det på hela organisationen. 
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I: Har du erfarenhet att vara med i en implementationsprocess eller är du bara distributör? 

 

R3: 

Jag är väldigt involverad. 

 

I: på vilket sätt då? 

 

R3: 

Dels har jag ju gjort egna spel själv, dels jobbar ju även nära spel ägarna. Jag går alltid in och kvalitetssäkrar 

varje spel och är med i utformandet av spelen ibland. 

 

I: Hur lång tid är ni med som stödfunktioner under implementeringsprocessen? 

 

R3: 

Man kan väl säga att jag bruka vara med på första spelet sen är väl jag inte med längre, men jag bevakar också 

hur spelarna reagerar och så på olika utmaningar och sådär. Men det finns andra coacher som är med hela tiden. 

De som gör spelen är ofta coacher själva. 

 

I: Innan ni väljer gå igenom med det här testar ni era system? 

 

R3: 

Vi behöver inte testa någon kod. Koden är superstabil och plattformen är stabil. Så det är innehållet som behöver 

testas. T.ex. själva formuleringen av en fråga i systemet är väldigt viktig men tekniken håller ju. 

 

I: Vilka roller hos dina kunders organisationer brukar vara involverade i implementationen? 

 

R3: 

Ja, det är ju oftast HR- chef, utbildningsansvarig, säljchef eller VD. 

 

I: Är det oftast folk med chefspositioner då eller? 

 

R3: 

Ja det är det ju, det är ju alltid de som beställer. 

 

I: Brukar ni använda er, eller har ni några belöningssystem i den här plattformen och vilken typ av belö-

ning? 

 

R3: 

Vi har gjort både intrinsic och extrinsic. Men personligen tycker jag yttre belöningar alltså extrinsic, inte är något 

bra. Jag gillar inte de, jag tycker det är fusk. Därför att om jag säger till dig du får en miljon om du klär av dig 

kläderna och springer ett varv runt huset så gör du det. 

I alla fall så tycker jag att med yttre belöningar får man folk att göra precis vad som helst. Med inre belöningar så 

kan man mer förändra beteenden på lång sikt, vilket vi vill åstadkomma. Då måste man alltså jobba med inre be-

löningar och det är det vi fokuserar på. Men vi har t.ex. några kunder som ibland har yttre belöningar då man 

t.ex. får olika give aways. Har man belöningar som är yttre då finns det förlorare och vi vill att alla ska vara vin-

nare. 
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I: Vad kan vara intrinsic om du tar ett ex? 

 

R3: 

Man kan gilla varandras kommentar, så fort många gillar så är det en bra belöning eller att man kan hjälpa andra 

och få belöningar på det sättet. 

Vi tar ju hänsyn till de olika spelartyperna som du säkert känner till och vi kollar ju alltid att de finns med i alla 

spel. Eller inte alla i och för sig, vi kollar mer på de olika personlighet färgerna som gul, röd och blå. 

Medans i Gamificationvärlden kollar man ju på några andra. Där finns b.la. den här Killer och sådana har vi inte 

med. Man kan inte döda varandra, sånt tar vi bort vårt bygger på positiv psykologi. 

 

 

I: Har ni utvärderat projekten och på vilket sätt och varför? 

 

R3: 

Ja det gör vi alltid, dels så tar vi fram genomsnittligt antal aktiviteter per spelare och per dag. Det betyder alltså, 

att t.ex. alla övningar ger 1, 2 eller 3 poäng. Då kan vi ha koll på hur många övningar deltagarna gör. Sen beror 

det på vilken övning och det i sin tur är beroende på svårighetsgraden. 

Då vet vi direkt fram snittet på hur många som deltagit i ett spel på t.ex. 20 spelare som håller på i 4 veckor. Då 

kan vi räkna ut snittet för aktiviteten av övningarna. Det vanligaste spelet är det som hanterar stress och där lig-

ger vi på 4 övningar per dag i snitt. Vilket är extremt bra. Visa mig ett annat e-learing paket som har den inlär-

ningsnivån. Det existerar inte. 

 

I: Mäter ni detta då för att se resultatet av det ni har gjort och åstadkommit? 

 

R3: 

Ja, dels ser vi aktiviteten som mäts för varje spelare. Sen ser vi också i övningarna om användarna har uppnått 

sina egna mål eftersom att de alltid skriver upp sina kommentarer där. 

Vi får ju resultat, då vet vi efter fyra veckor och kan läsa vad som skett. T.ex. hur mycket stressade ni är nu i för-

hållande till slutet där de säger att de stressar mindre på slutet efter de 4 veckorna. Så vi ser ju klart och tydligt 

att det har blivit resultat. 

Sen har vi en enkät, som vi utvärderar också. Det enda vi inte har mätt ännu är effekten över tid. Det är vi ju inte 

heller ensamma om, Det finns ju knappt ingen som gör det. Man behöver ju egentligen mäta t.ex. ett år senare 

för att se hur effekten är efter ett år t.ex. 

Men grejen är om du har gjort 4 anti stressövningar i 4 veckor är chansen betydligt större att du fortsätter än om 

du har gått på en heldagskurs. Plus att många kommer tillbaka och går andra kurser hos oss.  T.ex. sociala spel 

eller stress spel. Folk kommer tillbaka och det är ju också ett bevis på att det här fungerar. 

 

I:  Får de anställda återkoppling på deras resultat på det de gjort och på vilket sätt? 

 

R3: 

Menar du slutspelaren eller kunden? 

 

I: Slutspelaren eller den som ni har mål att förändra ett beteende eller så? 

Ja, det är ju det de gör hela tiden. Det ligger alltid som övningar i slutet att de ska fylla i när de gör enkäten. 

Men den totala statistiken tror jag inte att spelarna får ta del av annat än deras egna prestationer. Sen om kunden 

eller den som betalar för det vidare till spelarna det vet jag faktiskt inte. 

Men alla ser ju även vad alla andra gör kontinuerligt, lägger vi ut en fråga i slutet på spelet. Om vi har ett feed-

backspel t.ex. så ska man gå ut och ge feedback och berätta hur det gick. Sen ska man sen i slutet ha olika frågor 
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vad man gjort, lärt sig etc. och det ser alla andra som deltar i spelet. Däremot om vi lägger ut en survey så svara 

man anonymt så är det ingen annan som ser. 

 

I: Vilka är de vanligaste fallgroparna du stött på när du jobbat med diverse kunder? 

 

Vi har ju en del erfarenheter på saker när vi jobbat med kunder. Vår produkt påminner ju lite om Facebook. Om 

du då tänker på Facebook så är det ju så att vissa människor som är mer aktiva än andra. T.ex. de olika spelarty-

perna. Om man tar min man t.ex. han går in på Facebook varje dag men han skriver aldrig någonting. Då om 

man har ett team, hur fungerar det om någon person inte vill skriva? hur får man den personen att vilja skriva 

något och vara med och vara delaktig? 

Då behövs det extremt mycket extra resurser för den personen och man måste lägga upp många olika övningar 

som är superlätta så att den personen inte kan låta bli att svara. Så får den personen lite poäng men också att den 

får lite extra poäng även fast den personen kanske är hälften så aktiv som alla andra. 

Så fort de skriver något så är det viktigt att vara där och peppa dem. För oftast är det ju så att de som är tysta som 

har den viktigaste informationen och de som pratar mest är det ju bara blaj. Men det är bara blaj helt enkelt. 

 

R3: 

Sen kan det också vara så att man delar upp de i små lag. Då kan man t.ex. ha små lag med 4-5 personer i varje 

lag Då ser man ju till att det finns att det finns någon person som älskar att samla poäng som är med i varje lag. 

För då har vi så att om alla i laget uppnår en viss miniminivå då får alla i laget 10 procent extra poäng eller 20 

eller så. Det där funkar ju också väldigt bra, så om man har en eller två då i det här laget som älskar poäng och 

älskar poäng då kommer ju de hjälpa de här som inte har några poäng eller inte gillar det lika mycket. För om de 

hjälper den som har 0 poäng och inte är så aktiv då kommer alla att vinna på det. Så att de hjälper till då. 

 

Att ta hand om de som inte är så aktiva, för vi vill ha hundra procent engagemang. För om vi jobbar med ett tema 

på 20 personer så håller det inte om bara om 15 är aktiva och 5 är passiva. Om man tittar på e-learning så är det 5 

procent som är aktiva och resten är inaktiva. 

Det kan vara så att man bygger systemen som att man inte visar poäng för att få med dessa personer. Om någon 

ligger på lite poäng så tappar ju de lusten för att det är jobbigt med så lite poäng. Poäng är ju väldigt centralt i 

Gamification, det är ju så att säga väldigt få Gamification implementationer som inte har poäng. Sam tidigt kan 

det vara stressande för vissa och då måste man hantera det. 

Sen också kan det vara så att som det där med Facebook och min man, alltså han är jättemycket värde av Fa-

cebook men han skriver ingenting. Så att det kan ju vara så att man måste acceptera att vissa är mindre aktiva 

och det måste vara uttalat så att alla vet att det är okej. 

 

R3: 

Den stora grejen med fallgropar inom Gamification är t.ex. ett företag som heter The Inspiration Company. 

Alltså det de gör är ju supersmart och bra för tillfälliga grejer men jag ifrågasätter om de gör någon långsiktig 

förändring i beteenden. 

För här är det den här principen, företag kan bestämma sig för att göra lite vad som helst t.ex. att förändra vissa 

beteenden. Då kan det ju vara så att företag använder Gamification och de anställda får poäng för deras beteen-

den och det de gör för att få olika prylar. 

Det här företaget gör då så att de har någon slags shop som det här företaget tillhandahåller. I den shopen kan det 

vara en superexklusiv gitarr från 1800-talet liksom, sånt samlarobjekt och folk blir helt galna i och vill samla po-

äng för att få den där jäkla gitarren. 

Grejen är ju att det funkar ju, men jag tycker inte om det för det är ju fake, det är manipulation. 
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Om vi säger såhär vi gillar ju inte såna yttre motivatorer, låt oss säga att du ska klara att springa en mil under en 

timme säger vi. Det vi hade gjort då är att bygga upp motivationen så man verkligen tycker det är kul att springa 

för att man vill. 

Sen har vi då The Inspiration Companymetoden som är det som folk har som argument till varför Gamification 

inte är bra, det här är inte bra för oss som faktiskt vill förändra beteenden inifrån. 

Så kommer då ett företag som de här Inspiration Company så sätter de upp den här unika gitarren till exempel 

som man kan tjäna ihop till. Men då måste du göra de här övningarna under ett års tid, för att få den här gitarren. 

Jag tycker inte om det här sättet det är fake, fusk och manipulation. 

Vi har ju lite inslag av extrinisic belöningar men det är ju mest för känslans skull, Det får ju inte vara att man ska 

samla ihop en massa poäng för att tjäna en miljon, det är ju fake! 
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7.1.4 Transkribering – Intervju 4 (R4) 

 

I = Intervjuare 

R4 = Respondent 4 

Inspelning börjar 

 

I: Till och börja med kan du ta och presentera dig själv? Lite namn ålder, arbetsplats och sådär? 

 

R4: Ja, vad är värt för er att veta? 

 

I: Ja egentligen bara vad du jobbar och har jobbat med. Namn vet vi ju redan? 

 

R4: Alltså, jag har jobbat med speldesign. Jag kommer från speldesign hållet, kan man säga. Mina spetskompe-

tenser är designprocess, speldesign och sedermera gamification, och pedagogik och lärande. Sedan har jag jobbat 

mycket med att undervisa och lärar situationer. Det är mina två spetskompetenser. Sen har jag jobbat med en sa-

lig massa saker inom IT, och andra kreativa grejer som Art director och så. Men det är mer det som gör min 

bredd. Just nu har titeln affärsutvecklare, men jag brukar gå in i projekt, träffar kunder tidigt, jobbar att ta fram 

koncept tillsammans med kunderna 

 

I: Är det din roll då i det gamifierade projekten? Är det de rollerna du haft? 

 

R4: Ja det kan man säga. Man kan säga att jag jobbar fram konceptet och jag följer med i idearbetet och prototy-

parbetet och ser till att allt fungerar. Jag är väldigt framtung i projekten. Jobbar mycket i början och så styrs jag 

mest som en bilförsäkring i slutet, ifall nått kraschar så är jag där och hjälper till och förar tillbaka produktionen 

till konceptet. Jobbar mycket med kund… 

 

 

I: Yes, bra. Då går vi in på…. 

 

R4: Jag har jobbat inom it svängen sen slutet på 90-talet. Så man har jobbat med väldigt många olika saker. 

Bland annat har jag drivit en IH-utbildning i många år. Sen projektledning inriktning spel. Jag kommer från lite 

olika håll. Jag har jobbat som programmerare, AD… massa grejer. 

 

I: Nästan allt där….. 

 

R4: Det blir vikten av att vara gammal. Prova massa olika saker. Det här var kul, men jag var inte riktigt bra på 

det. När man kommer upp mot 40 så inser man att det inte blir den som binder ihop saker. Jag har liksom gjort 

mina 1000 timmar.  Och då har jag gjort de inom, jag har gjort 1000 tals worksshops med kunder, typ så. 

 

I: Jag kan tänka mig det… Det är väl där man själv vill hamna… testa runt lite... 

 

R4: Ja, att förstår vad man är riktigt bra på… 
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I: Om vi ska börja med planeringsfasen då…. Och första frågan är: Vad är viktigt att tänka på när man 

planerar ett gamification projekt? 

 

R4: För det första planerar man inte det… Det är inte som att rita ett hus… Nu lägger vi grunden och sådär. Man 

börjar med en innovationsprocess. En planering i min värld är den: Vi ska bygga en bro från öland till kalmar, 

och så drar vi ut ett sträck och börjar planera, det kan vi göra där. När vi gör en innovationsprocess är det en ut-

forskande aktivitet. Så handlar det om att förstå organisationens, detta ska jag säga, detta är inte någon som helst 

skillnad på ett gamificationprojekt eller vilket annat projekt som helst inom IT. Utan du försöker förstå vilka af-

färsvärden och affärsmål som kunden vill uppnå. Det du oftast gör är att du hjälper kunden att reda ut problem 

och lösning, för att de brukar oftast klumpa ihop dem. Det kommer till mig och säger: Hej! Kan du lösa det här 

problemet med gamification? Då säger jag: Jag får titta på det… vad har ni för problem? 

Då säger de: Vad de tror är problemet och på vilket sätt gamification kommer kunna lösa det. Då kommer jag 

tillbaks och säger: Ni har andra problem… Det här går inte att lösa med gamification. 

R4: Förstår ni att problem och lösning inte är samma sak. De har oftast hypoteser om hur saker och ting hänger 

ihop som ofta inte stämmer. Så kan jag leverera nått helt annat till dem. Och ibland säger jag: Tyvärr, ni är inte 

redo för det här.  

Jag kan ta ett exempel: Jag jobbade med ett företag där jag hade tänkt att vi kunde gamifiera det här intranätet, 

men jag blev ganska snart varse av att deras kultur inom organisationen var så infekterad, och ledarskapet drev 

en sån auktoritär linje. Så det spelar ingen roll om jag uppmundrar vissa betender med utmärkelser och olika 

feedback loopar. Det var ingen som skulle säga va de tyckte för de var rädda att bli avskedade. Så någonstans 

måste man förstå kulturen, de sturkturer som finns hos företaget, samt förstå va de upplever som problem och 

vilket värde de vill ha ut av det. Sen kan jag bara titta på: Vad är lösningen? Va ska jag försöka hitta lösningen 

någonstans? För den är väldigt sällan uppenbar… den är inte alltid gamification… snarare skitsällan gamificat-

ion. Om vi säger såhär: När du säger gamification, vad är det? Ni kommer att vara tvungna att förhålla er till en 

definition av gamification. Om jag bara fick gissa så kommer den lyda någonting i stil med: Det är när man an-

vänder typ spelmekaniker, speltänk i sammanhang. Att ta något från spel och flytta över till  sammanhang som 

inte tillhör spel. Ungefär så kommer er definition av gamification att vara. Och för att vara helt ärlig. Den där 

definitionen är broken, den är dålig. För den beskriver inte vad du har framför dig. Den beskriver vad jag gör. 

Det är som att beskriva speldesign istället för vad ett spel är. Så om min kund till exempel säger: aja, du ska lat-

cha runt med spel och flytta saker, okej. Men vad blir det då? Så har du ingenting, du kan inte säga nått, du kan 

inte förklara det. Vad är det för skillnad på ett gamifierat system och ett system som inte är det? Ett plain intranät 

och ett gamifierat intranät. Vad är det för skillnad? 

R4: Ur ett systemvetarperspektiv är det ganska rimligt att du ska kunna svara på den frågan. 

 

I: Det är ju som du säger. I det ena har du spelmekansimer i, det som är spelifierat. 

 

R4: Vad är en spelmekansim?  

I: Det kan vara leaderboards, badges, olika poäng du får, som du applicerar och gör så det blir lite av en tävling, 

du sporrar anställda att tävla med eller mot varandra. 

R4: Spelmekanismer… Vad du gjorde nu var att beskriva visuella uttryck som du associerar med spel. Vi säger 

såhär, budgivningsmekansim… det är en klassiker. Det finns i spel, men den finns också i verkligheten. Och vil-

ken kom först? Är det spel som tagits från verkligheten, eller verkligheten från spelen. Troligtvis verkligheten 

från spel.  

 

I: Ja precis! 

 

R4: Och lite grann blir det en devalvering av ordet spelmekanism, jag har lixom förteckningar av tusentals spel-

mekanismer, och jag kommer kunna påstå att allting är spelmekanismer och att det här är gamifierat. Grejen är, 

spelmekanismer är ett sånt luddigt uttryck, så man skulle kunna säga: att vad som helst som någonsin har nuddat 

ett spel. Det kan vara en uppsättning regler, det kan vara en komponent. “Vi använder oss av ett visuellt uttryck 
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som ser ut som kort här, så det är en spelmekanism”. Och då blir det fortfarande…. “Okej så du menar att det ser 

ut som ett spel”. Tävling är som en vinkelslip, kraftfullt men du vill inte använda det jämt som ett verktyg för att 

uppnå dina mål, för du kommer trötta ut organisationen med en gång. Jag har slutat använda gamification som 

begrepp, för det är helt irrelevant vad jag inspireras av när jag skapar mina saker. Det som är relevant är vilken 

effekt det har på slutanvändaren och hur det är kopplat till affärsmålen. Och ärlig talat, de flesta kunder skiteri 

vilka verktyg jag använder för att nå mina mål. Däremot är de väldigt intresserade av att det blir bra.  

Det jag levererar till mina kunder är levande system. Det är liv, det är det som är min leverans. Liv uppstår i en 

viss typ av system. Jag vet inte om ni gått in på olika typer av systemanalys och så? 

 

I: Nej 

 

R4: Det finns olika system kategorier. Det finns komplicerade system, det finns kaotiska system, det finns sta-

tiska system, det finns komplexa system. Alla dessa är olika benämningar på systemtyper som uppvisar ett antal 

olika beteenden. Så de har ingenting med att göra om de är invecklade eller svåra att förstå. Man kan titta på ett 

system och se: Det här är ett komplicerat system. Och då är det oftast olika mekaniska system. Kaotiska System 

är system du inte kan bygga någon form av lärande på. Du kan inte säga “aha det beter sig såhär”, det ändras 

hela tiden. Det är liksom ett så kaotiskt att du inte kan bygga nått på det. Myrornas krig på en tv skärm, det går 

inte att förstå vad det är, men ändå ett system av svarta och vita punkter. Ett statiskt system står still, det händer 

ingenting helt enkelt. Men ett komplext system är alla spelsystem. Det är även alla ekosystem, och alla ekono-

miska system. Finansmarknaden, marknader, marknadsplats, de tillhör komplexa system. Och där uppstod 

“LEAN” och de har ett antal egenskaper. Det som är min leverans om vi ska tänka teoretiskt då. Det är det jag 

går ut och säger till kunden: Hej jag ser att ni har ett helt nytt system som ingen använder. Jag kan blåsa liv i det. 

Kul! Är det sant? Sen skiter de fullständigt om det är saker jag hämtat från ett tyskt brädspel. De visuella ut-

trycken som vi pratade om, leaderboards och de uttrycken, de har blivit lite infekterade för de överanvänds. De 

associeras mer med en slags diskurs kring gamification som är associerat med evangelister, inte så mycket i Sve-

rige som i USA då. Så det är min leverans. Du hör att jag inte kan hålla mig till ämnet, vi är fortfarande inne i 

planeringsfasen.  Men jag vill beskriva att jag tar mig an det här, genom att förstår “ What’s the fucking pro-

blem” vart ligger problem? När jag sedan vet vad problemet är börja försöka lösa det. Det är alltid en utfors-

kande aktivitet som jag måste ta mig an helt fritt och börja titta på helt fritt utifrån: vad är problemet? Lösningen 

kan vara så att jag hittar ett incitamentsystem som driver beteende åt ett speciellt håll, eller kan helt enkelt vara 

så att jag säger: Det första ni ska göra är att kasta gamla bonus modellen i säljkåren, för den pajar allting. För det 

är oftas så att de har system som är fullkomligt felaktiga, som gör saker de inte är medvetna om. En säljkår vän-

der sig till mig och säger: Hej, varför samarbetar inte våra säljare? Det är för ni ger de bonus att gå på egna affä-

rer hela tiden. Då spelar det ingen roll om jag säger: Då får ni en badge för ni ska samarbeta. Det är skitsamma 

för de om de får en extra semesterlön för att dra hem en affäre sen liksom. Så det handlar om ett systemperspek-

tiv och förstår de bitarna. Så det här är planeringsfasen. Det är att förstår “What’s the fucking problem”, och sen 

vara införstådd, göra kunden uppmärksam på: Jag kommer inte sitta och kracka ur mig massa lösningar utan det 

är en insats vi gör tillsammans och utforska det. Det är ingen planering utan det är en gömma nyckeln lek. Vi 

måste hitta det här.  

 

 

 

I: Hitta problemet liksom.  

 

R4: Den fasen, den tar fyra veckor, med två heltidare ungefär. Och ur det kommer det kanske en prototyp och 

kostar mellan 400-500 000kr. Så du förstår var vi ligger då. Och då har vi inte ens börjat.  

 

I: När ni planerar, använder ni er av några praktiska eller akademiska ramverk? Alltså utgår ni från 

ramverk? 
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R4: Ja det gör vi. Det beror på hur du menar? Projektmodeller eller liksom ramverk? 

 

I: I litteraturen finns det en hel del ramverk, bland annat MDA, som är väldigt renommerat.  

 

R4: Nu är det såhär. Nu sätter jag ner foten. Hela gamification, det finns massa ramverk där. Men som ett Chou 

och massa andra tjommar har satt upp, de är oftast spelintresserade businessfolk som kommer från ett annat håll. 

Som har varit intresserad av spel och sen tagit in och försökt blända ihop UX eller marknadskommunikation eller 

några andra ramverk med, och addera spel. Sen har de byggt upp ett helt eget ramverk som är unikt för gamifi-

cation och jag tycker det är lite hitta på. Ett sätt att blåsa upp, ta tummen ur munnen och blåsa upp sig själv. Det 

finns jättebra ramverk som kommer från speldesign hållet som är kopplade till det här. Jag skulle inte säga att jag 

har använt jättemycket. Jag använder några grejer som heter Core loop analasys, den använder jag ganska flitigt. 

Men det är lite längre fram när jag hittat målgrupper och jag vet vad jag ska jobba någonstans. Det handlar väl-

digt mycket om att förstå vad för aktivitet och agerande som vi vill framkalla. Utifrån det förstå vilka regler som 

kan skapa utmaningar etc. Så det ramverket använder jag väldigt mycket. Det handlar egentligen om olika typer 

av workshop-metoder för att få ut rätt sorts data. Men det är väldigt mycket som handlar om intervjuer med folk 

och att man åker, betraktar, går till organisationer. Det är massa olika grejer. De så kallade unika gamification-

ramverken… det är lite problematiskt, de försöker få det att framstå att gamification sammanhang är unika sam-

manhang. Det värsta hitta på av de alla är player-types. Det gillar jag inte alls. 

 

I: Okej, varför det? 

 

R4: För det är ett sån sjuk förenkling av hur saker och ting hänger ihop. Ett grovt missförstånd av hur ett sy-

stem…. Jag är övertygad om att ett system framkallar beteende. Bartle tog fram player-types. Så tittade han på 

MUD, du kanske är lite för ung för att veta vad MUD är? Det är Multi-User Dungeon. Det är textbaserade förla-

gan till World of Warcraft. 

 

I: Aha okej! 

 

R4: Det i sin tur bygger på gamla Dungeons and Dragons system. Eftersom jag har spelat rollspel sedan mitten 

av 80-talet, så vet jag hur det funkar. Det ger poäng för ett visst antal aktiviteter. Det är feedback-loopar, (Svårt 

att höra)systemet och begränsningarna i det är helt och hållet kopplat till ett visst antal beteenden. Det är det som 

formar de fyra player-types, eller om man går på han Marczewski som har sex player-types… Det spelar ingen 

roll, för det är samma skit. Det är systemet som skapa typerna, inte typerna som ska anpassas till systemet. Jag 

har tusentals gånger hört att “Du vet hur säljare är?” Det beror på att man har ett system som uppmuntrar ett typ 

av beteende. De får belöningar och uppmärksamhet som uppmuntrar ett visst beteende. Det är därför vi tror att 

säljare är likadana, en egen typ av en homosapiens gren. Men det är de inte, det är bara att de är affecta av ett 

visst antal göranden. De lever i ett sammanhang som föder ett typ av beteende, så därför tycker jag att om man 

börjar i den ändan att mäta beteendet i organisationen. “Om vår organisation består av jättemånga explorers, var-

för är det så?” Jo det är för att vi uppmuntrar den kulturen och vi har en struktur i våran organisation som upp-

muntrar det. Förstår du hur jag menar?  

 

I: Absolut! 

 

R4: Det finns inte ett naturtillstånd hos människan, människan är ganska ordinär och anpassningsbar. I vissa spel 

kan jag vara en killer, det är det enda sättet att spela det spelet, men i vissa spel kan jag inte vara det, för det är 

ett samarbetsspel.  
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I: Exakt! 

 

R4: Och då går det inte att vara det, så det är mer systemet som berättar hur jag är. Det här är typiskt en sån här 

grej som kommer i gamification diskusen och är ett sätt att kommunicera med kunder. Det kommer egentligen 

för Personas som många UX are använder, för att levandegöra hela den processen.  

 

I: Den sista frågan på planeringen, för jag tror du fick med alla andra frågor där… Vilka är de vanligaste 

fallgroparna under den här fasen? Vad kan gå snett?  

 

R4: Det ligger lite inbakat i ert sätt att paketera det. Det är att de inte driver det som ett innovationsprojekt, man 

tror att saker och ting ska fungera, men rent generellt - de flesta appar till en telefon, det är först vid tredje - 

fjärde iterationen med den som den börjar att funka. Alla de appar du har i din telefon som du dagligen använder 

ligger förmodligen på iteration 50-60. Titta på hur de såg ut i sin första release… de funkade oftast inte. Första 

gången någonting möter världen är det oftast helt värdelöst. Sen den första fallgropen är att förstå: det här är ex-

perimentell innovativa projekt, där man ställer sig fråga: undra vad som händer om man gör så här?  

R4: Inte att man tar fram en liten leaderboard så kommer folk kasta sig över det här… Man måste ge det tid och 

därmed också ge det pengar. Planeringsfasen är typ 500 000 kr. Säg att min lösning skulle lösa i att ni behöver en 

app. En vanlig app är typ 1mk. Sen ska vi lägga på att vi jobbar med innovation och den komplexa backen som 

krävs för att jobba med gamification. Då kanske vi är uppe i 1,5 - 2 mkr. Det måste ett företag vara villig att 

lägga för att uppnå sina mål. Och då är det väldigt lätt att säga i ett inledningsskede: Vi köper det här enkla som 

vi alltid gjort. Vi köper ett skitkasst intranät som ingen använder, det är bättre, än att prova något som funkar, för 

de vågar inte.  

 

 

I: Vi tänkte att planeringen är när du planera projektet. Utformandet är när det börjar ta fart, efter som 

du nämnde 400 000 kr, 4 veckor, när det börjar ta fart. 

 

R4: Produktion kallar vi det. Idé, koncept, prototyp och sen produktion. Och någonstans finns innovationen med 

hela vägen. Man upptäcker saker hela vägen. 

 

I: Precis! 

 

R4: Så det finns saker i det där som…. Även i projektets slutfast så kan man upptäcka saker. “Oj, det här fun-

kade inte alls som vi trodde”. Den här tekniska aspekten var inte alls lika lätt att läsa som den såg ut på skrivbor-

det liksom. 

 

I: Hur viktigt anser du det är att ha god kunskap om målgruppens arbetsprocesser vid val av olika spel-

mekanismer / element? 

 

R4: Och när ni pratar om målgruppen. Är det slutanvändaren eller? 

 

I: Precis, det är slutanvändaren… användaren. 

 

R4: När ni säger val av spelmekanismer... Jag tror ni har missuppfattat lite hur man jobbar med det. Det är inte 

byggt av spelmekanismer. Som utgår ifrån att jag vet vem som ska få det. Ett generellt svar på den frågan så är 

det viktigt att veta vem man designar för. Men jag tror att en viktig aspekt i det här som är viktigt att tänka på är: 
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Ni måste skilja på de visuella uttrycken för spel och det som ni kan titta på och se: Åh här är en badge, där är en 

spellykta. Där funkar så, och här funkar så. För de visuella uttrycken är ofta väldigt förrädiska, för de flyttar….. 

De funkar jättebra på en målgrupp som säger: Hej, vi har pratat med våra anställda, de vill ha något som känns 

som spel. Och det är sjukt sällsynt…. De flesta säger bara: Nu, problem! Nu ska jag lösa det! Programmen till 

våra intranät, hur ska du göra det? Om du kommer och säger: Vi tror vi ska addera spel. Då blir de förvilsnade 

och fattar inte. Vissa blir jätteglada, me de får fel förväntningar. Därför menar jag, när vi prata spelmekaniker, så 

måster du förstå…. Vi kan addera saker som är spelmekaniker men jag tycker de bästa modifierade lösningar är 

de som användarna själv inte fattar är det. Till exempel Runkeeper, eller AirBnb….  

Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte om det är gamifierat? Om designen haft det som en åtanke. Däremot är det 

ett levande system som fungerar. Och jag vet att det fungerar för det är komplext. Skitsamma om det har inspire-

rats av spel eller inte. Så jag är lite pragmatisk där. Jag försöker skapa liv, och då tar jag med mig många design-

mönster från spelvärlden.Och ibland är det designmönster som är inspirerade av en myrstack och ibland saker 

jag hämtat från tyska brädspel. Väldigt sällan är det mainstream datorspel som jag hämtar saker från. Ja, jag und-

viker ganska mycket det klassiska som du har nämnt nu. Det är lite grann för det doftar gamification, och då får 

du ett antal förväntningar som är lite jobbiga.  

 

I: Jag förstår hur du menar där. Vid utformningen då, har ni personifierat designen utefter användaren? 

 

R4: nej! 

 

I: Inte alls? 

 

R4: Det gör man, men inte genom player types och sånt skit. Det handlar oftast om att du måste förstå vem an-

vändaren är och förstå deras behov. Det är inte alltid så att de behov som organisationen eller kunden har är 

samma behov som användaren har. Liksom, jag vill det här! Kunden säger: jag vill att mina slutanvändare ska 

göra det här. Och så kollar man på slutanvändarna, de gör inte alls det. För gamification är inte ett sätt att få 

andra att göra som du vill, det är ett sätt att få de att göra som de vill! 

 

I: Precis! 

 

R4: De bygger vidare på…. Det är någonting som jag måste rama in för kunden och berätta för kunden, så att de 

förstår det. Att vi ska bygga vidare på de drivkrafter och behov som era slutanvändare har. Det här är inte ett ma-

nipulationsprojekt där du som råttfångare från hamnen ska leda dem rätt in i dina affärsmål. För då kan du an-

ställa en reklambyrå som kan lura dem vart du vill. Utan här när man bygger på systembygge som är bra för slu-

tanvändare… så det är både Ja och Nej på den frågan. Jag använder mig inte av de ramverken men jag använder 

mig av en djup förståelse av vad slutanvändaren har och försöker tillfredsställa dem. Och i bästa fall så samman-

faller de behoven… det är det affärsutvecklingen går ut på. Ena kunden har det här behovet, hur kan jag dra nytta 

av det och göra en affär av det? Det är det som kunden ofta behöver lära sig. 

 

I: För att köra vidare på samma spår med slutanvändarna. Får slutanvändarna vara med och påverka 

utformningsprocessen? 

 

R4: Det är en fråga om budget skulle jag säga. Får vi en bra budget så får slutanvändarna vara med. Det är nästan 

obligatoriskt att man testar det på slutanvändaren, det är hela testfasen liksom. Att man vet och att man säkerstäl-

ler de bitarna. Har man tighta budgetar, där man bara säger: Tyvärr ni får inte mer än såhär. Så finns det en som 

har fattat beslutet, vi tar den här affären. Och då får att göra en strategiskt riktig så är det ofta att engagemang 

och sådana grejer försvinner dessvärre.   
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I: Och då ska vi se... När ni gör den här utformningen, har ni valt att integrera gamification över hela or-

ganisation eller enbart specifika avdelningar? Alltså avdelningar, roller etc.. 

 

R4: Nu menar du, om jag gör ett gamification projekt och där gamification är lösningen? 

 

I: Ja. 

 

R4: Är det bara en liten avdelning eller ska alla vara med? 

 

I: Jag kan tänka mig att det är väldigt generellt då du varit i flertalet projekt. 

 

R4: Det är oftast inte upp till mig egentligen. Det handlar om en ramverksförändring. Så jag säger att: Förut har 

vi lekt leken arbete på det här sättet och nu ska vi göra det på det här sättet… Om vi ska göra ett generellt drag 

och säga att alla ska vara med då är det ett ganska stort projekt. Det är ingen som står vid sidan av här. Lednings-

gruppen och de som är på plattan, alla är med här. Då är det ett jävla mastodontprojekt. Det blir mycket enklare 

om man gör så säger såhär: De här gäller de här... 

Alla andra jobbar som vanligt, men just i det här sammanhanget jobbar de på det här sättet. Och någon måste 

göra det. Det är väldigt sällan man får en helhetsgrej. Det är också vetskapen om att vi provar det här, här. Och 

så funkar det så växlar vi upp det. Man måste se det som en organisk process, där saker växer fram.  

 

I: Men de vanliga projekten då är på avdelningar, eller i mindre skalor då? 

 

R4: Om vi pratar internt så ja… 

 

I: Okej… och då för att vara lite tjatig. Vad tror du är de vanligaste fallgroparna under den här fasen? 

Vad tror du kan gå fel? 

 

R4: Det som ofta går fel i de här lägena är att folk är väldigt entusiastiska i början men att man har glömt att 

tänka på att ha en bärkraft, en livslängd. Att man inte bara jobbar med player journey och att man förstår… ta ett 

exempel för ca 50 år sedan.  

Stegmätartävlingar…. Jätte högt engagemang precis i början. Men en och halv månad senare är det tre personer 

som går omkring och räknar steg. Och den typen av fyrverkeripjäser kommer av Ett: för mycket tävlingstän-

kande. Två: att man kommer över första veckan och det bara är grinding. Man går och går och räkna och räkna, 

det finns ingen utmaning. Det skulle jag säga är de vanliga nackdelarna. Där man inte bygger in någon livslängd 

i dem. 

 

I: Det är lite Pokemon Go över det där nästan? 

 

R4: Ja, Pokemon Go lider ganska mycket utav det problemet. När du har fångat nästan alla och är uppe på level 

24, så måste du gilla att grinda liksom. När du är uppe på level 25 fattar du hur det funkar. Inte så att du: Oj, va 

händer om man gör så här? Det är lärandet i själv som är motiverande… 
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I: Då hoppar vi vidare till implementation och genomförande fasen… när man kör ut projektet. Hur lång 

tid tog det att köra ut projektet och hur lång tid tog det att implementera det modifierade projektet? Hur 

lång tid tar det ungefär att köra ut projektet när det väl är klart? 

 

R4: Återigen om vad ni menar med det? Vad är implementation? Kallar ni: Nu har vi byggt klart och nu ska vi 

rulla ut till organisationer? 

 

I: Ja, precis! 

 

R4: I worst case så är projektet klart. Då är det upp till kunden att ansvara för det. I best case så är man med hela 

vägen och är support och hjälper till med den. Man gör en strukturell förändring så det kommer innebära massa 

saker. Att man följer med där då… och inte bara är tech support utan även undersöker fall och har en uppföljning 

och ett efterarbete på projektet då. Det skulle jag säga är nästan nödvändigt.  

 

I: Då ska vi se… Innan ni då kör ut och implementerat projektet. Har ni testat det modifierade systemet 

på ett eller annat sätt, i så fall….? 

 

R4: Om man inte har gjort det är man en jävla idiot asså… vi provar att hoppa utan fallskärm. En kille gjorde det 

en gång, vi provar. Lite så... Det är dödsdömt. 

 

I: Men hur gör ni då när ni då testar systemet? 

 

R4: Då har man en utvald del som är med och testar. Och de är med väldigt tidigt. De är oftast samma personer 

som är i det ni kallar planering. Man jobbar mot slutanvändaren hela vägen. De är de som kläcker ideerna om 

hur det ska se ut.  

 

I: När ni implementerar det här hos ett företag eller kunden.. Är ledningen, mellancheferna, medarbe-

tarna, eller vilka är delaktiga?  

 

R4: i implementationen? Eller vad menar du? De som är comittade eller? Det beror ju på, om vi pratar om ett 

intranät... så finns det… vi tar det som ett exempel, så ska det finnas med innehåll och det ska kontinuerligt bli 

ett socialt intranät. För det är oftare ledningen som fyller det med nyheter och kommunicerar. Det är väldigt 

många som är aktiva och med. Det måste nästan vara så. För det är just det här med... tanken på denhär typ av 

projekt… det är inte som att uppgradera motorn när du lämnar in bilen på service, utan det är som att köpa, inte 

bara en helt ny bil, utan du hade en bil innan men nu har du en trampcykel med skitmorderna features på…  

Det är en helt annan farkost liksom. Du får sådana indikation på hela organisationen. 

 

I: Under implementeringsprocessen, blandar ni in externa partners då? 

 

R4: Nu är vi så mastodontstora då… 

 

I: Så ni håller det internt då? 

 

R4: Vi är 1600 anställda, och på vår avdelning är vi väl 400- 500… så det är sällan vi behöver det. Ja… från den 

minsta kodare upp till den högsta management konsult... Och så är vi ganska seniorer… Men när jag jobbade på 

andra företag kan det mycket väl vara att så att man måste jobba med partners i olika sammanhang, beroende på 
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det behov man har. Men det är heller inget vi bestämmer… det är kunder som säger: vi behvöer hjälpen här 

också… 

 

I: För att återigen dra upp den frågan. Vad tror du är de vanligaste fallgroparna när man kör ut och im-

plementerar det hela? 

 

R4: jag tror att många tror att “nu har vi uppgraderat tvättmaskinen i tvättstugan nu är det bara att köra”. Det 

finns vissa saker man inte kan testa. Jag kan inte testa hur ett system fungerar när 100 användare aktivt använder 

det på tre månader. Jag kan inte se eller med beräkningar förstå vad som kommer hända i system, när 100 aktivt 

använder ett system på tre månader.  

 

I: Jag förstår... 

 

R4: Då måste man vara beredd att läsa av och kolla på det. 

 

 

I: Den sista fasen då… Analys, uppföljning och resultat. Utvärderar ni projekten när ni är klara? 

 

R4: Det sker väldigt sällan. Vi vill gärna ha det, men det är också upp till kunden. Jag kan säga till kunden: Jag 

skulle gärna vilja utvärdera och analysera. Men vi lever i en värld där “going nowhere fast” är standard med väl-

digt många stora företag. Så det hade ju varit jättebra om många hade varit villiga att lägga ett par hundra tusen 

på att utvärdera projekten. Om man inte är nöjd så hör man inte av sig till den IT-konsulten mer. Och vänder sig 

till någon helt annat. I ett nytt projekt, skrota det… han som trodde på gamification, han har börjat på ett annat 

jobb. Det är inte den världen riktigt… 

 

I: Får de anställda som är involverade i processen någon typ av återkoppling på deras prestation i pro-

jektet. Alltså inte på hela projektet utan mer hur de jobbar… förstår du hur jag menar? 

 

R4: Nej…. jag förstår inte hur du menar. 

 

I: Förra frågan var hur ni får återkoppling på projektet. Det här är mer personerna som involverade i 

projektet. De som jobbar med projektet i olika roller osv, om de får återkoppling på deras prestationer 

och hur de jobbar? 

 

R4: Du menar på kundsidan? 

 

I: Nej, hos er. Ni som jobbar med att skapa hela. Får ni någon typ av feedback på vad ni gör? 

 

R4: Det ligger ofta och mäter data så vi ser användandet. Vi kan se hur framgångsrikt och hur stor liksom, det 

finns mätpunkter i alla de här grejerna. Hur mång använder den här tjänsten, vad gör de? När postades det senast 

någonting? Vi kan gissa oss till framgång via det. På det sättet, ja det finns en återkoppling. 

 

I: Och då den avslutande fråga: Vilka är de viktigaste faktorerna enligt dig för att uppnå resultat som går 

i enlighet med affärsmålen? 
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R4: Att inse att man inte kommer träffa mål med en gång. För det är innovation. Det som ni behöver se över är 

hur ni delar upp de här faserna. Det är inte så det funkar. Det är det jag skulle vilja säga. Det är inte de faserna 

det är, utan titta på agila modeller, titta på innovationsmodeller. De här olika faserna ligger väldigt mycket i vat-

tenfalls-projektlednings-bygga-upp-svären. Det är väldigt långt ifrån så man jobbar med spel eller IT-system 

överhuvudtaget idag. De faserna är inte riktigt så. 

 

I: Ja det var sista fråga… Jätte tack att du kunde ställa upp på intervjun. Så får jag tacka för mig!  

 

R4: Tack själv! 

 

 


