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Abstrakt 
Denna studie behandlar gamifiering av informationssystem och gamifieringens påverkan på 

användarna. Gamifiering innebär att ta element ifrån spelvärlden och applicera dem i ett annat 

sammanhang, här ett informationssystem. Syftet med studien är att undersöka hur användare 

påverkas av ett gamifierat informationssystem samt att identifiera faktorer som ur ett 

användarperspektiv är viktiga att ta hänsyn till vid gamifiering av informationssystem. För att 

genomföra denna undersökning har semistrukturerade djupintervjuer genomförts med nio 

användare av ett gamifierat informationssystem. Resultatet visar att gamifieringen påverkar 

användarnas engagemang, arbetssituation, prestation samt utveckling. Baserat på resultatet 

ges förslag på 16 faktorer, som ur ett användarperspektiv är viktiga att ta hänsyn till vid 

användandet av gamifiering i informationssystem. 

Abstract 
Gamification in informationsystem and it´s influence on the users is processed in this study. 

Gamification means bringing elements from the gaming community and applicate them in 

another context. Purpose of the study is to look closer to how the users affects by gamification 

in informationsystem and also identify important aspects from a user-perspective point of 

view. To perform this study, semi-structured in-depth interviews were made, including nine 

users of a gamified informationsystem. The conclusion is the following: Gamification 

influence the commitment, working conditions, performance and progress of the users in a 

significant way. 16 elements important to consider from a user-perspective point of view 

when using gamification in informationsystem has been detected. 

Nyckelord: Gamification, Gamifiering, Spelifiering, Poängsättning, Rankinglistor, 

Informationssystem, Användare 
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1. Introduktion 
Detta kapitel presenterar ämnesområdet och bakgrunden till ämnesvalet samt 

syftesbeskrivning och frågeställningar. 

I företagsvärlden är effektivisering och optimering ständigt närvarande begrepp. Resurser ska 

användas så sparsamt som möjligt och processer ska bli mer tidseffektiva för att företagen ska 

gå med så stor vinst som möjligt. Någonting som har blivit vanligare de senaste åren i syfte att 

uppnå högre effektivitet är gamification, eller på svenska spelifiering. Ordet är ett relativt nytt 

begrepp, vid en sökning i databasen Scopus återfinns den första träffen från 2011. Vid en 

sökning på ordet i sökmotorn Google hittas drygt 7 miljoner träffar. Gamification är ett 

aktuellt och trendigt begrepp och då framförallt i IT-sammanhang där det finns ett stort 

intresse för fenomenet(Gartner Group 2016) Att begreppet är så aktuellt i den tid vi lever i gör 

att det också är intressant ur forskningssynpunkt. Gamification innebär enligt Deterding et 

al(2011) att element ifrån spelvärlden används i en annan kontext i syfte att öka användarnas 

motivation. Enligt Dale(2014) är gamification en samling kraftfulla verktyg som kan engagera 

anställda, kunder och allmänheten att ändra beteende samt att utveckla färdigheter och 

uppfinningsrikedom då det används rätt. Ett företag kan alltså enligt Dale(2014) applicera 

gamification på ett informationssystem med syfte att styra sina anställdas beteende och 

utveckla både deras förmåga att lösa befintliga arbetsuppgifter samt utveckla nya innovativa 

lösningar. Gamification är för att sammanfatta det ett verktyg, som när det används rätt, kan 

öka företagens effektivitet och utvecklingsförmåga. Detta genom att engagera användarna och 

öka deras prestation och utveckling. Detta låter ju såklart väldigt bra men det finns också 

indikationer på att resultatet inte alltid blir vad som önskas. Kritik har bland annat kommit 

ifrån Blohm & Leimeister(2013) som menar att införandet inte alltid behöver leda till 

effektivisering utan snarare tvärtom. I vissa sammanhang kan det leda till att fokus tas ifrån 

huvudsyftet och kärnan bakom systemet. Blohm & Leimeister(2013) anser att hela 80 % av 

alla gamifierade system är misslyckade och inte lever upp till förväntningarna om 

effektivisering och utveckling. Utifrån detta, och med tanke på vilken genomslagskraft 

gamifiering har haft, så anser jag att det finns ett behov av ytterligare studier inom området. 

Vad beror det på att så stor andel av alla gamifierade system är misslyckade? Vad är viktigt 

att tänka på för att inte hamna där? Eftersom att det enligt Dale(2014) är användarnas 

beteende som man via gamifieringen försöker styra så tror jag en del av svaret kan finnas där. 

Vad är viktigt att tänka på vid gamifiering av informationssystem för att användarna ska 

känna engagemang och för att öka deras prestation och utveckling? 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur användare påverkas av ett gamifierat 

informationssystem med en tydlig spelinriktning samt att identifiera faktorer som ur ett 

användarperspektiv är viktiga att ta hänsyn till vid gamifiering av informationssystem. 

1.2 Frågeställningar 

Hur påverkar ett gamifierat informationssystem användarna? 

Vilka faktorer är viktiga för att framgångsrikt kunna använda sig av gamifiering i 

informationssystem? 
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2. Metod  
I detta avsnitt presenteras den vetenskapsteori som studien utgår ifrån samt hur 

forskningsprocessen gått till. Först presenteras den vetenskapliga utgångspunkten sedan 

metodval för datainsamling, en beskrivning av fallstudien, beskrivning av datainsamlingen, 

kritisk granskning av metoden, forskningsetiska ställningstaganden och sist metodval för 

analysen.  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  
Denna studie utgår ifrån den vetenskapsteoretiska traditionen hermeneutiken som också 

betyder tolkningslära. Detta eftersom att denna studie baseras på användarnas upplevelser och 

känslor. Enligt Wallén(2011) så handlar hermeneutiken om att tolka olika innebörder i till 

exempel handlingar eller upplevelser och det är vanligt att använda denna utgångpunkt 

tillsammans med andra teorier för att på ett djupare plan förstå människors situationer. Denna 

utgångspunkt är därför lämplig eftersom att studien utgår ifrån användarnas perspektiv och 

syftet är att undersöka deras upplevelse av det gamifierade systemet. Med en hermeneutisk 

utgångspunkt så växlar man mellan del- och helhetsperspektiv och lyfter fram motsättningar 

emellan dessa. Det är enligt Wallén(2011) viktigt att tolkningen tar hänsyn till kontext och 

stor vikt bör läggas vid den situation där det som ska tolkas uppstod. Hermeneutiken kan 

också beskrivas som läran om kommunikation och förståelse vilket också får ses som syftet 

med denna studie, att uppnå en större förståelse. 

2.2 Metodval för datainsamling 
Den metod som har används vid denna studie är en kvalitativ metod. Syftet med studien är att 

undersöka hur användarna påverkas och upplever ett gamifierat informationssystem. Enligt 

Wallén(2011) är det nödvändigt med en kvalitativ studie när någonting som är vagt, 

mångtydigt och subjektivt ska undersökas. Studien är inriktad på upplevelser och känslor 

vilket gör att en kvalitativ metod och ansats är den enda alternativet. Upplevelser och känslor 

kan inte mätas utan måste tolkas. Studien utgår ifrån en induktiv ansats vilket enligt 

Wallén(2011)innebär att försök till att observera och samla in material ifrån verkligheten har 

gjorts för att sedan sökt efter samband och skillnader i det teoretiska materialet. Utifrån detta 

har sedan slutsatser dragits. 

2.3 Fallstudie 
Denna fallstudie samlade in data ifrån ett företag som för enkelhetens skull kommer att 

benämnas som ”företaget”. En fallstudie väljs enligt Denscombe(2009) när forskaren vill 

fokusera på förekomsten av ett fenomen med avsikt att få fram mer djupgående redogörelser 

för händelser, förhållanden, erfarenheter och processer i detta enskilda fall. Företaget valdes 

med den bakgrunden att det består av en callcenteravdelning där ett informationssystem 

används som de senaste åren gamifierats. Gamifiering har de senaste åren varit ett vanligt 

inslag hos många callcenterföretag i Sverige enligt Samhällspolitiska Enheten(2009). Detta 

val av företag gör att studiens resultat blir mer användbart då det finns flera andra företag 

inom samma bransch som kanske också använder sig av gamifierade informationssystem eller 

funderar på det. Dessa företag kanske kan finna denna studie intressant. 

Urvalet gick till så att kontakt togs med en ansvarig person som skickade ut en förfrågan till 

medarbetarna vilka som kunde tänka sig att ställa upp och delta i intervjuer. Förfrågan gick ut 

till alla medarbetare på ett enskilt kontor som består utav 15 medarbetare inklusive ansvarig 
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teamledare. Utav dessa 15 så ville nio medarbetare delta i studien vilket betyder att det var sex 

personer som inte ville delta. Det går såklart att spekulera i vad som gjorde att några valde att 

delta och några tackade nej och hur detta har påverkat resultatet. En teori skulle kunna vara att 

de som valde att medverka i studien är användare som har mycket åsikter, är engagerade eller 

missnöjda medan de som tackat nej inte bryr sig lika mycket eller har en mer neutral 

inställning till gamifieringen av systemet. Huruvida detta har påverkat resultatet tas med i 

beaktande vid diskussionen angående resultatets betydelse. 

2.4 Datainsamling 
Vid insamlandet av data till denna studie har insamlingsmetoden semistrukturerade 

djupintervjuer använts samt deltagande observationer. Vid intervjuer ansikte mot ansikte så 

kan man enligt Denscombe(2009) förvänta sig detaljerade och fylliga svar vilket passat bra då 

målet varit att få ett djup i studien. Dessutom så kan forskaren läsa av små signaler som inte är 

möjligt vid exempelvis en enkätundersökning enligt Denscombe(2009) vilket gör att det 

enklare går att bedöma och känna av riktigheten i det som framkommer under intervjun. 

Dessa fördelar gjorde att just intervjuer valdes där forskaren träffar respondenten trots att 

denna insamlingsmetod är kostsammare än andra metoder när det kommer till tid och 

resekostnader. 

2.4.1 Semistrukturerade djupintervjuer 

Just semistrukturerade djupintervjuer valdes med en önskan om flexibla intervjuer där 

möjlighet till fördjupning fanns beroende på samtalet och vilken riktning respondentens svar 

tog. Intervjuerna utgick ifrån sju frågor som det fanns följdfrågor till. Denna intervjumall 

återfinns i Bilaga 1. Enligt Denscombe(2009) så utgår semistrukturerade intervjuer ifrån en 

plan på ämnen och frågeställningar som ska diskuteras och det var precis så materialet i 

bilagan användes. Intervjuerna genomfördes på ett flexibelt sätt och respondenterna styrde 

mycket över ordningsföljd och vilken inriktning som fick störst fokus. Beroende på 

respondenternas svar så ställdes följdfrågor eller så efterfrågades ett mer utvecklande svar om 

någonting var otydligt. Denna lite mer rörliga intervjuform gjorde att respondenterna fick 

utrymme att utveckla sina svar ganska fritt och syftet med detta var att få en så djupgående 

bild som möjligt. Intervjuerna genomfördes som ett samtal som mest tog stöd ifrån 

intervjufrågorna. Enligt Wallén(2011) så får man som forskare bara riktiga svar om intervjun 

genomförs som ett vanligt samtal med ett givande och tagande. Forskaren ska vara en 

”person” och inte en objektiv expert. 

Intervjuerna genomfördes uppdelade under två dagar och fyra deltagare intervjuades under 

den första dagen och fem den andra. Detta gjorde att det fanns tid för reflektion och analys 

kring vad som kommit fram den första dagen vilket kunde tas med i beräkningarna för att 

kunna ställa kompletterande frågor och verifiera data den andra dagen.  

2.4.2 Deltagande observationer 

Enligt Wallén(2011) är den stora fördelen med deltagande observationer att forskaren kan få 

så kallad ”inifrån-kunskap”. Denna kunskap kan vara kännedom om socialt samspel, outtalad 

kunskap samt erfarenheter och värderingar som inte kommer fram vid andra situationer som 

till exempel vid intervjuer. Enligt Denscombe(2009) så har alla metoder starka respektive 

svaga sidor och en metodkombination är ett värdefullt sätt att kompensera en metods svaghet 

genom att kombinera den med en annan metod. Förhoppning med detta val är att de 
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deltagande observationerna kan väga upp och kompensera för vad som kanske inte framkom 

under intervjuerna.  

Forskarens deltagandet kan variera i grad under dessa observationer enligt Wallén(2011) och i 

detta fall var deltagandet lågt. Observationerna genomfördes genom att observera och ställa 

frågor i samband med att två respondenter arbetade och visade hur systemet i praktiken 

fungerade. Dessa observationer ligger till grund för beskrivningen av systemet under 

resultatdelen. Observationerna användes för att kunna förstå och analysera respondenternas 

svar och var nödvändiga för att förstå allting som respondenterna hänvisade till i systemet 

under intervjuerna.  

2.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Allt deltagande i denna studie bygger på frivillighet och alla har uttryckt sitt samtycke till att 

medverka i studien. Detta enligt Denscombes(2009) forskningsetiska principer. Vidare så har 

alla deltagares samt företagets uppgifter behandlats konfidentiellt för att skydda deras 

intressen. Om personlig information skulle komma ut så skulle det eventuellt innebära 

negativa konsekvenser och stor vikt har därför lagts vid den personliga integriteten för att 

skydda deltagarnas intressen. 

2.6 Metodval för analys 
Analys är enligt Denscombe(2009) den process som sker när forskaren söker efter saker som 

ligger under ytan hos de data som samlats in för att försöka identifiera avgörande 

komponenter och samband emellan dessa som ligger bakom det fenomen som studerats. 

Målsättningen är att försöka identifiera principer gällande fenomenet som går att tillämpa 

även i andra situationer. Analysen grundar sig på det empiriska material som är insamlat. 

Detta material består av ljudupptagningar av intervjuerna som spelades in samt de deltagande 

observationerna. Resultatet utav observationerna presenteras som sagt under rubriken 

”Informationssystemet” i resultatavsnittet. Analysen har följt de fem stegen i 

Denscombes(2009) analysprocess för kvalitativa data vilket består av förberedelse av data, 

förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data. Denna 

process är av repetitiv karaktär enligt Denscombe(2009) och de olika stegen kan ses som en 

spiral där varje steg återkommer flera gånger. Förberedelse av data bestod av att sammanställa 

ljudupptagningarna och skriva ner dem i text. Efter detta lästes intervjuerna igenom flera 

gånger med syfte att bli väl förtrogen med vad som sades. Efter detta kunde nästa steg tas, 

tolkning av data. Vad som framkommit under intervjuerna strukturerades och kategoriserades 

in i olika områden baserat på vad jag kunde bedöma påverkades hos användarna. 

Respondenterna beskrev saker som de kände så som stress, irritation eller motivation och jag 

försöker hitta områden som dessa känslor påverkade. De olika områden som bedömdes bli 

påverkade är användarnas engagemang, arbetssituation, prestation och utveckling. Dessa 

områden identifierades under en process som kan beskrivas som ostrukturerad. Utifrån vad 

användarna beskrev så sökte jag efter svar och förklaringar i tidigare forskning inom 

gamification och utifrån forskningen så kunde jag verifiera de valda områdena. Ord och 

begrepp som återfanns i både studien och forskningen identifierades. Analysprocessen skedde 

genom iterativt arbete och efter varje iteration så växte en större bild fram. Det insamlade 

materialet jämfördes med den befintliga forskningen och likheter och olikheter i detta 

studerades. Utifrån denna kategorisering kunde sedan de faktorer tas fram som presenteras 

som resultatet ifrån denna studie.Verifiering av data består enligt Denscombe(2009) av att 

visa på att resultatet är riktigt. Han menar att utan verifiering så saknar forskningen 
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trovärdighet. Grunderna för verifiering av resultatet är validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet enligt Denscombe(2009). Dessa fyra parametrar diskuteras 

vidare under nästa rubrik ”Kritisk granskning av metoden”. Det fjärde och sista steget i 

Denscombes analysprocess är presentation av data och detta steg är inte helt okomplicerat när 

det kommer till att presentera kvalitativ data enligt Denscombe(2009). Han tar upp 

svårigheten i att kvalitativa data inte låter sig presenteras på ett lika precist sätt som 

kvantitativa data gör, vilket ofta presenteras med hjälp av siffror och tabeller. Kvantitativa 

data är enklare att överblicka för läsaren som får en sammanhängande bild över hela 

forskningsprocessen. Vid en kvalitativ studie ligger utmaning i att presentera studien på 

relativt få sidor enligt Denscombe(2009). Detta eftersom att det ofta är en komplicerad 

analysprocess samt en stor datavolym som har analyserats. Som en följd av detta har inte all 

data kunnat presenteras i denna studie utan de centrala delarna har identifierats och det är 

dessa som går att läsa om under avsnittet ”Resultat & Analys”. Denscombe skriver med detta 

som bakgrund: 

”Därnäst – och kopplat till rollen som redaktör – måste forskaren inse att de delar som väljs 

ut för rapporten inte utgör belägg som bevisar något. Det är mer sannolikt att de lyfts in som 

en illustration av något som framhålls.”(Denscombe 2009,387). 

För att öka studien trovärdighet så en hög grad av transparens angående detta urval försökt 

hållas. De delar som tagits upp under intervjuerna men som inte utgör belägg för vad som 

framhålls och får mindre utrymme presenteras ändå i det avslutande diskussionsavsnittet.  

2.7 Kritisk granskning av metoden  
Citatet ifrån Denscombe ovan får ses som en tydlig kritik emot kvalitativa analysen. De data 

som presenteras anses ofta vara mindre representativa enligt Denscombe(2009). Trots detta så 

anser jag ändå att en kvalitativ analys var det enda alternativet då det är upplevelser och 

känslor som studien baseras på och fördelarna väger upp nackdelarna. Denscombe(2009) tar 

bland annat upp att den kvalitativa analysen anses ha en stark förankring i verkligheten då 

data och analys har sin grund i den sociala tillvaron samt att data ofta är rika och detaljerade 

vid mer djupgående forskning. Dessutom tar han upp fördelen att den kvalitativa analysen ger 

utrymme för alternativa förklaringar, vilket enligt mig kan ger en mer fullständig bild av 

”verkligheten”, då verkligheten sällan är enkel att tyda.  

Kritiken emot induktiva studier har enligt Wallén(2011) ofta varit hård och han menar då att 

det inte finns något som heter förutsättningslösa observationer. Det finns redan en teoretisk 

grund när forskaren väljer vad det är som ska observeras. Detta eftersom att: 

”Utan en teoretisk förförståelse vet man inte vad man ska mäta”(Wallén 2011,89). 

Med detta som bakgrund så finns det en risk att respondenterna har blivit påverkade och 

färgade av den teoretiska grund som fanns innan intervjuerna genomfördes. För Wallén har 

rätt, det är klart det redan fanns en viss teoretisk grund när beslutet fattades att undersöka just 

gamification närmare. Kritiken emot djupintervjuer består också ofta av att forskaren lätt kan 

påverka respondenten eller att forskaren okritiskt tar över respondentens perspektiv och 

åsikter enligt Wallén(2011). Han menar att intervjun ofta inleds med en viss distans och 

obekantskap som sedan förbyts under samtalets gång och lätt övergår till ett övertagande av 

varandras åsikter i takt med att distansen minskar. Detta är viktigt att vara medveten om när 

intervjun genomförs för att inte bli alltför färgad av respondentens svar och inte heller ”lägga 
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orden” i munnen på denne. För att förebygga detta har öppna frågor ställts under intervjuer 

och observationer samt frågorna har utformats med tanken att inte i förväg göra antaganden. 

Eftersom att det har funnits en medvetenhet om denna svårighet kring objektivitet vid 

genomförandet av studien så tros risken har minskat för påverkan av respondenternas svar 

vilket således också ger studien ökad trovärdigheten. 

2.7.1 Validitet 

Denscombe(2009) menar att det vid kvalitativ forskning inte går att visa att data är exakta och 

att det därför är att föredra att använda termen trovärdighet istället. Studiens trovärdighet har 

tagits hänsyn till genom att resultatet baseras på så kallad grundad data. Enligt 

Denscombe(2009) innebär det att analysen grundar sig på empirisk data och detaljerad 

granskning av insamlad data. Detta anses av honom vara en stabil grund för att analysera och 

dra slutsatser av vilket ökar studiens trovärdighet.  

2.7.2 Tillförlitlighet 

Precis som med validitet så är det när det kommer till tillförlitlighet svårt att avgöra graden av 

tillförlitlighet när det kommer till en kvalitativ studie menar Denscombe(2009). Han menar att 

forskarens ”jag” lätt blir en del av, eller åtminstone nära knutet till forskningsinstrumentet och 

det är svårt att avgöra ifall en annan forskare skulle få samma resultat om studien upprepades. 

För att ge studien så hög tillförlitlighet eller pålitlighet som möjligt så är det viktigt vid 

kvalitativ forskning att rapporten återspeglar de beslut och processer som tagits enligt 

Denscombe(2009). Därför så har stor vikt lagts vid att beskriva hur denna studie har 

genomförts och också presentera de data som sållats bort och inte bara data som ligger till 

grund för resultatet. 

2.7.3 Generaliserbarhet 

Gällande generaliserbarhet så tar Denscombe(2009) upp problematiken kring att kvalitativa 

studier ofta baseras på djupgående studier av ett relativt litet urval vilket stämmer väl överens 

med denna studie. Frågeställningen blir då: 

”Hur går det att generalisera med utgångspunkt i ett så litet antal?”(Denscombe 2009,382). 

Enligt Denscombe så är detta en i allra högsta grad relevant fråga men fortsätter sedan och 

säger att många forskare hävdar att den måste omformuleras när det kommer till kvalitativ 

forskning. Istället för att formulera den utifrån den statistiska sannolikheten att samma data 

ska återfinnas någon annanstans så bör överförbarhet diskuteras och sannolikheten att 

resultaten ifrån en studie går att överföra och applicera till andra fall enligt Denscombe(2009). 

Därför är det enligt honom viktigt vid kvalitativa studier att tillhandahålla så mycket 

information gällande studien så att andra människor kan bedöma resultatets överförbarhet 

vilket har försökt gjorts vid beskrivningen av denna studie. 

2.7.4 Objektivitet 

Objektivitet handlar om i vilken grad resultaten av studien är opåverkade av forskaren enligt 

Denscombe(2009). Eftersom att resultatet av denna studie framkommit ur en tolkningsprocess 

så innebär det såklart att den inte varit fri ifrån påverkan ifrån mig som har genomfört 

forskningen. Forskarens ”jag” kan varken uteslutas ur processen att samla in data eller 

analysera den enligt Denscombe(2009). Forskarens ”jag” kan enligt honom hanteras genom 

att forskaren distanserar sig ifrån sina vardagliga övertygelser och låter bli att ta ställning i 

sociala frågor under den tiden forskningen pågår. Detta tillvägagångssätt har används under 
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denna forskningsprocess. Vidare så har fokus under analysprocessen varit att ta sig an 

insamlad data med ett öppet sinne vilket enligt Denscombe(2009) innebär att visa öppenhet 

och inte stänga möjligheten för att allt kanske har missuppfattats ifrån forskarens sida. Det 

innebär också enligt densamma att undvika att försumma data som inte passar in i analysen 

samt att överväga alternativa förklaringar. 

3. Teori 
Detta avsnitt innehåller bakgrundsinformation om begreppet gamification samt tidigare 

forskning inom området. 

3.1 Gamification 
Gamification innebär att mekanismer som traditionellt sett återfunnits i spelvärlden appliceras 

i ett annat sammanhang. Dessa sammanhang kan exempelvis vara IT, utbildning eller handel. 

Syftet med detta är att öka interaktion mellan användare och aktivitet och öka engagemang 

och intresse hos användaren. Alltså innebär att gamifiera någonting att hämta inspiration ifrån 

spelvärlden till andra kontexter. Såklart har gamification funnits innan datorspelens framfart 

men begreppet kopplas starkt ihop med just detta. Exempel på mekanismer som kopplas ihop 

med gamification är poängsättning, spelnivåer, rankinglistor, belöningar eller matcher. Ett 

konkret exempel är ICA kortet där användaren drar sitt kort och belönas med poäng. Vi 

kanske inte tänker på det, men gamifieringen har smugit sig in på fler ställen än vi anar och är 

vanligare än vad vi tror(Spelifiering.se 2015). 

3.2 Den vetenskapliga definitionen 
Enligt Deterding et al.(2011,1) så definieras gamification som: 

”Användningen av speldesigns element i ett icke-spelrelaterat sammanhang.” 

I boken Gamification by design tar Zicherman och Cunningham(2011,14) upp definitionen: 

”The use of game thinking and game mechanics to engage users and solve problems.” 

Gamification kan ses som en process där spel eller spelliknande element läggs till en uppgift 

att engagera användarna att delta samt uppmuntra problemlösning. Just spelkonceptet är 

egentligen ingenting nytt. Det är lätt att tänka sig att människor har spelat och tävlat med 

varandra i olika sammanhang långt tillbaka i tiden. Däremot så började inte ordet gamification 

att användas förrän så sent som under 2010-talet med den betydelse som ordet har idag. Det 

används för att referera till sammansättningen av spelelement så som poängsättning och 

belöningssystem med arbetsuppgifter i syfte att öka människors benägenhet att delta. 

Gamification skulle med andra ord kunna beskrivas som att göra någonting eventuellt lite 

tråkigt och enformigt till ett spel i syfte att få användaren att känna att det är meningsfullt och 

förhoppningsvis öka deras motivation till att utföra uppgiften. Målet med gamification är att 

engagera användaren genom att aktivera dennes drivkraft att uppnå ett mål samt 

tävlingsinstinkt. Gamification används ofta av lärare eller chefer för att förbättra 

produktiviteten hos eleverna eller sina anställda enligt uppslagsverket Merriam-Webster 

(2016). 

3.3 Spelelement 
Men vilka är då dessa spelelement som refereras till? Det är kanske lätt att tankarna dras till 

poängsamlande men det är ganska troligt att det finns fler sätt att gamifiera någonting. Det 
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verkar inte finnas någon entydig definition av exakt vilka spelelement som räknas som 

gamification. Däremot så presenterar Reeves och Reads(2009) en lista på de spelelement som 

de anser är det viktigaste spelmekanismerna: 

1. Avatar (Bild som representerar användaren vilket ofta används för att användaren ska 

identifiera sig med sin spelkaraktär.) 

2. Tredimensionella miljöer 

3. Historieberättande kontext 

4. Feedback  

5. Status, ranking och poängnivåer 

6. Ekonomi 

7. Tävlingar och tydliga regler 

8. Teamindelning 

9. Flexibla och parallella kommunikationssystem 

10. Tidspress 

 

Enligt Dale(2014) så finns det två olika inriktningar av gamifierade system. Det är dels 

system som inriktar sig på att få externa användare ofta kallade kunder att använda ett system. 

Den andra inriktningen vänder sig till interna användare inom ett företag, alltså till anställda, 

vilket också är inriktningen på denna studie. En vanlig skillnad emellan dessa båda grupper är 

att externa användare ofta kan välja att använda ett system medans en intern användare som är 

anställd ofta inte kan det. Dale(2013) tar upp att en viktig aspekt vid utvecklandet av 

gamifierade system är just begreppet spel. Han menar att någon som tvingas spela inte spelar 

på riktigt. Spel bygger på frivillighet och detta glöms ofta bort vid utvecklandet av 

gamifierade system. Frågan är då ifall det ens går att implementera ett gamifierat system med 

lyckat resultat på ett företag där inte användarna inte använder systemet av egen fri vilja. För 

paradoxalt nog så används gamification ofta i syfte att öka användarnas motivation och 

benägenhet att använda ett system. Hur är det möjligt i en situation där användarna inte vill 

delta och använda systemet. Utifrån detta så kan ett antagande göras att gamifiering endast 

kan bli framgångsrikt i ett sammanhang där systemet används av egen fri vilja ifrån 

användarens sida. Vidare så kan det kanske antas att de som använder ett system har någon 

form av vilja till att använda systemet. Motivationen kan vara låg, men förhoppningsvis inte 

obefintlig.  

Dale(2013) menar också att ska man använda sig utav gamification så bör det och ska 

användas på ett lekfullt sätt. Gamifiering ska inte knyta användaren hårdare till vardagen och 

dess måsten. Ett av de enklaste sätten att göra detta på är genom att avlägsna konsekvenser 

ifrån spelet. Vad användaren gör i ett gamifierat system ska alltså inte påverka lön, befordran 

eller någonting liknande enligt Dale(2013). Detta är tvärtemot vad Reeves och Reads(2009) 

presenterar i deras lista över de viktigaste spelmekanismerna. De anser att ekonomi är en av 

de viktigaste och effektivaste mekanismerna att använda sig av vid gamifiering. Det skulle 

kunna vara så att Reeves och Reads har rätt. Det kanske är en effektiv drivkraft att använda 
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pengar och ekonomi i syfte att gamifiera men det blir negativa konsekvenser i det långa loppet 

och det är därför Dale(2013) avråder ifrån att använda sig utav detta.  

3.4 Kritik emot gamifiering 
Kritik emot gamification har kommit ifrån Blohm & Leimeister(2013) som menar att 

införandet inte alltid behöver leda till effektivisering utan snarare tvärtom. I vissa 

sammanhang kan det leda till att fokus tas ifrån huvudsyftet och kärnan bakom systemet. 

Effekten av detta blir lägre produktivitet. Enligt Blohm & Leimeister så är det här en väldigt 

aktuell fråga om att hitta en lämplig nivå av gamifiering. Ett vanligt misstag är att utvecklarna 

endast lägger till poängsamlande och rankinglistor när de gamifierar ett system och förstår 

inte användarnas huvudsyfte och motivation till att använda systemet. Det är därför kanske 

inte så förvånande att 80 % av alla gamifierade applikationer anses misslyckade på grund av 

olämplig design och olämplig nivå och anpassning till sammanhang. Detta enligt Blohm & 

Leimeister(2013). 

3.5 Psykologin bakom gamification 
Gamification används alltså med syfte att öka interaktionen emellan användare och system. 

Det ligger  psykologiska aspekter bakom utformandet av gamifierade system och Dale(2014) 

skriver att gamification grundar sig på vetenskap kring människans psykologi och 

beteendevetenskap. Det finns tre primära faktorer som begreppet gamification vilar på. Dessa 

är motivation, förmåga och triggers. För att en användare ska ändra på ett beteende så måste 

dessa tre faktorer vara närvarande. Se figur 1. En trigger är någonting som utlöser en reaktion. 

Men det räcker inte, användaren måste ha förmågan och kunskapen att utföra ett beteende och 

den måste också ha motivationen att göra det. En trigger är vad som startar ett beteende och 

måste vara närvarande. Ett exempel på en trigger kan vara att användaren får veta att om den 

når upp till ett visst mål så vinner den någonting. Då ökar motivationen och om förmågan 

räcker till så kommer användarens beteende anpassas för att nå upp till målet. Om användaren 

har låg förmåga så kan detta kompenseras med en högre motivation. Är däremot motivationen 

lägre så måste förändringen hos användarens beteende ske långsamt och stegvis.  

 

Figur 1. Beteendemodell som förklarar sambanden mellan motivation, förmåga och trigger. 

Tillsammans skapar dessa faktorer ett beteende.  

Det gamifieringen gör är alltså att det styr användarnas beteende genom att utsätta dem för en 

trigger som skapar motivation och sedan belönar dem när de reagerar på önskvärt sätt. 

Gamifiering kräver alltså stor kunskap om människans psyke. Görs det rätt så ökar 

användarnas engagemang och det underlättar lärandeprocessen. Enligt Dale(2014) så är de 

mest effektiva sätten att använda sig utav gamification genom att: 

1. Skapa ett sammanhang i systemet genom historieberättande 
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2. Skapa en utmaning 

3. Ge ögonblicklig feedback  

4. Skapa nyfikenhet hos användaren 

5. Problemlösning 

6. Skapa en känsla av åstadkommande 

7. Ge en känsla av självstyrande  

Typiska komponenter i ett gamifierat system är de som Reeves & Reads refererade till. Enligt 

Dale(2014) finns det en överhängande risk att utvecklare av gamifierade system lägger för 

stor vikt vid att välja bland dessa komponenter. Fokus hamnar på att utforma systemet utefter 

dessa tillgängliga komponenter istället för att utgå ifrån användarna och det beteende som vill 

uppmuntras. Dale(2014) är lite inne på samma spår som Blohm & Leimeister(2013) här. De 

senare hävdade att gamifieringen måste vara på en lämplig nivå och utformas efter 

användarna och det som användarna motiveras av. 

”Good gamification design should be user-centric and not mechanism-centric”(Dale 

2014,85). 

 Gamification handlar om att göra ett spel av någonting som inte var det ursprungligen. Varje 

spel har regler, verktyg, teknik och spelare. Regler och verktyg varierar beroende på vilket 

spel det är och det är upp till utvecklarna att utforma spelet beroende på vilket resultat som är 

önskat enligt Dale(2014). 

3.6 Motivation 
Motivation är som sagt en psykologisk faktor som är viktig att förstå för att kunna förstå 

varför användare reagerar olika på gamifierade system. Motivation varierar emellan 

användare eftersom att alla människor är olika. Vad som motiverar en person kan ha en helt 

annan effekt på någon annan enligt Dale(2014). Detta beror på vilken personlighetstyp 

användaren har och vilken motivations trigger som användaren reagerar mest på. Enligt Dale 

så finns det fyra olika inriktningar av beteende som gör att en person känner motivation. 

Dessa är: 

1. Uttrycka – Motiveras av att få uttrycka sig själv och av att utveckla kreativitet samt 

förmåga att uttrycka vem de är. 

2. Tävla – Motiveras av att tävla både med sig själv och med andra. 

3. Upptäcka – Motiveras av att upptäcka omvärlden och ser att tillgodogöra sig kunskap 

och information som en belöning. 

4. Samarbeta – Motiveras av samarbete och av att tillhöra ett kollektiv. Dessa personer 

vill vinna tillsammans med andra och kan beskrivas som riktiga lagspelare. 

Dessa ligger alltså till grund för en användares motivation och kan förklara en del av varför en 

specifik användare reagerar på ett visst sätt mot ett gamifierat system. Vilken sorts 

motivationsinriktning en användare tillhör torde därför också avgöra hur hen ser på 

belöningen. Belöningar brukar delas in i två olika sorter enligt Dale(2014). Dessa är yttre och 

inre belöningar. Exempel på yttre belöningar är pengar, poäng, priser medan inre belöningar 

är igenkänning, personligt åstadkommande eller makt. Eftersom att syftet med ett gamifierat 

system är att styra användarna emot ett önskat beteende så är det av största vikt att ta reda på 

vad som motiverar och triggar användarna samt vad de ser som en belöning. Eftersom att alla 

är olika så är det inte säkert att alla ser poäng eller makt som en belöning. Det kanske till och 
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med får motsatt effekt. Vid ett framgångsrik gamifierat system så bör både inre och yttre 

belöning användas i en väl avvägd balans enligt Dale(2014) som också framhåller vikten av 

att involvera användarna i gamifierings designen vilket känns rimligt då användarna bör 

tillfrågas om vad de motiveras av samt ser som belöningar.  

Dale(2014) tar upp ytterligare några principer som enligt honom är viktiga att tänka på vid 

utvecklandet av gamifierade system. Han menar att pengar ska undvikas som belöning 

eftersom att det lätt associeras med jobb och inte nånting underhållande. Just underhållningen 

och den lättsamma roligheten är en viktig del i gamifierings-strategin enligt Dale(2014) som 

framhåller att det finns andra belöningar som kan anses vara mer effektiva än pengar. Här får 

alltså Dale(2013) stöd för sitt påstående om att pengar inte är en lämplig trigger och bör hållas 

utanför gamifieringen.  

3.7 Implementering av gamifiering 
Så vad är då viktigt att tänka på och ta hänsyn till när ett system ska gamifieras. Enligt 

Dale(2014) så är det viktigt att tänka på följande saker: 

1. Fundera noggrant över syftet med att använda gamification innan arbetet startas. Vad 

är målet? Detta är viktigt att ta reda på innan det läggs ner mycket tid och pengar på 

att gamifiera någonting. 

2. Tänk över vilken slags kultur det finns inom den verksamhet som ska gamifieras och 

ta reda på vad som motiverar användarna samt vilka slags belöningar de är 

intresserade av. Gamifieringen måste hänga ihop med den redan existerande kulturen 

på företaget. 

3. Börja med att fokusera på de beteenden som är önskade respektive inte önskade. 

Utifrån det är det lättare att identifiera triggers och passande belöningar för att 

uppmuntra en beteendeförändring hos användarna. 

4. Användarna kommer lätt att bli uttråkad av ett gamifierat system som inte förändras. 

Det är viktigt att belöningssystemet då och då förnyas för att hålla användarnas 

intresse uppe. 

5. Ett gamifierat system ska inte vara förutsägbart och dela ut poäng hela tiden. Det 

måste finnas ett visst mått av överraskning.  

6. Spela inte med användarna. Gamifierade system ska stärka arbetet och inte spela ut 

användarna emot varandra och skapa motsättningar emellan användarna. Det får inte 

vara en för personlig tävlingsinriktning utan det måste ligga på en kamratlig nivå. 

3.8 Tillämpningar av gamifiering 
Samhällspolitiska enheten(2009) har utfört en medlemsundersökning på uppdrag av Unionen 

med syfte att granska callcenter branschen med inriktning på användarnas arbetssituation. 

Denna undersökning visar att många verksamheter har en hög personalomsättning och dåliga 

arbetsvillkor för sina anställda. Mycket av detta beror till stor grad på en pressad marknad 

som grundar sig i den kundstrategi som callcenter bedriver. Strategin bygger på 

kostnadsminimering vilket innebär att verksamheterna försöker maximera volymerna och 

minimera kostnaderna för varje kundkontakt oavsett om det sker via telefon eller mail. För de 

anställda så innebär det en låg lön och en ständigt närvarande stress då så många samtal som 

möjligt ska tas på så kort tid som möjligt. Det är här gamification kommer in i bilden och 

företagen försöker ofta styra sin anställdas beteende mot att bli snabbare och effektivare 

genom att ständigt mäta deras prestationer. Samhällspolitiska enheten hävdar att en alternativ 
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strategi skulle vara att satsa på kvalitét och service. Detta skulle också kunna göras med hjälp 

utav gamification eftersom att gamification som sagt kan ändra på ett beteende. Skulle 

callcenterföretagen vilja byta fokus från kvantitet till kvalitet så skulle det vara praktiskt 

möjligt att styra om användarnas fokus emot detta. Samhällspolitiska enheten(2009) menar att 

gamifiering är någonting som påverkar användarnas arbetsmiljö i hög grad och att det är 

viktigt att prestationsmätning sker med gott omdöme. Om mätningen används konstruktivt så 

kan den vara till hjälp för användarnas utveckling. Tråkigt nog är gamification och 

prestationsmätning förknippat med en hel del problem så som att personalen kan känna sig 

kontrollerade och stressade. Styrningen via gamification motverkar många gånger 

användarens förmåga att kunna erbjuda bra service till kunden. Det skulle därför vara en 

fördel både för användare och slutkunder om hela marknaden skiftade fokus ifrån kvantitet 

och istället jobbade emot kvalitativ service enligt Samhällspolitiska enheten(2009). 

Rapporten tar också upp några viktiga aspekter som är bra att tänka på för att användarna ska 

trivas på en arbetsplats där ett gamifierat informationssystem används. Enligt rapporten så är 

det viktigt att systemet på ett callcenter inte tar bort de anställdas frihet att påverka arbetet 

både när det kommer till mål, styrning och vad som mäts. Detta är någonting som Dale(2014) 

också tog upp, vikten av att involvera användarna och låta dem påverka. Rapporten tog också 

upp att de mål som användarna ställs inför måste vara realistiska. Detta får stöd i Dales(2014) 

förklaring kring hur motivation fungerar. Användarna måste ha både förmåga och motivation 

för att utföra ett beteende. Är trappsteget för högt så räcker inte motivationen till. 

Användarnas prestationer bör inte heller presenteras så att enskilda individer hängs ut enligt 

rapporten. Vikten av detta tog också Dale(2014) upp. Användarna bör inte spelas emot 

varandra. Om mätningar görs och mål sätts upp så är det också viktigt att användaren kan få 

hjälp och coachning för att uppnå dessa mål enligt rapporten. Här återkommer förmågans 

påverkan på ett beteende. En användare måste ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap 

och ges förmågan att utföra en uppgift. Ytterligare en aspekt med hög relevans enligt 

Samhällspolitiska enhetens(2009) undersökning är att de användarna måste känna att de kan 

påverka de faktorer som mäts vilket har stöd i den tidigare forskningen som redovisats. 

3.9 Sammanfattning av teori 
Den teoretiska bakgrunden ger en enhetlig bild av gamification, definitionen av begreppet, 

samt den psykologi som ligger bakom. Enligt Samhällspolitiska Enheten(2009) så tillämpas 

inte alltid gamification i informationssystem på det sätt som forskningen visar är att föredra 

och däri kanske förklaringen ligger till varför så stor andel av alla gamifierade system anses 

misslyckade enligt Blohm & Leimeister(2013). Det som markant avviker eller går isär i den 

teoretiska bakgrunden är synen på pengar som belöning eller trigger i gamifierade system. 

Reeves & Reads(2009) hävdar att ekonomi är en av de viktigaste spelmekanismerna medan 

såväl Dale(2013) som Dale(2014) hävdar motsatsen.  

4. Resultat & Analys 
Detta avsnitt innehåller resultatet av de intervjuer och observationer som har gjorts samt 

analysen av detta. Först presenteras företaget där studien har genomförts, sedan följer en 

kort beskrivning av systemet som används samt användarna av systemet innan resultatet 

presenteras. Systemet bedöms påverka användarnas engagemang, arbetssituation, prestation 

och utveckling. Resultatet och analysen av intervjuerna presenteras därför indelad i dessa 

områden.  
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4.1 Fallstudien 
Företaget där studien genomförts är ett multinationellt företag som är verkande inom 

resebranschen. En av deras callcenteravdelningar har varit mål för denna studies intresse 

eftersom att det finns en tydlig gamifiering av deras informationssystem. De anställda som 

arbetar på denna avdelning tar emot bokningar ifrån företagets kunder både via telefon och 

via mail. Avdelningen består av 15 säljare inklusive ansvarig teamledare. 

4.2 Informationssystemet 
Det system som användarna dagligen arbetar i består egentligen utav väldigt många system 

som kommunicerar med ett huvudsystem. Hädanefter så kommer jag benämna alla dessa 

system som en enhet, systemet. Jag väljer att dra systemgränsen runt alla system för att det 

ska bli mer lättbegripligt.  

Systemet mäter hur många bokningar användarna gör, hur mycket pengar som dras in, antal 

samtal, hur många mail som svaras på samt hur mailen hanteras. Systemet skiljer på om 

mailen kommer automatiskt eller om den anställde väljer att plocka ett mail manuellt och 

svara på detta. Om användaren plockar för stor andel mail manuellt så blir siffrorna röda. Rött 

är dåligt, inte okej, och grönt symboliserar att användaren gör bra ifrån sig. Telefonen hör 

också till systemet och mäter vad användaren gör via telefonen. Användaren loggar hela tiden 

via telefonen vilken aktivitet som är aktuell. Genom olika koder som användaren knappar in 

så har systemet koll på hur lång tid användaren sitter i samtal, hur lång tid som ägnas åt 

efterarbete, hur lång tid som ägnas åt koden e-mail, rast eller möte. Användarna av systemet 

loggar in via telefonen på morgonen och måste då välja en kod. Antingen väljer användaren 

”redo för samtal” eller  ”jobbar med mailen”. När användaren är redo för samtal så syns hela 

tiden ett fönster där eventuell telefonkö syns. Varje nummer i kön har en tid som tickar och 

får kunden vänta för länge så blir siffrorna röda. Hinner användaren svara inom rätt tid så 

förblir siffrorna gröna. Alla kunder har olika avtal och också olika svarstider som de har 

förhandlat fram. Om användaren är inloggad och redo för samtal men ingen ringer in just för 

tillfället så loggas denna tid i systemet som ”icke effektiv tid”. En sida i systemet visar alla 

användare och precis vilken kod som alla ”sitter på” för tillfället samt hur länge användaren 

har hållit på med den aktiviteten. Denna information är alltså tillgänglig för alla användare 

inklusive deras chefer. Tidigare visades också hur många transaktioner användaren gjort men 

det togs bort för cirka ett år sedan. Idag ser varje användaren hur många transaktioner denne 

har gjort samt ett medelvärde över hela kontoret. Tidigare så jämfördes alla användare emot 

varandra och idag jämförs dem alltså emot ett medelvärde när det kommer till transaktioner. 

Alla användare jobbar emot individuellt satta mål när det kommer till de olika faktorerna som 

mäts.  

I systemet görs alltså alla bokningar som användarna tar emot via telefon och mail. Detta mäts 

också och visas i slutet av varje månad som en sammanställning tillsammans med alla andra 

siffror. Alltifrån hur många bokningar användaren gjort till hur stor andel mail som aktivt 

valts visas i olika diagram och tabeller. Denna statistik måste användaren godkänna och ge 

kommentarer och förklaringar på ifall det är några siffror som är röda. Användaren får alltså 

daglig feedback via systemet gällande hur hen ligger till i jämförelse emot det personliga 

målet och medelvärdet för kontoret och i slutet på varje månad så kommer en 

sammanställning ifrån teamledaren som innehåller alla resultat. Systemets regler styr också 

hur telefonen hanteras. Utgående samtal såväl som att koppla vidare samtal till kollegor 

försämrar statistiken. Användarna har ingen provision men det framkommer under 
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intervjuerna att deras resultat som presenteras i systemet ligger till grund vid lönesamtal vilket 

innebär att användarnas prestationer styr deras löneutveckling. Enligt Reeves & Reads en 

effektiv trigger, vilket Dale(2013) och Dale(2014) inte håller med.  

4.3 Respondenterna 
De nio respondenter som deltagit i denna studie har alla arbetat länge inom företaget. Tiden 

för anställning varierar mellan 6-25 år hos respondenterna och de bestod utav åtta kvinnor och 

en man i  åldrarna mellan 36 och 59 år. En utav respondenterna hade tidigare haft ett 

ledaransvar som teamledare på företaget. Efter omstruktureringar ifrån flera team till endast 

ett stort team så arbetar denna respondent idag som säljare. Samma respondent har också en 

stor inblick i systemutvecklingen på företaget då hen sitter med i en utvecklingsgrupp som 

arbetar med att integrera en ny system-del för tågbokningar. Detta göra att denna respondent 

hade värdefull insyn i systemet och dess funktioner samt tidigare insyn ifrån en ledande 

position och kontakt med ledningen på företaget. 

4.4 Engagemang 
Gamification används i syfte att engagera och öka användarnas vilja att använda ett system 

enligt bland annat Dale(2014) samt Zicherman & Cunningham(2011). Dessutom kunde det 

urskiljas ett mönster i respondenternas svar som antydde att deras engagemang påverkades av 

gamifieringen av systemet. Med detta som bakgrund valdes denna aspekt som område. I fallet 

med detta system så påverkas användarnas engagemang av gamifieringen på flera olika sätt. 

Alla respondenter beskriver att det som motiverar dem är att serva kunderna som ringer in på 

bästa möjliga sätt. Det är i kontakten och responsen som kommer ifrån kunderna som den 

största belöningen finns. Detta uppmuntrar inte systemet och respondenterna upplever att 

systemet hindrar dem ifrån att göra ett så bra jobb som möjligt för kunden. Några exempel på 

detta är hur mailhanteringen styrs via systemets regler. Mail får inte plockas specifikt ur 

inkorgen utan de ska tas i den ordning de kommer in. Detta gör det svårt i de fall en 

användare är inloggad på telefonen men inte har något samtal just för stunden. Användaren 

hinner inte ta ett mail där en hel ”jorden runt” resa ska bokas utan kanske bara kan boka en 

enkel tågbiljett innan nästa samtal kommer. Detta ger direkt röda siffror i statistiken. 

Användarna upplever att: 

”Siffrorna styr och kunden glöms bort.” 

Detta blir såklart väldigt problematiskt för användarna. Deras största motivation och drivkraft 

är att ha nöjda kunder. Systemet och dess regler styr åt ett helt annat håll. Det finns två olika 

triggers och motsättningen i dessa är en stor frustration hos användarna. Kunderna engagerar 

och motiverar användarna medans systemet drar ner detta engagemang. Detta antyder två 

saker, dels att systemet inte är utformat efter användarna vilket Dale(2014) lyfte fram som en 

viktig aspekt. Dels att systemet inte är utformat efter huvudsyftet vilket Blohm & 

Leimeister(2013) tog upp som en av anledningarna till andelen misslyckade gamifierade 

system. Huvudsyftet i detta system kan vi anta är att genomföra bokningar åt kunderna. 

”Vi försöker hitta en balans där både kunden, vår arbetssituation och statistiken ska må så 

bra som möjligt alla tre. På huvudkontoret så tittar man bara på statistiken och struntar i vår 

situation eller att kunden får sämre service”. 

Flera av respondenterna berättar att de försökt påtala de brister som finns i systemet och hur 

reglerna är hämmande och saknar flexibilitet. Detta har inte fått någon respons ifrån 
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ledningens håll och detta är en bidragande orsak till att engagemanget hos användarna 

försämras av gamifieringen. Dale(2014) hävdade att ett lyckat gamifierat system ska ge en 

känsla av självstyre och detta är knappast vad denna användare upplever som beskriver 

systemet som hämmande. Flera respondenter utryckte lågt engagemang och en ovilja till att 

bry sig om gamifieringen. 

”Än så länge så ser det väl bra ut. Då är det okej, då nöjer jag mig med det. Så börjar nästa 

månad. Men det är inte så att jag känner att jag måste bli bättre.” 

Respondenterna uttrycker också frustration över att vissa saker som systemet mäter och visar 

för användarna inte är korrekt samt att systemet mäter variabler som inte går att påverka från 

användarnas sida. Återigen så skapar inte detta en känsla av självstyre vilket det enligt 

Dale(2014) borde göra. De går också emot Samhällspolitiska Enhetens(2009) 

rekommendationer att användarna bör ges frihet att påverka arbetet när det kommer till mål, 

styrning och mätningar. 

”Ja, eller problemet är bara att den här statistiken som kommer ut ifrån systemet, känns inte 

alltid tillförlitlig.” 

”Och framförallt visa det som överensstämmer med verkligheten. Statistiken hänger ofta inte 

ihop. Den visar en bild som inte är sann.” 

”Ibland upplever man också att dom mäter saker som vi inte kan påverka. Vi ska boka så 

många hotell som möjligt men det kan vara svårt att styra över. Många reser exempelvis bara 

över dagen men ändå ska statistiken helst vara 100 %.” 

”Statistik i all ära, men ska det vara statistik då ska man ta med alla beräkningar i den.” 

”Kvoterna går inte ihop. Statistiken visar inte verkligheten och därför är jag motvillig mot 

den.” 

Dessa uppfattningar om systemet drar ner engagemanget. Om det inte går att påverka det som 

mäts så är det lätt att reagera med likgiltighet vilket användarnas kommentarer tydligt visar. 

Det spelar ingen roll hur användarna beter sig eller hur hårt de jobbar. Resultatet kommer 

ändå inte synas på siffrorna. Användarna ifrågasätter systemets regler och styrningar men får 

inget gehör ifrån ledningen.  

”Ibland undrar man ”vad är nu detta för siffror?” och frågar man någon så kan dom inte 

riktigt förklara. Till viss del kan jag känna att mätningarna kan vara drivande men då måste 

siffrorna stämma och det får inte vara för mycket.” 

Effekten när detta inte fungerar blir då tvärtemot vad syftet med gamifiering är. Användarnas 

engagemang sänks.  

. ”..man blir anti. Mer motsträvig och vill inte alls.” 

”Det är för mycket att hålla reda på för att det ska bli rätt.” 

”Då får man bara som svar att det står i statistiken men ingen vet vart. Ingen kan få fram det! 

Sånt blir jag mer irriterad på! Dom kan inte visa vart siffrorna kommer ifrån. Att jag får all 

statistik skickad till mig är inget jag bryr mig så mycket om. Jag kikar så jag ligger över 

snittet.” 
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”Det man är här för det är ändå för att hjälpa kunden och sen om statistiken haltar lite det 

bryr jag mig inte så mycket om. Med det krockar lite som sagt. Det finns en motsättning där.” 

För mycket gamifiering får alltså motsatt effekt i detta fall och respondenterna uttrycker stor 

frustration över att inte förstå syftet med det som mäts. Enligt Blohm & Leimeister(2013) bör 

nivån av gamifiering anpassas och i detta fall så verkar gamifieringen ha tagit för stor plats 

och dessutom ser inte användarna syftet med det vilket Dale(2014) tog upp som en viktig 

aspekt. Enligt honom bör syftet till gamifieringen vara tydligt och dessutom bör användarna 

involveras. Idag används det på ett ologiskt sätt tycker respondenterna. Ändå är 

engagemanget för mätningar inte bara i negativ mening. De säger sig inte ha någonting emot 

att gamifiera sådant som är väsentligt vilket förstärker bilden av att det är viktig att 

kommunicera syftet med användarna och involvera dem i processen. 

”Det optimala borde vara att få med både statistiken och kundfokus.” 

”Statistik i all ära, jag är ingen förespråkare men vem vet, jag kanske blir det den dag de 

visar en trovärdig bild.” 

Ett exempel på någon som mäts som alla respondenter känner stort engagemang inför är 

kundnöjdhet och antal reklamationer vilket inte är speciellt förvånande eftersom att alla 

respondenter beskrev kunderna som deras största motivation. Därför är det också en stor 

besvikelse för användarna att gamifieringen påverkar negativt. Detta antyder att utvecklarna 

inte har förstått användarnas motivation som enligt Blohm & Leimeister(2013) är en 

förutsättning för framgångsrik gamifiering. 

”Vi har tappat så många viktiga kunder på grund av att vi fokuserar på statistik och inte 

kunden.” 

Flera respondenter utrycker besvikelse och frustration över att inte kunna påverka sin 

arbetssituation. 

”Vårt engagemang borde ägarna se som en tillgång. Men vi ses istället som besvärliga.” 

””Det känns inte som att man har någon kunskap om hur vi jobbar när man tagit fram det 

här. Vi har inte blivit involverade.” 

Respondenterna är besvikna över att inte blivit involverade och detta tillsammans med lågt 

förtroende för siffrorna som presenteras i systemet, systemets styrning samt att användarna 

inte upplever att systemet tar hänsyn till vad som motiverar dem gör att engagemanget för 

systemet sänks. Detta betyder inte att användarna är helt emot gamifiering. Tvärtom så 

utrycker flera att de tycker att det är bra om det skulle vara utformat på ett annat sätt och i 

lagom nivå. Detta styrker Blohms & Leimeisters(2013) påstående om att gamifieringen måste 

vara på en lagom nivå. Det bör inte ta över för mycket menar både de och användarna. 

4.5 Arbetssituation 
Området arbetssituation identifierades både genom respondenternas svar då flera tog upp hur 

gamifieringen påverkade det sociala samspelet, relationen till kollegorna och stress på arbetet. 

Området fick dessutom stöd och högre relevans av rapporten ifrån Samhällspolitiska 

Enheten(2009) som menade att användandet av gamification ofta resulterar i stress och en 

känsla av att bli övervakat hos användarna.  
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För det är klart att det är stressande att inte kunna påverka gamifieringen och systemets regler 

och styrning. Stressen i sin tur påverkar användarnas arbetssituation och arbetsmiljö. Varenda 

en av respondenterna beskrev situationen som stressig och flera beskrev den som ohållbar. 

Det första respondenterna tog upp vid intervjuerna var stressen. På frågan ”Trivs du bra?” fick 

jag som svar: 

”Jo det gör jag väl. Men det är ju som kanske lite stressigt ibland”. 

Arbetet beskriver användarna som krävande och styrt utifrån systemet. Detta är inte en positiv 

beskrivning och enligt Dale(2014) så ska ett gamifierat system ge en känsla av självstyre, inte 

av att systemet styr dig. Det är saker att tänka på hela tiden enligt respondenterna och när ett 

samtal har tagits emot och kunden har lagt på så måste respondenten knappa in en kod om vad 

samtalet handlade om: nybokning, ombokning eller en förfrågan. Efter detta ändrar 

respondenten status ifrån samtal pågår till antingen efterarbete eller tillgänglig för samtal. 

Tiden för efterarbete ska försöka hållas så låg som möjligt i förhållande till samtalstiden. 

Denna tid används till att exempelvis anteckna saker eller slutföra bokningar. Efterarbetstiden 

kan vara svår att styra över. En komplicerad bokning med flera steg och transportsätt tar 

längre tid att boka och slutföra. Det måste bli rätt och då kan det vara stressande att veta att 

tiden tickar. Gamifieringen belönar hela tiden den som arbetar snabbt. Just tidspress lyfte 

Reeves & Reads(2009) fram som en viktig spelmekanism och det är förmodligen detta som är 

syftet med systemet att öka effektiviteten hos användarna. Samtidigt så leder det till en stress 

för användaren vilket inte alltid är positivt för arbetssituationen enligt Samhällspolitiska 

enheten(2009).  

”Det blir ju som en tävling på nått vis”. 

”Men man är ju lite olika som personer. En del vill ju ha lite det här tävlingsmomentet. Men 

inte jag.” 

Denna respondent är inne lite på samma spår som Dale(2014) som menade att olika 

människor motiveras av olika saker. Just denna respondent verkar inte motiveras av att tävla. 

Det kanske hade funnits någon annan av de olika motivationsinriktningarna som passar hen 

bättre. Flera av respondenterna uppger att de motiveras av samarbete, såväl med kollegor och 

med kunder. Detta borde systemet ha tagit större hänsyn till. 

En respondent berättar att det är stressande att mätas i allt som görs eftersom att all statistik 

finns i bakhuvudet och ständigt påminner om det genom blinkade siffror på skärmen och röda 

markeringar. Respondenten beskriver en motsättning emellan det gamifierade systemet och 

syftet med arbetet. Användaren måste välja mellan att göra kunden nöjd eller följa systemets 

styrning. Denna motsättning indikerar återigen att systemet inte följer Blohms & 

Leimeisters(2013) rekommendation att utveckla gamifieringen med användarnas motivation i 

centrum. 

”Man har hela tiden statistiken i bakhuvudet. Hur man ska jobba för att det statistiskt sätt ska 

bli bäst, inte kanske nödvändigtvis bäst för arbetssituationen eller för kunden”. 

Respondenten tycker inte att denna statistik leder till bättre kundservice, snarare tvärtom, det 

hämmar och förvärrar både användarnas arbetssituation och kundernas upplevelse. 

Frustrationen över att inte bli tagen på allvar ifrån ledningen håll tycker respondenten 

försämrar både förtroendet för företaget och relationen till cheferna.  
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”Det kanske låter fånigt men vi tog upp det här för ett tag sen när ledningsgruppen var här 

och dom småskrattade mest och tyckte att vi överdriver. Det visade sig sen att runtomkring på 

de andra kontoren så är det precis så här det går till. Folk tänker på detta och då är vi himla 

snett ute. Så kan vi inte ha det. Det måste gå att lösa detta på något sätt så att statistiken 

stämmer överens med verkligheten. Den är ju till för att visa en så överensstämmande bild 

som möjligt av verkligheten.” 

Dessa chefer har fått förklarat för sig flera gånger att statistiken är missvisande enligt 

respondenten. Ändå förändras ingenting och när de följer upp statistiken så upplever 

respondenten att man litar blint på siffrorna. Detta är otroligt stressande för respondenternas 

arbetssituation eftersom att statistiken ifrån systemet används vid uppföljning och 

löneförhandlingar. Användarna blir alltså bedömda utifrån siffror som de anser är felaktiga 

eller inte går att påverka. Användarna känner sig kontrollerade och har inte någon möjlighet 

att påverka vilket enligt Samhällspolitiska enheten(2009) är negativt för arbetssituationen. En 

av de andra respondenterna uttrycker att en förändring gällande detta skulle vara positivt för 

arbetssituationen vilket ger stöd åt Samhällspolitiska enhetens(2009) studie. 

”Att kunna påverka sig arbetssituation leder till mindre stress och större förtroende”. 

När det kommer till sammanhållningen och stämningen i gruppen så har respondenterna lite 

olika uppfattning kring hur systemet och gamifieringen påverkar. Några respondenter tycker 

att gamifieringen har en negativ påverkan och några tror inte att det påverkar alls. Gemensamt 

för alla respondenter kan sägas att ingen tror att gamifieringen har en positiv inverkan.  

”Jag tror inte att statistiken påverkar sammanhållningen, åtminstone inte så mycket. Vi har 

kommit över den tröskeln. Men det är lite grann som jag var inne på förut, vi hade en period 

när man till exempel inte kopplade samtal utan skrev i en chat istället, för att slippa 

kopplingsstatistiken. Varpå man då gav den andra dålig ”utgående samtal statistik”. Sådana 

saker påverkar ju såklart. Lite samma sak som med mailen. Får vi instruktioner att ”nu måste 

ni jobba på att ta mailen i ordning”. Är det då några som verkligen gör det och några som 

struntar i det så skapar det också lite irritation”. 

”Jag vet att några tänker, ifall jag skickar ett mail till dig att du ska ringa en kund, så måste 

du ju ringa ut. Jag ger dig dålig statistik kan man säga. Det kan leda till irritation emellan 

oss här på kontoret.” 

Systemet skapar alltså vissa motsättningar emellan personalen eftersom att en användare kan 

påverka den andres statistik i negativ riktning. Denna problematik tar flera av respondenterna 

upp. Systemets styrning spelar användarna emot varandra vilket är precis vad Dale(2014) 

hävdar att det absolut inte ska göra. Konflikter och splittringar mellan användarna är inte bra 

för sammanhållningen och detta påverkar också arbetssituationen. 

”Jag vet väl inte om det har varit bra för sammanhållningen för personalen heller, att titta på 

siffror och jämföras och så vidare. Men som sagt, alla här är i samma sits, nu har vi blivit så 

vana vid det”. 

Samma respondent tillägger sen att någonting som är bra är att det inte finns speciellt mycket 

att konkurrera och tävla om eftersom att det inte finns någon provision på det som säljs. Hade 

det funnits provision så tror respondenten att det hade varit en helt annan situation och att 

splittringar och ovänskap hade varit vanligare. Detta uttrycker fyra av de andra 



23 

 

respondenterna vilket ger stöd åt Dale(2014) och Dale(2013) som anser att inte ekonomisk 

belöning är bra.  

En annan respondent tycker att det märks tydligt hur gamifieringen påverkar gruppen och att 

många jobbar över väldigt mycket för att ha bra försäljningssiffror. Detta leder till splittringar 

emellan de som är lojala och jobbar över och de som inte är det. De som inte jobbar över får 

dåligt samvete emot de som stannar kvar. Respondenten menar dock att det är viktigt att de 

anställda får vila och vara lediga också och säger: 

”Det finns de som ser det här som en tävling. Det är alltid samma personer som jobbar över. 

Det vet jag kan stressa många. Men jag hakar inte på det tåget!” 

Gamifieringen tar heller ingen hänsyn till vilken tjänst användaren har så någon som är 

anställd på halvtid och någon som är anställd på heltid jämförs med varandra. Det tycker en 

av respondenterna är jobbigt eftersom att hen bara jobbar halvtid. Användarnas resultat har 

alltså ingen koppling till tidsfaktorn vilket gör att hen inte har samma förutsättningar för att nå 

upp till de resultat som de andra användarna.  

”Det är stressande att jämföras med de andra. Speciellt när jag jobbar deltid eftersom att jag 

aldrig kommer upp i samma nivå som heltidarna.” 

”Men det är klart att det inte är lika kul ifall jag inte uppnår målen. Då får man ju ont i 

magen.” 

En annan respondent berättar att gamifieringen leder till mycket oroligheter, prat och 

spekulationer på arbetsplatsen kring vad som ska hända och hur man ska jobba och så vidare. 

En orolig och osäker arbetsmiljö är ju såklart inte eftersträvansvärt och inte heller målet med 

ett gamifierat system. Generellt så upplevs arbetsplatsen som orolig. Flera av respondenterna 

säger först att de inte tycker att gamifieringen påverkar stämningen men sedan kryper det 

ändå fram att det finns irritationer och konkurrens mellan kollegorna även om det inte är en 

uttalad konfliktsituation.  

Flera respondenter tar också upp problematiken kring hur systemet är utformat för 

tidoptimering. Som nämns i beskrivningen av systemet så måste användarna knappa in en kod 

för alla aktiviteter de utför. Systemet lagrar uppgifter kring hur ofta de går på toaletten och 

hur långa raster de tar. Detta skapar stress samtidigt som flera respondenter säger att de inte 

bryr sig över huvud taget.  

”Vi blir ju bevakade och det är klart folk känner stress över det.” 

”Det skapar en otrolig stress. Samtidigt som företaget vill optimera och effektivisera. Det är 

en svår balans.” 

”Det är otroligt stressande att vi mäts när vi inte kan påverka det.” 

”Vi har fråntagits egna initiativ. Allting är styrt. Vi får inte ens gå på toaletten eller hämta 

kaffe under vissa tiden.” 

Just en känsla av bevakning och av att känna sig kontrollerad som användare tar 

Samhällspolitiska enheten(2009) upp som en risk för användarnas hälsa och en negativ 

inverkan på arbetssituationen. För att sammanfatta så påverkas både arbetssituationen och de 

anställdas arbetsmiljö negativt både i form av stress ifrån bevakningen, stress över att bli 
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bedömd och ibland inte kunna påverka resultatet samt motsättningar de anställda emellan på 

grund av hur systemet spelar användarna emot varandra. De anställda har också stöd av 

forskningen som säger att pengar inte är en bra trigger när det kommer till gamifiering. 

Risken är stor att detta bidrar till ett försämrat arbetsklimat och sämre relation emellan 

användarna.  

4.6 Prestation  
Ett syfte med att använda sig utav gamifiering är att öka användarnas prestation och 

effektivitet enligt bland annat uppslagsverket Merriam-Webster(2016) och Zicherman & 

Cunningham(2011). Med detta som bakgrund samt att respondenternas svar indikerar att 

gamifieringen påverkar såväl prestation som effektivitet så valdes detta som område.  

En respondent säger att gamifieringen av detta system har motsatt effekt och att syftet glöms 

bort och fokus flyttas ifrån det som är viktigt eftersom att gamifieringen blir för påtagligt. 

Detta är precis vad Blohm & Leimeister(2013) tar upp som kritik emot gamifiering. Det är 

enligt dem vanligt att fokus tas ifrån huvudsyftet och då tappar ett gamifierat system 

effektivitet. Misstaget som ofta görs enligt dem är att utvecklarna lägger till poängsamlande 

och rankinglistor och man misslyckas med att fånga huvudsyftet med gamifiering och 

användarnas motivationsinriktning. Respondenten anser att kunden borde vara viktigare än 

vad statistiken är och ger ett exempel på denna motsättning som rör systemets styrning av hur 

mail och telefonsamtal bör prioriteras. Användarna styrs till att ta mailen i tur och ordning, 

som de kommit in. Regeln tar inte hänsyn till att ett mail längre ner i listan kan vara mer 

brådskande. Det tar emot att gå emot reglerna och plocka mailet som kanske gäller ett akut 

ärende eftersom att statistiken blir sämre. Dessa regler tror respondenten påverkar användarna 

även fast det självklara borde vara att plocka det akuta mailet. I slutändan påverkar det 

kunden negativt menar respondenten. Användarnas prestation och effektivitet blir försämrad 

på grund av gamifieringen.  

En annan respondent menar att gamifieringen av systemet faktiskt bidrar till en viss standard 

när det kommer till prestation. Hen tycker att det är bra och viktigt att få kontinuerlig 

uppföljning på sin prestation. Detta är enligt bland andra Dale(2014) vad som är syftet med 

gamifiering, att ge snabb återkoppling och belöna när användarna utför ett beteende som 

efterfrågas. 

”Det blir lite grann att man pushar sig själv och man vill ju gärna hela tiden ligga på minst 

samma nivå ifall man inte har frånvaro eller så någon månad.” 

En annan negativ påverkan på prestationen menar en respondent att styrningen och reglerna 

kring koppling av samtal har. Det blir negativa konsekvenser i statistiken när användare 

kopplar ett samtal till en kollega eller när ett utgående samtal görs. Respondenten tror att 

tanken bakom detta är att inte belasta sina kollegor med något utan försöka lösa kundens 

ärende själv. Gällande utgående samtal så tror respondenten att detta beror på att cheferna är 

rädda att de anställda ska ringa privata samtal via jobbtelefonen. Samtidigt menar 

respondenten att detta är väldigt stressande eftersom att det oftast inte går att påverka varken 

kopplade samtal eller utgående. Om en kund efterfrågar en kollega så måste detta tillgodoses 

för att möta kundens önskan. Samma sak menar respondenten gäller ifall en kund har problem 

vid en resa och behöver hjälp så ingår det i arbetsuppgifterna att lösa det och ringa upp 

leverantören av resan. Detta indikerar återigen att systemet inte är gamifierat med huvudsyftet 

i fokus vilket enligt Blohm & Leimeister(2013) är ett vanligt misstag. 
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”En dag med många sådana samtal blir statistiken negativ, samtidigt så måste jag ringa 

dessa samtal. Det ingår i mina arbetsuppgifter. Jag kan inte säga nej till kunden. Att serva 

kunden borde ju vara den viktigaste anledningen till att jag är här. Och dra in pengar såklart. 

Men det ena leder ju till det andra”. 

Respondenten säger att dessa exempel visar att statistiken inte alltid är logisk. Både 

kundservicen och effektiviteten blir lidande på grund av gamifieringens utformning. Det har 

alltså en negativ inverkan på både arbetsprestation och effektivitet. För det är inte speciellt 

effektivt ifall användarna börjar maila eller ringa ifrån sina egna mobiltelefoner. Dessa 

händelser påverkar ibland dessutom arbetssituationen och relationen mellan användarna som 

tagits upp i föregående avsnitt. För att den ena personen ska klara sin statistik så kanske den 

inte vill koppla ett samtal till en kollega. Detta tvingar kollegan att ringa upp kunden vilket 

alltså gör att en person klarar sin statistik men försämrar en annan användares. Det dåliga 

skjuts över på en annan person.  

En respondent berättar också att det ibland händer att ledningen kör specialkampanjer under 

en tidsperiod. Även detta slår inte alltid helt rätt ut. 

”För några år sedan gick man ut med en säljtävling för att nå upp till målet med 95 % 

kundprofiler. Vårat kontor hade bara 10 % kundprofiler eftersom att vi har så många 

myndigheter som kunder. De med högst profilandel vann en resa. Vi hade inte en chans! Det 

är också en sån grej, fokus på statistiken blir helt fel”. 

Tanken med detta är god men resultatet blir inte så lyckat. Ledningen vill styra användarnas 

beteende till att öka deras andel kundprofiler. Problemet är bara att utmaningen, trappsteget 

blir för stort. Det är inte realistiskt för användarna att uppnå målet och då saknas motivationen 

helt. Enligt Dale(2014) så måste trappstegen sänkas och anpassas vid lägre motivation. Detta 

verkar ledningen ha missat i just detta fall.  

Någonting som däremot har en positiv påverkan på prestationen är gamifieringen kring 

kundnöjdheten. Här matchar den väl överens med användarnas motivation vilket är av stor 

vikt enligt Blohm & Leimeister(2013). Slumpmässiga mail går ut till kunderna som får ge 

feedback på servicen. Detta får användarna också ta del av kontinuerligt vilket är viktigt enligt 

Dale(2014). Alla respondenter är överens om att denna mätning är viktig och att det är en 

belöning när det kommer positiva besked gällande kundnöjdheten. Detta ger en antydan om 

att dessa användare motiveras lite mer av samarbete än övriga inriktningar enligt Dales(2014) 

motivationsinriktningar. Det är ett samarbeta med kunden som leder fram till en bokning, 

oavsett om detta sker via telefon eller mail. 

Det går lite isär vad gäller respondenternas uppfattning kring hur gamifieringen påverkar 

prestation. En respondent berättar också att det i första hand är positivt med gamifieringen. 

Det är enligt respondenten viktigt med statistik och att följa upp arbetet för att användarna ska 

kunna utvecklas. En annan respondent beskriver att gamifieringen gör användarna mer 

produktiva. De presterar helt enkelt mer under den tid de är på arbetet. 

”Det är klart man blir mer produktiv. Även om man såklart är väldigt olika som personer.” 

En annan respondent upplever det tvärtom, prestationen blir inte bättre med hjälp av 

gamifieringen. Det finns inte tid att reflektera över sådant utan det är bara att jobba på berättar 

respondenten. Samma respondent tillägger sedan att hen upplever att systemet ändå kan bidra 



26 

 

med en ”push” och hjälpa till att peppa för att uppnå mål. Däremot så fungerar det bara till en 

viss nivå. 

”Men då när man är där och har fått upp flowet, då är det inte så att jag känner att jag måste 

jobba hårdare eller sporras av statistiken”. 

En annan respondent säger att hen inte lägger så stor vikt vid gamifieringen och tror absolut 

att hen skulle göra ett lika bra och effektivt jobb även om inte systemet såg ut som det gör 

idag. 

”Man är ju så van vid detta nu, man tänker inte på det längre”. 

En annan positiv aspekt av gamifieringen, menar en respondent är möjligheten att jämföra 

användarna med varandra och på så sätt ge de som är lägre presterande möjlighet att lära sig 

av de som presterar bäst. Detta kan exempelvis ske genom medlyssning och genom att sitta 

bredvid och lära sig av de bästa säljarna.  

Ett exempel på hämmande gamification är att användarna måste välja om de ska arbeta med 

”telefon” eller ”mail”. Är du som användare inloggad på telefon och väntar på samtal utan att 

det ringer någon så styr inte gamifieringen till att utföra en aktivitet som att svara på mail. 

Användarnas loggade tid via telefonen kan inte kombinera telefon och mail tid. Det är 

antingen eller. Återigen så verkar det ha missats att ta hänsyn till syftet som Blohm & 

Leimeister(2013) anser är så viktig vid gamifieringen. 

”Du kanske svarar på mail för att vara effektiv men det räknas som du inte är produktiv.” 

Detta är ett tydligt exempel på att gamifieringen hämmar prestationen och effektiviteten. 

Mycket av hur reglerna och styrningen fungerar hämmar själva syftet med systemet enligt 

respondenterna. Men det finns också ett intresse för statistiken och en respondent säger att det 

är intressant att försöka förstå hur siffrorna hänger ihop. Samma respondent säger också: 

”Jag motiveras av statistiken och tycker om information. Men det får inte bli för mycket.” 

Denna kommentar visar på vikten av att gamifiera lagom mycket. Det får inte gå över styr 

vilket Blohm & Leimeister(2013) också tog upp. 

Ett annat exempel på hur gamifieringen av systemet styr användarna i en mindre effektiv 

riktning enligt respondenten är styrningen av utgående samtal. 

”Statistiken ska gärna visa 0 % på utgående samtal. Även fast det skulle gå snabbare att 

ringa ett utgående samtal istället för att ha en mailkonversation med kunden i flera timmar.” 

Det är alltså mycket mer tidskrävande att följa systemets styrning än att gå emot detta regler. 

Denna respondent tycker att gamifieringen påverkar prestationen i en negativ riktning, 

arbetsprestationen blir mindre effektiv. Sedan tillägget hen: 

”Men det är väl enda sättet att mäta prestationen på och många jobb är ju styrda såhär idag, 

på gott och ont.” 

Det finns lite utav ett ointresse hos flera av användarna. De upplever inte att situationen går 

att påverka och försöker då acceptera läget som det är.” Det är som det är och det finns inget 

att göra åt det” upplever jag är ett vanligt sätt att resonera. Respondenterna upplever att 
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systemet inte är dynamiskt nog och de kan inte utnyttja de redskap som finns för att hjälpa 

kunderna. Styrningen via systemet är allt för begränsande.  

”Så som vi jobbar idag med mailen får kunden vänta längre. Vid mailkonversationer så 

hamnar mailensvaren hela tiden längst ner och vi kan inte välja att plocka för många mail 

eftersom att siffrorna blir röda. Detta gör att kunden får vänta längre än vad den borde.” 

När det kommer till gamifieringen påverkan på användarnas prestation och effektivitet så 

indikerar respondenternas svar att det både finnas positiv och negativ påverkan. Några 

respondenter upplever att gamifieringen ökar deras effektivitet och prestation medan några 

upplever det tvärtom. Alla respondenter är däremot överens om att det finns flera saker som 

behöver ändras med systemets styrning och menar att deras arbetsprestation skulle kunna 

styras på ett mycket bättre och mer effektivt sätt. För att sammanfatta så skulle mer fokus 

behöva läggas på systemets huvudsyfte och användarnas motivationsinriktning. 

Gamifieringen bör styras utifrån vilka beteenden som är önskade hos användarna. Dessutom 

så skulle användarna behöva involveras mer i processen vilket enligt Dale(2014) är en viktig 

del i ett framgångsrikt införande av gamification.  

4.7 Utveckling 
Gamifiering används med syfte att underlätta lärandeprocessen hos användarna genom att 

styra användarna att lära sig nya delar och funktioner enligt Dale(2014). Med detta som 

bakgrund så är det relevant att undersöka hur området utveckling påverkas hos användarna 

genom gamifieringen av systemet. När det kommer till gamifieringens inverkan på 

användarnas utveckling i detta fall så finns som vid tidigare område både positiv och negativ 

inverkan. En respondent berättar att det kan vara motiverande och roligt att se hur resultaten 

förbättras. Problemet är bara att införandet av nya systemdelar i detta fall inte har gått så bra. 

”Problemet här är bara att vi inte haft tiden. Vi har inte fått tid att lära oss om dom nya 

systemen och så kommer det statistik på att vi inte använder dem och att när vi använder dem 

är siffrorna dåliga. Men det beror ju på att de har ställt in alla utbildningar.” 

Respondenten menar att de inte fått bra förutsättningar till att kunna lära sig systemen vilket 

med andra ord innebär att kunskapsnivån och förmågan har varit för låg hos åtminstone denna 

användare. En låg kunskapsnivå hade kunnat övervinnas genom en högre motivation eller 

med coachning och utbildning som ökar användarnas förmåga att lösa uppgifterna enligt 

Dale(2014). I detta fall verkar varken utbildningen varit tillräcklig och inte heller system har 

lyckats trigga användaren tillräckligt mycket. Vikten av coachning och utbildning är 

någonting som också Samhällspolitiska enheten(2009) tar upp som avgörande för resultatet av 

gamifieringen. 

En annan respondent upplever det helt annorlunda. Hen upplever att nya systemdelar har gått 

enklare att lära sig tack vare den positiva feedbacken ifrån gamifieringen. Respondenten säger 

också att statistiken hjälper till att styra vad hen ska fokusera på och bör förbättra. 

”Jo men den höjer min arbetsprestation.” 

En tredje respondent säger att under normala omständigheter så skulle det vara motiverande 

och roligt att få feedback och se hur siffrorna ökar och blir bättre. Det skulle vara väldigt 

drivande och motiverande. Men som fallet är nu menar respondenten att mätningarna bara 

stressar och snarare hämmar lärandeprocessen. Detta eftersom att det inte ges möjlighet och 
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tid att kunna lära sig de nya delarna. Respondenten menar att trycket ifrån kunderna är för 

högt för att det ska vara möjligt att lära sig nya saker.  

Systemet får hela tiden nya delar och nu senast ett nytt sätt att genomföra bokningar. En 

annan respondent upplever inte att gamifieringen har hjälpt till i utbildningssyfte och gjort det 

enklare att ta till sig det nya. Tvärtom så berättar respondenten att systemet och de nya 

funktionerna mest är stressande. 

”Däremot så finns det ju delar i den som upprör och gör en stressad i onödan. Vi kanske inte 

alltid ser att det finns någon logik i allt som mäts”. 

Respondenten ser ingen logik med gamifieringen och då har systemet misslyckats totalt med 

att styra användaren till att snabbare lära sig det nya systemet. Användaren känner inte 

tillräckligt stark motivation för att överkomma bristen på kunskap. Enligt Dale(2014) så bör 

nivån sänkas för att anpassas efter användarens motivation. 

Den femte respondenten berättar att det tog tid att jobba sig in i rutinerna med de nya 

systemdelarna och respondenten beskriver det som att gamifieringen gjorde det svårare att 

lära sig och ta till sig systemet. Det var stressande att siffrorna var dåliga i början berättar 

respondenten.  

”Att man ser att man inte når upp till målen. Det var bara ytterligare ett stressmoment. Både 

att man inte kunde systemet och att siffrorna var dåliga. Helt ärligt, utifrån mig själv så kan 

jag säga att jag tvingats acceptera detta. Jag hade inte valt det själv.” 

Det räckte helt enkelt med att försöka lära sig systemet och blev för mycket att hålla kolla på 

siffror samtidigt. En annan respondent håller med om att det var kämpigt att lära sig de nya 

funktionerna och tycker inte att gamifieringen har hjälpt till just i detta fall. Ändå tror denna 

respondent att det kan vara annorlunda i andra situationer och för andra användare. Rent 

generellt så tycker hen att det är motiverande och peppande att förbättra sig och få det tydligt 

presenterat.  

Ytterligare en respondent tycker inte alls att gamifieringen har påverkat inlärningsprocessen 

eller överhuvudtaget dennes arbetsprestation. 

”Jag vet hur jag gör ett bra jobb och självklart får man lära sig nya saker. För mig har det 

inget med statistiken att göra. Företaget kan titta på statistiken men jag är inte intresserad av 

det.” 

Denna respondent har reagerat helt tvärtemot vad som är syftet med gamifiering. Istället för 

att motiveras och styras av systemet så är användaren tvärtemot och väldigt motvillig.  

En annan av respondenterna tycker att gamifieringen kan ha en positiv inverkan på 

användarnas utveckling eftersom att den gör det möjligt att fånga upp användare som behöver 

hjälp och stöd för att utvecklas vidare. 

”Då kan man få en indikation på att man kanske jobbar fel. Det kanske behövs utbildning 

eller så.” 

Gamifieringen kan helt enkelt vara ett verktyg för att fånga upp användare som behöver 

utbildas och bättra på kunskapsnivån när inte motivationen räcker till. Det är tydligt att 

användarna har lite olika upplevelser av gamifieringens påverkan på deras utveckling. Dessa 



29 

 

olika upplevelser kan bero på flera saker. En möjlig anledning skulle kunna vara att 

användarna motiveras av olika saker och systemet är utvecklat efter bara några 

motivationsinriktningar enligt Dales(2014) beskrivning. En annan anledning skulle kunna 

vara att användarna har olika förmåga ifrån start. De behöver alltså olika grad av motivation 

för att ta sig an första trappsteget enligt Dales(2014) beskrivning av beteende. För att 

sammanfatta detta område så är det viktigt att systemet ger snabb feedback, att 

svårighetsnivån anpassas efter användarnas förmåga, att förändringar av beteende genomförs i 

små steg, att coachning ges för att utveckla användarnas förmåga och kunskap samt att 

involvera användarna i gamifieringsprocessen och kommunicera syftet tillsammans med 

användarna. 

5. Slutsatser & avslutande diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet, utifrån resultatet så presenteras de faktorer som är 

viktiga vid gamifiering av informationssystem. Dessutom så diskuteras resultatets betydelse, 

val av metod samt rekommendationer för framtida forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Användarna har lite olika upplevelse och syn på hur gamifieringen påverkar deras prestation 

samt utveckling. Dessa skillnader kan antas bero på psykologiska skillnader hos dessa 

användare, dels när det kommer till vilken inriktning av motivationsbeteende användaren har, 

men också skillnader när det kommer till förmåga och kunskap vilket Dales (2014) teorier tog 

upp. Systemets triggers och belöningar upplever användarna helt olika. En person kanske 

motiveras att jobba hårdare för att få någon slags status i gruppen medan en annan motiveras 

av att förbättra sin egen svarstid. Gemensamt för alla användare är som sagt att de uppger att 

den positiva återkopplingen och kontakten med kunderna är det som motiverar mest. 

Däri ligger ett av de största problemen kring gamifieringen av detta system, för lite hänsyn 

har tagits till användarnas motivation, kunderna. Om hänsyn tagits till detta och systemet hade 

utformats utifrån användarnas motivation så som Blohm & Leimeister(2013) anser att det bör 

göra så hade gamifieringen kanske fått en mer positiv effekt. Utifrån det som framkommit 

under intervjuerna så indikerar användarnas svar att de vill använda systemet, vilket är en 

förutsättning för att de ska vara mottagliga för gamifiering enligt Dale(2013). De vill använda 

systemet och serva kunderna, men systemets styrning och regelverk är inte anpassat efter 

systemets huvudsyfte så som det borde enligt Blohm & Leimeister(2013). Detta visar hur 

viktigt det är att ta hänsyn till vilket beteende som användarna motiveras av och låta detta 

ligga som grund för utformningen av gamifieringen.  

Gamifieringen av systemet tvingar användarna att välja att antingen vara aktiv via telefon 

eller mail. Väljer användaren telefonen och det inte ringer så räknas detta som icke produktiv 

tid vilket styr användarna åt helt fel beteende. Detta uppmuntrar snarare till att vara passiv 

fram tills att ett samtal kommer än att vara effektiv och svara på mail samtidigt. Görs detta så 

blir mail statistiken negativ eftersom att användaren måste plocka mail. Detta är inte ett 

lämpligt sätt att styra användarna på eftersom att det styr användarna till ineffektivitet och 

sämre prestation. Detta misstag visar på vikten av att titta på vilka effekter styrningen emot ett 

beteende får. Det är inte säkert att ett beteende alltid är gynnsamt för effektiviteten och 

användarnas prestation. Det måste noggrant utvärderas och sättas in i olika sammanhang 

innan det beslutas för att styra ett beteende åt ett visst håll.  
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Systemet spelar också användarna emot varandra när en användares agerande ger en annan 

användare sämre statistik och svårare att uppnå sina mål. Detta stärker inte arbetet utan skapar 

splittringar och motsättningar vilket inte är positivt för gemenskapen eller arbetssituationen. 

Gamifieringen ska göra systemet mer lustfyllt för användaren enligt Dale(2013). Därför är det 

av största vikt att ett sådant här scenario undviks.  

Gamifieringen av detta system har gått i den fällan som Blohm & Leimeister(2013) tog upp. 

Med effektivisering som mål så har man glömt bort huvudsyftet och på det viset skapat ett 

system som hämmar effektivitet. Verksamhetens huvudsyfte är att serva sina kunder. Med 

detta som bakgrund så borde systemet uppmuntra detta. När det kommer till gamifieringen så 

har det utformats med fokus på vilka tillgängliga komponenter som finns och vad som är 

möjligt att mäta istället för fokus på användarna. Denna risk tog Dale(2014) upp och beskrev 

bra systemutveckling som användar-centrerat framför mekanism-centrerat. Detta gör att 

användarna utsätts för onödigt mycket stress. Både eftersom att de upplever att allt de gör 

mäts men också för att det finns motsättningar i användarnas motivation. Å ena sidan drivs 

många av dem av att göra kunderna nöjda och å den andra sidan vill de följa den styrning som 

systemet ger dem. Detta blir en krock eftersom att gamifieringen inte är utformat med syfte att 

ge bästa servicen. Tydliga exempel på det är hur mailhantering och telefonhantering styrs via 

systemet. 

Det framkom också i intervjuresultatet vikten av att styra användarna emot realistiska mål. En 

användare som inte upplever att det är möjligt att uppnå det uppsatta målet kommer aldrig att 

känna motivation oavsett vilken trigger som används. Detta är väldigt viktigt att ta med i 

beräkningarna vid utformandet av gamifierade system. En annan bristande faktor i detta 

system är bristen på coachning och utbildning vid implementering av nya systemdelar. 

Användarna vittnade om att utbildningar ställts in och om otillräcklig kunskap. Som tidigare 

tagits upp så är motivation tillsammans med en trigger och just förmåga en förutsättning för 

att kunna styra ett beteende åt ett visst håll enligt Dale(2014). Detta måste det tas större 

hänsyn till. 

Detta system presenterar siffror som användarna inte anser stämmer överens med verkligheten 

och inte går att påverka. På grund av detta får gamifieringen negativa effekter i form av 

stressade användare som inte känner att de kan påverka sin situation och minskar de positiva 

effekterna av gamifiering som hade kunnat motivera och engagera användarna. Att 

användarna känner att de kan påverka ”spelet” är en förutsättning för att kunna styra 

användarnas beteende.  

Som tagits upp tidigare så identifierades resultatet utifrån en analys där viss data valdes att 

lyftas fram för att ge belägg för resultatet av denna studie. I denna process sållades en del data 

också bort och för att öka studiens överförbarhet bör det som sållats bort också presenteras 

enligt Denscombe(2009). Det som valdes bort, eller åtminstone inte får fick lika stor plats i 

analysen, är faktorer som respondenterna tog upp och som kanske påverkade dem, men som 

inte hade så mycket att göra med gamifieringen av systemet. Detta är dels att ett visst 

missnöje fanns kring att nya systemdelar införs, i syfte att företaget ska ha samma system och 

arbetssätt över hela världen. Många av respondenterna upplevde att de nya systemdelarna gick 

långsammare men detta bedömdes inte ha något samband med gamifieringen. En annan 

aspekt som fick mindre utrymme i analysen är att flera respondenter tog upp strukturella 

problem i företaget och beskrev det som toppstyrt med en distans mellan denna avdelning och 
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ledningen. Dessa aspekter kan bedömas ha betydelse för såväl prestation som engagemang 

men det har mindre att göra med gamification. Anledningen till att det tas upp är för att det 

ändå bedöms kan ha påverkat resultatet.  

5.2 Framgångsfaktorer vid gamifiering 
Utifrån de fyra områden som identifierats baserat på tidigare forskning samt empirin har 

följande faktorer tagits fram för att ta i beaktande vid gamifiering av informationssystem. I 

tabellen uppges också ifrån vilket område denna faktor har identifierats. I de fall som faktorn 

identifierades i fler än ett område så uppges det.  

Nr Framgångsfaktor Område 

1 Involvera användarna  Engagemang, 

Utveckling, 

Prestation  

2 Kommunicera syftet med användarna Engagemang, 

Utveckling 

3 Ge användarna flexibilitet att ta egna beslut Engagemang 

4 Anpassa gamifieringen efter användarnas motivationsinriktning, inte 

efter tillgängliga verktyg 

Engagemang, 

Prestation 

5 Sträva efter att använda korrekta siffror  Engagemang 

6 Gamifiera på en lagom nivå Engagemang 

7 Spela inte ut användarna emot varandra Arbetssituation 

8 Användarna ska inte känna sig bevakade och kontrollerade av 

systemet 

Arbetssituation 

9 Användarna måste kunna påverka resultatet och vad som mäts Arbetssituation 

10 Använd inte pengar som trigger Arbetssituation 

11 Ge snabb och kontinuerlig feedback Utveckling 

12 Anpassa svårighetsgraden efter användarnas förmåga Utveckling 

13 Ge coachning och utbildning Utveckling 

14 Utveckla gamifiering med systemets huvudsyfte i fokus Prestation 

15 Gamifiera utifrån önskat beteende samt utvärdera effekten av detta Prestation 

16 Förändra användarnas beteende långsamt  Utveckling 

 

De olika faktorerna bedöms kunna påverka fler än ett område och de olika områdena bedöms 

inte kunna separeras helt ifrån varandra. De påverkar varandra i olika grad. Den faktor som 

utifrån tabellen ovan kan bedömas ha störst betydelse är Nr 1: Involvera användarna. Denna 

faktor återfanns i tre områden av fyra, engagemang, utveckling och prestation.  

5.3 Resultatets betydelse 
Resultatet av denna studie indikerar ändå att gamifiering kan ha den effekten som det ofta 

pratas om, det vill säga bidra till effektivitet och för att höja användarnas prestation. Det går  

att utläsa ifrån studien att det inte är helt enkelt. Det räcker inte med att implementera något 

sorts poängsystem och en rankinglista och hoppas på att användarnas tävlingsinstinkt ska 

vakna. Det kräver noggrann planering som måste utgå ifrån användarna, deras 

motivationsinriktning och syftet med att förändra användarnas beteende i bakhuvudet. 

Anledningen till att så stor andel av alla gamifierade system anses misslyckade enligt Blohm 

& Leimeister(2013) kan bero på att gamification har fått så mycket publicitet och hype. Det är 

lätt att tro att gamification ska lösa alla problem som finns kring ett system eller en 
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verksamhet. Denna studie visar att så inte är fallet. Bara för att man väljer att kalla ett system 

för gamifierat så gör inte det automatiskt användarna engagerade och effektiva. Kanske har 

gamification som begrepp fått en lite för stor uppgift att axla. Fenomenet kanske är lite 

överskattat och det är just detta som är dess svaghet. Det kan vara dags att se det för vad det 

är, endast en samling verktyg. Resultatet indikerar att det är hur vi väljer att använda dessa 

verktyg och anpassa dem som i slutändan avgör resultatet.  

Resultatet av denna studie presenterar en samling faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn 

till vid gamifiering av informationssystem. Syftet med denna studie var att undersöka hur ett 

gamifierat informationssystem påverkar användarna samt att undersöka vilka faktorer som är 

viktiga för att framgångsrikt kunna använda sig av gamifiering i informationssystem. De 

faktorer som presenteras ovan får anses ha positiva effekter vid gamifiering av 

informationssystem eftersom att de har belägg ifrån såväl tidigare forskning som i den 

kvalitativa studien. I och med detta så anser jag att syftet med studien är uppfyllt. 

5.4 Metodkritik 
Denna fallstudie tar som sagt upp en studie ifrån en avdelning och det är nästan två tredjedelar 

av de anställda som deltagit i studien. Det har redan tagits upp vad det kan tänkas bero på, att 

sex personer valde att inte delta, men det tåls att resonera kring vad detta har haft för 

betydelse för resultatet av studien. Hade det kanske sett annorlunda ut ifall de också hade 

kommit till tals? En gissning är att det finns en större benägenhet att delta om det ligger ett 

missnöje och gror och om detta är sant så betyder det att de som deltagit i studien är de som är 

mest missnöjda med gamifieringen av systemet och sin arbetssituation. Hade de som 

eventuellt inte är lika missnöjda eller kanske till och med nöjda deltagit i studien så kanske 

bilden hade varit mer nyanserad och gett en lite mer positiv bild av fallet. Det kan också ha 

varit så att de som valde att inte delta var så pass missnöjda att de inte orkade bry sig om att 

ens uttrycka detta och skulle de ha deltagit i studien så hade bilden som förmedlats av 

gamifieringen i detta fall varit ännu mer negativt betonad. Det går att resonera kring urvalets 

betydelse men det ändrar inte på att de användare som deltagit i studien ändå har denna 

uppfattning av systemet och nio personer av 15 får ändå ses som en representativ del av 

avdelningen. De faktorer som tagits fram har stöd ifrån teorin och tidigare forskning i området 

vilket ökar trovärdigheten.  

Gällande studiens överförbarhet, som enligt Denscombe(2009) innebär sannolikheten att 

resultatet ifrån denna studie går att överföra och applicera till andra fall, så har jag försökt att 

tillhandahåller så mycket information att någon annan kan bedöma resultatets överförbarhet. 

De faktorer som tagits fram hoppas jag kan vara av intresse för företag, utvecklare och 

användare av gamifierade applikationer och system, att anpassa efter sammanhang och 

använda sig utav. Eftersom att studien är utförd på en callcenter-avdelning så kan den vara 

extra intressant för intressenter verksamma i denna bransch. Jag hoppas också att studien 

kanske kan vara av intresse för andra informatikstudenter som intresserar sig för ämnet. 

Någonting som bör lyftas fram som kan ha betydelse för studiens överförbarhet är det faktum 

att studien endast baseras på användarnas syn på gamifieringen. Det är mycket möjligt att 

resultatet hade varit ett annat om ledningen på företaget deltagit och detta bör tas med i 

beaktande när resultatet studeras och vid bedömningen av resultatets tillämplighet.  

Resultatet av studien bör inte ses som någon sanning gällande gamifiering av 

informationssystem utan snarare som rekommendationer. Det är möjligt att samma system 
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skulle uppfattas helt annorlunda av andra användare i ett annat sammanhang. Resultatet kan 

inte frigöras helt ifrån den kontext där studien genomförts. Det är också svårt att avgöra ifall 

det finns andra påverkade faktorer till just detta resultat. Dessa skulle kunna vara en känsla av 

missnöje hos användarna efter omorganiseringar eller distans mellan ledningen och denna 

avdelning som skapar en brist på förtroende hos respondenterna. Det är svårt att avgöra ifall 

sådana faktorer har påverkat användarnas uppfattning av systemet och gamifieringen. Detta 

gör ändå inte denna studie oviktig. Förhoppningen är att dessa faktorer ändå går att applicera 

och anpassa till andra sammanhang. Det viktiga är bara att komma ihåg i vilken kontext dessa 

resultat uppkom och sedan anpassa dem efter syftet. 

5.5 Rekommendationer för vidare forskning 
Denna studie inriktade sig på gamifiering av informationssystem och en intressant inriktning 

inom samma ämne vore att titta närmare på de olika gamifieringsverktygen. Kanske utvärdera 

ett specifikt verktyg så som användningen av rankinglistor. Ett annat intressant upplägg skulle 

vara att jämföra användarnas upplevelse före och efter införandet av gamifiering i ett 

informationssystem. Någonting som det rådde lite delade meningar kring i denna studie vad 

synen på ekonomisk belöning som trigger vid gamifiering. Detta är också någonting som 

skulle kunna utforskas närmare för att identifiera de bakomliggande orsakerna. I denna studie 

identifierades fyra områden som gamifiering bedömdes påverka. Någonting som inte 

undersöktes är hur dessa områden påverkan varandra vilket också kan vara av intresse att 

studera.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

a)Vad har du för tjänst?  

b)Hur länge har du arbetat inom företaget?  

c)Hur länge har du haft den tjänst du har nu?  

d)Hur trivs du? 

 

2. Kan du beskriva hur era arbetsprestationer mäts och hur denna mätning används? 

a)Hur påverkar gamifieringen din användning av systemet? 

b)Hur upplever du bokningssystemet? 

c)Hur presenteras de mätningar som görs? Tillgängligt för alla eller bara för dig själv? 

 

3. Hur skulle du beskriva att detta påverkar din arbetsprestation? 

a)Blir du mer motiverad av gamifieringen? 

b)Hur påverkas du av gamifieringen av systemet när ditt arbete går bra?(Belöning?) 

c)Hur påverkas du när det går mindre bra? 

d)Hur tror du att gamifieringen påverkar era kunder? Blir servicen bättre/sämre av 

spelifiering? 

 

4. Hur påverkar gamifieringen din uppfattning av systemet? 

a)Vilka är dina känslor inför gamifieringen av systemet? 

b)Har inställningen förändrats över tid? 

c)Vad beror det på? 

d) Skulle du säga att gamifieringen har hjälpt dig att lära dig och ta till dig systemet? 

e)Har du känt dig mer motiverad att lära dig detta system än kanske tidigare icke 

gamifierade system? 

f)Vilka fördelar upplever du att det finns i gamifieringen? 

 

 

5. Hur påverkar gamifieringen arbetsmiljön? 

a)Din relation till dina kollegor? 

b)Hur är sammanhållningen i gruppen? 

c)Hur tror du sammanhållningen skulle förändras ifall ni slutade jämföras? 

d)Är det negativt att jämföras med sina kollegor eller bidrar en viss konkurrens till en 

inspirerande och driven arbetsmiljö? 

e)Har ni en tydlig hierarki i gruppen? 

f)I så fall, har systemet bidragit till detta? 

g)Är det stressande att jämföras med sina kollegor? 

h)Hur påverkar gamifieringen din relation till din/dina chefer? 

 

6. Skulle du säga att gamifieringen är i första hand positiv/negativ? 

a)Varför tror du att ni använder er av gamifiering? 

b)Är det positivt/negativt för dig? 

c)Är det positivt/negativt för företaget? 
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7. Om du får tänka fritt, hur skulle du vilja att systemet såg ut när det kommer till 

gamifiering? 

a)Vad skull du vilja ändra på? 

b)Skulle du vilja att ni fortsatte använda er utav gamifiering? 

c)Om inte, hur skulle det påverka ditt arbete? 

 


