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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Judit Novak som genom hela processen givit oss 

oerhört snabb och givande feedback samt uppmuntrat oss i arbetet med vår text.  

Ett stort tack riktas även till företaget som tillhandahåller spelifieringsprogrammet för att ni 

låtit oss titta på ert program, kundföretaget för att ni låtit oss ta upp era anställdas värdefulla 

tid samt deltagarna i studien för att ni låtit oss ta del av era upplevelser.  

 

Elin Harry och Max Eklund 
Uppsala, december 2016 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i 

samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av 

frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och 

”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För 

att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts 

hos ett företag som använder sig av ett spelifieringsprogram. Vår empiri tolkas med hjälp av 

Vrooms (1964) Förväntansteori och Ryan och Decis (2000) Self-Determination Theory.  

Resultatet visar att spelifieringsprogrammet som deltagarna i studien använt har bidragit till 

yttre motivation hos vissa av de anställda. Ojämlik möjlighet till belöningar samt abstrakta 

mål har dock begränsat spridningen av denna motivation. Spelifieringsprogrammet har i 

mycket liten utsträckning påverkat de anställdas arbetssituation. Det har också i låg grad 

påverkat hur de anställda upplever sin motivation på arbetsplatsen överlag. I stället ser vi att 

det fyller en funktion som någonting kul och ”extra” för vissa anställda. 

Nyckelord: spelifiering, motivation, arbetsplats, anställda, upplevelser. 
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Abstract 
The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees experience 

motivation when using a gamification program. This has been concretized by the following 

research questions: “In what way does the gamification affect the motivation of the 

employees?” and “What consequences do the employees perceive the gamification has on 

their work situation?” To inquire into these questions eight semi-structured interviews with 

employees at a company that uses a gamification program have been conducted. Our empirics 

have been analyzed with the help of Vroom’s (1964) Expectancy Theory and Ryan and Deci’s 

(2000) Self-Determination Theory. 

The results show that the gamification program used by the participants in the study has 

contributed to extrinsic motivation for some of the employees. Unequal opportunity for 

rewards, as well as abstract goals, has limited the spread of this motivation. The gamification 

program has to a low degree affected the employees work situation. It has also to a low degree 

affected how the employees perceive their motivation at the workplace in general. Instead it 

serves as something fun and “extra” for some of the employees.  

Keywords: gamification, motivation, workplace, employees, experiences. 

 

  



5 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion .......................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 7 

2. Forskningsöversikt ............................................................................................................... 8 

3. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 10 

3.1 Förväntansteorin ............................................................................................................. 10 

3.2 Self-Determination Theory ............................................................................................. 11 

3.2.1 Inre motivation ......................................................................................................... 12 

3.2.2 Yttre motivation ........................................................................................................ 12 

4. Metod ................................................................................................................................... 16 

4.1 Urval ............................................................................................................................... 17 

4.1.1 Spelifieringsprogrammet .......................................................................................... 17 

4.1.2 Kundföretaget .......................................................................................................... 18 

4.1.3 Intervjupersonerna ................................................................................................... 19 

4.2 Metod för datainsamling ................................................................................................. 20 

4.3 Genomförande ................................................................................................................ 20 

4.4 Databearbetning och analys ............................................................................................ 21 

4.5 Etiska aspekter ................................................................................................................ 23 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet ................................................................................................ 23 

4.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24 

5. Resultat och analys ............................................................................................................. 26 

5.1 Möjlighet till belöning .................................................................................................... 26 

5.2 Möjlighet att påverka ...................................................................................................... 28 

5.3 Påverkan i arbetet ........................................................................................................... 32 

5.4 Samspel mellan kollegor ................................................................................................ 35 

5.5 Spelifieringsprogrammets funktion ................................................................................ 39 

5.6 Sammanfattning av resultat ............................................................................................ 41 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 43 

6.1 Bidrag, begränsningar och framtida forskning ............................................................... 44 

7. Referenslista ........................................................................................................................ 46 

Bilagor ...................................................................................................................................... 49 

Bilaga 1 – Missivbrev ........................................................................................................... 49 

Bilaga 2 - Intervjuguide ........................................................................................................ 50 



6 

 

 

1. Introduktion 
De senaste åren har flera globala undersökningar visat att medarbetarengagemanget sjunker 

på arbetsplatser världen över. Gallups (2013) senaste opinionsundersökning om 

medarbetarengagemang, Employee Engagement Insights and Advice for Global Business 

Leaders, som tillfrågade 230 000 anställda i 142 länder mellan 2011 och 2012, visade att bara 

16 % av de tillfrågade svenskarna känner sig engagerade på arbetsplatsen. Den totala siffran 

för engagerade medarbetare världen över var 13 % medan 87 % är mer eller mindre 

oengagerade. En senare Gallup-studie från 2016 som undersökte det låga engagemangets 

konsekvenser på arbetsplatsen visade ett starkt och generaliserbart, positivt samband mellan 

engagemang och nio typer av prestationsrelaterade konsekvenser. När 

medarbetarengagemanget på arbetsplatsen minskar får det konsekvenser för hela 

verksamheten; dess prestation, lönsamhet, personalomsättning, säkerhet, kundlojalitet och 

kvalitet. Att öka medarbetarengagemanget är alltså avgörande för att uppnå hållbar tillväxt för 

företag, samhällen och länder (Gallup, 2016). 

De kommande 20 åren kommer arbetsmarknaden alltmer att domineras av vad som ofta 

benämns Generation Y eller millenniegenerationen, alltså personer födda från mitten av 1980-

talet till början av 2000-talet. Dessa arbetstagare sägs kräva tydliga mål och eget ansvar i 

större utsträckning än tidigare generationer och är uppväxta i den digitala tidsåldern där 

interaktivitet och omedelbara belöningar är viktiga inslag (Gallup, 2016). Teknologin har 

revolutionerat sättet de kommunicerar på och de är vana vid att utföra majoriteten av 

vardagliga sysslor som att betala räkningar, läsa nyheter och boka resor via digitala 

hjälpmedel. De utgör också den generation där störst andel arbetstagare, 16 %, enligt Gallups 

undersökning är aktivt oengagerade i sitt arbete, vilket bland annat innebär att de aktivt 

motarbetar sina arbetsgivare och oftare byter arbetsplats. Därför ställer de större krav på 

tilltalande anledningar att stanna på arbetsplatsen än tidigare generationer (ibid). 

Ett fenomen som de senaste fem åren väckt allt fler organisationers intresse är spelifiering 

(”gamification”). Spelifiering innebär att använda element från speldesign i en verklig kontext 

för att motivera önskvärt beteende (Deterding, 2012, s. 14). I praktiken genomförs detta 

genom att ta sysslor och beteenden och göra dem mätbara och möjliga att belöna. Spelifiering 

kan användas i en mängd olika syften och aktiviteter, med hjälp av digitala plattformar eller 

manuella hjälpmedel som anslagstavlor. Exempel på vanliga spelifierade företagsaktiviteter är 

säljtävlingar och stegräkningstävlingar, men det blir också allt vanligare med avancerade 

digitala verktyg som delar ut poäng för ett större antal aktiviteter vilka sedan kan användas för 

att lösa ut materiella belöningar eller att synas på en topplista. 

Flera studier har genomförts i syfte att kartlägga vad spelifiering är och hur det kan användas 

med ett fokus på lärande och motivation. Många av studierna fokuserar till stor del på 

spelmekaniken eller har ett ledningsperspektiv. Vi fann att det nästan helt saknas studier som 

undersöker hur spelifiering fungerar när det implementeras på arbetsplatser samt hur de som 

använder det spelifierierade systemet upplever det. Detta uppfattade vi som problematiskt 
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eftersom det är de anställda som de facto ska använda det spelifierade systemet i sitt dagliga 

arbete, medan företagsledningen eller de som säljer verktyget kan ha andra intressen i form av 

exempelvis ekonomisk vinning eller produktivitet. Ett annat närliggande och relativt 

outforskat område är vilken typ av motivation spelifieringen skapar och vad den kan användas 

till. Tidigare studier har visat att spelifierade system kan öka studenters motivation till 

lärande. Det har också visats kunna öka motivationen att delta i hälsofrämjande aktiviteter. 

Huruvida spelifiering även kan bidra till motivation till arbete på arbetsplatser och hur 

spelifiering upplevs av de anställda saknas det än så länge forskning om. Detta vill vi bidra 

med kunskap om. Studiens pedagogiska relevans ligger i att spelifiering ytterst används för att 

forma och förändra människor i ett socialt och institutionellt sammanhang genom att försöka 

förändra beteenden i arbetslivet. Studien ämnar därför beröra frågor om hur motivation 

uppstår och förändras i individer och grupper. En annan för studien relevant aspekt av 

pedagogik är kopplat till frågor om styrning och ledarskap, eftersom spelifiering är ett 

instrument för att leda och styra de anställda då företagsledningen bestämmer vilka beteenden 

som ska belönas hos medarbetarna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i 

samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Följande två frågeställningar fungerar 

vägledande för studien:  

 På vilka sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation? 

 Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?  
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2. Forskningsöversikt 
Spelifieringsprinciper används idag primärt för att engagera och motivera människor till 

specifika beteenden. Inom forskningen har spelifiering haft sin bas i pedagogik och 

majoriteten av studierna har utforskat fenomenet i samband med pedagogiska processer. 

Flertalet av dessa har haft sin utgångspunkt i studenters lärande. Studier har visat att kunskap 

och färdigheter från spel kan överföras till icke-digitala kontexter hos den digitala 

generationens studenter (se Mozelius, Wiklund, Westin & Norberg, 2015). Banfield och 

Wilkerson (2014) har funnit att spelifiering som medel för upplevelsebaserat lärande är 

mycket framgångsrikt när det gäller att öka studenters motivation och effektivitet. Man har 

också funnit att studenter har en positiv bild av system som använder sig av spelelement i 

lärande och att de i sådana sammanhang är särskilt intresserade av social interaktion, 

engagemang, feedback och ökat lärande (se Cheong, Filippou & Cheong, 2014).  

Några studier har undersökt spelifiering som pedagogiskt verktyg i arbetsplatskontexter. En 

stor del av dessa har varit uttalat normativa och fokuserat på att ta fram teoretiska listor med 

råd för hur man bör göra för att effektivt implementera spelifieringssystem som ska bidra till 

kunskapsstyrning och -delning (se exempelvis Schacht, Morana & Mädche, 2014; Swacha, 

2015). Studierna talar om företagens kamp för att styra över och återvinna den kunskap som 

finns inom organisationen och att en barriär mot detta är bristande motivation hos de 

anställda. Innan spelifieringens intåg på arbetsmarknaden undersökte även Osterloh och Frey 

(2000) anställdas motivation i samband med kunskapsdelning och argumenterade för att 

medarbetare drivs av både inre och yttre motivation och att den inre motivationen är 

avgörande för kunskapsöverföring. För att stärka denna överföring räcker alltså inte yttre 

element som pengar eller befallningar utan det blir i stället viktigt att organisationsformen 

uppmuntrar till deltagande och personliga relationer för att inre motivation ska kunna uppstå 

och den tysta kunskapen kunna överföras.  

Andra forskare har gått ett steg längre i forskningen kring spelifiering som pedagogiskt 

verktyg och själva utformat praktiska plattformar eller experiment. I en studie som 

kombinerarar det pedagogiska perspektivet med ansatsen att främja hälsa hos överviktiga barn 

visar Gonzáles et al. (2016) att ett spelifierat träningsprogram kan bidra till att förbättra barns 

lärande av hälsosamma vanor samt öka deras motivation till fysisk aktivitet. Även Yim och 

Graham (2007) har gett exempel på enskilda spel och element som kan främja fysisk aktivitet, 

till exempel Konamis Dance Dance Revolution och Nintendos Wii Sports. Även Morford, 

Witts, Killingsworth och Alavosius (2014) ger exempel på hur spelifiering framgångsrikt har 

använts för att påverka exempelvis hälsofrämjande beteende och akademisk prestation. De 

beskriver hur framgångsrik speldesign ligger i linje med principerna inom beteendevetenskap 

eftersom den gör det möjligt att omdesigna konventionella beteenden och motivera personer 

till att agera annorlunda än de annars skulle ha gjort.   

Den senaste tiden har också flera studier försökt isolera framgångsrika spelifieringsprinciper, 

som exempelvis poäng, nivåer och topplistor, och mäta anställdas eller andra användares 

motivationsrespons (se exempelvis Meder, Plumbaum & Hopfgartner, 2013; Bharathi, Singh, 

Tucker & Nembhard, 2016; Maican, Radu & Constantin, 2016; Landers & Landers, 2015). I 

dessa studier har dock få samband funnits mellan dessa spelifieringsprinciper och resultat i 
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form av förbättrad motivation och prestation hos användarna. En av de första studierna att 

empiriskt och komparativt studera motivation, kompetens och prestation hos individer vid 

användning av spelifiering gjordes av Mekler, Brühlmann, Tuch och Opwis 2015. De fann 

inte heller några effekter på inre motivation, behovstillfredsställelse eller arbetskvalitet hos 

individerna. Däremot fann man en ökad arbetstakt vid användning av spelifiering, vilket 

författarna menar skulle kunna tyda på att poäng, nivåer och topplistor bidrar till yttre 

motivation.  

 

Spelifiering har i forskningen sammanfattningsvis visat sig vara framgångsrikt som 

pedagogiskt verktyg och motivator för både inhämtning och styrning av kunskap samt för att 

främja lärandet av hälsofrämjande beteenden. Det teoretiska intresset för spelifiering har ökat 

kraftigt de senaste åren (Harman, Koohang & Paliszkiewicz, 2014) och samtidigt har det 

blivit alltmer populärt att använda spelifiering på arbetsplatser. Trots detta finns fortfarande 

mycket lite forskning om huruvida de spelelement som motiverar människor i andra kontexter 

går att applicera direkt på arbetsplatser, där organisationen även ställer krav på faktorer som 

produktivitet, effektivitet och prestation. Förespråkare för spelifiering utfärdar 

rekommendationer men har inte tagit hänsyn till den individuella personlighet eller de 

psykologiska mekanismer som kan påverka individens upplevelse av spelifiering (Mekler et 

al., 2015). Samtidigt är det oklart hur de anställda känner inför introduktioner av ett spelifierat 

system på deras arbetsplats. Meder, Plumbaum och Hopfgartner (2013) menar till exempel att 

trots att det finns studier som indikerat att spelifiering kan leda till ökad användaraktivitet i 

form av arbetstakt, ökad webbtrafik eller ökat antal nedladdningar av en applikation, har 

nästan inga detaljerade analyser gjorts kring de anställdas upplevelser av spelifieringen.  

Sammanfattningsvis har vi identifierat två kunskapsluckor i forskningen om spelifiering: dels 

hur väl spelifieringens pedagogiska och motivationsskapande principer kan appliceras på en 

arbetsplatskontext, dels hur individerna upplever spelifieringsprogrammet på sin arbetsplats. 

Att förstå och utnyttja den motivationskraft som driver människor till att fördjupa sig i spel i 

timtal ger potential för ett enormt uppsving i produktivitet (Nelson, 2012) på arbetsplatser, 

vilket gör dessa områden viktiga att fortsätta studera. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I tolkningen av det empiriska materialet i denna studie har vi utgått ifrån två teorier: 

Förväntansteorin och Self-Determination Theory. Den förstnämnda används som ett mer 

övergripande perspektiv för att förklara en individs motivationskraft och kognitiva processer. 

Self-Determination Theory fungerar som en påbyggnad på Förväntansteorin och förklarar i 

större detalj olika sorters motivation och hur dessa kan försvagas eller förstärkas genom inre 

eller yttre faktorer. Vi har valt att kombinera dessa två teorier för att få en så djup förståelse 

av de anställdas motivation som möjligt.  

 

3.1 Förväntansteorin 

Förväntansteorins grundantagande är att psykologiska processer sker samtidigt som ett 

beteende och att det är dessa processer som styr individens val bland olika handlingsalternativ 

(Vroom, 1995, s. 17). Teorin grundades av industri- och organisationspsykologen Victor 

Vroom 1964 men har sina rötter i hedonistiska principler från antikens Grekland som utgår 

ifrån att beteende riktas mot behag och bort från smärta (Vroom, 1995, s. 11). Givet detta 

kommer människor i alla situationer där de behöver välja mellan olika möjligheter att välja 

den väg som de tror maximerar deras njutning och minimerar deras smärta. Vroom bygger 

vidare på denna utgångspunkt och hämtar inspiration från kognitiva teorier om beteende, 

författade på 1930-talet av exempelvis Tolman och Lewin (Vroom, 1995, s. 15), för att 

förklara hur människor väljer sitt handlande.  

 

Vroom har konstruerat en kognitiv modell som utgår ifrån att en individs motivationskraft 

består av nyckelfaktorerna valens och förväntan. Valens står för värdet en individ tillskriver 

ett visst resultat i förväg, eller individens attityd och känslomässiga inställning till specifika 

resultat (Vroom, 1995, s. 18). Om valensen är positiv betyder det att personen föredrar att 

uppnå resultatet framför att inte uppnå det. Är valensen negativ innebär det, tvärt om, att 

personen föredrar att inte uppnå resultatet framför att uppnå det. När det inte spelar någon roll 

för personen om han eller hon uppnår resultatet är valensen noll. Valensen har däremot inte 

att göra med vilket värde resultatet i slutändan får för individen, eftersom en person kan sträva 

efter att uppnå någonting som inte visar sig vara tillfredställande i efterhand, eller vice versa. 

Valens handlar alltså endast om individens inställning till resultatet av en handling innan 

handlingen skett (ibid).  

 

Förväntan beskrivs av Vroom (1995, s. 20) som tron på hur troligt det är att en viss handling 

kommer att följas av ett visst resultat. Han menar att individens val i sitt handlande inte bara 

baseras på vilket resultat som framstår som mest attraktivt för personen, utan att det alltid 

finns ett visst mått av risk involverat. Man kan aldrig vara säker på att en viss handling 

kommer att ge ett visst resultat, t.ex. att inhandlandet av en skraplott kommer att leda till 

vinst, och därför måste även riskvariabler vägas av individen. Förväntan kan graderas i styrka, 

där maximal styrka innebär en subjektiv säkerhet i att handlingen kommer att följas av det 

förväntade resultatet medan minimal styrka innebär individen är säker på att handlingen inte 

kommer att följas av det. 
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Slutligen menar Vroom (1995, s. 21) att värdet av valensen kan multipliceras med värdet av 

förväntan för att få styrkan i en individs motivation. Detta antagande utgår ifrån att alla beslut 

som individer fattar är subjektivt rationella, alltså att alla människor tar de beslut som framstår 

som mest logiska och förnuftiga för dem, samt att människor kommer att välja det alternativ 

som motsvarar den starkast positiva kraften. Människor fattar alltså inte alltid objektivt 

optimala beslut, utan de väljer alltid det alternativ som de upplever är det bästa för dem i 

stunden. Om valensen är noll kommer inte förväntningarna att få några konsekvenser för 

motivationskraften och tvärt om. Det måste alltså finnas både en uppfattning om hur troligt 

det är att ens handlande leder till ett resultat samt en attityd till resultatet, för att individens 

motivation ska kunna påverkas positivt eller negativt (Vroom, 1995, s. 22).  

 

Vroom (1995, s. XVII-XIX) poängterar att ovanstående modell inte är till för att testas 

statistiskt genom att jämföra individers motivationskraft med varandra, utan snarare tjänar 

som en grund för att förstå de val som görs inom varje individ. Den har alltså ett heuristiskt 

värde och erbjuder ett språk för att formulera frågor. Han förklarar att modellen vidare lämpar 

sig bäst i situationer där valen är relativt enkla och alternativen framgår tydligt med tillräcklig 

mängd information.  

 

3.2 Self-Determination Theory 

Att vara motiverad innebär att man drivs att göra någonting. En person som inte känner någon 

impuls eller inspiration att agera karaktäriseras därför som omotiverad, medan någon som är 

driven mot ett mål anses vara motiverad (Ryan & Deci, 2000, s. 54). När man arbetar med 

människor lyfts ofta frågan om hur mycket motivation de runt omkring en har och även hur 

motiverad man själv är gentemot vissa arbetsuppgifter. När man behandlar motivation på det 

här sättet är det viktigt att ta i beaktning att det finns olika sorters motivation. Detta innebär 

att människor inte bara varierar i hur mycket motivation de har, utan även vilken typ av 

motivation (ibid). Under 1960-talet inleddes en ny gren av motivationsforskningen som 

behandlade arbetsplatser, exempelvis Vrooms (1964) Förväntansteori som nämndes ovan. 

Med utgångspunkt i Förväntansteorin introducerades bland annat Porter och Lawlers (1968) 

modell över inre och yttre motivation på arbetsplatsen, vilket under 70- och 80-talen ledde till 

utvecklingen av Deci och Ryans Cognitive Evaluation Theory (CET). Denna teori blev 

förlängningen det bredare perspektivet Self-Determination Theory (SDT), som jämförde inre 

och yttre motiv och särskilt betonade vikten av inre motivation för människors beteende 

(Gagné & Deci, 2005, s. 331–333). Teorierna beskriver olika typer av motivation som baseras 

på de mål eller grunder som driver personer och applicerar sedan detta på arbetsplatsen som 

en modell för arbetsmotivation. Ryan och Deci (2000, s. 57–58) skriver att motivation 

härstammar från tre grundläggande behov: kompetens (”competence”), självbestämmande 

(”autonomy”) och social meningsfullhet (”relatedness”). Dessa behov kan bidra till att stärka 

eller försvaga motivationen. Den mest grundläggande skillnaden i deras modell är dock den 

mellan inre och yttre motivation. Vi tillämpar denna uppdelning i tematiseringen av den 

fortsatta teoretiska genomgången.  
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3.2.1 Inre motivation 

Inre motivation definieras av Ryan och Deci (2000, s. 56) som utförandet av en aktivitet 

därför att den är tillfredställande i sig själv, snarare än någon separat konsekvens. En person 

som upplever inre motivation att utföra något drivs med andra ord till att utföra en handling 

för det roliga eller utmanande som utförandet utgör, snarare än yttre påtryckningar, såsom till 

exempel bestraffningar eller externa belöningar. Författarna menar vidare att inre motivation 

dels existerar inom individer, dels i relationen mellan individer och aktiviteter eftersom 

motivationen existerar i relation till det som ska utföras. Slutligen betonas att inre motivation 

är en högst individuell företeelse: människor upplever inre motivation för en del aktiviteter 

och inte för andra och det finns inte någon särskild uppgift som alla nödvändigtvis känner inre 

motivation för (ibid). 

 

Denna förståelse av inre motivation kan i nästa steg kopplas an till de grundläggande behoven 

som nämndes tidigare, och i synnerhet till kompetens och självbestämmande. Till exempel 

leder kommunikation, feedback och andra mellanmänskliga aktiviteter till en känsla av 

kompetens hos individen kan stärka den inre motivationen gentemot den aktuella handlingen 

eftersom de skapar tillfredställelse inom det grundläggande behovet kompetens. Därför är 

faktorer som optimala utmaningar, konstruktiv feedback och frånvaro av negativt betonade 

utvärderingar av prestationen predicerande för inre motivation. Inre motivation kommer dock 

inte uppstå om känslan av kompetens inte uppkommer i samband med känslan av 

självbestämmande, alltså att man kan styra över sin egen situation, exempelvis genom att man 

agerar självständigt och sedan får positiv feedback. För en hög grad av inre motivation måste 

alltså behovet av både kompetens och självbestämmande vara uppnått. En alltför hög grad av 

kontroll över individen kan alltså sänka dess inre motivation. När det gäller just vad som kan 

försvaga den inre motivationen så menar Ryan och Deci (2000, s. 59) att många 

undersökningar visat att alla typer av väntad, påtaglig belöning som är beroende av att en 

uppgift utförs underminerar den inre motivationen. Detta gäller också hot, deadlines, direktiv 

och press genom konkurrens. Anledningen är att människor upplever att dessa typer av 

faktorer kontrollerar deras beteende (Ryan & Deci, 2000, s. 60).   

 

3.2.2 Yttre motivation 

Ryan och Deci (2000, s. 55–56) beskriver att inre motivation ofta lyfts fram och framstår i en 

mycket mer positiv dager än sin yttre motsvarighet eftersom den resulterar i exempelvis 

högkvalitativt lärande och kreativitet. Alla uppgifter som måste utföras av en individ är dock 

inte motiverande och intressanta i sig själva, varför författarna menar att det också är viktigt 

att förstå hur man främjar yttre motivation. Yttre motivation beskrivs av författarna som 

utförandet av en aktivitet för att uppnå separata mål såsom materiella, monetära eller verbala 

belöningar (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Tillfredsställelsen kommer alltså inte från aktiviteten i 

sig själv utan från de separata resultat som aktiviteten leder till. Yttre motivation kan komma 

till uttryck på olika sätt med olika grader av självbestämmande. Exempelvis kan elever som 

gör sina läxor antingen vilja göra dessa för att de förstår att bra betyg kommer belöna sig i 

deras framtida karriär, eller också för att de känner ett tvång och är rädda för konsekvenser 

från sina föräldrar om de inte gör dem. I inget av dessa fall utförs uppgiften för att eleven 
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tycker att den är roligt eller intressant, vilket i så fall skulle tyda på inre motivation. I det 

första fallet innehåller utförandet av uppgiften en känsla av stöd och möjlighet att välja medan 

det andra fallet snarare innebär en medgörlighet inför extern kontroll, men båda två är fall av 

yttre motivation. För att skapa motivation inför uppgifter som inte har egenvärde för individen 

blir utmaningen alltså att få personer att själva värdera, styra över och självständigt utföra 

sådana uppgifter, utan att pressa dem. Inom SDT beskrivs detta som att fostra internalisering 

och integrering av värderingar och regler. Annorlunda uttryckt måste exempelvis en 

företagsledning få sina anställda att ta in och acceptera företagets värderingar som en del av 

dem själva och deras egna värderingar, för att kunna motivera dem att utföra arbetsuppgifter 

som annars inte motiverar. 

Yttre motivation kan enligt Ryan & Deci (2000, s. 61-62) delas in i fyra olika typer på en 

skala från minst motiverande med minst utrymme till självbestämmande, till mest 

motiverande med störst utrymme till självbestämmande, se figur 1. Den första av dessa typer 

är extern reglering (external regulation) som är den svagaste typen av yttre motivation. Extern 

reglering är kopplat till beteenden som utförs för att tillfredsställa en extern befallning eller få 

en belöning som någon annan har satt upp. Personer upplever ofta externt reglerat beteende 

som kontrollerat. Nästa typ av yttre motivation är inåtriktad reglering (introjected regulation), 

som beskriver den typ av beteende som ägnas åt att försöka reglera sin självkänsla. Inåtriktad 

reglering är fortfarande ganska kontrollerad eftersom människor utför sådana handlingar med 

en känsla av press för att undvika skuldkänslor eller ångest, eller för att stärka sitt ego eller sin 

stolthet. Trots att regleringen sker inom individen upplevs den inte fullt ut som en del av 

personen själv, eftersom den styrs av yttre faktorer. En mer självstyrd och tillfredställande typ 

av yttre motivation är identifikation, där personen kan identifiera sig med den personliga 

vikten av att utföra ett beteende och har accepterat regleringen som sin egen. Beteenden som 

reflekterar detta kan vara att öva på en arbetsuppgift eftersom man ser det som relevant för en 

framgångsrik karriär, vilket man värderar som ett viktigt livsmål. Personen identifierar sig då 

med uppgiften. Den starkast motiverande och mest självstyrda formen av yttre motivation är 

enlig Ryan och Deci (ibid) integrerad reglering. Detta inträffar när regleringarna fullt ut har 

assimilerats av personen, vilket betyder att nya regleringar vävs in i personens egna 

värderingar och behov. Ju mer personen identifierar sig med ett visst handlande och förstår 

det, desto mer ligger ens yttre motiverade handlingar i linje med behovet självbestämmande. 

Integrerade former av motivation delar många egenskaper med inre motivation eftersom de 

innehåller självbestämmande och inte innebär någon konflikt.  
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Figur 1. A taxonomy of human motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 61). 

Integrerad motivation klassas dock fortfarande som yttre eftersom personen beter sig på ett 

sätt som han eller hon antar kommer ha ett värde för ett separat resultat. Detta gäller även fast 

beteendet är självvalt och värderas av en själv. Man ser en tydlig och personlig nytta med att 

utföra en handling, trots att den inte är givande i sig själv. Ryan och Deci (2000, s. 63) 

hänvisar till studier som visat att yttre motivation som präglas av mer självbestämmande kan 

relateras till bland annat större engagemang och välmående samt bättre prestation. Detta är 

alltså den typen av yttre motivation som man vill uppnå.  

Eftersom yttre motiverade beteenden inte är intressanta i sig själva och måste drivas på utifrån 

är den främsta orsaken till att människor vill ägna sig åt dessa beteenden enligt Ryan och Deci 

(2000, s. 64) att beteendena värderas av signifikanta andra. Dessa signifikanta andra, som kan 

bestå av en familj, en grupp av vänner, kollegor eller samhället i stort, känner sig personen 

sammankopplad med eller vill känna sig sammankopplad med och därför agerar han eller hon 

i linje med deras agerande. Detta tyder på att en grundläggande förutsättning för att stärka 

internalisering inom yttre motivation är att erbjuda en känsla av tillhörighet och samhörighet 

till personens, gruppens eller kulturens spridning av ett mål. Detta representerar inom SDT det 

grundläggande behovet social meningsfullhet. Förutom detta behov är även behovet av 

kompetens grundläggande för den yttre motivationen eftersom ett yttre mål kräver en känsla 

av att kunna klara av det på ett effektivt sätt. En person kommer troligen internalisera ett mål 

bättre om de förstår det och har relevant kompetens för att klara av det (ibid). För att kunna 

främja yttre motivation blir det alltså viktigt för exempelvis en arbetsgivare att stärka 

gemenskapen på företaget, att stödja kompetensen genom att erbjuda optimala utmaningar, 

konstruktiv feedback och kompetensutveckling samt att lämna mycket utrymme för 

självbestämmande och inte utöva för mycket kontroll över de anställda.  
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Vi har valt att använda oss av Förväntansteorin som grund för vår analys eftersom den 

beskriver styrkan av människors motivation, medan SDT beskriver motivationens 

beståndsdelar. Med hjälp av SDT kan vi alltså analysera vilken typ av motivation de anställda 

upplever vid användningen av ett spelifieringsprogram medan Förväntansteorin kan bidra till 

att förklara hur stark denna motivationskraft blir och varför.  
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4. Metod 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i 

samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Som syftesformuleringen förmedlar 

ville vi fokusera på deltagares perspektiv: vad deltagare uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt, med tyngd på att förstå deras sociala verklighet och hur denna sociala 

verklighet tolkas av individerna själva. Vi ville alltså förstå hur anställda vid ett företag 

upplever sin spelifierade miljö och huruvida denna miljö får dem att känna sig motiverade 

eller inte, utifrån antagandet att spelifiering bidrar till att skapa den sociala verkligheten för 

dem. Detta antagande baserade vi dels på tidigare forskning som visat att spelifiering 

innehåller sociala element, dels på att spelifieringsprogram ofta involverar alla anställda på ett 

företag och därmed blir en del av den sociala miljön. Därmed kan man också se den 

motivation som spelifieringsprogrammet påverkar som ett resultat av ett samspel mellan 

individer, snarare än en företeelse som existerar i ett socialt vakuum, oberoende av de 

människor som är inbegripna i dess konstruktion. På så sätt kan vår ståndpunkt beskrivas som 

konstruktionistisk (jfr. Bryman, 2008, s. 341).  

 

Ovanstående ståndpunkt intogs givetvis inte på förhand, utan var ett resultat av en pågående 

process. Arbetet med studien inleddes med att vi bestämde oss för forskningsområdet 

spelifiering då vi har ett personligt intresse för spel och tidigare hade hört talas om fenomenet 

spelifiering, som vi tyckte lät intressant ut ett HR-perspektiv. För att välja ut en aspekt av 

området fortsatte vi genom att söka efter relevant tidigare forskning. Inledningsvis sökte vi i 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (”DiVA”) efter kandidat-, magister- och masteruppsatser som 

skrivits om spelifiering av tidigare studenter, med hjälp av sökorden ”spelifiering” och den 

engelska motsvarigheten ”gamification”. Detta gjordes för att få inspiration till 

problemområden och en överblick över vad som tidigare skrivits inom ämnet. Vi fick ett 

relativt lågt antal träffar, varav de flesta skrivits inom systemvetenskap eller företagsekonomi, 

och gick därför vi vidare genom att använda samma sökord i de pedagogiska databaserna 

SwePub, ERIC, Education Source och Education Research Complete samt i Google Scholar 

efter relevant, vetenskapligt granskad tidigare forskning om spelifiering. Vi fann att 

mestadelen av den forskning som gjorts om spelifiering inom pedagogik behandlade skolan 

och barns lärande. Därför valde vi att specificera sökningen genom att kombinera de tidigare 

sökorden med ”motivation” och ”knowledge” var och ett för sig eftersom detta var våra 

främsta intresseområden efter att ha läst studentuppsatserna i DiVA. Vi fann då ett antal 

intressanta forskningsartiklar och drog slutsatsen att motivation var ett relativt outforskat 

område inom spelifiering och utgjorde en kunskapslucka som vi kunde fylla. För att få fler 

källor gick vi igenom de uppsatser vi hittat i DiVA, läste deras referenslistor och hittade 

ytterligare några intressanta, vetenskapligt granskade artiklar i vårt ämne.  

 

När vi studerat en stor mängd tidigare forskning och uppsatser identifierade vi en 

kunskapslucka i hur spelifiering kan bidra till att motivera och engagera på arbetsplatser, samt 

att den forskning som fanns mycket sällan behandlade de anställdas upplevelser av 

spelifiering. Denna lucka gav upphov till vårt problemområde som i sin tur utformades efter 

Brymans (2008, s. 88-92) råd att det ska bidra med någonting nytt, inte vara för omfattande 
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eller snävt och att om det innehåller flera olika faktorer ska dessa ha ett tydligt samband med 

varandra. Därefter skrevs alla tänkbara forskningsfrågor ner. Av dessa valdes ett antal ut, 

utifrån vilka som hade starkast samband med problemformuleringen och med varandra samt 

bedömdes möjliga att genomföra (jfr. ibid).  

 

För att besvara våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av kvalitativ metod eftersom 

vår problemformulering enligt Brymans (2008, s. 341) definition hade en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. En mer utförlig beskrivning av vår användning av intervjuer som 

datainsamlingsmetod kommer att ges längre ner (se punkt 4.2). 

 

4.1 Urval 

En intervjuundersökning av hur anställda upplever motivation i samband med användandet av 

ett spelifieringsprogram ger vid handen att tre olika sorters urval behöver göras. Inledningsvis 

är det nödvändigt att göra ett urval bland de spelifieringsprogram som finns på marknaden. 

Därefter behöver ett urval göras bland de kundföretag som köper in programmet och använder 

det i sin verksamhet. Slutligen behöver ett urval göras bland de anställda vid det valda 

kundföretaget. De strategier vi tillämpade för respektive urval följer i nämnd ordning. 

 

4.1.1 Spelifieringsprogrammet 

För att komma i kontakt med ett spelifieringsprogram att studera använde vi oss av sökmotorn 

Google för att se vilka företag som arbetade med att utforma spelifieringsprogram i vår 

geografiska närhet. Vi valde ut de två företag som vi bedömde som de mest väletablerade 

eftersom vi tänkte att detta skulle ge oss en fördel att i ett senare skede få kontakt med 

tillräckligt många användare av det aktuella programmet. En första kontakt togs med 

företagen för att få en bättre inblick i vad deras spelifieringsprogram innehöll och 

möjligheterna till kontakt med några av deras kundföretag för deltagande i vår studie. Efter en 

första kontakt via mail fick vi besöka företagen på ett informellt och förutsättningslöst möte 

där de berättade om hur programmen fungerade och hur de var tänkta att användas från deras 

perspektiv. Vi fick även se hur deras program kunde se ut i praktiken. Detta gjorde vi för att 

skapa en förståelse för spelifieringsprogrammet och bli så välinformerade och pålästa som 

möjligt innan datainsamlingen, för att kunna ställa bättre frågor om vårt problemområde (jfr. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 46). Kontaktpersonerna informerades i förväg om 

syftet med vår studie, att vi ämnade studera deras program utifrån ett användarperspektiv och 

därmed inte skulle inkludera samtalen eller deras företagsnamn i det insamlade materialet till 

studien. Därför gjordes heller inga inspelningar eller annan dokumentation under samtalen 

med kontaktpersonerna.  

 

Efter dessa möten fick vi uppfattningen att ett av dessa företag enbart var inriktat på säljare 

och därför inte gav samma potential till generaliserbarhet som det andra företaget. Vi fortsatte 

då kontakten med det andra företaget och fick tillåtelse att kontakta deras kundföretag med en 

förfrågan om att delta i vår studie. Eftersom det endast fanns fem kunder som använde sig av 

ett motivationsinriktat spelifieringsprogram kontaktade vi samtliga i hopp om att få svar från 
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så många som möjligt och fick svar från två av dem. Under vårt inledande besök på företaget 

som utformat spelifieringsprogrammen hos de båda kunderna hade vi förstått att programmen 

kan se olika ut och fungera på olika sätt hos olika kunder. Eftersom vi inte ämnade göra en 

komparativ studie valde vi därför att fokusera på endast en av de två kunderna. Valet av kund 

gjordes utifrån störst tillgång till informanter.  

 

De intervjuade i denna studie (vilka beskrivs mer utförligt i 4.1.3) använder sig av ett 

spelifierat motivationsprogram som finns tillgängliga för alla på deras arbetsplats. Företaget 

som skapat detta program skräddarsyr det för alla sina kundföretag utifrån deras önskemål och 

behov. Önskemålen kan uttryckas i exempelvis programmets namn, färger och design på 

programmets startsida samt ordval för de olika funktionerna i programmet, så att de går mer i 

linje med kundföretagets grafiska profil, bransch de verkar inom, produkt de säljer och 

liknande. Grundfunktionerna i programmet är dock desamma för alla företagskunder och det 

används på nästan samma vis. Nya funktioner arbetas även fram med kunderna för att 

programmet ska passa dem bättre, men anpassningarna handlar snarare om nytt innehåll än 

nya funktioner.  

 

4.1.2 Kundföretaget 

Kundföretaget vi besökte för studien är ett onlinespelföretag som producerar spel och 

tillhörande tjänster. Det är ett internationellt företag inom den privata sektorn med kontor i 

bland annat mellersta Sverige. De har närmare 1000 anställda totalt. Kundföretaget har funnits 

en längre tid men endast använt sig av spelifieringsprogrammet sedan 2014.  

Alla anställda på kundföretaget som valt att köpa in det spelifierade programmet får ett eget 

användarkonto på en hemsida som är specifik för kundföretaget. Medarbetarna kan sedan 

tjäna en elektronisk valuta genom att uppnå mål och utföra handlingar. Målen och 

handlingarna bestäms av styrgruppen för programmet på respektive kundföretag, i 

konsultation med det företag som tillhandahåller programmet. Dessa mål och handlingar kan 

bestå av precis vad som helst och tidsbegränsade aktiviteter med möjlighet till att samla valuta 

kan också genomföras.  

Medarbetare får valuta, kallad ”coins”, utdelat för varje månad man arbetat på kundföretaget. 

Man får även en större summa coins när man jobbat på kundföretaget en längre tid: fem, sju 

och tio år. En större summa coins får man också när man fyller jämnt eller om kundföretaget 

når sina utsatta kvartalsmål. Utöver detta kan man få coins genom att bli nominerad till ett 

årligt pris i fyra kategorier som baseras på kundföretagets värdeord. Detta sker genom att de 

anställda får rösta på varandra med en motivering till varför just denna person förtjänar att 

vinna. Kundföretaget har även periodvis tävlingar eller andra aktiviteter där man kan tjäna 

coins. Exempel på detta är en hälsotävling där man i lag ska göra mindre, dagliga övningar 

som att gå i trappen istället för att ta hissen, dricka ett antal glas vatten varje dag, gå av bussen 

en station tidigare än vad man egentligen ska och så vidare. Varje lagmedlem för in vad de 

utfört i en applikation på sin telefon vilket genererar poäng till laget som man i sin tur får 

coins för. En annan tidsbestämd övning är att de anställda får dela ut en förbestämd summa 
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coins till en anställd utanför deras eget team med en motivering till varför denne förtjänar 

dem, i linje med kundföretagets värdeord. I fortsättningen kommer denna aktivitet av 

författarna kallas en ”utnämning”. Kundföretaget lägger även regelbundet upp quizar med 

aktuella frågor, där medarbetarna kan tjäna coins genom att svara rätt.  

För att se hur mycket coins man som anställd har samlat ihop kan man logga in på 

spelifieringsprogrammets hemsida och se hur mycket coins man har samlat ihop. För dessa 

coins går det sedan att handla allt mellan himmel och jord i programmets webbshop: allt ifrån 

resor och upplevelser till diverse prylar och märkeskläder. Om det är något en medarbetare 

vill ha som inte finns att köpa i webbshopen kan de önska att detta läggs in. Ett exempel vi 

fått berättat för oss var en person som ville ha en spiraltrappa till sitt hem. Eftersom det inte 

fanns i webbshopen önskade han att de lades in och den lades då till i webbshopen. 

Information om hur programmet fungerar och uppdateringar inom programmet visas på 

hemsidan och skickas ut i nyhetsbrev till medarbetarna.  

 

4.1.3 Intervjupersonerna 

Vi strävade efter att få en så bred variation av medarbetarinformanter som möjligt för studiens 

generaliserbarhet och designade därför urvalsgrunden för att skapa förutsättningar för största 

möjliga variation. Vid en kvalitativ intervjustudie, där ett begränsat antal utsagor utgör den 

empiriska grunden är det enligt Larsson (2009, s. 31) inte lämpligt att göra ett randomiserat 

urval, då detta riskerar att resultera i att endast de vanligaste upplevelserna representeras, 

medan mindre vanliga åsikter hamnar utanför studien. För att åstadkomma ett så brett urval 

som möjligt använde vi oss av ett målstyrt snöbollsurval. Eftersom vi inte själva hade någon 

information om individerna på kundföretaget bad vi vår kontaktperson, som arbetade som 

kommunikationschef, att välja ut potentiella intervjupersoner med så olika profil som möjligt, 

gällande exempelvis yrkesroll, position i företaget, kön, hur länge de varit anställda, ålder och 

liknande. Därefter fick vi förslag på ett tiotal anställda. Vi kontaktade dessa anställda via mail 

med en kort beskrivning av studiens syfte, ett missivbrev (se bilaga 1) och en förfrågan om att 

boka en intervjutid. Påminnelser skickades ut via mail och telefonsamtal. Tre av de 

kontaktade personerna svarade på vår förfrågan och intervjutider bokades kort därefter. Under 

intervjutillfällena med dessa personer bad vi om fler anställda att kontakta och blev hänvisade 

till ytterligare några personer som intervjuades på plats, efter att ha delgetts samma 

information som resten av de intervjuade. Slutligen fann vi vår sista intervjuperson genom att 

fråga i kundföretagets reception om de kände till någon som skulle ha möjlighet att delta. 

Denna person gavs samma information som övriga intervjuade.  

Av de personer vi intervjuade från kundföretaget var fem kvinnor och tre män. De hade jobbat 

där allt ifrån fem månader till tio år och var utspridda på flera olika avdelningar. Tre av 

intervjudeltagarna var även med i styrgruppen för programmet på kundföretaget. De var 

alltså, i olika stor grad, med och informerade, planerade och drev olika projekt som hade med 

programmet att göra men använde fortfarande programmet på samma sätt som alla andra 

medarbetare. 
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4.2 Metod för datainsamling 

Som tidigare nämnts valde vi att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta 

gjorde vi eftersom det är en lämplig metod när man vill kunna fråga deltagare om saker som 

kan vara svåra att adressera med andra metoder. Intervjuer gör det också lättare att få tillgång 

till ett större antal informanter, miljöer och geografiska platser eftersom man inte är bunden 

till en viss kontext (Bryman 2008, s. 441–443). Under en observationsstudie är det 

exempelvis svårt att studera vad som sker inuti människor och man kan endast få information 

om det som sker under själva observationstillfället. En nackdel med att använda intervju som 

insamlingsmetod är att det kan vara svårt att vara flexibel inför sin empiri då man som 

forskare styrs av den intervjuguide man konstruerat (ibid). Detta diskuteras vidare i 

Metoddiskussion (se punkt 4.7). 

 

Vi valde en semistrukturerad intervjuform eftersom det, till skillnad från strukturerade 

intervjuer, möjliggör att gå lite utanför ramen för intervjufrågorna man konstruerat och 

exempelvis ställa följdfrågor eller ändra följden frågorna ställs i (Bryman, 2008, s. 206). Detta 

för att öka flexibiliteten och kunna få en djupare förståelse av vad det är intervjupersonen 

berättar om. Även om detta innebär att intervjuerna inte blir utförda på exakt samma vis från 

person till person utgår man fortfarande från samma intervjuguide för varje intervju vilket gör 

svaren mer jämförbara än om man hade använt sig av en helt ostrukturerad intervjuform. För 

den valda semistrukturerade intervjuformen bedömde vi att en abduktiv syn på förhållandet 

mellan teori och praktik lämpade sig bäst. Detta ställningstagande baserade vi på att vi ville 

låta innehållet i intervjuerna styra vår analys av materialet. Samtidigt ville vi göra det möjligt 

att tillämpa en växelverkan mellan vår empiri och en viss förförståelse för olika 

motivationsteorier (jfr. Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). 

 

Vid konstruktionen av vår intervjuguide valde vi att ta fram tre övergripande teman, kopplade 

till våra forskningsfrågor, och omkring tre öppna intervjufrågor per tema. Dessa frågor 

fungerade som hållpunkter och som en minneslista över vilka områden som skulle täckas 

under intervjun. Detta avgjorde vi skulle göra det möjligt att få information om hur de 

anställda upplever sin sociala verklighet på arbetet men samtidigt göra plats för flexibilitet 

och att alternativa idéer eller synsätt skulle kunna uppstå under intervjuns gång (jfr. Bryman, 

2008, s. 419). De teman som slutligen konstruerades blev upplevelser av att använda 

spelifieringsprogrammet, upplevelser av motivation på arbetsplatsen och programmets 

påverkan i arbetssituationen. Vidare tog vi hänsyn till Brymans (ibid) råd om att använda ett 

begripligt språk, en logisk ordningsföljd i guiden, att inte ställa ledande frågor och att inleda 

intervjuerna med att fråga efter bakgrundsinformation som kön, antal år på arbetsplatsen och 

yrkesroll, för att kunna sätta oss in i den intervjuades sammanhang. 

 

4.3 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes i kundföretagets egna lokaler eftersom vi bedömde att det skulle 

underlätta deltagandet för de anställda då de inte behövde åka någonstans för att delta. Vidare 

bedömde vi det som sannolikt att informanterna skulle känna sig mer bekväma i samtalen om 

de genomfördes i deras egen arbetsmiljö. Vi genomförde alla intervjuer på plats, ”face-to-
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face”, i stället för via Skype eller telefon för att kunna studera deltagarnas kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Bryman (2008, s. 433) menar att detta kan vara till hjälp för att tyda om en 

fråga behöver förklaras ytterligare eller för att se om intervjudeltagaren ogärna svarar på en 

fråga. Båda författarna till studien deltog i samtliga intervjuer, för att öka chansen följa upp 

intressanta svar med följdfrågor men även för att underlätta i nästkommande faser då det är 

viktigt att vara bekant med all data. I exempelvis transkriberingen är det en fördel om man har 

varit på intervjun för att minnas om intervjupersonen beskrivit något med hjälp av gester eller 

liknande. 

 

Varje intervju inleddes med att upprepa studiens syfte, med betoning på att vi var intresserade 

av vad de upplevt, vilka teman som skulle beröras under intervjuns gång samt de 

forskningsetiska principer som redan tagits upp i missivbrevet. Intervjuerna varade mellan 25 

och 45 minuter per styck. För att lagra materialet använde vi oss av två mobiltelefoner och 

spelade in intervjuerna. Detta bedömde vi skulle möjliggöra att i analysen ha tillgång till en 

fullständig redogörelse av vad som sagts och hur det sagts i intervjuerna (jfr. Bryman 2008, s. 

428). Under intervjuerna fördes också minnesanteckningar för hand för att nedteckna 

intressanta utsagor och kunna ställa bättre följdfrågor under intervjun (jfr. Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 52).  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts skickades ljudfilerna via mail till en dator, 

transkriberades av författarna själva och lagrades som textdokument på datorn. Det 

transkriberade materialet omfattade totalt 57 sidor text. De skrevs därefter ut på papper och 

märktes med de intervjuades förnamn, för att lättare kunna minnas kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och liknande faktorer som spelat in under intervjun. De intervjuades namn 

byttes senare ut mot fiktiva namn men deras yrkesroller skrevs ner eftersom vi bedömde att 

detta kunde ha betydelse för tolkningen av empirin. En lista över fingerade namn och roller 

presenteras i inledningen av Resultat och analys (se punkt 5). Allt material från intervjuerna 

har förvarats i författarnas hem. Ingen utomstående har därmed haft tillgång till materialet.  

 

4.4 Databearbetning och analys 

Ett abduktivt angreppssätt karaktäriseras bland annat av att man, utan att avvisa teoretisk 

förförståelse, utgår ifrån empiriska fakta. Teorin får alltså rollen som inspirationskälla för att 

se mönster i det empiriska materialet, snarare än att direkt appliceras på enskilda fall 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). Därför försökte vi vara så öppensinnade som möjligt i 

bearbetningen av materialet och låta de intervjuades berättelser forma våra teman i analysen. 

Av samma anledning beslutade vi också att endast översiktligt läsa in oss på ett teoretiskt 

perspektiv innan vi samlat in våra data och i analysfasen fördjupa vår förståelse, för att 

förhindra att teorin skulle färga resultatet alltför mycket. Ett antal teorier utforskades, bland 

annat Herzbergs Tvåfaktorteori, Saks Social Exchange Theory och Maslows Behovshierarki. 

Vi beslutade oss för Förväntansteorin och Self-Determination Theory eftersom vi upplevde att 

dessa vilade på en grund som låg mer i linje med vår konstruktionistiska ontologi än övriga 

teorier samt hade ett brett erkännande i dagens forskningsvärld. Slutligen valde vi att söka 

efter teman på latent nivå, det vill säga att se bortom det som uttryckligen sades i intervjuerna. 
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Redan inledningsvis i analysen försökte vi därför identifiera antaganden och idéer som låg 

bakom utsagorna. Detta beslut togs eftersom vi upplevde att även detta arbetssätt 

harmonierade bäst med en konstruktionistisk världssyn (jfr. Braun & Clarke, 2006, s. 84–86). 

Ambitionen var alltså att försöka förstå hur de intervjuade verkligen upplever motivation i 

samband med spelifieringen på arbetsplatsen och inte bara huruvida de uttryckligen säger att 

de är motiverade eller inte.  

 

Den praktiska kodningen genomfördes med stöd i Rennstam och Wästerfors (2011) samt 

Braun och Clarkes (2006) arbeten om kvalitativ textanalys, som båda två betonar vikten av att 

läsa sitt transkriberade material upprepade gånger. Inledningsvis läste båda författarna 

samtliga transkript och rad för rad antecknades spontana kommentarer i marginalen (jfr. 

Charmaz, referad i Rennstam och Wästerfors, 2011, s. 198). Texterna lästes därefter en gång 

till med mer eftertanke, intressanta fraser ströks under och de kommentarer som under 

föregående genomläsning nedtecknats anpassades och ändrades efter läsningens gång. Under 

denna genomläsning nedtecknades inledande tankar och idéer som tog form i takt med att 

författarna lärde känna materialet bättre (jfr. Braun & Clarke, 2006, s. 87). Därefter lästes 

texterna om och om igen och med tiden kunde de ursprungliga kommentarerna i marginalen 

anpassas till mer sammanfattande och koncisa koder som kunde användas som etiketter på 

flera textstycken i materialet. Därmed började koderna såsmåningom bilda ett mönster (jfr. 

ibid) och när vi inte längre upplevde att koderna behövde anpassas mer avslutade vi 

kodningsfasen. Vi hade då producerat omkring 45 olika koder. De koder som bara förekom 

enstaka gånger behölls för att inte förlora någon relevant information, då det i analysen kan 

vara lika viktigt att lyfta fram det som bryter mönstret, som det som förekommer mest 

frekvent (Bryman, 2008, s. 198). I nästa steg grupperades de koder vars tillhörande citat hade 

liknande innebörd eller mest naturligt kunde relateras till varandra. Var och en av dessa 

grupper gavs sedan en övergripande titel som kunde representera koderna. Dessa titlar bildade 

våra ursprungliga teman (jfr. Braun & Clarke, 2006, s. 89-91).  

Vid konstruktionen av teman togs hänsyn till att det skulle finnas tydliga distinktioner mellan 

olika teman och att dessa inte skulle överlappa varandra, annorlunda uttryckt av Braun och 

Clarke (2006, s. 91) som extern heterogenitet. Efter detta iakttogs den interna homogeniteten, 

alltså om alla data inom samma tema meningsfullt hörde ihop (jfr. ibid). För att förenkla detta 

arbete skapades ett separat dokument där alla citat som upplevdes relevanta och intressanta 

klistrades in under rätt tema, utifrån vilken kod de givits och vilket tema denna kod tillhörde. 

Därefter lästes alla citat under ett tema igenom för att säkerställa att de bildade en meningsfull 

helhet. För att ytterligare stärka den interna homogeniteten undersöktes också validiteten för 

alla teman, alltså om den tematiska stukturen representerade det empiriska materialet på ett 

rättvisande sätt (jfr. ibid). Utifrån Braun och Clarkes (2006, s. 92-93) rekommendationer 

konstruerades en ny tabell med alla teman. Bredvid varje tema skrevs en sammanfattning om 

vad temat innefattade, utifrån dess citat. Därefter anpassades titlarna på våra teman för att 

bättre återspegla dess innehåll. Ambitionen var att varje tema skulle representera en del av det 

mönster som utsagorna från våra intervjuer bildade (jfr. Braun & Clarke, 2006, s. 82-83) och 

att dessa tillsammans skulle kunna användas för att besvara våra forskningsfrågor.  
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4.5 Etiska aspekter 

I genomförandet av vår studie har vi beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, 

vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att förhålla oss till dessa krav formulerades bland annat ett 

missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut till samtliga deltagare i studien innan påbörjandet 

av intervjuerna. Brevet innehöll information om studien: dess syfte, bakgrund och oss som 

genomför den. Det betonades att deltagande i studien är frivilligt. Även om personen kan 

anses samtycka till medverkande i studien genom att delta i intervjun var vi också tydliga med 

att deltagarna när som helst fick avbryta sin medverkan utan vidare förklaring.  

 

I resultatredovisningen har alla namn på personer och företag bytts ut mot fingerade namn för 

att ingen av deltagarna ska kunna identifieras. Utöver detta har vi lagt oss vinn om att inte 

ange för mycket övrig information om deltagarna och deras företag i föreliggande uppsats – 

även detta för att minimera risken att en individs identitet röjs. Inför varje intervju meddelades 

dessa punkter muntligt för att försäkra oss om att informationen hade nått fram och vi frågade 

även om deltagaren samtycker till att samtalet spelades in. Uppgifter om enskilda personer har 

endast använts för forskningsändamålet och kommer ej att delas till utomstående. Uppsatsen 

publiceras endast i Digitala Vetenskapliga Arkivet (”DiVA”). 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Forskare är överlag överens om att det är ofördelaktigt att direkt överföra begreppen validitet 

och reliabilitet till kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s. 360). Vi har därför valt att i stället 

utgå ifrån Lincoln och Gubas (refererade i Bryman, 2008, s. 354-357) kvalitativa 

motsvarigheter: tillförlitlighet och äkthet.  

När det gäller studiens äkthet menar Lincoln och Guba att ett antal forskningspolitiska frågor 

måste övervägas: huruvida studien ger en rättvis bild samt ontologisk, pedagogisk, katalytisk 

och taktisk autenticitet. Den ontologiska autenticiteten kan annorlunda uttryckas som studiens 

förmåga att få läsaren att bättre förstå den sociala verklighet de lever i. För att ge en rättvis 

bild av hur de anställda upplever motivation i samband med användandet av ett 

spelifieringsprogram har vi försökt intervjua personer med så olika position och roll som 

möjligt på kundföretaget, med en jämn fördelning av kvinnor och män. I frågor där 

upplevelserna har varit olika har vi i största möjliga mån försökt måla en bred bild av olika 

åsikter och uppfattningar. Det har varit vår ambition att få de intervjuade att reflektera över 

sin arbetsmiljö och hur spelifieringsprogrammet får dem att känna och agera. Genom att måla 

denna bild och därefter låta läsaren dra egna slutsatser om studiens sociala miljö har vi alltså 

ämnat stärka den ontologiska autenticiteten. Den pedagogiska autenticiteten har enligt Lincoln 

och Guba att göra med huruvida studien ger läsaren en bättre förståelse för det undersökta 

fenomenets olika perspektiv och komplexitet. Detta har vi försökt uppnå genom att i 

intervjustadiet av studien ställa frågor om hur de intervjuade interagerar med andra på 

kundföretaget och hur dessa personer reagerat på olika saker. Vi har i framställningen av 

studiens resultat försökt lyfta fram så många olika perspektiv och åsikter från deltagarna som 

möjligt. Studiens katalytiska autenticitet syftar till att uppmana läsaren till handling efter att 
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ha tagit del av studien. Genom att väcka ovan nämnda reflektioner hos både deltagarna och 

läsaren och ge dem en större förståelse för hur motivation kan främjas och hämmas på 

arbetsplatsen hoppas vi ha bidragit till att dessa personer också får större möjlighet att påverka 

sin arbetsplats. På samma sätt hoppas vi ha gett ett tillräckligt detaljerat underlag för att 

läsaren ska kunna handla, och därmed stärkt det Lincoln och Guba benämner den taktiska 

autenticiteten. 

För att höja studiens tillförlitlighet behöver man enligt Lincoln och Guba ta hänsyn till dess 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrkas och konfirmeras. Detta 

innebär bland annat att författarna ska anta ett granskande synsätt och skapa en fullständig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Det ska också vara klart och tydligt att 

författarna inte har låtit sig påverkas av exempelvis förutfattade meningar eller teoretiska 

utgångspunkter i studien. För att åstadkomma detta försökte vi ge en så bred bild som möjligt 

av studien, hur den genomförts, vilka ställningstaganden som gjorts och vilka begränsningar 

den har. Enligt Lincoln och Guba ska denna beskrivning vara så fyllig att texten kan liknas 

vid en databas som läsarna kan använda för att bedöma i hur stor utsträckning studiens 

resultat går att överföra till andra miljöer. Detta har vi försökt uppnå genom att genomgående 

beskriva exempelvis vårt förarbete, genomförande av studien och hur vår empiri analyserats 

så utförligt som möjligt. Vi har också tagit del av omfattande litteratur och guider av andra 

författare för att på ett strukturerat sätt kunna följa exempelvis en etablerad analysmetod eller 

metod för att konstruera en intervjuguide. I kvalitativa studier är det sedan läsarens ansvar att 

bedöma hur väl den kontext som beskrivits i studien liknar en annan bestämd kontext, och 

därmed huruvida resultaten kan överföras eller inte (Lincoln & Guba, refererade i Larsson, 

2009, s. 32). På samma sätt beskriver Larsson (2009, s. 33) hur en studie som fokuserar på en 

viss grupp människor, som exempelvis delar arbetsgivare, är beroende av sin kontext och 

endast bör generaliseras till likartade omständigheter.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Som vi tidigare nämnt är en nackdel med att använda intervju som insamlingsmetod att det 

kan vara svårt att vara flexibel inför sin empiri då man som forskare styrs av den 

intervjuguide man konstruerat (Bryman 2008, s. 441). Det finns alltså oundvikligen mycket 

information om hur de vi intervjuade upplever motivation i samband med användandet av ett 

spelifieringsprogram som aldrig togs upp i våra intervjuer. En annan begränsning är att det 

som intervjuare aldrig går att veta huruvida man har tolkat de intervjuade rätt i alla deras 

utsagor (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56). Det är som intervjuare omöjligt att vara helt neutral 

i sina tolkningar och därför finns det risk att vi i denna studie kan ha tolkat utsagor på ett sätt 

som de intervjuade inte avsett. Detta gäller särskilt eftersom vi valt att identifiera teman på 

latent nivå, vilket innebär en omfattande tolkning från vår sida.  

Genom vår användning av ett målstyrt snöbollsurval är det osannolikt att vårt resultat kommer 

vara representativt för alla som använder sig av spelifiering på en arbetsplats (jfr. Bryman, 

2008, s. 196). Detta är viktigt att ta hänsyn till i generaliseringen av resultatet. Vår 

kontaktperson, alltså kommunikationschefen på kundföretaget, gav oss ett begränsat antal 

möjliga intervjupersoner att kontakta. Det finns därmed en risk att hon valt ut anställda vars 
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åsikter representerar hennes egna, i syfte att rättfärdiga inköpet av ett spelifieringsprogram 

eller på vilket sätt detta används. Vi bedömer att denna risk minskar i och med att varken 

kundföretaget eller enskilda intervjupersoner i studien kan identifieras av utomstående. Denna 

information framfördes både skriftligt och muntligt till vår kontaktperson. Vi menar därför att 

det inte borde finnas ett lika stort intresse för att framställa kundföretaget i ett visst ljus, som 

vid en studie där kundföretaget anges med namn. Det går dock omöjligen att säkerställa att 

kontaktpersonen inte resonerade så ändå och därmed gav studien ett snedvridet urval. 

Majoriteten de intervjuade i studien har också tillkommit genom andra källor. Detta har dels 

skett genom att de personer vi ursprungligen blev rekommenderade att kontakta av 

kommunikationschefen hänvisat oss vidare till andra på kundföretaget, dels genom att vi 

själva, på plats frågat personer i exempelvis receptionen efter deltagande. Vi hoppas att detta 

kan ha bidragit till att få ett mer diversifierat urval än om vi endast intervjuat de personer som 

valts ut av vår ursprungliga kontaktperson.  

Slutligen kan det faktum att några av informanterna haft mycket kort tid att förbereda sig inför 

intervjun, då de tillfrågats samma dag, ha påverkat deras svar. Dessa informanter fick inte lika 

lång tid på sig att tänka igenom studiens syfte och sina upplevelser som övriga intervjuade, 

vilket kan ha bidragit till mindre genomtänkta svar. Vi ser emellertid även möjligheten att den 

korta förberedelsetiden kan ha bidragit till mer spontana svar som bättre reflekterar de 

intervjuades riktiga åsikter. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens empiriska resultat presenteras och analyseras med hjälp av 

studiens teoretiska utgångspunkter. Vi kommer här att använda oss av både Förväntansteorin 

och Self-Determination Theory för att skapa en så djup förståelse av vår empiri som möjligt. 

Resultatpresentationen är organiserad i fem teman: Möjlighet till belöning, Möjlighet att 

påverka, Påverkan i arbetet, Samspel mellan kollegor och Spelifieringsprogrammets funktion. 

Dessa teman baseras på kodningen av vårt insamlade material (se 4.4) och varje tema lyfter en 

aspekt av deltagarnas utsagor. Dessa har sedan relaterats till våra frågeställningar i avsnitt 5.6, 

i linje med vårt abduktiva förhållningssätt. Varje tema inleds med en presentation av den 

empiri som legat till grund för temat, för att sedan avslutas med en analys. Valda citat 

används för att illustrera på vilka sätt olika uppfattningar kommit till uttryck i intervjuerna. 

Nedan följer en lista över de intervjuade (fingerade namn används) och deras yrkesroller: 

 

Andreas: speltestare 

Beatrice: speltestare 

Carl: grafikansvarig  

David: manager för spelteam  

Emma: kontorskoordinator 

Felicia: löneansvarig 

Greta: kommunikationschef 

Helena: HR-ansvarig 

 

5.1 Möjlighet till belöning 

De anställda har olika upplevelser kring huruvida möjligheterna att få belöningar genom 

spelifieringsprogrammet är lika för alla på kundföretaget eller inte. Flera av de intervjuade 

upplevde att de som naturligt syns mer och hjälper andra i sin yrkesroll har större chans att få 

belöningar. Detta syns framförallt vid aktiviteter där man kan nominera eller dela ut coins till 

medarbetare som presterat i linje med kundföretagets värdeord. Vissa beskriver detta som en 

”popularitetstävling”: 

[…] det blir ju en form av popularitetstävling dock i och med att vem som helst kan 

nominera vem som helst. 

     - Andreas 

Andreas beskriver att det faktum att nomineringen är helt öppen gör att endast de mest 

populära blir nominerade. Carl har liknande upplevelser: 

Det känns mest som ett lotto just när man tänker tillbaka på hur folk kan vinna på 

nomineringar. Om du är populär, då får du ju coins för att du blir nominerad. Det känns ju 

mer som en sån här ’Big Brother’ eller något annat sånt här program än faktiskt att det är ett 

’fair’ system för alla.  

     - Carl 

Carl berättar här att nomineringarna innebär ett moment av slump och är beroende av 

personens popularitet på kundföretaget. Detta liknas sedan vid en dokusåpa och han beskriver 
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systemet som orättvist. Han beskriver vidare hur det finns skillnader mellan de som arbetar 

med utvecklingen av själva spelen och med de som jobbar med exempelvis service, sälj eller 

administration: 

Det känns som att där uppe blir de mer nominerade än vad vi blir här nere, vi som är- jag 

vill säga arbetarna, de mest lägst satta på totempålen egentligen. Det känns som om vi har 

mindre och färre nomineringar än de andra […] Det finns jätteduktiga människor här nere 

som sitter bakom skärmen och löser extrema problem som sparar in flera miljoner varje år 

men ingen vet om att de existerar. Så det är väl kanske lite det att vi är lite för blyga, 

kanske. 

     - Carl 

Han upplever att de som jobbar med utvecklingen av spelen får färre nomineringar än resten 

av personalen, trots att de gör ett mycket viktigt jobb för kundföretaget. Vidare nämner han att 

det är otydligt hur röstningen går till och att systemet känns lite korrupt, samt att vissa 

anställda ibland inte ens känt till att en omröstning pågått. David stämmer in i bilden av att de 

funktioner på kundföretaget som är mer inriktade på att hjälpa andra får fler belöningar än de 

som mest sitter med sitt team. Carl beskriver att en tänkbar anledning till detta kan vara 

blyghet och han utvecklar senare att det känns som om de ”där uppe” vet bättre hur man ska 

gå samman och nominera personer, eller att de kanske tror mer på systemet med nomineringar 

och att dela ut coins. Ett citat som ligger i linje med det Carl beskriver kommer från Beatrice: 

Grejen är att man måste skriva en motivering och då känner jag så- man vill ju inte låta 

töntig men man kan känna press när man ska skriva en nominering att det ska låta bra… 

Det är en balans där som jag känner är jobbig när man ska nominera någon. 

     - Beatrice 

Beatrice upplever det jobbigt att skriva motiveringar till andra anställda och beskriver att det 

skapar känslor av press och rädsla för att låta ”töntig”.  

I kontrast till de upplevelser som nämnts ovan uttrycktes också upplevelser av att möjligheten 

till coins är likvärdig: 

Vi särskiljer inte så att man får mer för att man jobbar på någon viss avdelning utan det är 

samma för alla. Det ska vara lika för alla. Man kan inte särskilja! 

     - Helena 

Helena beskriver det som att förutsättningarna är lika för alla anställda på kundföretaget. En 

annan anställd stämmer in i att det inte spelar någon roll på vilken avdelning man arbetar 

eftersom alla har samma möjligheter att samla coins, men nämner samtidigt att det kanske är 

lättare att bli nominerad om man syns mer och jobbar med service. En viktig aspekt av 

möjlighet till belöning är tid. Att aktiviteterna när man får nominera eller dela ut coins till 

medarbetare är tidsbegränsade upplever vissa anställda problematiskt: 

Man har två eller tre veckor på sig att ge dem här och då är det typ en eller två gånger per 

år. Jag kanske inte har nån som jag tycker att jag just nu vill belöna utan det kanske jag 

ville göra i oktober eller någonting. Jag kan ju spara det såklart och säga att ’jag tyckte i 

oktober så gjorde du det här’ men det blir ju inte riktigt samma effekt. 

      - David  
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David upplever att man vid tillfället för nominering eller utdelning av coins inte alltid har 

någon som man vill belöna just då. Han tror inte heller att det skulle få samma effekt att 

belöna någon i efterhand.  

Utifrån ovanstående utsagor uppfattar vi att möjligheten att få belöning upplevs olika 

beroende på yrkesroll. De som arbetar med funktioner som inte rör spelutvecklingen upplever 

ingen större skillnad i möjlighet till belöning. De som däremot märkt en skillnad är de som 

jobbar med utvecklingen av kundföretagets produkt, alltså spelen. De upplever en orättvisa i 

hur det går till när personer blir belönade. Vilken avdelning man jobbar på kan alltså ha 

betydelse för vilken uppskattning och hur mycket belöning du får för ditt beteende på 

arbetsplatsen.  

Vi ser att coins och motiveringar kan representera en form av yttre motivation, då de utgör en 

belöning som någon annan har satt upp och som man kan få för ett särskilt beteende. I det här 

fallet tolkar vi att denna yttre motivation kan begränsas av det Ryan och Deci (2000) 

beskriver som bristande social meningsfullhet. I spelifieringsprogrammet finns en funktion 

där man kan berömma och dela ut coins till sina kollegor. Vi tolkar det som att 

spelifieringsprogrammet enligt Self-Determination Theory har bidragit med ett system där 

man kan bli belönad för sitt beteende av signifikanta andra på kundföretaget. I de citat som 

återgivits ovan kan vi dock se att några av de anställda verkar hamna utanför systemet där 

man kan belöna sina kollegor helt, då alla inte upplever samma möjlighet till att bli belönade 

för sitt beteende. Deras motivation främjas då inte av detta system. 

En annan aspekt av upplevd orättvisa i utdelningen av belöningar tolkar vi som att de som inte 

förväntar sig att få så många coins och motiveringar inte heller känner samma behov av att 

följa värdeorden som andra. Detta baserar vi på att en nominering eller utnämning av en 

kollega kräver att man som anställd skriver en motivering för på vilket sätt kollegan uppträtt i 

linje med kundföretagets värdeord. Vroom (1995) skulle uttrycka detta som att det finns en 

svag grad av förväntan hos vissa av de anställda att få belöningar och därmed spelar det ingen 

roll hur önskvärt resultatet är. När man under en period presterat bra är det inte heller säkert 

att man får den belöning man själv och andra kanske upplever att man förtjänat, då perioderna 

för att dela ut coins och nomineringar är tidsbegränsade och bara sker två gånger per år. 

Sammanfattningsvis utgör alltså ojämlik möjlighet till belöning genom 

spelifieringsprogrammet ett hinder för att alla på kundföretaget ska få tillgång till samma 

motivationskraft. Vi ser en risk för att de som inte har samma tillgång till belöningar som 

andra riskerar att ha en lägre grad av motivation i och med användandet av programmet. 

 

5.2 Möjlighet att påverka 

Majoriteten av de intervjuade upplever att de mål som sätts i spelifieringsprogrammet, och 

som man kan få coins för, ligger mycket långt ifrån deras dagliga arbete. Målen sätts av 

styrgruppen för spelifieringsprogrammet och de flesta av målen upplevs beröra 

kundföretagets framgång och hur det som helhet presterar kvartalsvis. Detta upplevs svårt att 

påverka som enskild person: 
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De företagsmålen vi har är ju mer organisationen så där känner jag, jag känner inte att jag 

kan påverka så mycket. Det enda som jag kan göra, det är ju försöka se till att 

organisationen får den support som de behöver från mig. Men mer än så kan jag inte 

påverka så mycket att vi kommer nå dem. 

     - Felicia 

Felicia upplever att hon själv inte har så stor möjlighet att påverka om målen i 

spelifieringsprogrammet nås, mer än att göra det hon ska i sin yrkesroll. Greta menar att det 

viktigaste med mål överlag är vad man själv får ut av dem och att man själv kan påverka dem. 

Ett mål som inte går att påverka upplever hon som mindre motiverande. En tredje 

medarbetare hade till en början en positiv inställning till målen som skulle finnas inom 

spelifieringsprogrammet: 

I början så, hur jag trodde de skulle använda det, att det skulle vara ett sätt att motivera 

arbetarna. Att man hade chans att kunna tjäna coins på något sätt. Det tyckte jag var bra. 

För det ger ju en motivation till att göra lite bättre kanske [...] Vi har i stort sett noll 

påverkan på, att kunna på mer coins liksom. 

     - Andreas 

Andreas trodde alltså att man på ett mer handgripligt sätt skulle kunna tjäna coins genom sin 

egen prestation, vilket han anser skulle ha varit motiverande, men upplever nu att han inte kan 

påverka huruvida han får coins eller inte. Denna uppfattning får medhåll av David, som menar 

att målen skulle kunna vara närmare kopplade till ens egen prestation och jämför de 

nuvarande målsättningarna med ett system de hade innan spelifieringsprogrammet. Detta 

system var kopplat till spelen kundföretaget släppte och innebar att alla anställda fick en viss 

procentsats av de pengar spelet tjänade in: 

Då blev det så otroligt tydligt, dels att vi måste vara färdiga till det här datumet och gör vi 

ett mycket bättre spel då kommer vi tjäna mycket mer pengar under den tiden och så får 

man på så sätt, så påverkar man sin egen bonus på ett sätt. Det var lite mer ett tydligare 

upplägg. 

     - David 

Det gamla systemet upplevdes som tydligare än det nuvarande och gav David en känsla av att 

han kunde påverka sin egen belöning. I nuläget upplever flera anställda, i linje med David, att 

deras belöning ligger i andras händer: 

Just nu är det bara en bonusgrej där man får lite pengar, typ som julbonusen, liksom. Det är 

kul men jag gjorde ingenting för att förtjäna det. 

     - Andreas 

När målen uppnås upplever Andreas att det är kul men att han inte egentligen bidragit till att 

få sina coins. David beskriver det på ett liknande sätt: ”’vad kul’ eller ’vilken tur att någon 

annan kämpade på och nådde det här, så fick jag mina coins’.” Han upplever att det är andra 

personers insatser som avgör om han får coins eller inte. David anser också att målen kan 

bidra till att styra fokus mot vissa uppgifter men menar att problem kan uppstå när dessa 

uppgifter inte har någonting att göra med hans eget teams arbete. Det blir då under ett helt 

kvartal svårt för honom som chef att använda företagets mål som incitament för teamet. Två 
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av de intervjuade upplever att kvartalsmålen fungerar bra, just på grund av att man inte 

behöver göra så mycket för att de ska uppnås. Greta uttrycker det på följande sätt:  

Nu har vi ju fått poäng till exempel för att vi nått kvartalsmål och så där och då är det ju en 

helt annan summa så då är det ju, då blir det ju ganska roligt, det blir ju lite av det utan att 

man kanske gör så stor insats då.  

     - Greta 

Hon menar att kvartalsmålen är kul eftersom de gör att man kan få en större summa coins utan 

att behöva anstränga sig så mycket. Carl upplever däremot inte att han har fått de 

gemensamma coins som utlovats: 

Jo, visst, det är jättekul att få saker. Det säger nog inte någon människa nej till, men jag tror 

att just nu så lovades det mer då än vad det faktiskt är idag […] Det kändes som att jag 

skulle få kontinuerligt någonting, att det alltid skulle finnas möjligheter att få- att företaget 

skulle vara generöst och ge oss kontinuerligt slumpmässiga coins-summor för kanske att: 

’ja men nu har vi varit duktiga, nu har vi varit det bästa företaget det här halvåret’. Ja, men 

coolt. då får vi alla en belöning för det, men det har inte riktigt varit så […] De har försökt 

sätta upp mål som vi som företag ska försöka nå men vi har aldrig lyckats nå många av de 

här målen så vi har inte fått det vi har blivit nästan lovade. 

     - Carl  

Han beskriver att han trodde att han skulle få coins kontinuerligt för exempelvis 

kvartalsmålen men att detta inte har skett. Han menar att de mål som kundföretaget satt upp 

för sina anställda inte alltid nåtts vilket fått honom att känna sig besviken. Vidare beskriver 

han att det saknas mycket information om spelifieringsprogrammet och att olika personer ger 

olika besked om saker och ting. Beatrice nämner att hon inte vet vem det är som sätter upp 

kvartalsmålen. Emma, som precis som Greta är positiv till kvartalsmålen, tycker att de 

fungerar som en källa till inspiration: 

Det blir en inspirerande grej att förvänta sig att kunna handla det man vill ha då. Jag tycker 

att de [målen] är realistiska och att de är bra, oftast […] Vi har ju de här målen per kvartal 

också och då vet man oftast att ’åh, nu var vi nära, nu kommer det’ liksom. 

     - Emma 

Kvartalsmålen utgör för Emma en möjlighet att få in mer coins att handla för, vilket blir 

inspirerande för henne. Enligt Greta fyller också kvartalsmålen en funktion genom att 

motivera de anställda till innovation. Hon beskriver att man kan få ut oerhört mycket coins 

om man kommer på en idé som kundföretaget verkligen kan dra nytta av, genom ett nytt 

initiativ som kundföretaget tagit fram. Detta vänder sig Andreas emot: 

Men det är en sån där grej, om du kommer på en idé till ett spel, vafan, även om du inte 

använder den så har du liksom tagit dig tid och kommit på och gjort ett helt dokument på 

hur ett spel ska vara. Ge dem coins, ge han 5000 coins nu! […] Så de har gjort möjligheten 

till att vi kan driva fram idéer men sen tar det stopp där. 

     - Andreas 

Han känner sig frustrerad och menar att det nya initiativet bidrar till en möjlighet att skicka in 

idéerna men att detta inte belönas om de inte används till en produkt i slutändan, vilket han 

upplever som orättvist.  
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Vi uppfattar ovanstående utsagor som att de anställda är överens om att målen som sätts upp 

av styrgruppen för spelifieringsprogrammet ligger på en övergripande nivå. De gäller alltså 

kundföretaget som helhet och som individ har man liten möjlighet att påverka om målen nås. 

Det finns dock olika åsikter kring om detta är bra eller dåligt för motivationen. De som 

upplever kvartalsmålen positivt uppskattar att en ganska stor summa coins rullar in oavsett 

hur de själva presterar och att dessa sedan kan användas för att handla saker. Det ger dem en 

positiv känsla. Annorlunda uttryckt ser vi med hjälp av Vrooms (1995) definition att dessa 

personer har en positiv valens eftersom de värderar resultatet i form av mer coins. Däremot 

anser de inte att de coins de förväntar sig är särskilt starkt kopplade till sina egna handlingar. 

Detta ser vi resulterar i en relativt svag motivationskraft och kvartalsmålen blir snarare än 

källa till inspiration än ren motivation. De som upplever kvartalsmålen negativt gör det främst 

för att de känner sig mindre motiverande av att inte själva kunna påverka att målen uppnås. 

Huruvida de kommer få coins eller inte upplever dessa personer ligger bortom deras egen 

prestation. Även dessa personer har en svag förväntan på att deras individuella handlande ska 

leda till något resultat inom spelifieringsprogrammet.  

Det finns också skilda åsikter kring huruvida man alltid får det som utlovas genom 

spelifieringsprogrammet eller inte. David uttryckte att han föredrog det gamla systemet som 

var kopplat till försäljning eftersom det var tydligare och Beatrice visste inte vem på 

kundföretaget som sätter målen. Andra menar att man alltid får det man blir lovad. Vi tolkar 

detta som en avsaknad av tydlig kommunikation och information om programmet, eftersom 

inte alla är med på vad som gäller och inte. Detta ser vi sänker motivationskraften eftersom 

det påverkar vad de anställda väntar sig för resultat av sina handlingar och hur högt detta 

resultat värderas av individen. På samma sätt ser vi att mål som ligger på en lägre nivå, 

närmare den anställdes egen prestation kan bidra till starkare förväntningar eftersom man ser 

en tydligare koppling mellan ens egna handlingar och resultatet.  

En sak som upplevs positivt av Greta är att man kan belönas för idéer som gynnar 

kundföretaget. Andreas menar att detta inte fungerar eftersom man inte belönas för att bidra 

med en idé, utan bara om denna idé slutligen används av kundföretaget. Detta ser vi som 

ytterligare ett exempel på en aktivitet som skulle ha kunnat stärka förväntan hos de anställda 

men i dagsläget fungerar motverkande för vissa av dem. När de anställda inte förväntar sig att 

belönas för idéerna i sig, utan upplever att det finns en stor risk att dessa i slutändan kommer 

sållas bort, ser vi att de i mindre utsträckning kommer vara motiverade att ta fram nya idéer.  

Slutligen ser vi att kvartalsmålen har potential till att bidra med yttre motivation eftersom 

styrgruppen för spelifieringsprogrammet sätter upp mål som man kan handla enligt för att få 

en belöning. Detta tolkar vi som det Ryan och Deci (2000) kallar extern reglering. Denna typ 

av motivation är dock svag, vilket gör det svårt för exempelvis chefer att motivera sitt team 

med hjälp av målen. Vi ser vissa potentiella fördelar med kvartalsmålen gällande motivation. 

En fördel med att kvartalsmålen är så abstrakta är att det då innebär en låg grad av kontroll 

över de anställda. Detta är en god förutsättning för självbestämmande och därmed yttre 

motivation. Samtidigt blir det dock svårt för de anställda att bestämma över sitt eget 

handlande när de inte vet vad kundföretaget efterfrågar av dem personligen och samtidigt 
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upplever att måluppfyllelsen ligger bortom deras kontroll.  

 

5.3 Påverkan i arbetet   

När det gäller de anställdas arbetssituation så verkar spelifieringsprogrammet inte ha påverkat 

hur de utför eller prioriterar sina arbetsuppgifter. För några av de anställda har 

spelifieringsprogrammet inneburit en viss ökning av administrativa uppgifter, såsom att svara 

på frågor kring när coins kommer in på anställdas konto eller om de får beställa saker de köpt 

för sina coins direkt till kontoret. Detta gäller bland andra Felicia och Helena. 

Jag ser väl till att man får sina poäng, så det är inte jag som sitter och delar ut dem men jag 

måste tillhandahålla den informationen till [företaget som tillhandahåller 

spelifieringsprogrammet]. 

     - Helena 

Helena berättar att hon har ansvar för att samla information om vilka poäng som ska delas ut 

till de anställda. Carl berättar också att om det är någonting särskilt han vill ha från 

webbshopen så kan han ibland försöka räkna ut hur mycket coins som saknas. Detta leder 

dock inte till någon särskild handling eftersom det mesta man kan få coins för är passiva saker 

som att fortsätta vara anställd eller att fylla jämnt. Ibland bidrar han till inflödet av coins 

genom att skicka in svaren på en quiz, men inte heller detta kräver någon större arbetsinsats: 

Det tycker jag är ett skämt för att det slutar alltid med att vi har någon som kan alla 

frågorna och skickar runt till alla andra så man inte gör quizet själv. Så där var jag en av de 

skyldiga [skratt], för att jag inte orkar göra dem.  

     - Carl 

Han menar att svaren på de frågor som ställs i quizen brukar sökas upp av en anställd och 

sedan passeras vidare till andra, så att resten inte behöver göra quizen. Detta vittnar även 

Andreas om. En annan intervjuad säger att hon själv genomför quizen: 

Det är något ämne som har tagits upp som man bör veta saker om så kollar man om man 

klarar quizen får man poäng för det. Så det är något som vi redan blivit informerade om så 

kollar man att man kan det, liksom.   

     - Beatrice 

För den här personen har quizen en funktion av att man själv kan kontrollera om man kan de 

saker som kundföretaget tidigare informerat om. Quizen upplevs i detta fall som en uppgift 

som utförs i arbetet. Majoriteten av de utsagor som behandlar huruvida 

spelifieringsprogrammet påverkar de anställda i arbetet handlar dock om den hälsoutmaning 

som kundföretaget för en tid sedan anordnat. Många tog upp denna utmaning som en särskilt 

positiv och motiverande upplevelse av spelifieringsprogrammet. Emma är en av dem: 

Då var det också så här att man gick, ja men typ ut och promenerade med eller sprang eller 

vad som helst med en kollega […] det blir ju lite peppande att göra någonting. Lite mer så 

här, nu ska man inte glömma att skriva upp att man käkat frukost, sovit minst sju till åtta 

timmar, ja men du vet, allt. När det handlar om hälsa och friskvård så blir det ju att det 

känns bra att jobba för något sånt […] man kommer igång lite mer på det där peppandet 

där, och som sagt inte bara för coinsen utan också för att det blir ju en team- någonting man 

gör tillsammans lite mer än att- man kanske inte kommer på att säga: ’nu går vi ut och gör 
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det’ utan det blir: ’just det, vi har ju det där, ja men då ska vi göra det’. 

      - Emma  

Emma beskriver här att hon deltog och kände sig mer motiverad i och med hälsoutmaningen. 

Det kunde vara att man gick ut och promenerade eller sprang med andra kollegor. Hon menar 

att det känns bra att jobba för just hälsa och friskvård. Emma nämner sedan att hon inte bara 

deltog för att få coins utan att det fanns ett värde i att man gjorde dessa övningar tillsammans, 

som ett team. Hon nämner slutligen att utmaningen fungerade som en påminnelse och gav 

henne en extra anledning att utföra de hälsosamma övningarna. En annan av de intervjuade 

som upplevde hälsoutmaningen positivt även om den inte påverkade så mycket i hennes 

arbete var Felicia: 

Det här att man fick för att äta frukt, dricka vatten, så för kaffe, det var liksom ett helhets-

hälsoperspektivet som jag tyckte var väldigt bra och vissa personer har ju helt förändrat sitt 

beteende till det bättre. Sedan vet jag inte om jag har gjort det. Jag tror att det är så mycket 

av det som man gjorde, det gjorde jag redan. Sedan kanske jag- man fick extra, man fick 

samla poäng då och man fick extra poäng om man gick av en station innan. Det gör jag inte 

nu längre till exempel. 

      - Felicia 

Felicia berättar här att hon tyckte att det hälsoperspektivet utmaningen hade var väldigt bra 

och att det hjälpt många att förbättra sitt beteende även om det inte påverkade henne särskilt 

mycket. Felicia menar att hon redan gjorde de flesta övningar som fanns med i utmaningen. 

Övningar hon började med under utmaningen gjordes endast för coins och hon slutade göra 

dem när utmaningen var över. Att registrera sina övningar för att få coins är något fler 

intervjupersoner berättar om:  

Det här med att gå i trapporna till exempel. Jag lovade att jag skulle göra det, alltså var jag 

tvungen att göra det och jag kanske gjorde det för att jag fick coins och jag tänkte- nu efter 

tänkte jag men nu ska jag fortsätta gå i trappor men nej, det har jag inte gjort. Så jag vet inte 

om det var att jag lovade för att jag skulle få coins. Ja, det kanske det var faktiskt. Men då, 

nu efteråt bara: ’ah, jag tar hissen’. 

      - Beatrice 

Här lovade Beatrice sig själv att hon skulle gå i trapporna under utmaningen och kände därför 

att hon var tvungen att göra det. Beatrice resonerar sedan kring om detta var för att hon skulle 

få coins för övningarna eller inte men kommer fram till att det förmodligen var det. Hon 

berättar sedan att de hälsosamma vanorna inte höll i sig när det inte längre fanns coins att få 

för dem. Beatrice berättar även senare om en föreläsning om kost och menar att hon 

förmodligen hade gått på den i alla fall men att det gav en ytterligare ”boost” att gå när man 

fick coins för det. Även Carl berättar om hälsoutmaningen: 

Jag var lite motiverad när vi hade ett litet initiativ för hälsa och vård, men bara generellt 

hälsa […] då kände jag mig lite motiverad för jag tror att det hade med att man kunde få lite 

coins för det man faktiskt gjorde. För mig var det så här: ’okej men det här gör jag ändå 

normalt sätt’. ’Okej, då kan jag registrera det’ och då var jag lite motiverad till att registrera 

de här sakerna som jag gjorde för jag tänkte att ’okej, då kan jag få någonting gott i slutet 

av det här’. Nu vet jag inte om det var sant, om man fick coins, men jag var ändå motiverad 

till det för att det lät som att det var nåt. 

      - Carl 
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Carl beskriver här att han var motiverad inför hälsoinitiativet eftersom han hade uppfattningen 

att man kunde få coins för saker man utförde under utmaningen. Han beskriver sedan att han 

gör dessa övningar även när det inte är någon utmaning vilket motiverade honom att bara 

registrera övningarna och få något utav det. Han menar att eftersom upplägget lät bra så 

kändes det som något han kunde tänka sig att göra.  

Genom dessa utsagor kan vi se att spelifieringsprogrammet i sig inte påverkar majoriteten av 

de anställda i det dagliga arbetet. De som arbetar med administrationen av programmet, 

exempelvis Helena och Felicia, har sett en viss förändring i sina arbetsuppgifter. Quizarna ser 

vi som ett försök till kunskapsspridning från kundföretagets sida, som verkar ha haft blandad 

framgång. För de som själva genomför quizarna, till exempel Beatrice, innebär detta en 

uppgift som tillkommit genom spelifieringsprogrammet. Vi ser dock inte att någon av ovan 

nämnda uppgifter har någon inverkan på de anställdas motivation. 

I motsats till detta verkar hälsoutmaningen utgöra en aktivitet som påverkat många av de 

intervjuade i arbetet. Vissa av utsagorna om denna utmaning kan tyckas uppvisa tecken på 

inre motivation. Både Felicia och Carl berättar att de redan gjorde många av de övningar som 

ingick i utmaningen. Beatrice menar också att hon förmodligen skulle ha deltagit i 

hälsoutmaningen oavsett om hon fått coins för det eller inte. Redan innan utmaningen såg 

dessa personer alltså värdet i hälsoövningarna vilket gjorde utmaningen och belöningen i form 

av coins till något extra utöver värdet övningarna har i sig. Med hjälp av Ryan och Deci 

(2000) är ett sätt att tolka dessa utsagor som att de intervjuade kände inre motivation att göra 

övningarna eftersom de bidrog med en lagom stor utmaning eller gav en känsla av kompetens 

i sig själva, utan influens av belöningar, påtryckningar eller bestraffningar. Vi ser dock inte 

hälsoutmaningen i sig som den utlösande faktorn för denna inre motivation, eftersom Felicia 

och Carl redan innan de påbörjade utmaningen ägnade sig åt samma beteende. 

Hälsoutmaningen kan därför snarare ses som ett forum där den inre motivationen tillåtits 

fortgå oförändrat. Coins blev därmed en påminnelse om att utföra dessa beteenden.  

Desto större tecken ser vi på att hälsoutmaningen inom spelifieringsprogrammet bidragit med 

yttre motivation. Felicia berättar exempelvis att hon under utmaningen valt att gå av bussen en 

station tidigare, vilket hon inte gjort tidigare. Detta var alltså en handling hon inte tyckte var 

intressant eller utmanande i sig själv men med coins som belöning fick de motivation att 

utföra den. Beteendet upphörde dock när utmaningen var över. Detsamma gäller Beatrice som 

under utmaningen börjat välja trapporna framför hissen men efter utmaningens slut upphört 

med beteendet. Coins fungerade alltså som en belöning vilket vi, åter igen med Ryan och 

Decis (2000) hjälp, tolkar som ett element som kan främja den yttre motivationen hos 

individer. Tillfredsställelsen av att utföra övningarna kom inte från själva aktiviteten i sig utan 

från den separata konsekvens beteendet ledde till, i form av coins. Ryan och Deci beskriver 

vidare att en väntad belöning genom att en viss uppgift utförs kan försvaga den inre 

motivationen hos en individ. I Felicias fall ägnade hon sig redan innan utmaningen åt 

hälsosamma beteenden. Under utmaningen skaffade hon nya beteenden som upphörde efter 

utmaningen. Om utmaningen hade bidragit med inre motivation i stället för yttre ser vi att 

Felicia skulle ha fortsatt med sina nya beteenden, eftersom de skulle ha uppfattats som 

tillräckligt tillfredställande utan närvaron av coins.  
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Något vi upplever intressant är det Emma beskriver om att utmaningen blev något man gjorde 

tillsammans och att det då blev peppande utöver det faktum att man fick coins för det. Detta 

ser vi som en typ av social meningsfullhet eftersom Emma värdeskattar interaktionen i 

gruppen och att få vara en del av ett socialt sammanhang. Utmaningen blir här en anledning 

till att agera i linje med gruppens mål vilket skapar en känsla av gemenskap hos Emma. Att 

vissa av deltagarna redan innan utmaningen redan värderade hälsa högt och hade 

internaliserat dessa värden tolkar vi också som en bidragande faktor till att den uppskattades 

så mycket av deltagarna. Att gå i trappor erbjuder ingen omedelbar tillfredsställelse, utan vi 

tolkar det snarare som att den anställda kan se ett framtida värde av att röra mer på sig i 

allmänhet. I och med att de anställda kunde se en framtida, personlig nytta av att utföra 

hälsosamma aktiviteter, tillsammans med att hälsoutmaningen erbjöd självbestämmande i 

form av helt frivilligt deltagande, ser vi alltså kan ha stärkt den yttre motivationen. Därför 

tolkar vi den typ av motivation som hälsoutmaningen bidragit med som stark och integrerad.  

Oavsett om hälsoutmaningen bidragit till att de anställda förändrat sitt beteende på 

arbetsplatsen eller inte så ser vi att detta skedde under en begränsad period, eftersom de 

intervjuade upphörde med dessa beteenden vid utmaningens slut. Därmed tolkar vi det som att 

spelifieringsprogrammet i mycket liten utsträckning trots allt påverkat de anställda i arbetet 

som helhet. Om kundföretagets värdeord redan är internaliserade av de anställda kan man 

också diskutera om ett belöningssystem verkligen är nödvändigt för att få människor att agera 

enligt dessa värden.  

 

5.4 Samspel mellan kollegor 

De intervjuade upplever inte att spelifieringsprogrammet har medfört någon skillnad i den 

dagliga interaktionen mellan de anställda, förutom i enstaka samtal om coins:  

Det är väl mer ’har du köpt nåt?’ eller du vet, att man pratar lite, bara ’Va? La du pengar på 

det där?!’ eller ’La du coins på det där?!’ Det är mer vänskapligt prat, inget specifikt annat. 

     - Beatrice 

Beatrice upplever att de anställda ibland pratar om vad de har köpt med hjälp av coins men 

inte mer än så. Felicia är av samma åsikt: 

Alltså, det pratas inte så mycket om det. Det finns där, så här, i bakgrunden […] Det kan ju 

vara att man pratar om, så här, ’aa, jag fick coins’, liksom. 

     - Felicia 

Hon säger att man inte pratar så mycket om programmet, förutom om coins. Något i det 

sociala samspelet som de anställda dock upplever att de påverkas av är de motiveringar de kan 

få, i de aktiviteter där man kan dela ut coins till en kollega eller nominera dem till den årliga 

utdelningen av coins. Dessa motiveringar är mycket uppskattade hos de anställda och värderas 

av många högre än coins: 

Jag har precis fått två stycken [utnämningar] idag så det blir man glad av, inte bara att få 

coinsen i sig utan att hur de beskriver och hittar liksom, tycker jag är jättebra … Jag tycker 

de här, själva, förklaringarna, beskrivningarna som man säger att det är, vad kallar man det, 

en bemärkelse så där som liksom, de tycker jag är, det är dem som är de som är det 
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roligaste egentligen att läsa, vad folk har skrivit, hur de upplever en. 

     - Emma 

Emma berättar att hon själv fått två av dessa utnämningar samma dag som intervjun görs och 

att det roligaste med det var att läsa vad personen som delat ut coins till Emma upplevde 

henne. Hon beskriver utnämningarna som ett kvitto: 

Men i och med att jag har varit här ett tag […] och liksom hjälper till och gör saker som 

[andra] blir väldigt glada för så blir det ju en härlig motivation tillbaka, liksom att man tar 

och ger och så får man de här [utnämningarna] och coins som ett litet kvitto på det. Så det 

känns- det blir motiverande absolut, att fortsätta liksom. 

      - Emma 

Emma upplever att det är motiverande för henne att få en utnämning som respons på sitt 

beteende mot andra. Detta får henne att vilja fortsätta med sitt sociala beteende. Även Felicia 

har fått ta del av en utnämning: 

Det här när man får motivera en kollega, det är lite roligare. Det är inte själva coinsen utan 

det är att nån säger någonting om en.  

     - Felicia 

Hon upplever också att det är roligare att läsa vad personer tycker om en än de coins som 

utnämningen också innebär. Flera av de som inte själva fått en utnämning ser positivt på 

aktiviteter där man får berömma eller nominera en kollega. Detta gäller även Andreas, som 

själv tidigare beskrivit denna typ av aktiviteter som en ”popularitetstävling”. Han beskriver ett 

tillfälle då han nominerade en kollega till den årliga utdelningen av coins: 

Jag har föreslagit en person som jag tyckte borde vinna, och det var flera andra som 

föreslog den personen, och den personen vann och fick gå upp när vi hade företagsmöte och 

ta emot den där [utnämningen]. Det var kul, den personen förtjänade det så att, ja. Jag tror 

de uppskattade uppskattningen också så det var nog bra.  

     - Andreas 

Andreas upplever att kollegan som fick ta emot utnämningen uppskattade den och att han 

också förtjänade den. Därför var det uppskattat även hos Andreas. David, som tidigare 

uttryckt åsikter om att vissa funktioner på kundföretaget har större möjlighet att få belöning 

än andra, är också positiv: 

Jag ser ju inget problem i det utan jag tycker bara att det är superbra om det är vissa som får 

extra mycket uppskattning då och då.  

     - David 

Han beskriver att den ojämlikhet som råder i möjlighet till att få utnämningar av sina kollegor 

inte i sig gör denna typ av aktivitet dålig. Han ser i stället positivt på att dessa personer kan få 

mycket uppskattning. Beatrice berättar att hon, utöver den tilldelade, öronmärkta summan, till 

och med skulle vilja kunna dela med sig av sina egna coins: 

Det skulle vara sjysst om man kunde ge coins till någon kollega liksom […] sina egna 

coins, om nån behöver några coins för att köpa nåt. Då skulle jag vilja ’transfer it’, liksom. 

     - Beatrice 
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Hon upplever att det skulle vara positivt om hon kunde föra över sina egna coins till en 

kollega som behöver dem. David upplever också att systemet där man kan belöna sina 

kollegor ger möjlighet till feedback: 

Den biten som vi hade när man skulle ge en belöning till någon i sitt team, då är det ju 

väldigt tydlig feedback och då måste jag ju- För att ge måste jag ju skriva på det här 

forumet och då står det så att ’David ger Anton 10 000, han har gjort det här och det här och 

det här’. På så sätt- det blir ju en väldigt tydlig feedback.  

      - David 

David upplever att det faktum att de motiveringar man skriver syns på ett gemensamt forum 

för alla anställda gör feedbacken mer synlig. Han beskriver vidare att han ser detta positivt. 

Det har dock funnits en rädsla för att belönandet av enskilda anställda ska uppfattas som 

favorisering:   

Man fick ge en större summa till någon i sitt team. Så då fick man ge, så här, 80 000 coins 

till någon som man tyckte hade gjort ett jättebra jobb och den tyckte jag var superbra. Det 

tog vi bort för att det var så många som tyckte att det var- som inte ville favorisera nån eller 

tyckte det var svårt att motivera för de andra i teamet att ’nämen nu fick just hon det här’ 

och kände att då säger jag till de andra att de är lite sämre. Men jag tyckte att det var 

superbra. 

     - David 

David beskriver att cheferna tidigare hade möjlighet att dela ut en större summa coins i sitt 

eget team, vilket han själv tyckte var bra. Detta togs dock bort eftersom det fanns personer 

som tyckte att detta signalerade till övriga i teamet att de inte var lika bra. Emma beskriver 

samma aktivitet och upplever att även hennes chef var emot att ge så mycket coins till en 

person. Emma hade dock ingenting emot aktiviteten. Hon berättar dock att hon själv inte 

gillar att prata så mycket om de utmärkelser hon fått av sina kollegor:  

Det är klart det kan bli lite känsligt, att man kanske inte går och pratar om det. ’Jag fick två, 

tre rewards’ sådär, det är lite- Det kanske är någon som inte har fått så det kanske kan bli 

lite känsligt och orättvist mot någon, men jag tror att alla ligger ganska lågt med det, att 

man har fått det. Det är inte så att man står och skriker vid datorn. 

     - Emma 

Emma upplever att anställda som fått flera utmärkelser inte skyltar med dem eftersom de inte 

vill att andra ska känna sig orättvist behandlade. Andreas avslutar med att berätta att han 

uppskattar att det finns möjlighet att belöna sina kollegor men att han inte tror att det påverkat 

relationerna på kundföretaget. Detta eftersom relationerna redan innan 

spelifieringsprogrammet introducerades var bra. 

Vi ser inte några tecken på att spelifieringsprogrammet har påverkat upplevelsen av den 

dagliga kontakten eller de långvariga relationerna på kundföretaget. Programmet är inte heller 

någonting man pratar särskilt mycket om på arbetsplatsen. Samtliga anställda verkar dock 

vara överens om att programmet erbjuder ett bra verktyg för att förmedla uppskattning och 

beröm, kollegor emellan. Av utsagorna ovan att döma verkar den tillfredsställelse som 

utmärkelser ger verkar i första hand komma från berömmet, snarare än de coins som 

medföljer.  
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Kommunikation och feedback som leder till en känsla av kompetens predicerar enligt Ryan 

och Deci (2000) inre motivation. I det här fallet blir dock de anställda belönade i efterhand för 

sitt dagliga sätt att vara. Det är alltså möjligt att de anställda känner direkt tillfredställelse i de 

sociala handlingar de utför gentemot sina kollegor och därmed faktiskt upplever inre 

motivation. I utsagorna ovan nämns dock endast den tillfredställelse de intervjuade känner när 

de får beröm för sitt beteende. Emma nämner exempelvis att hon uppskattar utmärkelserna 

eftersom de blir ”kvitton” på att hon hjälpt andra. Här ser vi alltså att det är utmärkelsen i sig 

som motiverar, snarare än själva handlingen att hjälpa någon. Detta utesluter inte att Emma 

känner tillfredställelse under själva handlingen, men vi kan inte se att det är denna som 

utmärkelserna och i förlängningen spelifieringsprogrammet bidrar till. De utgör därmed en 

form av yttre motivation, som separat resultat av ett flertal regelbundna handlingar. Det är 

dock inte bara de som mottar beröm som uppskattar möjligheten att dela ut beröm kollegor 

emellan. Samtliga informanter verkar se värdet av att både dela ut och få belöningar. 

Som vi tidigare gett exempel på verkar inte möjligheten till uppskattning vara helt balanserad 

på kundföretaget men trots ser vi att de anställda unnar varandra all uppskattning de kan få. 

Många vittnar också om det goda kamratskap som finns inom kundföretaget och att det varit 

så sedan starten. Vi ser att utnämningarna erbjuder möjligheter för de anställda att känna sig 

sammankopplade med varandra och ha ett meningsfullt socialt utbyte, annorlunda beskrivet 

som social meningsfullhet (Ryan & Deci, 2000). Samtliga intervjuade förstår också värdet i 

att ge varandra beröm, vilket annorlunda uttryckt kan beskrivas som att värdet i beröm är 

integrerat hos de anställda. Vidare ger utnämningarna ett tillfälle för de som mottar dem att 

känna sig kompetenta och duktiga på sitt jobb. Dessa faktorer, i kombination med att 

aktiviteterna där man kan dela ut beröm är helt frivilliga och att man kan nominera vem man 

vill, tolkar vi som mycket stärkande för den yttre motivationen. Det är dock bara den sociala 

meningsfullheten, självbestämmandet och känslan av kompetens som nomineringarna och 

utmärkelserna bidrar till. Integreringen av värdet ser vi skedde innan spelifieringsprogrammet 

introducerades. 

Någonting vi uppfattar negativt för de anställdas samspel och möjlighet till motivation genom 

spelifieringsprogrammet är det David nämner om att alla motiveringar syns för alla anställda 

på ett gemensamt forum. Vi ser att detta skulle kunna skapa distans mellan de anställda 

eftersom man ser vilka som värderas högst på kundföretaget. Kanske är det också detta som 

bidragit till att ett antal av de intervjuade uppfattar möjligheten till att få en utmärkelse som en 

”popularitetstävling”. Emmas utsaga om att man inte vill tala högt om att man mottagit flera 

utmärkelser tolkar vi också som ett tecken på en närvaro av konkurrens. Denna konkurrens ser 

vi som en potentiell katalysator för utanförskap, vilket skulle kunna försvaga den sociala 

meningsfullheten. Vi kan också se det faktum att cheferna upplever det svårt att dela ut större 

summor coins till en person i teamet som ett tecken på press. Vidare är det helt frivilligt att 

belöna vem man vill i systemet vilket alltså bidrar till självbestämmande. Någon som vi 

uppfattar kan sänka detta självbestämmande är den kontroll värdeorden skapar. Att 

värdeorden måste nämnas när man som anställd vill belöna en kollega ser tolkar vi som ett 

försök från styrgruppens sida att integrera värdeorden hos de anställda. I detta fall ser vi dock 

att värdeorden snarare blir kontrollerande eftersom de utgör ett krav för att kunna belöna 
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någon. De blir utgör också krav för den som vill bli belönad eftersom denne i så fall måste 

uppfylla dessa belöningar. 

Sammanfattningsvis skulle den konkurrens och krav på värdeordens närvaro i längden enligt 

Ryan och Deci (2000) kunna försvaga den yttre motivationen genom att skapa en känsla hos 

de anställda av att bli kontrollerade. Just nu tolkar vi emellertid den yttre motivationen genom 

utnämningarna som fortsatt hög. Kanske beror detta på att kundföretaget försökt motverka 

press och konkurrens genom exempelvis att ta bort de större summor coins man tidigare 

kunde dela ut.  

 

5.5 Spelifieringsprogrammets funktion 

Hur programmet används och vad det har för funktion för de intervjuade varierar. Vissa sätter 

upp mål och tänker mer aktivt på hur de kan samla coins och vad de kan spara till medan 

andra inte tänker lika mycket på det utan köper saker när de märker att de har råd med något. 

Emma sparar exempelvis poängen: 

Det här blir lite mer att du måste handla någonting till sig själv, så där som man själv har 

valt. Så det blir nog lite annorlunda tror jag. Jag har nästan koll på allt jag har beställt, vad 

som finns hemma kan man säga, ’ja, men den där’. Det blir lite lättare att man minns vad 

det var som var beställt genom [programmet] för att man sparar lite extra till de här 

poängen, som barn på julafton. 
      - Emma 

Hon beskriver här att det blir lite annorlunda när man köper saker med coins för att det ofta är 

till en själv. Hon menar att det lilla extra sparandet av coins gör att man bättre minns i 

efterhand vad man köpt genom programmet. Även Beatrice berättar om att ha sparat lite extra: 

Jag samlade väldigt, väldigt länge för att köpa en grej [skratt] och jag kommer ihåg att jag 

var så himla glad att jag hade samlat ihop, för vissa köper ju så här- eller en kollega till mig, 

min kollega, han köper så här i små doser massa olika grejer medan jag då satt och väntade 

på min ganska länge, men det var kul att kunna spara ihop allt. 

      - Beatrice 

Hon förklarar här att hon tidigare samlat coins till en specifik sak under väldigt lång tid och 

menar att hon tyckte det var jättekul att ha lyckats spara ihop så mycket som hon gjorde. 

Beatrice berättar även vid ett senare tillfälle att när hon beställt något från shopen så känns det 

som att det hon köpt var gratis, att hon fått det utan att spendera någonting. Greta berättar att 

hon tycker sparandet blir mer visuellt med programmet: 

Det känns ändå lite roligt, om man då hittar någonting som man känner att man vill spara 

till så går det att göra det, och det bli väldigt visuellt.  
      - Greta 

Hon beskriver här att det känns positivt att kunna göra sitt sparande visuellt när man hittar 

något man vill köpa. Andra intervjuade tänker inte lika mycket på programmet: 
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Man kanske inte tänker på att man har fått coins varje dag och en dag så upptäcker man ’nu 

har jag ju fått en massa pengar’ helt plötsligt för att jag har jobbat här några månader, så 

kanske man inte sett att man fått in där, och helt plötsligt ser man ’okej nu kan jag ha råd att 

köpa den här tvättmaskinen’, helt plötsligt, och ’jaa, vad häftigt’. Så man tänker inte på det 

hela tiden men att det finns där, att man tittar på det ibland. Nån påminner en att, ja, vi har 

ju faktiskt det här systemet och då blir man förvånad över att ’jaha, jag har ju faktiskt lite 

saker här ändå som jag kan köpa’. 

      - Carl 

Carl beskriver här att han inte kollar hur mycket coins han har varje dag utan att det snarare 

kan vara så att någon påminner honom om att titta i programmet. När han sedan tittar i 

programmet så händer det att han blir glatt överraskad över att det faktiskt finns en del coins 

att handla för där. Någon som inte heller lägger så mycket tid på programmet är Andreas: 

För mig är det som en extra grej bara. Det dyker in coins, eller pengar, i det där och vi 

beställer grejer […] Jag är här för att tjäna pengar, inte för att få mer prylar och så, så jag 

hade hellre velat ha pengar. 

      - Andreas 

Andreas beskriver här att han endast ser programmet som något extra, att han ibland får coins 

som han sedan kan beställa saker med. Han menar att han jobbar för pengarnas skull och vill 

därför hellre ha pengar än fler prylar. Vid ett annat tillfälle berättar han även att han tycker det 

bara ramlar inte lite coins då och då och till slut har han råd att köpa någonting för dem men 

att han inte lägger så mycket tanke på det.  

Utifrån vad dessa intervjuade berättar har vi kunnat se att vissa värderar sitt sparande av coins 

mer än andra. Både Beatrice, Emma och Greta hade exempelvis hittat saker i shopen de ville 

spara till och kände sig motiverade att samla ihop tillräckligt mycket coins för dem. Tar vi 

hjälp av Vrooms (1995) Förväntansteori kan vi se att de förväntar sig en belöning längre fram, 

i form av de saker de köper för sina coins. Vi ser även att möjligheten att få saker som de 

annars inte skulle ha köpt till sig själva verkar uppskattas, främst av Emma. De verkar alltså 

värdera resultatet. Annorlunda uttryckt har de en hög valens. Genom att kombinera stark 

förväntan med hög valens ger detta enligt Vroom hög motivationskraft. Vi tolkar det som att 

dessa personer därför uppskattar programmet i högre grad då de ser det som någonting extra, 

någonting positivt, utöver lönen. Vi ser det som att coins, för dem, inte likställs med pengar 

eller ersätter något annat system. Systemet med coins blir i stället för ”ingenting”. 

Utifrån det Carl och Andreas berättar verkar programmet istället betyda någonting annat. För 

dem likställs spelifieringsprogrammet med ett traditionellt bonussystem, som innebär extra 

pengar utöver lönen. Programmet innebär i deras fall endast ett bonussystem som i många fall 

genererar mindre pengar än vad ett traditionellt bonussystem skulle ha gjort. Även om Carl 

beskriver att han stundtals blir glatt överraskad när han ser sina coins och tittar vad han kan 

köpa för dem så verkar varken Carl eller Andreas värdera att kunna få ”prylar” särskilt högt. 

Detta skulle enligt Förväntansteorin innebära en lägre valens eftersom de värderar resultatet 

av sitt handlande lågt. Deras förväntan på att få coins för sina handlingar kan fortfarande vara 

hög, men om vi i teorin multiplicerar denna höga förväntan med den låga valensen blir den 

totala motivationskraften enligt Vroom fortfarande lägre än hos exempelvis Beatrice, Emma 

och Greta. De som dessutom, likt Carls utsagor, upplever att de inte alltid får de poäng som 
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utlovats får därmed en ännu lägre motivationskraft eftersom deras förväntningar då sänks. 

Detta tolkar vi som anledningen till att Carl och Andreas visar en lägre uppskattning för 

programmet. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Vår första frågeställning var ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” 

Kopplat till denna frågeställning har vi i vår empiri sett att coins som man som anställd själv 

kan tjäna in, samt de motiveringar som följer med när anställda blir nominerade till 

utmärkelser fungerar som en stark form av yttre motivation. Programmet upplevs positivt när 

det kommer till förmedling av uppskattning och beröm kollegor emellan, detta från både de 

som delat ut beröm och de som mottagit i form av utnämningar och nomineringar. Denna 

möjlighet har visat sig bidra till social meningsfullhet och därmed stärkande för den yttre 

motivationen. Under den hälsoutmaning kundföretaget haft har vi sett coins fungera som 

belöning och bidra med en stark form av yttre motivation. Detta bland annat genom att 

intervjuade kunde se framtida personlig nytta av att utföra hälsosamma aktiviteter samt att 

utmaningen erbjöd självbestämmande.  

Spridningen av den yttre motivation som spelifieringsprogrammet bidrar med begränsas dock 

av att alla anställda inte upplever samma möjlighet till att bli belönade för sitt beteende. 

Möjligheten att få belöning upplevs exempelvis olika beroende på yrkesroll i kundföretaget. 

De som arbetar med utvecklingen av spel upplever att de har mindre möjlighet att få 

nomineringar och utnämningar av andra anställda. De upplever själva att detta kan bero på att 

de som arbetar med exempelvis service hjälper andra i större utsträckning och därför naturligt 

syns mer. En alternativ tolkning är att de själva är blygare än personer i andra yrkesroller. De 

som själva arbetar med service, kommunikation eller ekonomi upplever möjligheten till 

belöning mer likvärdig.  

En annan begränsning för spelifieringsprogrammets motivationshöjande förmåga är att många 

av de intervjuade upplever att företagsmålen som genererar coins om de uppnås är mycket 

övergripande. De känner inte att de själva kan påverka att målen uppnås eftersom de ligger för 

långt ifrån deras egna handlingar. Detta resulterar i att de mål som sätts upp genom 

spelifieringsprogrammet endast bidrar med en svag form av yttre motivation. 

Något vi sett som kan sänka motivationen på kundföretaget är den avsaknad av 

kommunikation och information om spelifieringsprogrammet som några av de intervjuade 

upplever. Detta resulterar i att olika anställda får olika stark förväntan på vilket resultat deras 

handlingar kommer få. Det påverkar i förlängningen hur motiverade de känner sig. När det 

gäller att belönas för idéer har de intervjuade delade åsikter. En av de intervjuade menar att 

man belönas av idéer medan en annan menar att detta endast sker när idéerna slutligen 

används av kundföretaget. Förväntar inte de anställda att de belönas för sina idéer så ser vi att 

de i mindre utsträckning kommer vara motiverade till att bidra med nya idéer.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att spelifieringsprogrammet har påverkat den yttre 

motivationen positivt hos en del av de anställda. De två huvudsakliga funktioner som bidragit 
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till denna motivation är kundföretagets hälsoutmaning och aktiviteterna som går ut på att 

berömma och belöna sina kollegor. Dessa aktiviteter är dock tidsbegränsade och verkar 

därmed endast påverka den yttre motivationen under de perioder som aktiviteterna pågår. 

Vidare begränsas den motivationshöjande effekten av att alla anställda inte har samma 

tillgång till belöning, att de inte kan påverka måluppfyllelsen i spelifieringsprogrammet samt 

av en, enligt vissa, bristande kommunikation kring spelifieringsprogrammet. Vi har inte sett 

några tecken på att spelifieringsprogrammet påverkat de anställdas inre motivation. 

Vår andra frågeställning var ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för 

deras arbetssituation?” Vårt resultat visar här att spelifieringsprogrammet i mycket liten 

utsträckning påverkat de anställda i arbetet som helhet. Att programmet påverkat den dagliga 

kontakten mellan de anställda eller de långvariga relationerna på kundföretaget ser vi inga 

tecken på. Likaså kan vi inte se att spelifieringsprogrammet har påverkat de intervjuades 

dagliga arbete i någon större utsträckning. Endast förändringar i form av mer administration 

på grund av spelifieringsprogrammet har uttryckts av ett fåtal anställda. 

Vi har alltså sett att de anställda upplever en viss grad av yttre motivation i samband med 

användandet av ett spelifieringsprogram. Det verkar dock i huvudsak fylla två andra 

funktioner hos de anställda. Hos några av de intervjuade har vi sett att programmet uppskattas 

då det representerar någonting kul och inte likställs med pengar. Dessa personer värderar att 

kunna få någonting som de annars inte skulle ha unnat sig, utan att behöva spendera några 

pengar. För dem ser vi att programmet bidrar med positiva konsekvenser i form av ”någonting 

extra” och i deras arbetssituation. För andra intervjuade jämförs coins mer med pengar och ett 

traditionellt bonussystem. Dessa personer värderar inte att kunna få någonting ”gratis” genom 

programmet, eftersom de ser att de i stället hade kunnat få pengar. De har upplevt programmet 

mer negativt då belöningarna känts mindre. För dessa personer ser vi att programmet inte har 

fått några märkbara konsekvenser för deras arbetssituation. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation 

i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. För att behandla syftet har vi 

genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med anställda hos ett kundföretag som använder 

sig av ett spelifieringsprogram. Vår empiri har tolkats med hjälp av Vrooms (1995) 

Förväntansteori och Ryan och Decis (2000) Self-Determination Theory. I detta avsnitt 

relateras studiens resultat till den tidigare forskning som presenterats i avsnittet 

Forskningsöversikt (se punkt 2).  

Tidigare forskning har visat att spelifiering kan fungera i hälsofrämjande syfte, exempelvis 

genom att förändra personers beteende och motivera dem till att agera annorlunda än de 

annars skulle ha gjort (Gonzáles et al., 2016; Morford, Witts, Killingsworth och Alavosius, 

2014). Relaterat till detta har vi funnit att de anställda i vår studie särskilt uppskattat 

kundföretagets hälsoutmaning som ingått i spelifieringsprogrammet. Detta har fått dem att 

känna sig motiverade att, under den aktuella perioden, förändra sitt beteende och ägna sig åt 

hälsofrämjande handlingar som de tidigare inte utfört. Dessa beteenden upphörde dock i och 

med utmaningens slut, vilket tyder på att hälsoutmaningen endast bidrog med yttre 

motivation. 

Annan forskning har studerat spelifiering som pedagogiskt verktyg. Dessa har funnit att 

studenter har en positiv bild av spelelement i lärande och att dessa särskilt intresserar sig för 

bland annat social interaktion och feedback (Cheong, Filippou och Cheong, 2014). I linje med 

detta har vi i denna studie funnit att de anställda varit mycket positiva till de element av 

socialt utbyte och feedback som spelifieringsprogrammet bidragit med. De aktiviteter där man 

kunnat berömma kollegor eller nominera dem till utmärkelser har uppskattats eftersom de gör 

att de anställda kan känna sig sammankopplade med varandra och ha ett meningsfullt socialt 

utbyte. Detta har bidragit med yttre motivation hos de anställda som fått utmärkelser eller 

motiveringar. 

När det gäller arbetsplatser har Osterloh och Frey (2000) tidigare argumenterat för att yttre 

element som pengar och befallningar inte räcker för att skapa inre motivation. För att denna 

ska kunna uppstå anser författarna att det i stället är viktigt att organisationsformen 

uppmuntrar till deltagande och personliga relationer. Vi har i denna studie sett att 

spelifieringsprogrammet innehåller aktiviteter som involverar social interaktion. Dessa 

upplevs dock inte förstärka de personliga relationerna på kundföretaget, eftersom det är själva 

utmärkelsen eller motiveringen som värderas av de anställda. Aktiviteterna bidrar därmed inte 

med någon inre motivation.  

Få samband har i den tidigare forskningen funnits mellan spelifieringsprinciper och resultat i 

form av förbättrad motivation och prestation (se exempelvis Meder, Plumbaum & 

Hopfgartner, 2013; Landers & Landers, 2015). I Mekler, Brühlmann, Tuch och Opwis (2015) 

studie, som är en av de första att inhämta empiriskt material om spelifiering på individnivå, 

fann heller inga effekter på inre motivation behovstillfredsställelse eller arbetskvalitet hos 

individer som använt sig av spelifiering. Däremot fann de en ökning av yttre motivation. 

Resultaten av vår studie går i linje med detta då vi inte heller funnit att 
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spelifieringsprogrammet bidragit med någon inre motivation. Däremot har vi funnit tecken på 

att spelifieringsprogram kan bidra med en viss grad av yttre motivation vid hälsofrämjande 

aktiviteter samt aktiviteter där man har möjlighet till yttre belöning från sina kollegor. Vi har 

även funnit en viss grad av behovstillfredställelse inom kompetens, social meningsfullhet och 

självbestämmande, utifrån Ryan och Decis (2000) definition. Vi bedömer alltså att 

spelifieringsprogrammet i relativt liten utsträckning har påverkat hur de anställda upplever sin 

motivation. Till största del ser vi i stället att spelifieringsprogrammet vi studerat bidragit med 

någonting kul och ”extra” för de anställda som värderar resultatet, i form av att ”gratis” kunna 

få någonting som de annars inte skulle ha unnat sig. För andra, som inte värderar denna typ av 

belöning, har det inte haft någon betydande funktion.  

 

6.1 Bidrag, begränsningar och framtida forskning 

Spelifiering har tidigare undersökts ur ett teoretiskt perspektiv men få studier har studerat 

fenomenet utifrån användarens perspektiv. Nästan inga studier har gjorts om hur 

spelifieringen upplevs, med hänsyn till individuella skillnader i personlighet hos människor 

(Meder, Plumbaum och Hopfgartner, 2013). Mycket lite forskning har också gjorts om 

huruvida de spelelement som kan motivera människor i andra kontexter, såsom lärande och 

hälsa, framgångsrikt kan appliceras på en arbetsplatskontext. Vår studie har därmed bidragit 

med ett nytt perspektiv på spelifiering, genom att studera fenomenet utifrån de anställdas 

upplevelser på en arbetsplats. Studien utgör också ett viktigt bidrag till den pedagogiska 

forskningen genom att tillföra kunskap om hur människors beteende och motivation kan 

uppstå och förändras i det sociala institutionella sammanhang som arbetsplatsen utgör. Den 

bidrar med kunskap om hur detta sker genom användandet av ett digitaliserat 

styrningsinstrument. Ämnet är idag högaktuellt i och med att medarbetarengagemanget 

sjunker på svenska arbetsplatser (Gallup, 2013) och att användningen av spelifierade 

motivationsprogram, likt det som använts av deltagarna i denna studie, växer. Vi menar att det 

är extra viktigt att studera spelifiering och arbetsplatsmotivation då arbetsmarknaden de 

kommande 20 åren kommer att domineras av den generation som växt upp i en digital 

verklighet. Detta ställer nya villkor på arbetsgivaren att framstå som tilltalande och belönande 

(Gallup, 2016). 

En begränsning för denna studie är att deltagarna arbetar på ett företag som producerar spel. 

Detta skulle kunna medföra att de redan innan introduktionen av ett spelifieringsprogram hade 

en positiv inställning till spelprinciper. Ett alternativt utfall av detta skulle kunna vara att de är 

vana vid spelelement och därför har lättare att se igenom de principer som ligger till grund för 

spelifieringsprogrammet. Detta kan också skapa högre krav hos dessa personer på vad ett 

spelifierat system ska innehålla. Det är möjligt att detta i så fall påverkat deltagarnas 

upplevelser och därmed studiens resultat. En annan aspekt som vi ser kan ha påverkat 

resultatet är vår användning av ett målstyrt snöbollsurval. Det är av naturen osannolikt att 

resultatet av en studie med denna urvalsform kommer vara representativt för samtliga 

personer som använder sig av spelifiering på sin arbetsplats. Resultatet ska därmed enbart 

generaliseras till kontexter som liknar den kontext vi beskrivit i denna uppsats.  



45 

 

I framtida forskning bedömer vi att det vore intressant att titta på anställdas upplevelser av 

motivation i samband med användningen av ett spelifieringsprogram hos en arbetsgivare som 

verkar utanför spelutvecklingsbranschen. Det skulle även vara intressant att göra en djupare 

och mer omfattande studie om vilken inverkan individuell personlighet och psykologiska 

faktorer har på spelifieringens funktion hos anställda. En alternativ studie skulle kunna 

behandla möjligheten för arbetsgivare att integrera sin värdegrund hos sina anställda genom 

spelifiering. Det vore även intressant att se fler studier som adresserar hur de anställdas 

prestation, i form av exempelvis arbetstakt eller kvalitet på utfört arbete, påverkas av den yttre 

motivation som spelifierade program kan ge upphov till. Slutligen bedömer vi att ett relevant 

forskningsområde skulle vara att undersöka hur spelifiering påverkar anställda över tid, det 

vill säga om spelifieringsprogram är lika effektiva efter lång tid av användning som när de 

först introduceras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej, 

 

Vi har blivit rekommenderade av [namn] vid [företag] att söka kontakt med er. Vi heter Elin 

Harry och Max Eklund och studerar till personalvetare vid Uppsala universitet. Vårt 

examensarbete undersöker [företagets] spelifieringsplattform från ett användarperspektiv och 

vi söker samarbete för att få ökad kunskap om hur plattformen upplevs av ett urval av era 

medarbetare. Vårt önskemål är att genomföra semistrukturerade intervjuer vid ert företag om 

ca 45 minuter med 5-10 personer som har erfarenhet av [företagets] plattform.  

 

Bristande motivation idag är ett stort problem för arbetsgivare som vill attrahera och behålla 

anställda. Exempelvis visar Gallups opinionsundersökning om medarbetarengagemang, 

Employee Engagement Insights and Advice for Global Business Leaders, att endast 16 % av 

svenskarna är engagerade på sin arbetsplats. Ett fenomen som de senaste fem åren väckt allt 

fler organisationers intresse som medel för att skapa motivation är spelifiering 

(”gamification”). Spelifiering innebär att använda element från speldesign i en verklig kontext 

för att motivera önskvärt beteende. Studier har tidigare gjorts kring spelifiering och 

motivation men mycket få av dessa har utgått ifrån användarens perspektiv. Vi är därför 

intresserade av att undersöka motivation i samband med spelifiering på en arbetsplats, med 

utgångspunkt i medarbetarnas perspektiv.  

 

Intervjuerna kommer att användas som underlag för ett examensarbete på kandidatnivå inom 

kursen Pedagogik med inriktning på vuxna och arbetsliv C vid Uppsala universitet. Materialet 

från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och endast vara tillgängligt för 

uppsatsförfattarna. Citat ur detta material kommer att återges på ett sådant sätt att enskilda 

informanter ej kan identifieras av utomstående.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en 

gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser 

producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner. 

Tror ni att det är möjligt att genomföra denna studie hos er? Vi ringer gärna upp er i början av 

nästa vecka och berättar mer om uppsatsen. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Harry   Max Eklund 

x@gmail.com  x@gmail.com 

07x xxx xx xx  07x xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsinformation:  

 Hur länge har du jobbat på företaget? 

 Hur länge har du använt spelifieringsprogrammet? 

 Vad har du för roll på företaget? 

Upplevelser av att använda plattformen 

 Berätta om plattformen och hur du använder den. 

 Berätta om första gången du fick poäng. 

 Hur upplever du att poängen fördelas mellan de anställda? 

Upplevelser av motivation på arbetsplatsen 

 Berätta om den senaste gången du kände dig riktigt motiverad. 

 Vad behöver du på din arbetsplats för att du ska känna dig motiverad? 

 Hur har din motivation förändrats sedan du började med verktyget? 

Plattformens påverkan på arbetet 

 Vad tycker du har förändrats sedan du började använda plattformen? 

 Vad i ditt arbete är annorlunda genom att använda plattformen? 

 Hur upplever du kontakten med dina kollegor sedan ni började med verktyget? 


