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Sammanfattning 
Effektiv rekrytering är en viktig faktor för att ett företag ska bli framgångsrikt. För att hamna i 

framkant inom rekrytering har företag börjat använda alternativa tillvägagångssätt. En metod 

som blir allt mer vanligt förekommande inom rekrytering är spelifiering. Spelifiering definieras 

som användandet av spelbaserade element, estetik och speltänkande för att engagera människor, 

motivera handlingar, främja lärande och problemlösning, i en icke spelrelaterad kontext. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur spelifiering används inom rekrytering samt vad för 

konsekvenser det medför. En kvalitativ fallstudie har genomförts och undersökt game-based 

assessmentverktyget Skyrise City, utvecklat av Arctic Shores. Fallstudien har realiserats på IT-

företaget EVRYs rekryteringsprocess och deras användning av Skyrise City. Studien bygger på 

ett antal semistrukturerade intervjuer, där sakkunniga personer inom rekrytering och 

spelifiering vid företagen har intervjuats. Resultatet analyserades utifrån ett teoretiskt ramverk 

sammansatt av fem traditionella rekryteringsmoment. De slutsatser som kan dras av studien är 

att spelifiering i rekryteringsprocessen används inom games, gamified assessments och game-

based assessments. De konsekvenser som spelifiering medför till en rekryteringsprocess är 

bland annat: game-based assessments mäter vad du gör snarare än vad du säger, det kan stärka 

ett företags arbetsgivarvarumärke, det kan leda till ökade kandidatansökningar, det kan vara 

mer tidseffektivt, det är svårare att fuska till sig bra resultat, samt ger bättre möjligheter för 

kundanpassning. 

Nyckelord 

Spelifiering, seriösa spel, game, gamified assessment, game-based assessment, rekrytering 
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1. Inledning 

Detta avsnitt introducerar bakgrunden till det valda ämnet och ger en överblick av begreppen 

rekrytering och spelifiering. Därefter presenteras problemformuleringen samt studiens syfte 

och frågeställningar. Slutligen redogörs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Effektiv rekrytering är en viktig faktor för att ett företag ska bli framgångsrikt (Chow, 2014). 

För att hamna i framkant inom rekrytering har företag börjat använda alternativa 

tillvägagångssätt, allt för att hitta och locka de bästa kandidaterna (Constantin & Stoenescu, 

2015). En metod som blir allt mer vanligt förekommande inom rekrytering är spelifiering, det 

vill säga, användandet av spelbaserade element i en icke spelrelaterad kontext (Kapp, 2012; 

Munson, 2013; Society for Human Resource Management, 2014). Genom att förstå vilka 

spelelement som kan appliceras i en rekryteringskontext kan spelifiering eventuellt förbättra 

rekryteringens utfall (Armstrong, Collmus & Landers, 2016). 

 

Arctic Shores är en global leverantör av spelifierade rekryteringsverktyg. Syftet med deras 

rekryteringsverktyg är att ge en pålitlig, datadriven, objektiv screening av kandidater, så att 

företag kan förbättra kvaliteten och mångfalden vid sin rekrytering (Arctic Shores, 2019). 

Arctic Shores rekryteringsverktyg är utvecklade av psykologer, forskare, utvecklare och 

grafiska formgivare. Verktygen bygger på en kombination av psykometriska tester, prediktiva 

analyser, artificiell intelligens och spelteknologi. Detta för att möjliggöra för arbetsgivare att se 

bortom CV:n och fokusera på potential hellre än erfarenhet, bakgrund eller utbildning. 

 

Arctic Shores mest etablerade psykometriska rekryteringsverktyg är Skyrise City. Det är ett 

game-based assessmentverktyg, (se avsnitt 2.1.1.1 Spelifiering inom rekrytering), skapat i syfte 

att hjälpa företag i deras rekryteringsprocesser genom att erhålla dem med giltig och tillförlitlig 

information om deras kandidater. Skyrise City är en mobilapplikation uppbyggd av nio tester 

som är utformade av olika psykometriska utmaningar. Rekryteringsverktyget mäter 33 olika 

personlighets- och kognitiva egenskaper som exempelvis motståndskraft och emotionell 

stabilitet. Dessa egenskaper är svåra att mäta genom traditionella självskattningstester. Skyrise 

City samlar in upp till 12 000 datapunkter per test och utifrån denna data skapas en 

psykometrisk profil för kandidaten. Profilen jämförs sedan mot en normgrupp av tidigare 

kandidater som genomfört testerna. Utvärderingen av datapunkterna erhåller Arctic Shores 

kunder med information om kandidaternas presentation och lämplighet för deras kravprofil. 

(Arctic Shores, 2019)  

 

Arctic Shores har flera globala kunder inom olika branscher, exempelvis Siemens, Cisco, 

Vodafone och EVRY (Arctic Shores, 2019). EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och 

programvarubolag och har cirka 8 800 medarbetare i nio länder, varav drygt 2000 medarbetare 

i Sverige. EVRY använder sig av programvaran Skyrise City i rekryteringsprocessen för deras 

trainee- och graduate program. (EVRY, 2019). 
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1.1.1 Traditionell rekrytering 

Rekrytering innebär anskaffning av personal (Nationalencyklopedin, 2019) och brukar 

vanligtvis bestå av ett flertal moment. I denna studie kommer vi syfta på följande fem moment 

när vi talar om traditionell rekrytering: annonsering, sortering, värdering, rangordning och 

beslut (Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson, 2003). När vi talar om traditionella 

rekryteringsverktyg syftar vi på verktyg som platsannonser, intervjuer och arbetspsykologiska, 

såsom tester inom analytisk förmåga, problemlösningsförmåga eller personlighet (Danielsson, 

2003). 

  

Det finns skillnader mellan intern och extern rekrytering. Intern rekrytering syftar på 

rekrytering som sker inom ett företag, för att identifiera skickliga anställda samt motivera och 

vidareutbilda dem. En extern rekryteringsprocess är då kandidaten inte har någon tidigare 

bekantskap med företaget, och rekryteringsprocessen leder till en anställning (Granberg, 2011). 

1.1.2 Spelifiering 

Spelifiering i sig är inget nytt. Det har på ett eller annat sätt applicerats genom historien på allt 

från religion till lärande (Fuchs, Fizek, Ruffino & Schrape, 2014). I underhållningssyfte kan 

människor spela flera timmar i sträck och syftet med spelifiering är att använda de 

underliggande motivationsfaktorerna som triggas vid spelandet, till att istället motivera 

exempelvis arbete eller ökad produktivitet (Nelson, 2012). Spelifiering är en trend som idag 

används inom allt fler yrkesområden. Det används exempelvis inom marknadsföring, 

simulering eller utbildning (Sarner, 2013; Kapp, 2012). Anledningen till denna trendökning är 

ett flertal faktorer, bland annat låga priser på teknologi, möjligheter att spåra persondata, samt 

förekomsten av spelmediet i sig (Seaborn & Fels, 2015). I dag kan man se flera företag använda 

sig av spelifierade verktyg inom sina rekryteringsprocesser, exempelvis Evry, Ranstad och PwC 

(Arcticshore, 2019; Thomson, 2018; Meister, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 

Rekryterarens fundamentala uppgift är att hitta rätt kandidat för tjänsten och sälja in tjänsten 

till kandidaten (Buss, 2015). För att kunna ta reda på om kandidaten är rätt för tjänsten måste 

rekryteraren kunna verifiera kandidatens kompetens och sociala förmåga. Detta gör 

rekryteraren genom att använda sin yrkeskunskap tillsammans med diverse verktyg. 

Rekryteringsföretaget Recruiterbox (2019) menar att de traditionella verktygen är förutsägbara 

och att kandidaterna kan förbereda sina svar på eventuella frågor eller test. Detta gör det svårt 

för rekryteraren att bedöma om kandidaten uppfyller företagets krav. Rekrytering är en komplex 

och dyr process vilket innebär att företag måste vara mycket noggranna och försiktiga när det 

kommer till valet av rekryteringsverktyg (Constantin & Stoenescu, 2015). 

  

David Nouveau (2019), HCM chef på Oracle, menar att traditionell rekrytering inte är det bästa 

sättet för IT-företag att hitta rätt kandidater, och därmed är det viktigt att utveckla de 

traditionella rekryteringsverktygen och fylla på med nya verktyg som exempelvis använder 

spelifiering. Detta för att öka kandidaters intresse för företaget, få dem mer engagerade i 

http://www.talenthq.com/
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rekryteringsprocessen, samt att noggrannare kunna mäta kandidatens lämplighet när det 

kommer till kreativt tänkande, problemlösningsförmåga och arbetsprestation (Recruiterbox, 

2019; Close, 2019). 

 

Armstrong, Collmus och Landers (2016) menar att de senaste åren börjat förekomma forskning 

inom området spelifiering i rekryteringsprocesser (se avsnitt 3. Tidigare forskning). Även om 

förekomsten av forskning inom området ökat menar de på att det fortfarande finns 

kunskapsluckor inom ämnet och att ytterligare forskning behövs. 

 

“Additionally, the effectiveness of gamified recruitment processes should be examined and 

evaluated. Research should also investigate whether gamified recruitment is more or less 

effective than traditional recruiting methods.” (Armstrong, Collmus & Lander, 2016, s. 144) 

 

Då effektivitet kan vara svårt att mäta har vi valt att bortse från just detta. Studien har istället 

fokuserat på att hitta konkreta konsekvenser som spelifiering medför till en rekryteringsprocess. 

Dessa konsekvenser presenteras i form av studiens slutsats (se avsnitt 7.1 Slutsats). 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur spelifiering används inom rekrytering 

i stora IT-företag. Detta har gjorts genom att undersöka game-based assessmentverktyget 

Skyrise City och hur IT-företaget EVRY använder sig av det i rekryteringsprocessen för deras 

trainee- och graduate program. Då spelifiering som rekryteringsverktyg bland annat har visat 

sig öka antalet kandidatansökningar och intresset för en given tjänst (Meister, 2015; Banfield 

& Wilkerson, 2014), vill vi genom denna studie ta reda på vad för konsekvenser som 

spelifiering medför till rekryteringsprocessen. För att ta reda på detta besvarar vi två stycken 

forskningsfrågor. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

  1.     Hur används spelifiering inom rekryteringsprocesser i stora IT-företag? 

  2. Vad medför spelifiering till rekryteringsprocessen när det kommer till 

arbetsgivarvarumärket, kostnad, validitet och reliabilitet? 

1.4 Avgränsning 

Studien är inriktad på rekrytering inom IT-företag då branschen ligger i framkant inom 

användandet av spelifierade rekryteringsverktyg (Nouveau, 2019; Constantin & Stoenescu, 

2015). Vi har även valt att avgränsa studien till den initiala, externa rekryteringen, där 

kandidaten inte har någon tidigare bekantskap med företaget. 

 

Studien är avgränsad till stora företag då detta ökar generaliserbarheten av resultatet. Stora 

företag har ofta liknande rekryteringsprocesser och rekryterar ofta stora volymer. Begreppet 

stora företag definieras som företag med 250 eller fler anställda och har en årsomsättning på 

minst 50 miljoner EUR, samt en balansomslutning på minst 43 miljoner EUR (Europeiska 
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kommissionen, 2019). Av det svenska företagandet består endast av 0,1 procent av stora 

företag. Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, består 

denna grupp av flest anställda (SCB, 2018). 

 

Studien undersöker den mjukare delen av spelifiering, alltså de underliggande principerna, 

snarare än de tekniska aspekterna av en programvara. Studien utförs utifrån företagens 

perspektiv, där fokus ligger på deras syften och mål, snarare än kandidatens upplevelse av 

rekryteringsprocessen. För att få skapa oss ett så kvalitativt underlag som möjligt har vi 

avgränsat oss till att intervjua sakkunniga personer inom områdena HR (Human Resource) hos 

EVRY, samt spelifierade rekryteringsverktyg hos Arctic Shores. Då vi gjort denna avgränsning 

var antalet lämpliga respondenter begränsat hos respektive företag. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begreppen som senare i analysen kommer att 

appliceras på den spelifierade rekryteringsprocessen. Därefter presenteras det teoretiska 

ramverket som kommer ligga till grund för analysen. 

2.1 Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begreppen spelifiering, arbetsgivarvarumärke, 

kostnad, validitet och reliabilitet. 

2.1.1 Spelifiering 

Spelifiering definieras som användandet av spelbaserade element, estetik och speltänkande för 

att engagera människor, motivera handlingar, främja lärande och problemlösning, i en icke 

spelrelaterad kontext (Kapp, 2012; Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). Spelifiering 

ingår i konceptet seriösa spela (serious games) som syftar på spel vars huvudsakliga uppgift 

inte är att underhålla användaren. Seriösa spel kan exempelvis användas inom marknadsföring, 

simulering eller utbildning (Sarner, 2013; Kapp, 2012). För att ett spel ska klassas som ett 

seriöst spel bör det innehålla pedagogik, med andra ord någon typ av aktivitet som utbildar eller 

instruerar användaren (Susi, Johannesson & Backlund, 2007). Seriösa spel och spelelement kan 

även användas som stöd inom företag, och då främst inom rekrytering (Armstrong, Collmus & 

Landers, 2016).  

 

Som den ovannämnda definitionen beskriver bygger spelifiering på användandet av 

spelelement. Exempel på dessa spelelement är spelmekanik, estetik, speltänkade, engagemang, 

motiverande av handlingar, och problemlösning (Kapp, 2012). 

 

Spelmekanik syftar bland annat till inkluderandet av nivåer, tidsbegränsningar och olika 

belöningsstrukturer. Spel kan innehålla olika typer av nivåer. Nivåer kan exempelvis innebära 

att spelaren börjar på nivå ett, och gör framsteg mot högre nivåer med högre svårighetsgrader. 

Dessa kan användas för att nå en bredare publik, då de gör att spelet fortfarande blir attraktivt 

för spelaren när spelaren utvecklar sina färdigheter och förmågor. (Kapp, 2012) 

 

Tid är ett verktyg som kan vara användbart på ett flertal sätt. Det kan användas för att få spelaren 

motiverad och fokuserad genom införandet av en timer. Tid kan även användas som en resurs 

som spelaren själv måste fördela över ett antal olika moment inom spelets ramar. (Kapp, 2012) 

 

Belöningsstrukturer är ett viktigt element i spelifiering och förekommer oftast i form av 

belöningar, poäng eller emblem. En vanligt förekommande belöningsstruktur är poänglistor. 

De håller koll på din högsta poäng, men gör det även möjligt för dig att mäta din poäng mot 

andras poäng, och även se vem som har den högsta poängen. Detta fungerar som en motiverande 

faktor och bidrar till konkurrens (Kapp, 2012). Det kan dock även gör att kandidater tappar viss 



10 
 

motivation om spelaren får ett lågt poäng på en poänglista (Ferrell, Carpenter, Vaughn, Dudley 

& Goodman, 2015).  

Det är viktigt att tillföra estetik i spel. Användargränssnittet och upplevelsen användaren får är 

ett essentiellt element inom spelifiering. Det hjälper till att öka användarens intresse och stärka 

spelupplevelsen. Spelmiljön bör vara grafisk tilltalade och välgjord för att spelifieringen ska bli 

framgångsrik. Välgjord estetik hjälper dock inte en dålig spelupplevelse att bli bra, men kan 

däremot göra en bra spelupplevelse till mycket bra. (Kapp, 2012) 

 

Speltänkade är ett av de viktigaste elementen av spelifiering (Kapp, 2012). Det är iden av att ta 

en vardaglig upplevelse och inkludera olika spelelement som exempelvis tävling, samarbete, 

utforskande eller berättande (Kim, 2011).  

 

Ett explicit mål med spelifiering är att engagera personer. Detta för att väcka intresse och 

uppmärksamhet och få personen att involvera sig i den spelifierade processen. Motivation är en 

process som skapar driv och ger direktion, innebörd eller mening till beteenden eller handlingar. 

För att få en person motiverad får utmaningen inte vara för svår eller för enkel. (Kapp, 2012) 

 

När det kommer till hjälp av problemlösningar har spelifiering stor potential. Detta eftersom 

att  spelifiering skapar en tävlingsmiljö som uppmuntrar till goda prestationer samt att nå det 

utsatta målen för att vinna. För att göra spelifiering effektivt så krävs det att ett spel använder 

sig av flera av dessa element. (Kapp, 2012)  

2.1.1.1 Spelifiering inom rekrytering 

Vid rekrytering är spelifiering ett övergripande begrepp som täcker områdena, game, gamified 

assessments och game-based assessments (Aon, 2018). I denna studie har vi valt att inte 

översätta dessa begrepp, då vi anser att översättningarna dels kan missuppfattas och inte 

överensstämmer med de engelska begreppen. 

 

2.1.1.1.1 Game 

Games är interaktiva spel. Syftet att använda games vid rekrytering är inte att utvärdera 

spelaren, utan snarare att locka och uppmuntra potentiella kandidater att söka kontakt med 

företaget. Dessa verktyg används främst som marknadsföringsverktyg och för att stärka 

företagets arbetsgivarvarumärke (Aon, 2018). 

 

2.1.1.1.2 Gamified assessment 

Gamified assessments är beprövade psykometriska utvärderingstester som har blivit förstärkta 

av spelelement. Detta för att göra testerna mer attraktiva och få kandidaterna mer engagerade. 

Gamified assessments är designade utefter forskning inom psykometri och spelelementen är 

endast till för att engagera, snarare än att bidra med interaktion. Detta gör att det är ett 

användbart rekryteringsverktyg främst för arbetsgivare men även tilltalande för kandidaten. 

(Aon, 2018) 

 



11 
 

2.1.1.1.3 Game-based assessments 

Game-based assessments är spelifierade tester byggda i syfte att värdera kandidaten utifrån hur 

de agerar på spelets utmaningar. Game-based assessments utgår från de traditionella 

psykometriska testerna men binder samman principerna och elementen från de interaktiva 

spelen. Under spelet gång samlas data in utifrån kandidatens belsut och aggerande i spelet. 

Detta genom inbyggda datapunkter i spelet. Dessa datapunkter används sedan för att utvärdera 

en kandidats förmågor inom de arbetspsykologiska testerna. Game-based assessment är ett 

rekryteringsverktyg som är tänkt att både vara tillfredsställande för kandidaten, samtidigt som 

det ger insikt till arbetsgivaren om hur en kandidat presterat. (Aon, 2018) 

 

Både gamified assessments och game-based assessments används vanligtvis vid stora 

rekryteringsprocesser. I större rekryteringsprocesser är det viktigt att snabbt identifiera lämpliga 

kandidater bland de sökande, då de flesta ofta saknar erfarenhet eller har liknande kompetenser. 

(Aon, 2018) 

2.1.2 Arbetsgivarvarumärke  

Genom studien kommer begreppet arbetsgivarvarumärke används synonymt med employer 

branding. 

 

Ett arbetsgivarvarumärke syftar till ett företags attraktionskraft på arbetsmarknaden (Uggla, 

2018). Det handlar följaktligen om hur företaget uppfattas av nuvarande, tidigare och potentiella 

medarbetare, kunder och inköpare (Andersson, Hallén & Smith, 2016). Området omfattar 

intresset för hur man attraherar, motiverar och behåller sin personal. Allt som ett företag och 

anställda inom företaget gör skapar associationer till arbetsgivarvarumärket, och goda 

associationer till arbetsgivarvarumärket är viktigt.  

 

Arbetsgivarvarumärket berör hela rekryteringsprocessen (Andersson, Hallén & Smith, 2016). 

Ett gott arbetsgivarvarumärke skapar goda förutsättningar för att behålla kompetens inom 

företaget, men även också attrahera nya kandidater i en rekryteringsprocess (Uggla, 2018). För 

att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke är det är viktigt att alla kandidater får en positiv 

upplevelse av rekryteringsprocessen.  

 

Då rekrytering idag omfattar mer än endast en funktion inom företagen är det viktigt att 

rekryteraren även förstår sig på frågor som berör arbetsgivarvarumärket. I dagens samhälle har 

företag ofta svårt att attrahera talangfulla kandidater och särskilja sig från mängden. Det är ofta 

de talangfulla kandidaterna som hittar företagen och inte tvärtom (Uggla, 2018). Att ha ett starkt 

varumärke som arbetsgivare är en förutsättning för att kunna attrahera de bästa förmågorna 

(Andersson, Hallén & Smith, 2016). 

2.1.3 Kostnad 

Rekrytering är en kostsam process. Att skapa befattningsbeskrivning, kravprofil, annonsera 

samt intervjua är tidskrävande (Danielsson, 2003). Tracey och Hinkin (2008) har identifierat 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Andersson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANils%20Hall%C3%A9n
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APatrick%20Smith
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Andersson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANils%20Hall%C3%A9n
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APatrick%20Smith
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Andersson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANils%20Hall%C3%A9n
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APatrick%20Smith
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fem kategorier som bidrar till den totala kostnaden vid en nyrekrytering.  

 

Den första kategorin är avgångskostnader, som innebär de kostnader som uppkommer då en 

anställd har meddelat sin uppsägning. Exempel på dess är administrativa kostnader, 

rutinmässiga kostnader och avgångsvederlag.  

 

Nästa kategori är uppstart av rekryteringsprocessen. De direkta kostnaderna kopplade till en 

uppstart är val och anställning av rekryteringsansvariga, material för reklam samt annonsering 

av tjänsten.  

 

Den tredje kategorin är urval av kandidater. Enligt Bruce och Hinkin (2008) kan denna kategori 

vid en nyrekrytering vara mycket kostsam, då urvalet ofta involverar flera steg som exempelvis 

intervjuer, bakgrundskontroll och referenstagning.  

 

Den fjärde kategorin är utbildning. Kostnader för utbildning varierar beroende på företag samt 

tidigare kunskap hos den nyanställda. Även om den nyanställda besitter tidigare kunskap 

behöver de flesta ändå någon form av formell eller informell utbildning.  

 

Den femte kategorin är produktivitetsförlust, som delas in i fyra underkategorier. Den första 

underkategorin är engagemang, och huruvida den nyanställda har ett engagemang för jobbet 

eller ej. Den andra underkategorin är upplärningstid, det vill säga hur långt tid tar det för den 

nyanställda att lära sig arbetet. Den tredje underkategorin är effektivitet. Den nyanställda 

påverkar sina kollegors arbete och därmed drar ner deras effektivitet. Den sista underkategorin 

är alternativa kostnader. Detta kan vara kostnader som exempelvis att förlora en mycket 

kompetent anställd, vilket kan skada företaget försäljningssiffror. 

2.1.4 Reliabilitet som mått inom rekrytering 

Reliabilitet handlar om stabilitet i en mätmetod. Detta innebär att ett test ska prestera samma 

resultat vid upprepade tillfällen, oavsett vem som utför testet. Korrelationen mellan 

testtillfällena ger ett mått på reliabiliteten. Om ett starkt eller högt samband erhålls mellan 

testtillfällena ökar reliabiliteten för testet. (Danielsson, 2003) 

 

Reliabilitetskoefficienten används som ett mått för att bedöma den interna konsistensen på ett 

test (Danielsson, 2003). Reliabilitetskoefficienten mäts på en skala från 0,00 till 1,00, där 0,00 

betyder avsaknad av reliabilitet och 1,00 betyder perfekt reliabilitet. Reliabilitetskoefficienten 

bör vara lägst 0,70 för att reliabiliteten skall betraktas som god (Andersson, Hallen & Smith, 

2016).  

2.1.5 Validitet som mått inom rekrytering 

Validitet är en bedömning eller en uppskattning av hur bra ett test mäter det som de är avsett 

för att mäta. Exempel på frågor som validitet besvarar är: mäter verkligen ett personlighetstest 

kandidatens personlighet, eller reflekterar testet endast ett mått på dagsform? Mäter ett 
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begåvningstest verkligen kandidatens begåvning, eller ger det endast ett mått på 

utbildningsnivå? Validitet talar sålunda om i vilken utsträckning ett test ger användbar och 

värdefull information (Danielsson, 2003). 

När man ska mäta validitet utför man en validitetsstudie där man ser till prediktorn och kriteriet. 

Detta innebär att man gör en prediktion av kandidaten utifrån exempelvis en intervju, och det 

faktiska kriteriet blir sedan arbetsprestationen. Man ser därefter till korrelationen mellan 

bedömningen av kandidaten efter intervjun, och kandidatens arbetsprestation. Validitet kan 

vara svårt att mäta då kriteriet är ett diffust mått - vad är egentligen en bra arbetsprestation? 

(Andersson, Hallen & Smith, 2016) 

 

Validitetskoefficienten mäts på en skala 0,00 till 1,00, där 0,00 betyder avsaknad av validitet 

och 1,00 betyder perfekt validitet. När det kommer till validitet är validitetskoffecientet oftast 

mycket lägre än reliabilitetskoefficienten och brukar ligga mellan 0,20 och 0,40 för att räknas 

som god (Danielsson, 2003). Detta för att validitet är svårare att mäta (Andersson, Hallen & 

Smith, 2016).  

 

Det är även viktigt att se till ansiktsvaliditet, vilket handlar om hur ett rekryteringsverktyg 

uppfattas av kandidaten. Att välja ett verktyg som är bra på att mäta det man är ute efter, men 

som upplevs som orättvis eller oetiskt av kandidaten, kan leda till att man riskerar att skada sitt 

arbetsgivarvarumärke. (Andersson, Hallén & Smith, 2016) 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket består av fem moment som beskriver en traditionell 

rekryteringsprocess. Dessa moment används som grund för analysen som ska urskilja vilka 

konsekvenser ett spelifierat rekryteringsverktyg medför till en rekryteringsprocess. 

2.2.1 Traditionell rekrytering 

Rekrytering kan bedrivas på flera olika sätt. Inledningsvis handlar det om att fastställa vilka 

personalbehov som finns inom företaget, samt att sammanställa en befattningsbeskrivning och 

en kravprofil. Därefter görs valet av rekryteringsverktyg för att hitta rätt kandidat (Knocke et 

al., 2003). Tillvägagångssättet varierar beroende på tillgångar, arbetskraft och 

kvalifikationsnivå, men även företagets värderingar är av betydelse. I dagens 

rekryteringsprocesser använder sig 66 procent av företag någon form av test. I Sverige är den 

främsta formen av test som används i rekryteringssammanhang så kallade 

personlighetsformulär, där personen tillfrågas om sitt typiska beteende eller förhållningssätt 

(Danielsson, 2003).  

 

Knocke et al. (2003) beskriver fem moment som är återkommande i de flesta 

rekryteringsprocesser: 

 

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Andersson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANils%20Hall%C3%A9n
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APatrick%20Smith
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2.2.1.1 Annonsering 

Innan rekryteringen kan påbörjas måste företagets behov identifieras. Behov kan innebära allt 

ifrån underbemanning, avsaknad av kompetens eller ersättande av personal som ska avsluta sin 

tjänst. När man identifierat företagets behov och fastställt den nya tjänstens arbetsinsats 

sammanställer man en befattningsbeskrivning och kravprofil.  

Befattningsbeskrivningen beskriver tjänsten som skall tillsättas, samt vad tjänsten har för 

ansvars- och arbetsområden (Danielsson, 2003). En kravprofil beskriver vilka önskade kriterier 

kandidaten skall besitta (Knocke et al., 2003).  De formella kriterierna kan exempelvis vara 

kompetens eller utbildningsbakgrund, detta för att så tidigt som möjligt i processen kunna 

stämma av det viktigaste för utövandet av arbetsuppgifter i relation med företagskulturen 

(Danielsson, 2003).  

 

Kravprofilen är ett verktyg som man återkommer till genom hela rekryteringsprocessen. Baserat 

på befattningsbeskrivningen och kravprofilen annonseras sedan tjänsten ut via ett urval av 

lämpliga kanaler (Knocke et al., 2003; Danielsson, 2003). Sammansättningen av kandidaterna 

styrs helt av vilken annonsering man använder sig av och i vilka kanaler man marknadsför 

annonsen på. Annonseringen kan ske externt eller internt inom företaget beroende på vilken 

arbetskraft företaget söker (Knocke et al., 2003). 

2.2.1.2 Sortering 

Efter annonseringen måste antalet kandidater reduceras till ett hanterligt antal. Detta sker via 

en sortering. Kandidaterna kategoriseras ofta på en skala från ”mycket lämplig” till ”helt 

olämplig”. I sorteringen skiljer sig kriterierna åt beroende på vilka rekryteringsverktyg företaget 

använder sig av. Sortering kan ske genom att se till huruvida kandidaten uppfyller de krav som 

efterfrågas i kravprofilen, kvaliteten på själva ansökan (Knocke et al., 2003), samt hur 

kandidatens CV är utformat eller välformulerat. Det kan vara fördelaktigt att flera personer går 

igenom ansökningarna och kategoriserar dem, för att få fram så lämpliga kandidater som 

möjligt (Danielsson, 2003). 

2.2.1.3 Värdering 

När man har ett hanterligt antal kandidater följer värdering och urval av de sökande. Även här 

skiljer sig rekryteringsverktygen åt. Olika typer av verktyg som exempelvis intervjuer, 

arbetspsykologiska tester och referenser används som underlag för att bedöma om kandidaten 

är lämplig för tjänsten (Knocke et al., 2003). Det är viktigt att se över hur man kan mäta det 

som ska mätas. Vilka verktyg som ska användas bör grundas på hur god validitet verktyget har. 

Aspekter som kostnad och tid spelar även roll vid val av rekryteringsverktyg (Andersson, 

Hallén & Smith, 2016). 

 

 

 

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Andersson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANils%20Hall%C3%A9n
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APatrick%20Smith
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2.2.1.4 Rangordning 

Efter värderingen rangordnas kandidaterna med utgångspunkt från de rekryteringsverktyg man 

valt att använda för den specifika rekryteringen. Detta görs ofta genom diskussion inom 

rekryteringsgruppen. Här tas ofta även ledningen med i diskussionen. (Knocke et al., 2003)   

2.2.1.5 Beslut 

Sista momentet behandlar om kandidaten ska erbjudas en tjänst eller ej. Det är av stor vikt att 

noggrant bestämma vilka som ska ta detta beslut. Valet sker antingen enskilt av arbetsgivaren 

eller i samråd med anställda och ledning. Beslutet om en kandidat ska få anställning avvägs 

mot dess lämplighet för tjänsten. (Knocke et al., 2003) 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskningen i området spelifiering inom rekrytering visar både positiva och negativa 

konsekvenser som bör tas hänsyn till. De främsta fördelarna som forskningen visar är att 

spelifiering är ett bra verktyg för att öka engagemanget hos kandidater, samt öka mångfalden 

på de sökande (Banfield & Wilkerson, 2014). Företag inom branschen menar att spelifierade 

rekryteringsverktyg är enkla att utveckla, kan tillföra mer värdefull data för kunden, öka 

utförandes riktighet samt att göra det svårare för kandidater att fuska (Aon, 2018; Arctic Shores, 

2019). Nackdelar med spelifiering som ett rekryteringsverktyg kan vara att det måste passa de 

roller som arbetsgivaren söker. Kandidater kan uppleva faktumet att spela sig igenom en 

rekryteringsprocess som oseriös (Aon, 2018). 

 

Inom rekrytering kan potentiellt alla traditionella rekryteringsverktyg spelifieras. Att spelifiera 

ett rekryteringsverktyg behöver inte vara mer avancerat än tillägget av enskilda spelelement, 

såsom tävlingselement eller en berättande struktur. Ett spelifierat rekryteringsverktyg kan även 

innebära ett helt kundanpassat test med en spelplattform (Armstrong, Ferrell, Collmus & 

Landers, 2016).  

 

Kostnaden för spelifierade tester skiljer sig beroende på vilken grad av spelifiering man vill 

uppnå. Det kan vara relativt billigt jämfört med andra traditionella rekryteringstester 

(Armstrong et al., 2016). En inkrementell ökning av spelelement till ett redan existerande 

rekryteringstest i ett mindre företag kommer sannolikt att ge en större avkastning än att skapa 

ett helt nytt test för samma ändamål (Landers, 2014). Vilka tekniska krav som behövs för en 

bättre spelifierad bedömning varierar beroende på vad som ska mätas samt önskat resultat, då 

vissa spelelement är dyrare än andra (Armstrong et al., 2016). 

 

Att exempelvis utveckla ett övergripande spelifierat personlighetstest med god validitet kostar 

mer än att utveckla ett traditionellt självskattnings- eller situationsskattningstest. Det är en 

balansgång mellan pris, precision och användarupplevelse. Med andra ord när du ökar 

användarupplevelsen, ökar du priset men sänker precisionen. När du ökar precisionen, ökar du 

priset. Vill man ha både hög precision och en hög användarupplevelse ökar du priset avsevärt. 

(Chamorro-Premuzic, Winsborough, Sherman & Hogan, 2016) 

 

Det finns vissa etiska aspekter som man bör vara uppmärksam på vid användning av spelifiering 

i rekryteringsprocessen. Om det spelifierade testet inte mäter det som det faktiskt är ämnat för 

att mäta kan rekryteringsprocessen tolkas som orättvis och oseriös vilket kan verka negativt på 

ett företags arbetsgivarvarumärke. Det finns många omfång när det kommer till spel. Även om 

man inkluderar flera säkerhetsaspekter i skapandet av det spelifierat testet finns det alltid risk 

för att kandidater försöker fuska sig igenom ett test (Recruiterbox, 2019). 

 

Kandidater som anser att ett test i en rekryteringsprocess är orättvist kan få en negativ 

inställning till dessa tester. Denna negativitet kan även komma att sitta kvar efter en påbörjad 

anställning (Armstrong, Collmus & Landers, 2016). När ett rekryteringsverktyg uppfattas som 

orättvist blir även ofta följderna för företaget negativa. Detta kan vara minskad attraktivitet 
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vilket leder till minskade ansökningar och färre kandidater som accepterar jobberbjudandena. I 

längden kan det innebära minskad arbetsnöjdhet vilket leder till sämre effektivitet och minskad 

omsättning (Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrera & Campion, 2001).  

 

Tidigare forskning har även visat ett samband mellan tidigare erfarenhet av spel och en positiv 

kandidatupplevelse (Bauer, Truxillo, Tucker, Weathers, Bertolino, Erdogan & Campion, 2006; 

Weisheimer & Giordano, 2013). Det är mer troligt att ha en positiv inställning till seriösa spel 

om man har tidigare erfarenhet av spel. Medan om man saknar eller besitter mindre tidigare 

erfarenhet av spel, kan det spelifierade rekryteringsverktyget uppfattas som orättvist. Även 

seriösa spel som är dåligt utformade när det kommer till design och estetik påverkar 

kandidatupplevelsen negativt, oavsett tidigare erfarenhet (Armstrong, Collmus & Landers, 

2016).  
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metodval. Inledningsvis presenteras 

forskningsstrategin, därefter metod för datainsamling, och slutligen metod för dataanalys. 

Avsnittet återger hur intervjuerna gått till, hur urvalet bestämdes samt hur det insamlade 

materialet analyserades.  

4.1 Forskningsstrategi 

Då denna studie ämnar undersöka vad spelifiering medför till en rekryteringsprocess i stora IT-

företag, har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie. Fallstudien har undersökt game-based 

assessmentverktyget Skyrise City och har realiserats på EVRYs rekryteringsprocess till deras 

trainee- och graduate program. En fallstudie är en bra metod för att undersöka verkliga 

sammanhang, och ge svar på frågor såsom hur och varför (Yin, 2018). Fallstudien faller inom 

kategorin deskriptiv då målet är att skapa oss en klar och detaljerad bild av effekterna i den 

givna kontexten (Oates, 2006). 

 

Oates (2006) beskriver att en fallstudie ska fokusera på en särskild instans, och karakteriseras 

av följande fyra aspekter: fokus ligger på djup snarare än bredd, den utförs i en naturlig miljö, 

det är en holistisk studie, samt flera olika källor och metoder används. För att få ett djup i 

studien och kunna producera ett relevant resultat är dessa aspekter bra att förhålla sig till. 

 

För att fokus ska ligga på djupet snarare än bredden har vi valt att rikta in oss på endast en 

programvara. Vi har valt att utföra studien på ett företag som använder sig av programvaran, 

samt företaget som utvecklat den. Inom respektive företag har vi sökt oss till personer med god 

kännedom och erfarenhet inom områdena rekrytering och spelifiering. Vi har valt dessa 

personer för att hjälpa oss att skapa djupare förståelse kring ämnesområdet. Genom detta 

tillvägagångssätt kommer vi även undersöka fenomenet i dess naturliga miljö.  

 

Vår avsikt är inte att undersöka fenomenen spelifiering och rekrytering var för sig, utan effekten 

när de används tillsammans. Fokus ligger således på komplexiteten av relationen och hur dessa 

relationer hänger samman. För att få en vetenskaplig förankring har vi genomfört en 

litteraturundersökning på tidigare forskning inom området, och utifrån detta utformat 

intervjufrågor som sedan ställts till respektive respondenter. 

4.2 Datainslamlingsmetodik 

Inledningsvis genomfördes en förberedande datainsamling. Det finns en stor mängd tidigare 

forskning inom områdena spelifiering samt rekrytering, men när det gäller dessa två 

kombinerade är tidigare forskning begränsad. Vi har endast lyckats identifiera ett fåtal källor 

som berör ämnet (se exempel, Gangadharbatla & Davis, 2015). Detta beror på att ämnesområdet 

är relativt nytt. Vi har nyttjat forskning kring de separata områdena för att få en förståelse för 

dem, beskriva och definiera begrepp, samt påvisa hur och varför de används tillsammans. Detta 

är ett bra sätt för att skapa förståelse kring teorier och koncept (Bryman, 2012). För att vidare 
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undersöka vad spelifiering medför inom en rekryteringsprocess har vi sammanställt ett avsnitt 

med tidigare forskning (se avsnitt 3. Tidigare forskning). 

  

Vi ville samla in detaljerad information och valde därför semistrukturerade intervjuer som vår 

primära datainsamlingsmetod. Valet att använda intervjuer av semistrukturerad karaktär stöds 

främst av möjligheten att låta respondenten svara fritt på de öppna frågorna, inom ramen för de 

förberedda teman, samt möjligheten för intervjuaren att byta riktning och ställa följdfrågor. På 

så sätt kan kontrollen över ämnet bevaras samtidigt som möjligheten ges för respondenten att 

ge nya perspektiv. Intervjuer lät oss även ställa öppna och mer komplexa frågor än vad som 

skulle vara möjligt vid användandet av exempelvis enkäter (Oates, 2006). Intervjuer ansågs 

även som en fördelaktig metod för att undvika missförstånd. Detta då studien bygger på flera 

breda begrepp som vi gärna ville få definierade/tolkade av respondenterna. 

4.2.1 Urval 

Då syftet med intervjuerna var att dels få en förståelse av hur ett spelifierat 

rekryteringsverktyg används i en rekryteringsprocess, men även vad för konsekvenser det 

medför, var valet av respondenter viktigt. Vi sökte kontakt med chefer vid respektive företag 

via det sociala nätverket LinkedIn. Vi uttryckte syftet med vår studie och blev därefter 

hänvisade till personer som ansågs besitta god kompetens inom områdena rekrytering samt 

spelifierade rekryteringsverktyg. Därefter sökte vi direkt kontakt med respektive person. De 

slutgiltiga respondenterna var: 

 

Liam Close, PHD researcher vid Birkbeck University of London samt Research Manager 

på Arctic Shores 

Som Research Manager på Arctic Shores samt forskare inom game-based assessments gav 

Liam Close oss en bred förståelse för hur Skyrise City är uppbyggt och vad för möjligheter det 

kan skapa åt Arctic Shores kunder. Han hjälpte oss ta reda på vilka konsekvenser som 

spelifieringen medför ur ett vetenskapligt perspektiv samt hur tillförlitligheten och giltigheten 

för de spelifierade rekryteringsverktyget är jämfört med de traditionella rekryteringsverktygen.  

 

Anna Gulliksen, Head of Talent Acquisition på EVRY & Andreas Palm, Employer Brand 

Manager på EVRY  

Som Head of Talent Acquisition på EVRY är Anna Gulliksen den som gjorde valet att införa 

Skyrise City till EVRYs rekryteringsprocess. Hon medför en syn på hur och varför EVRY 

använder sig av detta rekryteringsverktyg och vad för konsekvenser användandet har fått för 

företaget. Deltagande vid intervjutillfället var även Andreas Palm, som då hade arbetat på 

EVRY i två veckor. Det var Anna Gulliksens val att ha med Andreas Palm på intervjun. Syftet 

var inte att han skulle svara på våra frågor, utan främst observera Anna Gulliksen, men i 

slutändan bidrog han med kunskap och förståelse kring EVRYs arbetsgivarvarumärke. 

 

Emma Irigoyen HR Generalist på EVRY.  

Som HR generalist gav Emma Irigoyen oss en god generell förståelse för rekryteringsprocesser 

samt mer specifikt hur rekryteringen hos EVRY går till. Detta bidrog till att lättare förstå 
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skillnader mellan en spelifierad rekryteringsprocess och en traditionell 

rekryteringsprocess.  Emma Irigoyen kunde även tillföra kunskap kring de konsekvenser som 

Skyrise City medförde ur en rekryterares perspektiv. 

4.2.2 Intervjumall 

Intervjumallen för intervjuerna hos EVRY och Arctic Shores har samma struktur men skiljer 

sig åt vid inriktning av frågor. Mallen för intervjuerna hos EVRY inriktar sig på användandet 

av spelifiering i deras rekryteringsprocess medan mallen för Arctic Shores riktar sig mer åt den 

spelifierade programvaran och dess användningsområden. Båda mallarna utgick från fyra 

ämnesområden: bakgrund, rekrytering, spelifiering och kompletterade, som skapades för att 

enklare kunna tematisera materialet.  

 

Bakgrund består av frågor om respondenten och dess arbetserfarenheter. Rekrytering består av 

frågor kring rekryteringsprocessen och hur Skyrise City appliceras på den. Spelifiering består 

av frågor kring vad den spelifierade rekryteringsprocessen medför och hur Skyrise City 

fungerar. Den kompletterande delen består av frågor som kunde ställas i mån av tid och 

handlade bland annat om spelifiering som rekryteringsverktyg i framtiden. Intervjufrågorna 

utformades utifrån dessa kategorier samt vår litteraturundersökning. 

 

Intervjumallen för Arctic Shores bestod av tre bakgrundsfrågor om respondenten, sex frågor 

om Skyrise City kopplade till rekryteringsprocessen, fyra frågor om spelifiering och slutligen 

tre kompletterande frågor om game-based assessments utveckling och framtidsutsikter. 

 

Intervjumallen för EVRY bestod av tre bakgrundsfrågor om respondenten, tre frågor om 

rekryteringsprocessen som helhet, fem frågor om syftet med användandet av spelifierade 

rekryteringsverktyg och slutligen sex kompletterande frågor om EVRYs fortsatta utveckling av 

spelifiering som ett rekyertingsverktyg. 

 

Dessa intervjumallar användes som utgångspunkt vid intervjuerna. Under intervjuernas gång 

kunde följdfrågor uppkomma och ordningen av frågor ändras baserat på respondentens svar. 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes tre stycken intervjuer. Den första intervjun var tänkt att ske med endast en 

respondent, men tillfälligheten uppstod att ta med ytterligare en respondent vid samma 

intervjutillfälle. Det var respondentens val att ta med ytterligare en person vid intervjutillfället 

som endast deltog för att observera. Resterande intervjuer utfördes med en respondent i taget.  

 

Samtliga intervjuer ljudinspelades via applikationen Röstmemo i syfte att underlätta 

transkriberingen. Att spela in intervjuer istället för att anteckna dem gör att ett större fokus kan 

läggas på själva intervjun och respondenten. Inspelningen gör även att man inte går miste om 

material som inte hinner antecknas, eller lägger onödig tid på pauser för att skriva. Vid de 

inspelade intervjuerna var en person aktiv i att ställa frågor och styra samtalet med 
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respondenten, medan den andra såg till att alla frågor togs upp samt ställde följdfrågor. Om 

respondenten inte ville bli inspelad skulle detta respekteras och intervjun skulle då bestå av en 

person som förde intervjun med respondenten och en som antecknar. Detta var dock inte fallet 

i någon av intervjuerna utan alla ljudinspelades. 

  

I EVRYs fall skedde intervjuerna på deras kontor i Solna, detta främst för att få ett personligt 

möte men även för att respondenten ska befinna sig i en naturlig miljö. Det är fördelaktigt att 

utföra intervjuer i en miljö där respondenten känner sig bekväm (Oates, 2006). I Arctic Shores 

fall var detta inte möjligt då företaget är beläget i England. Intervjun utfördes istället genom ett 

videosamtal i applikationen Skype. Då Liam Close inte talar svenska utfördes intervjun på 

engelska. Vi har valt att översätta samtalet i vår sammanfattning vilket eventuellt kan ha 

inneburit en risk för misstolkningar. Intervjuerna har inte filmats i någon av dessa fall, då vi 

anser att en filminspelning inte tillför något till datainsamlingen, utan snarare kan vara ett 

stressande moment. 

4.3 Metod för dataanalys 

Under intervjuerna samlades stora mängder information in som sedan behövde sållas och 

struktureras. Det insamlade materialet förbehandlades genom transkribering och 

tematisering.  Därefter analyserades det tematiserade materialet utifrån det teoretiska ramverket 

vilket förklaras tydligare i avsnitt 4.3.2 Tillämpning av teoretiskt ramverk. 

4.3.1 Transkribering och tematisering 

För att effektivt kunna arbeta och behandla vårt material behövde det kategoriseras. Vi har 

initialt kategoriserat det insamlade materialet utifrån tre segment: irrelevant material, 

deskriptivt material samt relevant material. Dessa kategorier låter oss gå in på djupet i vad som 

är relevant för vår studie (Oates, 2006).  

  

Som ytterligare metod för att stärka underlaget i vår analys har vi i förbehandlingen även utgått 

från tre stycken frågor sammanställda av Srivastava & Hopwood (2009). Dessa frågor är: 

 

-        Vad säger materialet oss? 

-        Vad är det vi vill veta? 

-        Vad är det dialektiska förhållanden mellan vad materialet säger oss och vad vi vill veta? 

 

Dessa frågor har använts för att klargöra hur vi ser på det insamlade materialet, koppla eventuell 

subjektivitet till forskningsobjektet samt kontinuerligt förfina insikter och skärpa analysfokus. 

Genom att iterativt ställt oss dessa frågor under analysprocessen har vi skapat oss en bättre 

förståelse för materialet. När dessa frågor besvarats är materialet mer hanterbart för analys och 

vidare bearbetning. 

 

Utifrån det relevanta materialet har vi vidare tematiserat varje intervju i form av återkommande 

ämnesområden som identifierades under transkriberingen. De ämnesområden som 
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identifierades i de olika intervjuerna var: bakgrund, spelifiering, skillnader, anpassning, 

nackdelar, fördelar, framtiden & rekryteringsprocessen. Områdena har i sin tur använts för att 

strukturera och sammanställa en sammanfattning för varje intervju. Dessa sammanfattningar 

presenteras i avsnitt 5. Resultat.  

4.3.2 Tillämpning av teoretiskt ramverk 

I analysavsnittet tillämpas det teoretiska ramverket på det empiriska materialet och tidigare 

forskning. Vi gör detta ur två perspektiv. Det första är att vi analyserar användandet av 

spelifiering utifrån de fem traditionella rekeryteringsmomneten: annonsering, sortering, 

värdering, rangordning och beslut (se avsnitt 2.2.1 Traditionell rekrytering). Dessa fem 

momenten behandlas i analysen som olika teman, där vi utifrån det empiriska materialet och 

tidigare forskning identifierar hur spelifiering används inom respektive tema. Det andra 

perspektivet är att vi analyserar hur spelifiering inom rekrytering står i relation till de teoretiska 

begreppen arbetsgivarvarumärke, kostnad, validitet och reliabilitet. Detta för att försöka 

identifiera vad spelifierade rekryteringsverktyg medför inom rekryteringsprocessen.  

 

Analysen står sedan till grund för att i slutsatsen besvara våra forskningsfrågor (se avsnitt 7.1 

Slutsats). Därefter förs en diskussion om ämnet och förslag ges till ytterligare forskning inom 

området. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som består av tre intervjuer. Dessa 

intervjuer är utförda med Liam Close PHD researcher vid Birkbeck University of London samt 

research manager på Arctic Shores, Anna Gulliksen Head of Talent Acquisition på EVRY, 

Andreas Palm Employer Brand Manager på EVRY och Emma Irigoyen HR generalist på EVRY. 

5.1 Intervju 1: Liam Close, PHD researcher vid Birkbeck University 
of London & Research Manager på Arctic Shores 

Bakgrund 

Liam Close har en bakgrund inom arbetspsykologi och arbetar som Research Manager på Arctic 

Shores där han leder forskningsarbete och utveckling av nya verktyg. Efter några år inom 

industrin valde Liam att doktorera inom ämnet game-based assessments vid Birkbeck 

University. Han arbetar även mycket med studenter från olika universitet som intresserar sig 

för game-based assessments i deras magister- och doktorsavhandlingar. 

 

Spelifiering 

Enligt Liam missförstår många vad game-based assessments är. Det är ett annat sätt att mäta 

olika egenskaper och drag som är av värde för att hitta rätt kandidat i en rekryteringsprocess. 

Traditionellt så görs detta genom självskattningstester, som bygger på att en person ska bedöma 

sig själv. Detta kan potentiellt leda till att testresultatet är förskönat eller förvrängt. Istället för 

att mäta exempelvis samvetsgrannhet, öppenhet och extraversion med hjälp av 

självskattningstester, kan det mätas genom game-based assessments. Detta bygger i grund och 

botten på kognitiv neurovetenskap och de uppgifter som utförs i spelet relaterar till dessa 

egenskaper och drag. Inom game-based assessments används dina beslut och handlingar som 

du utför i spelet som markörer och variabler för att predicera hur du förhåller dig till 

fördefinierade egenskaper och drag. 

 

Under intervjun så nämner vi de underliggande elementen som spelifiering är uppbyggt på och 

frågar hur Arctic Shores har förhållit sig till dessa under utvecklingen av Skyrise City. Liam 

säger att spelifiering är mer av ett samlingsnamn för användandet av spelelement i en icke-

spelrelaterad miljö, vilket också är vad Arctic Shores gör, men att det kan göras till olika grader. 

De utvecklar bland annat spelifierade begåvningstester (gamified assessments), vilket i sin 

fundamentala form är ett traditionellt mätningsverktyg. Arctic Shores begåvningstester fångar 

ingen ytterligare data jämfört med traditionella tester, men de utspelar sig i en spelmiljö. Det är 

alltså exempelvis en berättande struktur samt grafiska komponenter som utgör själva 

spelifieringen.  

 

Skillnader 

Skyrise City däremot skiljer sig från traditionella tester. Det läser av beteendemönster och 

personlighetsdrag under tiden personen i fråga utför kognitiva paradigm inom spelet. Spelet 

bygger på en omfattande litteraturstudie där man tittade på forskning kring personlighet och 

dessa särskilda kognitiva paradigm, samt hur man kunde mäta egenskaper som var mer 
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relevanta och tillämpningsbara när kom till urval inom rekrytering. Därefter valde man ut 

kognitiva uppgifter som bevisligen kunde urskilja dessa egenskaper, och grundade uppgifterna 

i spelet på dessa. På så sätt gjorde man det möjligt att mäta relevanta egenskaper och drag i ett 

spelifierat format, som enligt Liam är en mer rolig och engagerande process. Totalt sett mäter 

Skyrise City ett 30-tal olika mentala konstrukter. Man mäter personlighetsdrag i enlighet med 

“The Big 5” (se Rothmann & Coetzer, 2003). Man mäter en mängd subklasser av bland annat 

neuroticism och samvetsgrannhet. Utöver detta mäter man även kognitiva egenskaper såsom 

bearbetningshastighet, bearbetningskapacitet, och inlärningsförmåga (learning agility). 

 

Liam säger att game-based assessments producerar en stor mängd data som uteblir i 

traditionella tester, och därav uppstår det begränsningar i vad som faktiskt är möjligt att mäta 

med hjälp av traditionella rekryteringsverktyg. Man har genomfört studier tillsammans med 

studenter där en av studierna har kunnat urskilja mätningar av arbetsspecifika egenskaper i 

deras game-based assessments, vilket inte har kunnat påvisats i traditionella 

självskattningstester. Liam påpekar dock att datan från självskattningstesterna i denna studie 

kan har varit aningen utdaterad, men att resultatet troligtvis inte har påverkats av det. Man har 

alltså bevis på att Skyrise City mäter relevanta arbetsspecifika egenskaper, men i dagsläget 

besitter man inte tillräckligt med data som kan möjliggöra en mätning av testens prestanda 

gentemot varandra.  

 

Arctic Shores har utfört fokusgruppstester kring hur lätt det är att fuska sig till ett bra resultat i 

en game-based assessment gentemot traditionella tester. Liam säger att det är väldigt svårt att 

fuska (få ett “bättre” resultat) i game-based assessments, medan det är väldigt enkelt i ett 

självskattningstest att exempelvis säga att man är mer extrovert än vad man verkligen är. 

 

Anpassning 

Skyrise City är ett standardspel med viss anpassningsmöjlighet för kunden. 

Beställningsprocessen inleds med en analys på vad för slags kandidategenskaper som är 

relevanta för kunden. Efter dessa egenskaper har identifierats ges kunden möjlighet att 

exempelvis endast använda de nivåer av Skyrise City som mäter just de relevanta egenskaperna. 

Det andra alternativet är möjligheten att varumärkesanpassa spelet åt kunden. Detta kan göras 

exempelvis genom grafiska ändringar i spelbakgrunden som reflekterar kundens varumärke, 

eller införandet av kundens logotyp. Mer omfattande ändringar än detta vore enligt Liam både 

tidskrävande och dyrt. 

 

Fördelar 

Liam säger att han har märkt att på diverse akademiska konferenser och tillställningar har 

företag börjar intressera sig alltmer för kandidatupplevelsen. De undersöker alltså hur 

kandidater upplever företagen samt olika bedömningar och tester som de behöver genomgå i 

en rekryteringsprocess. Man har uppmärksammat faktumet att detta har en stor påverkan på 

kandidaternas syn på företaget. Liam säger att “People tend to be a lot more enthusiastic and a 

lot more engaged in these assessments (game-based assessments), and that is one of the key 

things that clients tend to be kind of worried about.” (Liam Close, 2019). 
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Angående validitet och reliabilitet säger Liam att Arctic Shores mätningar görs enligt 

standardiserade tillvägagångssätt. Liam säger att när de jämför Skyrise City mot traditionella 

tester får dem en validitetskoefficient mellan 0,38 - 0,50 och en reliabilitetskoefficienten på 

0,72. 

 

Nackdelar 

När det kommer till nackdelar med användning av spelifiering inom rekrytering säger Liam att 

det finns många olika aktörer på marknaden, som antingen utvecklar gamified- eller game-

based assessmentverktyg. Gemensamt för dessa är en oro över hur datan som samlas in faktiskt 

används och vilka processer den används till, samt hur hög validiteten är i dessa tester. De olika 

aktörerna gör saker och ting på väldigt olika sätt. Arctic Shores förlitar sig på traditionella 

testmetoder, med hjälp av Big Data och datavetenskapliga principer, men i grund och botten så 

ligger deras fokus på validitet och reliabilitet. Det finns andra aktörer som förlitar sig mer på 

artificiell intelligens och machine learning för att förutspå ett resultat. Liam är något skeptisk 

till dessa black-box metoder. Han säger att man inte riktigt kan förstå hur datan hanteras för att 

nå sitt resultat, och därför inte heller kan få reda på hur relevanta resultaten är för arbetsspecifika 

karaktärsdrag. 

 

Framtiden 

När det kommer till framtiden inom spelifierade rekryteringsverktyg säger Liam att det sker 

väldigt mycket utveckling inom området, men att aktörerna på marknaden än så länge är få. Det 

finns även många frågetecken inom den akademiska industrin kring vart forskningen, artiklarna 

och granskningarna finns bakom allt. Liam säger att detta helt enkelt beror på att det är svårt 

för utvecklarna att hitta tid för dokumentering. Han tror även att i och med när tekniken 

utvecklas, kan den komma att få se nya användningsområden och är ser fram emot att se vilka 

ytterligare delar i rekryteringsprocessen som kan spelifieras. Han nämner att de har börjat kolla 

på virtual reality (VR) och tror att det kan komma att ha stora implikationer i framtiden. VR 

kan exempelvis göra det möjligt att sätta personer i en virtuell arbetsmiljö för att sedan avläsa 

deras reaktioner och beteende. Arctic Shores har endast funnits fem år, och enligt Liam så har 

man än så länge bara skrapat ytan av vad som är möjligt. 

5.2 Intervju 2: Anna Gulliksen, Head of Talent Management & 
Recruitment på EVRY & Andreas Palm Employer Brand Manager på 
EVRY 

Bakgrund 

Anna Gulliksen är beteendevetare och ekonom och arbetar med strategisk 

kompetensförsörjning och talent management sedan 15 år tillbaka. Idag är hon sedan tre år 

tillbaka seniorkonsult och Head of Talent Management and Recruitment på IT-tjänsteföretaget 

EVRY, där hon ansvarar för allt som rör arbetsgivarvarumärke, rekrytering, sourcing, 

onboarding och introduktion, med fokus på attract and recruit. Deltagande vid intervjutillfället 

är även Andreas Palm. Andreas har vid intervjutillfället varit anställd hos EVRY i två veckor 

och ansvarar för arbetsgivarvarumärket. Han är utbildad personalvetare med en magister i 

strategisk information och kommunikation. 
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En av ett företags strategiska utmaningar handlar om att hitta rätt kompetens. För att EVRY ska 

kunna leverera de åtaganden som de gjort gentemot deras kunder behöver de kompetens inom 

den senaste teknologin. De insåg därmed att de skulle behöva anställa många unga, 

nyexaminerade studenter. Anna säger att:  

 

“Vi visste också att det här är kompetens som är väldigt attraktiv så då insåg vi att vi måste 

bygga en process som är attraktiv, som bygger vårt employer brand och som upplevs som 

kandidatvänlig. Processen måste vara attraktiv, relevant och vi måste använda oss av objektiva 

verktyg. Den måste vara strukturerad då kandidaterna förväntar sig en strukturerad och rättvis 

bedömning. Sen måste den även vara tidseffektiv för vi måste kunna ha in mycket folk. Detta 

var bakgrunden till när vi började kolla på hur vi skulle bygga vår rekryteringsprocess.” (Anna 

Gulliksen, 2019) 

 

Vanligtvis när denna typen av kompetens rekryteras görs det genom att kandidaterna går på 

assessment dagar och genomför psykometriska tester som generellt ser likadana ut, oberoende 

av företag. Detta är väl beprövade metoder och görs för att företaget ska få in de statistiskt mest 

lämpade kandidaterna. När en kandidat har genomfört tre till fyra av dessa 

rekryteringsprocesser börjar de troligtvis fundera över varför de ska välja ett företag över ett 

annat. Det är här EVRY vill, genom en användandet av en annorlunda rekryteringsprocess, stå 

ut från mängden och framstå som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Hösten 2016 ingick EVRY kontrakt med en av de största testleverantörerna i Norden som då i 

sin tur precis ingått ett partnerskap med Arctic Shores. Anna deltog i ett föredrag hos 

testleverantören där de bland annat pratade om Arctic Shores. När arbetet med den nya 

rekryteringsprocessen inleddes visste Anna att de behövde skapa en strukturerad och rättvis 

process och ta hjälp av olika verktyg. Processen behövde vara effektiv ur ett tidsperspektiv, 

men även ur ett personalperspektiv, och det fanns inte tillräckligt med tid att manuellt granska 

CV:n. Det var nu som intresset för Arctic Shores och Skyrise City väcktes.  

 

Rekryteringsprocessen 

Rekryteringsprocessen utformades på sådant sätt att man började med att ta fram en kravprofil 

och definiera roller för deras trainee- och graduate program. Utifrån dessa kravprofiler uppkom 

två mer generella roller: IT-tech och Business Economics. Alla kandidater som ansökte fick 

som ett första steg genomföra en game-based assessment - Skyrise City. Därefter jämfördes 

resultaten mot dessa profiler och personer som fick ett resultat över de förbestämda cut off-

gränserna gick vidare.  

 

Nästa steg i processen är att kandidaterna får spela in en presentationsvideo på sig själva, och 

även besvara ett par frågor. Syftet med denna video är att man vill se hur personen i fråga 

kommunicerar och uttrycker sig, samt hur genomtänkta personens svar är. 

 

I nästkommande steg blir kandidaterna kallade till EVRYs kontor för “speed-date”, där de får 

träffa så många chefer som möjligt. Det är först i detta steg som EVRY väljer att kolla på 
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kandidatens CV. Med hjälp av denna process menar Anna alla kandidater som blir kallade till 

kontoret är anställningsbara ur ett HR-perspektiv, det vill säga, de uppfyllde de kriterier som 

ställts i kravprofilen. Det är nu upp till cheferna att hitta kandidater att gå vidare med i 

processen. De kandidater som går vidare blir kallade till en mer traditionell anställningsintervju 

som är byggd utifrån kravprofilen. Därefter kollas eventuella referenser och kontrakt skrivs på. 

 

Fördelar / Skillnader 

EVRY har testat 3500 kandidater med hjälp av game-based assessment. Av dessa 3500 har 10% 

blivit anställda. Anna säger att det finns många fördelar med att arbeta på detta sätt. 

Strukturerade processer och objektiva kriterier tillåter en att mäta olika faktorer för att skapa 

sig en helhetsbild av kandidaten. Detta gör att man får ett bättre underlag och kan fatta ett bättre 

beslut, men det är även mer tidseffektiv och därför också en kostnadsbesparing.  

 

Den mest påtagliga skillnaden mellan en spelifierad rekryteringsprocess och en traditionell 

rekryteringsprocess menar Anna är kandidatupplevelsen och hur den påverkar EVRYs 

arbetsgivarvarumärke. 

 

 “Om man kollar på rating av hur kandidaterna upplever testerna och hur det återspeglar vårt 

arbetsgivarvarumärke så ligger det på 92–94% och det är väldigt högt. Generellt om man mäter 

hur tester påverkar relevansen av arbetsgivarvarumärket brukar det ligga på 20-23%, så att bara 

använda denna typ av verktyg bygger väldigt positivt vårt varumärke.“ (Anna Gulliksen, 2019).  

 

Hur Skyrise City mäter personlighet är också något som skiljer sig från traditionella 

personlighetstester. De traditionella personlighetstesterna är självskattningstester, man 

beskriver sig själv genom att svara “mest eller minst”. Skyrise City mäter ständigt av hur du 

agerar i spelet, och skapar på så sätt sig en uppfattning om din personlighet utifrån hur du agerar, 

snarare än vad du själv säger. Huruvida Skyrise City presterar överlag gentemot traditionella 

tester vet inte Anna, men intygar att de är kvalitetssäkrade enligt British Psychology 

Association och fungerar väl. 

 

Arbetspsykologiska tester underlättar generellt när man arbetar med stora volymer av 

kandidatansökningar. Den stora skillnaden med att använda sig av spelifierade 

rekryteringsverktyg är att de bygger EVRYs arbetsgivarvarumärke, vilket i sin tur genererar 

fler kandidatansökningar. Det kan också vara billigare. Traditionella testbolag arbetar ofta med 

licensiering och utbildning vilket kan bidra till stora kostnader. Dessa konsekvenser är något 

som man slipper genom att istället använda Skyrise City. Anna poängterar även vikten av 

använda sig av seriösa verktyg, då det finns väldigt många oseriösa på marknaden. Med seriösa 

menar hon att företagen bör vara kunniga inom psykometri och kunna garantera validitet och 

reliabilitet.  

 

Anpassning 

Skyrise City är inte framtaget just för EVRY, utan är ett standardspel. Anna berättar dock att 

Arctic Shores arbetar mycket med gränssnitt och att just Skyrise Citys gränssnitt är riktat mot 

en målgrupp under 30 år. Spelet är alltså lämpat för rekrytering av yngre, nyexaminerade 
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studenter. Hon poängterar även att denna typ av inriktning mot målgrupp inte är något som är 

möjligt på samma sätt med hjälp av traditionella tester. 

 

Framtiden 

EVRY är idag nordisk återförsäljare till Arctic Shores. Anna säger att eftersom EVRY är ett 

techbolag och vill verka i teknologins framkant, är detta en typ av tjänst som de vill kunna 

leverera till sina kunder. Men för att detta ska kunna ske framgångsrikt så måste även EVRYs 

interna processer, och framför allt rekryteringen, också kunna återspegla detta. Denna typ av 

tjänst riktar sig åt alla typer av företag som kan komma att behöva rekrytera mycket volym och 

som har svårt att hitta folk. 

5.3 Intervju 3: Emma Irigoyen, HR Generalist på EVRY 

Bakgrund 

Emma Irigoyen är personalvetare och har sedan fyra år tillbaka arbetat med rekrytering. Idag 

är hon sedan tre år tillbaka HR generalist på EVRY, där hon arbetar med HR-administration 

och arbetsrättsliga frågor. Hon är även med och stöttar i de större rekryteringsprocesserna för 

EVRYs trainee- och graduate program. 

 

Fördelar / Rekryteringsprocessen 

Rekryteringsprocessen för trainee- och graduate programmet är lång. Processen från 

annonsering av tjänsten till skrivning av anställningsavtal tar mellan tre till fyra månader. 

Rekryteringen för trainee- och graduate programmet har som mål att totalt anställa 200 personer 

i Norge och Sverige per år. För att processen ska bli så likvärdig som möjligt och alla ska ha 

samma villkor är spelifiering ett bra verktyg menar Emma, som säger att “Skyrise City ger en 

rättvis bedömning av kandidaterna” (Emma Irigoyen, 2019). 

 

Att använda programvara är ett bra och säkert alternativ för rekryteraren. Resultaten levereras 

i knät och därmed underlättas grundurvalet. I första steget i rekryteringsprocessen får alla som 

har sökt till EVRYs trainee- och graduate program en länk skickad till sig med instruktioner att 

genomföra spelet Skyrise City.  

 

Att börja brett och att inte se till kandidatens bakgrund i ett första steg är en förbestämd strategi, 

säger Emma. Att alla får en inbjudan till spelet från början ger ett bra första intryck. Skyrise 

City samlar in data medan kandidaterna spelar, för att sedan jämföra dessa datapunkter mot en 

normgrupp. Det första urvalet sker via en cut off-gräns. Alla kandidater som presterar över 

gränsen går vidare till nästa steg - alla kandidater har samma förutsättningar att gå vidare i 

processen.  

 

Nästa steg i rekryteringsprocessen är en introduktionsvideo av kandidaten. Att gå igenom video 

för video är ett mycket tidskrävande moment, därför är det bra att ha gjort ett tidigt urval. Att 

se till bakgrund och utbildning är relevant, men Emma säger att de som kommit vidare till det 

andra steget oftast har rätt utbildningsbakgrund. Skyrise City bidrar till att kvaliteten på 
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kandidaterna redan ligger på en hög nivå i och med den höga cut off-gränsen, vilket innebär att 

videorna har en hög standard. 

 

EVRY använder sig av kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att man sätter upp 

kompetenser som den nya kravprofilen ska matcha med. Under tredje steget, assessment day, 

och fjärde steget, intervjuer, ställs alla frågor utifrån dessa kompetenser. Alla frågor som ställs 

ska då kunna bekräfta om personen i fråga besitter kompetensen eller ej. Istället för att mäta 

kandidaterna mot varandra mäter EVRY hur kandidaten presterar i respektive kompetens. Detta 

leder till en icke-diskriminerande, jämställd rekrytering där fokus läggs på vilken kompetens 

kandidaten faktiskt har.  

 

Ansökningarna för trainee- och graduate programmet har ökat för varje rekryteringsperiod. 

Emma säger att det är svårt att koppla ökningen specifikt till Skyrise City. EVRY arbetar 

ständigt med att utveckla rekryteringsprocessen, men även med deras arbetsgivarvarumärke, 

samt att synas på arbetsmarknadsdagar, studentmässor och universitet.  

 

Skillnader 

Emma tror att det inte är någon större skillnad på hur Skyrise City presterar jämfört med 

traditionella tester, förutom att Skyrise City samlar in fler datapunkter. De flesta IT-företag 

använder sig av likartade traditionella tester, vilket kan vara avskräckande och enformigt. 

Spelifiering fungerar som ett roligare tillvägagångssätt. Det skapar nyfikenhet och motivation 

hos kandidaterna. Feedbacken som EVRY har fått från kandidater som gått vidare i processen 

är exempelvis att spelet är “kul” och “annorlunda”. Emma ser även att spelet kan motivera och 

trigga de som ska utföra testerna. 

 

När det kommer till kostnad är rekrytering dyrt. Det spelifierade testerna är dyra, men Emma 

kan inte uttala sig om den exakta summan utan säger: “Det är dyrt, jag vet inte exakt hur dyrt. 

Rekrytering generellt är dyrt, man räknar på en halv miljon per tillsättning, men jag tror att i 

längden så gynnar det sig.” (Emma Irigoyen, 2019) 

 

Vid användning av de mer traditionella rekryteringsverktygen behöver man ha en 

återkopplingsdel, där man återkopplar till kandidaten och berättar hur denne har presterat. De 

mer traditionella testerna, exempelvis kunskapstester eller personlighetstester, brukar användas 

senare i rekryteringsprocessen efter urvalet redan är gjort. Att ge återkoppling är tidskrävande, 

speciellt när det kommer till stora rekryteringar. Till skillnad från de mer traditionella testerna 

kan Skyrise City användas i början av rekryteringsprocessen, då spelet direkt skickar ut 

feedback efter ett avslutat test. Detta är gör att man kan använda spelet tidigt för urval, utan att 

lägga flera timmar på återkoppling, om det ens är möjligt. 

 

Nackdelar 

En av de svagheter som finns med en spelifierad rekryteringsprocess är att spel främst lockar 

den yngre målgruppen. Emma säger att: “Den äldre målgruppen blir eventuellt mer skeptisk, 

“nej jag spelar inte spel”. Det attraherar den yngre målgruppen och därför använder vi detta för 
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just trainee- och graduate programet. Jag tror att det är där det är mest relevant.” (Emma 

Irigoyen, 2019) 

 

Framtiden 

Emma tror att spelifiering inom rekrytering är här för att stanna - området utvecklas hela tiden. 

Vi kan få komma att se allt ifrån VR-filmer som visar olika scenarion hur det är att arbeta på 

företaget, till botar som ställer intervjufrågor till kandidaterna. EVRYs marknadsavdelning 

arbetar med inspelandet av en VR-film om hur det är att arbeta på företaget.  

 

Hon avslutar med att det handlar om den objektiva synen och att rekrytering ska vara rättvis för 

kandidaten. Man ska se till kandidatens kompetens och inte till personen. 
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6. Analys 

I detta stycke analyserar vi tillämpningen av Skyrise City på EVRYs rekryteringsprocess utifrån 

de fem traditionella rekryterings momenten presenterade i avsnitt 2.2.1 Traditionell 

rekrytering. Vi analyserar även vad Skyrise City medför i rekryteringsprocessen utifrån de 

teoretiska begreppen i avsnitt 2. Teori. 

 

Enligt Knocke et al. (2003) består den traditionella rekryteringsprocessen av fem moment som 

oftast följer en viss ordning. I och med EVRYs användande av Skyrise City skiljer sig denna 

ordning av moment i rekryteringsprocessen för deras trainee- och graduate program. Ordningen 

vi har identifierat hos EVRY, efter vår intervju med Anna Gulliksen, följer strukturen: 

annonsering, värdering, sortering, värdering, rangordning och beslut. EVRY inför alltså 

värderingsmomentet vid ytterligare ett tillfälle. 

 

Annonsering  

Game-based assessments, som Skyrise City, har inte som huvudsyfte att bidra till bättre 

annonsering. Däremot används games, som beskrivs i avsnitt 2.1.1.1 Spelifiering inom 

rekrytering, för att marknadsföra företag och informera kandidater om tillgängliga tjänster. 

Emma Irigoyen berättar att EVRY utvecklar en VR-film där man som kandidat ska kunna gå 

runt på företaget och uppleva en dag hos EVRY. Denna VR-film är ett typ av game, och 

utvecklas i marknadsföringssyfte för att locka kandidater och ge dem en bild av hur EVRY är 

som arbetsplats.  

 

När det gäller behovsanalysen eller befattningbeskrivningen ser vi ingen koppling till 

spelifiering som stöd. Det har däremot en påverkan på framtagandet av kravprofilen. Den 

kravprofil som tas fram av EVRY används som riktlinje för de egenskaper som Skyrise City 

ska identifiera. Liam Close säger att deras game-based assessments mäter mer arbetsspecifika 

egenskaper jämfört med traditionella tester. Om detta är fallet bör möjligheten finnas för 

framtagandet av mer specifika kravprofiler, och därav öka förutsättningarna för bättre 

matchningar på kandidater mot dessa kravprofiler. 

 

Enligt Anna Gulliksen finns det en positiv korrelation mellan användandet av Skyrise City och 

EVRYs arbetsgivarvarumärke. Både Anna Gulliksen och Liam Close berättar att företag är 

alltmer måna om kandidatupplevelsen och strävar efter att vara attraktiva på arbetsmarknaden. 

EVRY är ett av nordens ledande IT-företag och vill avspegla detta i sin rekryteringsprocess. 

Genom att ligga i framkant och använda sig av nya digitaliserade rekryteringsverktyg, på ett 

rättvist och jämställt sätt, stärker man sitt arbetsgivarvarumärke och blir en attraktivare 

arbetsgivare. Arctic Shores (2019) menar att game-based assessments är bättre än traditionella 

tester, men det är inget som EVRY kan uttala sig om. Enligt Anna Gulliksen använder sig 

EVRY av Skyrise City främst i syfte att stärka deras arbetsgivarvarumärke och verka attraktiv 

som arbetsgivare i en hårt konkurrensdrabbad bransch. 

 

Liam Close berättar att Skyrise City ger möjlighet för företag att varumärkesanpassa testmiljön 

som kandidaterna genomgår, och på så sätt göra en koppling till företaget. Anna Gulliksen 
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nämner att om kandidaterna upplever det spelifierade rekryteringsverktyget som positiv 

kommer även deras syn på företaget blir mer positiv, alltså stärks företagets 

arbetsgivarvarumärke. Traditionella tester ger inte samma möjligheter när det kommer till att 

göra direkta kopplingar till företaget som kandidaten genomför testet åt. Risken finns dock att 

kandidaten upplever testet negativt och därför får en negativ uppfattning av företaget. Enligt 

Liam Close finns det dock forskning som visar på många föredrar en game-based assessment 

över traditionella tester. Detta kan även stärkas med att både Anna Gulliksen och Emma 

Irigoyen menar att Skyrise City har en hög acceptans bland deras kandidater. 

 

Sortering och värdering 

EVRY utför värdering både före och efter sorteringsmomentet. Värdering innebär traditionellt 

sett att arbetsgivaren, efter att ha sorterat ut de relevanta kandidaterna, låter de återstående 

kandidaterna genomgå olika tester. Detta görs för att utvärdera om kandidaten kommer passa 

tjänsten och företaget (Knocke et al., 2003). I rekryteringsprocessen för EVRYs trainee- och 

graduate program värderas kandidaterna, med hjälp av Skyrise City, redan innan 

sorteringsmomentet. Detta effektiviserar processen för att hitta och gallra ut relevanta 

kandidater för vidare bedömning. Skyrise City medför även att värderingsmomentet blir mer 

objektivt och jämställt, då man som ett första steg bortser från människan bakom testet, utan 

endast ser till dess lämplighet för kravprofilen. EVRY utför fortfarande värdering efter 

sorteringsmomentet i form av en assessmentsdag, där kandidaten får genomgå olika tester och 

intervjuer. EVRY har således valt att använda game-based assessments som ett komplement till 

de traditionella verktygen, intervjuer och arbetspsykologiska tester.  

 

Sortering brukar traditionellt sett innebära att arbetsgivaren som ett första steg i 

rekryteringsprocessen genomför en CV-granskning, med syfte att identifiera relevanta 

kandidater. EVRY har valt att inte se till CV:t som ett första steg utan ser till det senare i 

rekryteringsprocessen. Att inte se till CV:n kan tänkas resultera i att flera kandidater med 

otillbörlig bakgrund går vidare i rekryteringsprocessen. Anna Gulliksen menar att detta inte är 

fallet hos EVRY, då de kandidater som tar sig över Skyrise Citys cut off-gräns samt 

videointervjun nästan alltid har ett relevant CV för tjänsten. Vad det beror på kan inte fastställas 

utifrån studien men Arctic Shores (2019) hävdar att Skyrise City presterar bättre än traditionella 

tester när det kommer till att hitta arbetsspecifika egenskaper. Detta kan eventuellt bidra till 

bättre urval av kandidater hos EVRY. 

 

Både Anna Gulliksen och Emma Irigoyen menar att användandet av Skyrise City som ett första 

steg i rekryteringprocessen blir mer tidseffektivt. De slipper att manuellt gå igenom tusentals 

ansökningar, utan endast de som faktiskt har relevanta egenskaper utifrån kravprofilen. Som 

rekryterare slipper man även genomgå utbildningar och licensieringar för 

rekryteringsverktyget, som ofta är förekommande inom traditionella verktyg.  

 

Kostnadsmässigt är Skyrise City dyrt. Man undgår dock kostnader som just utbildning och 

licensiering och kan därför löna sig i längden. Ur dessa aspekter kan spelifierade 

rekryteringsverktyg som Skyrise City vara både tidseffektiva och kostnadsbesparande. Landers 

(2014) menar att mindre företag inte gynnas på samma sätt av att skapa helt nya spelifierade 
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rekryteringsverktyg. Mindre företag kan istället använda sig av gamified assessments, som 

innebär att man implementerar enskilda spelelement i traditionella tester. Game-based 

assessments är alltså mer gynnsamt för större företag, vilket även Anna Gulliksen stödjer, då 

hon säger att denna typ av rekryteringsverktyg lämpar sig bra vid rekrytering av stora volymer. 

 

Valet av rekryteringsverktyg spelar även roll när det kommer till ansiktsvaliditet. Enligt Anna 

Gulliksen och Emma Irigoyen visar Skyrise City på en acceptans hos användarna och en positiv 

inställning gentemot spelifiering inom rekryteringsprocessen för deras trainee- och graduate 

program. En anledning till detta kan vara att spelet anses jämställt och trovärdigt. Det kan även 

bero på att majoriteten av EVRYs kandidater är under 30 år, och tillhör “den nya generationen”. 

Tanken är att denna generation är mer trolig att ha haft kontakt med spelelement sedan tidigare, 

och är därmed även mer positivt inställda till denna typ av rekryteringsverktyg (Bauer et al., 

2006).  

 

Det är även svårare att fuska sig till ett bra resultat i Skyrise City, jämfört med att medvetet 

eller omedvetet uppskatta sina förmågor i ett traditionellt självskattningstest (Aon, 2018; Close, 

2019). Om man som kandidat upplever det enkelt att förvränga resultatet i ett test, menar vi att 

testet kan upplevas som oseriöst, och därmed bidra till en sämre kandidatupplevelse 

(Armstrong, Collmus & Landers, 2016).  

 

För att ett rekryteringsverktyg ska anses som giltigt och tillförlitligt ska det ha god validitet och 

reliabilitet. För att ett test ska betraktas som tillförlitligt ska det ha en reliabilitetskoefficient på 

lägst 0,70. Skyrise City har en reliabilitetkoffecient på 0,72, vilket innebär att Skyrise City går 

att betrakta som tillförlitligt.  

 

För att test ska anses vara giltigt, alltså att ett test mäter det som de är avsett för att mäta, ska 

testet lägst ha en validitetskoffecient mellan 0,20 till 0,40. Skyrise City mäter validitet på flera 

olika sätt och dessa olika validitetsmått ligger utanför denna studies omfång. De resultatet som 

Liam Close försåg oss med har en validitetskoefficient mellan 0,38 - 0,50, vilket innebär att 

Skyrise City kan anses vara ett berättigat rekryteringsverktyg.  

 

Det som främst utmärker game-based assessments från traditionella tester och 

rekryteringsverktyg är faktumet att det mäter vad du gör, snarare än vad du själv säger. Detta 

är något som alla våra respondenter har poängterat och vi tror är det starkaste argumentet för 

att använda sig av game-based assessments. Även om det inte idag är fullt bevisat att game-

based assessments producerar bättre testresultat än traditionella tester, så bygger de på samma 

principer och producerar ett tillräckligt giltigt och tillförlitligt resultat. Både Anna Gulliksen, 

Banfield och Wilkerson (2014) samt Meister (2015) menar att spelifiering går att koppla till 

ökade kandidatansökningar och EVRY har sett ökade resultat på kandidatansökningar som de 

värderat med hjälp av Skyrise City. Detta menar vi är bevis på att det fungerar som det är tänkt 

att göra.  
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Rangordning och beslut 

Skyrise City har ingen direkt koppling till rangordnings- eller beslutsmomenten. Anna 

Gulliksen och Emma Irigoyen nämnde dock att alla kandidater som kom till EVRYs assessment 

dag var anställningsbara ur ett HR-perspektiv. Man ödslade därför ingen tid på att genomföra 

intervjuer med personer som inte mötte kravprofilen. Detta går givetvis att uppnå med andra 

rekryteringsverktyg än just game-based assessments också, men det kan indikera på att Skyrise 

City är ett stöd för beslutsfattande inom rekyetringsprocessen. 
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7. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande stycke dras slutsatser från studiens resultat i analysen. Vidare kommer vi att 

diskutera vårt kunskapsbidrag och ge förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur spelifiering används inom rekrytering i stora IT-

företag samt ta reda på vad de spelifierade rekryteringsverktygen medförde. Studien ämnade att 

besvara följande två forskningsfrågor: 

 

1. Hur används spelifiering inom rekryteringsprocesser i stora IT-företag? 

 

Vi har identifierat tre användningsområden för spelifiering inom rekrytering. Dessa 

användningsområden är: 

 

Game 

Exempelvis VR-filmer, är mer kopplat till annonsering och marknadsföring. Games har på så 

sätt ingen direkt koppling till själva rekryteringen men är en viktig del i rekryteringsprocessen. 

Det kan användas som ett hjälpmedel för att få kandidater intresserade av företaget och leda till 

ansökandet av en tjänst.  

 

Gamified assessments 

Exempelvis spelifierade begåvningstester, är vetenskapligt grundade psykometriska tester som 

genom införandet av enklare spelelement gjorts mer tilltalande för kandidater. Dessa typer av 

verktyg används för att värdera kandidater genom beprövade psykometriska tester, vilket gör 

det till ett användbart verktyg främst för arbetsgivare. 

 

Game-based assessments 

Exempelvis Skyrise City, är spelifierade tester som används i syfte att värdera kandidaten 

utifrån hur de agerar på spelets utmaningar. Det är tänkt att vara ett roligare och mer 

engagerande sätt att värdera kandidater i en rekryteringsprocess och bedömer kandidaten på 

vad de gör, snarare än vad de själv säger. 

 

I vårt fall används alla dessa tre spelifierade rekryteringsverktyg som komplement till de 

traditionella rekryteringsverktygen. Den största bakomliggande faktorn för detta användande är 

att få EVRY att sticka ut ur mängden och verka som en attraktiv arbetsgivare, och på sätt stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke. 

 

2. Vad medför spelifiering till rekryteringsprocessen när det kommer till 

arbetsgivarvarumärket, kostnad, validitet och reliabilitet? 

 

Genom att studera de teoretiska begreppen har vi kommit fram till ett antal konsekvenser som 

spelifiering medför till en rekryteringsprocess.  
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Arbetsgivarvarumärke 

Företag bryr sig alltmer om kandidatupplevelsen när det kommer till deras 

rekryteringsprocesser. För att få kandidaterna att välja just dem är det viktigt att de framstår 

som en attraktiv arbetsgivare. Här har spelifiering visat sig ha en god påverkan på ett företags 

arbetsgivarvarumärke.  

 

Kostnad 

Kostnadsmässigt kan spelifiering löna sig i längden. Game-based assessments kräver ingen 

utbildning eller licensiering av rekryteraren, vilket traditionella tester ofta gör. Initialt kan 

game-based assessments innebära stora kostnader och lämpar sig därför bättre till större företag 

och rekrytering av stora volymer. Däremot behöver det inte vara dyrt med en inkremell ökning 

av spelifierade element på ett redan existerande test och kan därmed lämpa sig bra även för 

mindre företag. 

 

Validitet 

Det som utmärker game-based assessments från traditionella tester är att de mäter vad du gör 

snarare än vad du säger. I dagsläget finns det forskning som visar att game-based assessments 

tenderar att mäta fler jobbspecifika egenskaper, men ytterligare forskning behövs för att styrka 

den tesen. Arctic Shores menar att game-based assessments eventuellt kan ge bättre resultat än 

traditionella tester, men denna studie menar att forskningen i dagsläget inte är tillräcklig för att 

säkerställa detta. 

 

Reliabilitet 

Game-based assessmentverktyget Skyrise City är vetenskapligt grundat och har enligt Arctic 

Shores en god reliabilitet. Därav kan användning av verktyget anses vara lika tillförlitligt som 

ett mer traditionellt rekryteringsverktyg. 

 

Ytterligare konsekvenser som framkom under granskningen av ovanstående begrepp var 

följande: 

 

Ökat antal kandidatansökningar 

Utifrån vårt fall kan vi se att användandet av spelifiering inom en rekryteringsprocess har en 

positiv påverkan på EVRYs arbetsgivarvarumärke. De har sett god acceptans hos de kandidater 

som genomfört Skyrise City och kandidatansökningarna till deras trainee- och graduate 

program har ständigt ökat sedan införandet av Skyrise City. Detta behöver inte endast bero på 

användandet av Skyrise City, utan kan vara en konsekvens av hur man allmänt arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke. 

 

Engagemang 

Spelifierade rekryteringsverktyg är tänkt att var roligare och mer engagerande än traditionella 

rekryteringsverktyg. Kandidater genomgår ofta ett flertal olika rekryteringsprocesser och gör 

olika tester åt olika företag. Game-based assessments kan här framstå som något annorlunda 

och få företaget i fråga att sticka ut ur mängden. 
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Tidseffektivitet 

Game-based assessments frigör mer tid för rekryteraren. Endast de kandidater som når över den 

förbestämda cut off-gränsen behövs hanteras manuellt av rekryteraren. Detta medför att 

rekryterarens tid inte ödslas på kandidater som inte är lämpliga för tjänsten i fråga. Rekryteraren 

slipper även att genomgå utbildning och licensiering för testverktyget vilket är tidsbesparande. 

 

Objektivitet 

Då man initialt inte ser till personen bakom ansökan är game-based assessments ett mer 

objektivt och rättvist rekryteringsverktyg jämfört med exempelvis CV-granskning. Game-based 

assessment bör dock användas som ett komplement till andra rekryteringsverktyg, som 

exempelvis intervjuer.  

 

Fusk 

Jämfört med traditionella självskattningstester eller begåvningstester kan det med game-based 

assessments vara svårare att fuska sig till ett bra resultat. Visserligen går det inte att kontrollera 

att det verkligen är personen i fråga som utfört spelet, likt traditionella tester. Det är dock inte 

möjligt att på samma sätt förstå vad för typ av interaktion som är bra i testet, och därefter 

anpassa sitt agerande för att öka sina chanser att bli anställd. 

 

Kundanpassning 

Spelifierade rekryteringsverktyg öppnar nya möjligheter för kundanpassning, dels i form av 

grafiska anpassningar för kundens varumärke, utformande av gränssnitt, men även möjligheten 

till viss anpassning av verktyget efter given kravprofil. Genom hur Skyrise Citys gränssnitt är 

utformat lämpar det sig bättre för en yngre målgrupp. Denna typ av anpassning är inte är möjligt 

på samma sätt med traditionella tester. 

 

Datapunkter 

I vårt fall samlar game-based assessments in upp till 12 000 datapunkter som kan bidra till bättre 

matchning för tjänsten utifrån kravprofilen. Denna direkta koppling till kravprofilen kan inte 

traditionella tester göra. 

7.2 Diskussion och vidare forskning 

Under arbetets gång har vi i största mån försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till studien. 

Detta är viktigt att poängtera då vi menar att alla studiens respondenter på ett eller annat sätt 

vill att deras företag ska återspeglas på ett positivt sätt. Detta är väldigt tydligt då 

respondenterna på EVRY talar mycket om vikten av att ha ett gott arbetsgivarvarumärke. 

Genom att porträttera EVRYs rekryteringsprocess som något positivt så bidrar vi eventuellt 

med att stärka deras arbetsgivarvarumärke. I Arctic Shores fall är företaget relativt nytt. Liam 

Close poängterar att tiden till att dokumentera forskning inte räcker till, och därför är det 

gynnsamt för dem att vi utför en studie på deras programvara som resulterar i positiva slutsatser. 

I och med detta har vi varit kritiska i våra slutsatser när det kommer till vad spelifiering kan 

medföra i en rekryteringsprocess. Rekryteringsprocesser är omfattande och många aspekter 
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spelar in. Det är inte bara de valda rekryteringsverktygen som bestämmer utfallet av det 

slutgiltiga resultatet. 

 

En eventuell begränsning för studiens resultat har varit urvalet. Ett större antal respondenter 

hade varit önskvärt för ökad tillförlitlighet. Alternativa tillvägagångssätt hade även kunna vara 

att utföra studien ur kandidaternas perspektiv. Detta för att undersöka om acceptansen är så pass 

god som företagen menar att den är. Om företagen endast frågar dem som de anställer hur de 

upplevde deras rekryteringsprocess, menar vi att deras svar eventuellt kan präglas av faktumet 

att dem fick tjänsten. Det hade därför varit intressant att både undersöka acceptansen hos dem 

som fick tjänsten, men även dem som inte fick den. Det hade även varit intressant att realisera 

en liknande fallstudie på ett annat företag än EVRY och se om de upplever samma resultat av 

de spelifierade rekryteringsverktygen.  

 

Studiens generaliserbarhet till större IT-företag grundar sig på att dessa troligtvis har liknande 

rekryteringsprocesser. Större företag har en större volym av kandidater att hantera när det 

kommer till rekryteringen, både sett till antal kandidater som ska anställas men även antalet 

kandidater som söker sig till företaget. Med detta menar vi att EVRYs rekryteringsprocess är 

generaliserbar till andra IT-företag inom samma storlek, då en viktigt del av deras 

rekryteringsprocess är att snabbt kunna sålla ut relevanta kandidater till ett hanterligt antal. 

Detta då man varken har tid eller resurser för att kunna gå igenom flera tusentals ansökningar 

manuellt. Även om studien inriktar sig på rekrytering inom IT-företag har vi inte hittat något 

som tyder på att spelifierade rekryteringsverktyg endast kan tillämpas i IT-branschen, och ser 

därför att resultatet är generaliserbart även när det kommer till andra branscher. Detta är även 

något som Anna Gulliksen berättar i intervjun. Acceptans av ett rekryteringsverktyg är viktigt 

och det kommer alltid finnas kandidater som inte anser att game-based assessments är lämpligt 

för en rekryteringsprocess, speciellt om de saknar tidigare erfarenhet av spelanvändning. Man 

bör därför även ha i åtanke vilken målgrupp man riktar sig till så att rekryteringen inte uppfattas 

som oseriös eller orättvis.  

 

Med detta menar vi att denna studie kan vara en bra grund för rekryterare på olika större företag 

och agera som riktlinje för vad spelifierade rekryteringsverktyg kan bidra med inom deras 

rekryteringsprocesser. Utvecklingen av spelifiering inom rekryteringsprocesser är i ett tidigt 

skede och aktörerna på marknaden har än så länge bara skrapat ytan av vad som är möjligt. Vi 

kan därmed räkna med stor utveckling och nya användningsområden för spelifiering i 

framtiden. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Intervjumall Arctic Shores 

Bakgrund 

(Name) could you start by briefly introducing yourself 

• Your role at Arctic Shores 

• Numbers of years in the business 

• Background/education 

 

Rekrytering 

• What would you say is the purpose of using a game-based assessment tool in a 

recruitment process? 

• What psychometric aspects does Skyrise City involve and how? 

• Same as the traditional psychometrics tests? 

• How does Skyrise City perform compared to more traditional recruitment tests 

• How do you measure validity and how accurate are your games?  

• (That the test measures the factors that its supposed to do)  

• How high is the Reliability?  

• (That the test should give the same result repeatedly no matter who taken the 

test) 

• Cost plays a major role in recruitment, how does a gamified recruitment tool compare 

cost wise to the traditional recruitment tools 

Spelifiering 

• Gamification literature talks alot about using game mechanics, aesthetics and game 

thinking to engage people and motivate action. How did arctic shores go about 

designing the different levels for skyrise city? Did you consider these factors? 

• Are all your games standardized, or do you customize them towards your clients 

needs? 

• Can you see any disadvantages with the usages of a gamified recruitment? 

• What could be a good solution 

• Do you think of gamified recruitment tools as a complement or a possible replacement 

for the traditional recruitment tools/tests? 

Kompletterande 

• What can you tell us about the future of game based assessments? 

• We have read that people with dyslexia can experience benefits through Skyrise City? 

• Is there anything of importance that we haven't spoken about when it comes to game-

based assessments? 
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9.2 Bilaga 2 Intervjumall EVRY 

Bakgrund 

(Namn) skulle du kunna berätta kort om dig själv 

• Din roll på EVRY 

• Antal år inom branschen 

• Utbildning/ bakgrund 

Rekrytering: 

• Vi har förstått att ni har ett graduateprogram och ett traineeprogram. 

• Kan du övergripande beskriva EVRYs rekryteringsprocess inom dessa 

program? 

• Använder ni er av andra rekryteringsprocesser för andra tjänster? 

• Kan du beskriva generellt hur dessa ser ut? 

• Vad är EVRYs syfte med att använda sig av spelifiering i rekryteringsprocesser?  

• Hur då? Kan du ge ett exempel. 

• Skiljer sig antalet sökande? Skiljer sig antalet anställda? Skiljer sig 

kompetensen på kandidaterna? 

• Vilka skulle du säga är de mest påtagliga skillnaderna mellan en spelifierad 

rekrytering och en traditionell rekrytering? 

Speliering 

• Om vi ser till själva spelet Arctic Shore, vad är syftet med spelet? 

• Är det samma som de traditionella arbetspsykologiska testerna? 

• Vilka aspekter hanterar spelen och på vilket sätt?  

• Logisk förmåga, problemlösningsförmåga, personlighet, motivation, social 

förmåga & språkkunskap? 

• Hur presenterar Skyrise City gentemot de traditionella testerna? 

• Hur väl testerna klarar av att läsa av aspekterna ovan 

• Hur ställer sig spelifiering rent kostnadsmässigt gentemot traditionell rekrytering? 

• Kan du se några nackdelar med att använda sig av en spelifierad rekrytering? 

• Vad skulle kunna vara en bra lösning på detta problem? 

Kompletterande 

• Blir spelifiering snabbt irrelevant då tekniken och EVRY som företag ständigt 

utvecklas? 

• Hur ser ni på det faktum att man kanske inte kan mäta alla egenskaper med ett spel?  

  

• Ni kollar inte på CV:n förens efter spelen, riskerar ni inte att tappa duktiga kandidater? 

• Ser du spelifiering som ett komplement eller ersättning till de traditionella 

rekryteringsverktygen  

• Eftersom ni är ett tech-bolag, ser ni eventuella möjligheter att sälja denna typ av 

rekrytering som en tjänst? 

• Är det endast inom vissa branscher (IT) denna typen av rekrytering är relevant? 

 


