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Abstrakt 

Gamification (spelifiering på svenska) är ett ämne i akademiska studier som ökar i popularitet 

och denna studie tar vid efter Treiblmaiers, Putzs och Lowrys (2018) upptäckter om förslag på 

forskningsagenda inom ämnet. En litteraturstudie utfördes i syfte att besvara 

forskningsfrågan ”Vilka resultat och slutsatser om spelifierings påverkan på spelares känsla 

av nöje och kul har presenterats i forskningspublikationer?”, som utfördes genom en sökning i 

världens största databas av forskningspublikationer. Sökträffarna filtrerades och analyserades 

för att identifiera dess upptäcker som sedan sammanfattades. Resultaten visar exempelvis att 

spelifiering gynnar känslor av nöje och kul, att spelifiering som erbjuder nöje och kul har 

påverkan på andra saker och individer som inte alltid är positiva. Det upptäcktes även studier 

som fokuserar på hur de individuella komponenterna som bildar spelifiering påverkar känslor 

av nöje och kul. Vidare forskning bör exempelvis fokusera på dessa komponenter då inte alla 

studier är överens om resultaten. 

 

Nyckelord: Gamification, Spelifiering, Nöje och Kul, Underhållning, Serious Games 
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Abstract 

Gamification is a subject in academical research that is increasing in popularity. This study 

follows Treiblmaier’s, Putz’s and Lowry’s (2018) proposed research agenda on gamification. 

A literature study was made in an attempt to answer the research question “What results and 

conclusions about gamification’s influence on enjoyment and fun have been presented in 

research publications?”. A search for literature was conducted in the world's largest database 

of research publications. The search results were filtered and analyzed to identify its findings, 

which was then summarized. The results show, for example, that gamification benefits 

emotions of enjoyment and fun, that gamification that offer those feelings have an impact on 

other things and individuals that may not always be positive. Many studies focuses on the 

individual components that form gamification and how they affect feelings of enjoyment and 

fun. Further research should for example focus on these components, since not all studies 

agree on their influence. 

 

Keywords: Gamification, Enjoyment, Influence, Pleasure, Fun, Serious Games  
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1. Inledning 

Speldesign och de upplevelser de bringar skapar karaktärstypiskt inre motiverande beteende 

hos människor som spelar spelen (Koivisto & Hamari, 2019, p. 191). Detta har anammats i 

syfte att bringa spelens förmågor till andra områden för att till exempel öka motivation eller 

underhållning, och denna företeelse kallas gamification som översätts till spelifiering på 

svenska. Akademiska studier om spelifiering ökar i popularitet (Hamari, et al., 2014, p. 3025), 

men det har funnits en efterfrågan bland forskare om studier som strukturerar domänen 

spelifiering (Treiblmaier, et al., 2018, p. 131) och därför utförde Treiblmaier, Putz och Lowry 

(2018) en studie i syfte att definiera begreppet spelifiering och ta fram en teoribaserad 

forskningsagenda. De upptäckte bland annat att vidare forskning bör utföras om 

spelifieringens påverkan på nöje och kul. Forskning visar även att det finns svårigheter med 

att införa spelifiering för att gynna nöje och kul (Fitz-Walter, et al., 2017; Fitz-Walter, et al., 

2011, p. 125). Detta ledde till denna studie som efter en undersökning blev uppmärksam på att 

publikationer om spelifiering och dess påverkan på nöje och kul finns att tillgå, men de är från 

många infallsvinklar och fokusområden. Därför togs beslut om att utföra en litteraturstudie i 

syfte att samla de upptäckter som gjorts i forskningspublikationer om spelifieringens påverkan 

på känslor av nöje och kul. På så sätt tar denna studie vid efter Treiblmaiers, Putzs och 

Lowrys (2018) uppmaningar och försöker besvara frågan ”Vilka resultat och slutsatser om 

spelifierings påverkan på spelares känsla av nöje och kul har presenterats i 

forskningspublikationer?”. 

En sökning efter publikationer om spelifiering och dess påverkan på känslor av nöje och kul 

gjordes i världens största (Elsevier, 2019) databas av referentgranskade 

forskningspublikationer: Scopus, med deras sökverktyg Scopus Preview. Sökningen 

resulterade i 231 sökträffar som efter en filtreringsprocess blev 117 publikationer vars 

upptäckter analyserades och dokumenterades. Upptäckterna blev konverterade till 

sammanfattande kategorier som publikationerna sedan placerades inom.  

Resultaten i denna studie visade en allmän överenskommelse om att spelifiering gynnar 

känslor av nöje och kul där det appliceras, att spelifiering kan skapa negativa konsekvenser, 

och att spelifiering som påverkar känslor av nöje och kul även påverkar upplevd 

användarvänlighet, inköpsbeslut och motivation att utföra arbetsuppgifter. Många studier har 

fokuserat på hur de olika spelelementen som används vid spelifiering påverkar känslor av nöje 

och kul. Exempelvis har tid en negativ påverkan på dessa känslor, medan virtuella troféer har 

en positiv påverkan. Dock råder konflikter mellan hur mycket de olika spelelementen 

påverkar känslor av nöje och kul, därför rekommenderar denna studie att kommande studier 

undersöker spelelementen närmare. Vidare studier bör också utforska hur spelifiering som 

erbjuder nöje och kul påverkar saker och individer. Det rekommenderas även att vidare 

litteraturstudier utförs för att verifiera resultaten i denna studie. 

Termerna Nöje och Kul är förekommer ofta i denna studie, men dess innebörd kan uppfattas 

abstrakt och således tolkas på olika sätt. Det är därför viktigt att beskriva dess innebörd. 

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar termen Nöje enligt följande: "Verksamhet som ger 

(ytligare eller tillfälligare) lustkänsla genom aktiv handling el. passivare mottagande", samt 

termen Kul enligt följande: "Som ger (tillfällig) förnöjelse om person el. händelse".  

Csikszentmihalyi (1985) refererar till nöje med termen flow och beskriver hur det är en 

upplevelse av djup koncentration på ett begränsat antal stimulanser som anses relevanta av 

personen som upplever den. Koncentrationen leder till inlevelse i aktiviteten som ger 

personen förändrad tidsuppfattning eller minskad självmedvetenhet och kan även leda till ett 

sinnestillstånd av personlig överlägsenhet.  
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Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) föreslår i sin studie ett ramverk för att bättre förstå och 

studera spel och dess design. De förklarar att innebörden av termen Kul kan förtydligas 

genom att dela upp den i olika typer av upplevelser. De ger sedan åtta exempel på dessa: 

• Sensation 

• Fantasi 

• Narrativ 

• Utmaning 

• Gemenskap 

• Upptäckande 

• Uttryck 

• Underkastelse

Generellt definieras alltså de båda termerna som positiva resultat av handlingar eller 

aktiviteter. Dessa definitioner är vad denna studie refererar till när termerna Nöje och Kul 

förekommer.  
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2. Bakgrund 

Digitala spel har funnits sedan 1950-talet (Tavinor, 2009, p. 26) och de designas för att 

spelaren ska uppleva till exempel utmaningar, inlevelser eller känslor av skicklighet och 

gemenskap (Houtar & Hamari, 2017, pp. 22-23), vilket är karaktärtypsikt för inre 

motiverande beteende hos människor (Koivisto & Hamari, 2019, p. 191). Shen och Williams 

(2011, p. 133) publicerade en undersökning om antal timmar spelare spenderade i det massiva 

online-spelet EverQuest II där över 5000 spelare av EverQuest II blev frågade hur mycket tid 

i veckan de ägnade åt att spela spelet. Resultaten visade att den genomsnittliga spelaren 

spenderade 25,86 timmar i veckan på att spela EverQuest II.  

Resultaten från Shen och Williams (2011, p. 133) studie är ett exempel som tydligt 

demonstrerar den motiverande effekt en speldesign kan ha och genom att kombinera 

speldesign med andra syften än endast underhållning går det att öka motivationen att utföra 

saker som till exempel träning och klara av mål, eller lära sig något nytt. Denna kombination 

kallas gamification på engelska och översätts till spelifiering på svenska. Termen beskriver 

implementation av spel-element i kontexter som vanligtvis inte förknippas med spel med 

målet att tillföra nya och/eller högre värden till kontexterna med syftet att motivera 

användaren (termen spelaren används från nu) att åstadkomma förutbestämda mål. Själva 

termen spelifiering har sitt ursprung i den digitala medieindustrin och de första 

dokumenterade bruken av termen går att spåra till år 2002 (Meder, et al., 2015), men även 

andra termer som productivity games (produktivitetsspel) och funware (engelsk 

sammanslagning av orden fun och software, som översätts till kul och mjukvara på svenska) 

har använts för att beskriva denna företeelse. Dock har spelifiering blivit den vedertagna 

termen (Deterding, et al., 2011, p. 9). 

Flera definitioner av spelifiering har gjorts genom tiden och år 2018 presenterade Treiblmaier, 

Putz, & Lowry (2018, pp. 133-136) en studie där de jämförde 23 publicerade definitioner och 

utifrån analys och diskussion av dessa skapade en ny definition som på svenska översätts till: 

Spelifiering refererar till användandet av speldesignelement i vilket icke-spel 

system-sammanhang som helst för att öka användares inre och yttre motivation, 

hjälpa dem bearbeta information, hjälpa dem att bättre nå målsättningar, och/eller 

hjälpa dem ändra sitt beteende. 

Det finns ett koncept som relaterar till spelifiering som kallas serious games och översätts till 

seriösa spel på svenska. Skillnaden mellan de två är att serious games handlar om 

inkorporering av icke-underhållande element i spel-sammanhang för att få uppgifter 

avklarade, medan spelifiering handlar om applicerandet av de motiverande egenskaperna hos 

spel i icke-spelsammanhang (Wood C. & Reinders, 2012, p. 102). Seaborn och Fels I. (2015, 

p. 27) hävdar även att spelifiering av applikationer gör dem spel-liknande men det gör dem 

inte till spel, medan serious games är spel som har ett syfte. 

Jane McGonigal (2011) har skrivit boken Reality is Broken: Why Games Makes Us Better 

and How They Can Change the World som handlar om hur och var man kan använda sig av 

spelifiering och hon presenterar tre verkliga exempel på där det använts för att åstadkomma 

olika saker. Ett av dem är Chore Wars, ett spel man spelar i verkligheten, men vars design 

liknar digitala rollspel där man ska klara av uppdrag för att samla poäng och föremål. 

Skillnaden är att de sedvanliga uppdragen har bytts ut mot verkliga sysslor som att tömma 

diskmaskinen eller städa toaletten och istället för att spela mot främmande människor spelar 

man mot familj, rumskompisar eller kontorskollegor. Tillsammans skapar man uppdragen 

med sysslorna som ska utföras och fyller i regler och belöningar vid sysslans avklarande. 
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Under spelets gång tävlar man mot varandra genom att samla mest poäng och på vägen kan 

man skaffa sig fördelar eller förmågor som påverkar spelets gång. När uppdragen har slutförts 

får man belöningar i form av virtuellt guld som sedan kan bytas in mot verkliga belöningar 

man själv bestämt. Det kan till exempel handla om att få spela datorspel en timme eller att få 

bestämma vilken film som ska ses på familjeteven (McGonigal, 2011, pp. 120-121).  

Chore Wars demonstrerar hur spelifiering kan användas i praktiken och vilken potential det 

finns i det. Motiverande spel-element som belöningar och tävlingar används för att få slut på 

diskussioner om vem som ska utföra vilken hushållssyssla och McGonigal (2011, p. 121) 

hävdar att det fungerar. Hon skriver att hon själv spelade spelet med sin partner och berättar 

om hur Chore Wars har transformerat något som de båda normalt hatar att utföra till något 

som de tycker är kreativt och kul. Hon skriver att spelet har förändrat deras verklighet om att 

behöva utföra hushållsuppgifter till det bättre.  

2.1. Tidigare Forskning 

Med exemplet ovan är det förståeligt att många studier om ämnet spelifiering har utförts 

genom åren och antalet fortsätter att öka. Hamari, Koivisto och Sarsa (2014, p. 3025) 

jämförde antalet sökträffar vid sökningar på termen gamification i två databaser: Google 

Scholar och Scopus. Sökningar med termen utfördes två gånger per databas, en gång där 

termen var tvungen att ingå i publikationens titel och en gång där termen kunde ingå var som 

helst i publikationen. Sökningarna visade att antal studier som hade termen i sin titel hade 

ökat snabbare än antal studier som endast nämnde termen i den löpande texten. Hamari, 

Koiviosto och Sarsa (Hamari, et al., 2014, p. 3025) hävdar att detta visar att akademiska 

studier om spelifiering ökar i popularitet. Resultaten visade att antalet publikationer i Scopus 

databas med termen Gamification i titeln var strax över 60 och antalet träffar med termen i 

den löpande texten var strax över 200 när studien skrevs år 2013. 

Denna historiska data över antal sökresultat på termen gamification fick en uppdatering i och 

med Koivistos och Hamaris (2019, p. 194) litteraturstudie om gamification som utfördes år 

2016. Där utfördes en sökning på termen gamif* (termen var utformad för att även kunna hitta 

olika böjelser och andra sätt att uttrycka ordet gamification på som till exempel gamify eller 

gamifying) och sökresultaten visade att det i juni år 2015 hade publicerats 807 studier om 

gamification och i juni år 2016 hade det publicerats 1767 studier. Det ska dock nämnas att det 

inte framgår i studien om resultaten hittades vid sökningar där termen enbart fick ingå i titeln 

eller om den även fick ingå i den löpande texten.  

Som jämförelse utförde denna studie en egen sökning efter publikationer med termen gamif* i 

sin titel hos Scopus Preview, vilket i april år 2019 gav 2 752 resultat. Det visar att ökningen i 

antal publikationer om spelifiering har fortsatt öka precis som Hamari, Koivoisto och Sarsa 

(2014, p. 3025) hävdade år 2014. Därför dras slutsatsen att spelifiering är ett ämne av 

betydelse för forskare idag och antalet studier om det ser ut att fortsätta öka. Med denna 

ökning av antal utförda studier om spelifiering är det rimligt att det även utförs studier som 

samlar och sammanfattar dess upptäckter. 

Litteraturstudier om spelifiering har visat att forskningen fokuserat mest på spelifiering i 

samband med utbildning och inlärning (Seaborn & Fels I., 2015, p. 28; Koivisto & Hamari, 

2019, p. 197) och det finns även litteraturstudier som enbart fokuserat på forskning om 

spelifiering i samband med utbildning och inlärning (Caponetto, et al., 2014; Martí-Parreño, 

et al., 2016; Majuri, et al., 2018). Treiblmaier, Putz, & Lowry (2018) utförde en 

litteraturstudie i syfte att definiera begreppet spelifiering (definitionen är den som citerats 
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tidigare i den här studien), sammanfatta nuvarande forskning på området, samt ge förslag på 

teoribaserade forskningsagendor för vidare forskning på ämnet. Deras genomgående studie 

visar vilka områden inom spelifiering det forskats om, men även upptäckt områden det 

forskats mindre om. 

Treiblmaier, Putz och Lowry (2018, p. 131) kom till insikt om att det funnits en efterfrågan 

bland forskare om bättre studier som strukturerar domänen spelifiering, samt att det utförts få 

akademiska studier som fokuserat på att skapa ett teoretiskt ramverk för det. Och medan det 

har presenterats ett flertal forskningsrapporter om effekten av spelifiering kunde de inte hitta 

en teoretiskt korrekt förklaring till dess inflytande. Därför ansåg de att forskningsområdet var 

i behov av en genomgående och teoribaserad forskningsagenda och således blev det målet för 

deras studie.  

För att åstadkomma detta teoretiska ramverk och forskningsagenda utförde Treblmaier, Putz 

och Lowry (2018, p. 133) en litteraturstudie där de samlade publikationer med teorier om 

spelifiering. Genom diskussioner om publikationernas lämplighet och slutsatser i en 

multidisciplinär diskussionsgrupp kunde de kombinera de funna teorierna till ett teoribaserat 

ramverk, samt bilda en agenda för vidare forskning inom spelifiering. 

Studien resulterade i elva teorier knutna med förslag om vidare forskning som de ansåg att 

hypoteser enkelt kan byggas utifrån. Dessa förslag presenterades i form av exempel på 

forskningsfrågor. I deras slutsats skriver de att forskning bör fokusera mer på att modifiera 

etablerade teorier för att matcha spelifieringens idiosynkrasier och dess unika kontexter. 

Treiblmaier, Putz, & Lowry (2018, p. 150) föreslår även att forskning inom spelifiering bör 

mäta både dess beteendeeffekter och psykologiska effekter samtidigt och ger därefter tre 

exempel på vidare forskning: 

Further research should investigate, for example, the influence that gamification has on 

the decision making process, the influence it has on attitudinal and/or behavioral changes, 

and the influence it has on enjoyment and related constructs such as fun (Treiblmaier, et 

al., 2018, p. 150).  

Resultaten från Treblmaiers, Putzs och Lowrys (2018) litteraturstudie om spelifiering ledde 

alltså till att de kunde identifiera områden som såg ut att vara i behov av vidare studier för att 

utöka kunskaper om spelifiering. De presenterar förslag på tre områden: spelifieringens 

påverkan på beslutsfattande, påverkan på attityd- och/eller beteendeförändringar, samt 

påverkan på känslan av nöje och kul.   
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3. Syfte 

Treblmaiers, Putzs och Lowrys (2018) studie publicerades år 2018, vilket är 17 månader 

innan denna rapport skrivs. Därför bör uppmaningarna om vidare forskning ännu vara aktuella 

och relevanta. Med den insikten har denna studie valt att följa Treblmaiers, Putzs och Lowrys 

uppmaningar och fokusera på ett av dessa områden: spelifieringens påverkan på känslor av 

nöje och kul. 

Sökningar efter studier på spelifieringens påverkan på spelarens känsla av nöje och kul visar 

att det finns studier som rör detta ämne, men det är inom många olika infallsvinklar och 

områden. Som exempel fokuserar van der Kooij, o.a. (2019) på hur spelifiering påverkar 

motivation över tid, samt om nöje påverkar motoriken hos människor, medan Nurtihah 

Mohamed, o.a. (2016) fokuserar mer specifikt på nöje i samband spelifiering. Denna 

fragmentering av publikationer om ämnet skapar ett behov av en eller flera sammanfattningar 

där aktuell forskning på spelifieringens påverkan på känslor av nöje och kul gås igenom, 

kategoriseras och sammanfattas för att bidra till en tydligare överblick av de upptäckter som 

gjorts.  

Fitz-Walter, Tjondronegoro och Wyeth (2011) presenterade en studie med ett grundläggande 

designramverk för att integrera spelelement i en applikation. De adderade spel-troféer till en 

mobilapplikation som skulle hjälpa universitetsstudenter bli bättre på att orientera sig kring 

universitetsområdet. Spel-troféerna var kopplade till olika funktioner hos applikationen och de 

samlades av spelarna när de klarade av olika mål som krävde att applikationens funktioner 

skulle användas. Ett exempel var en spel-trofé som kunde samlas om spelaren lade till en vän 

i kontaktlistan. Applikationen testades med 26 studenter som efter användande av den svarade 

på en enkätundersökning med frågor om hur de upplevde den spelifierade applikationen. 

Resultaten visade att spelelementen togs väl emot av studenterna som ett välkomnande tillägg, 

men när spel-troféer krävde att spelaren själv skulle ange rätt numrering tyckte studenterna 

mindre om det än andra typer av troféer. Fitz-Walter, Tjondronegoro och Wyeth (2011, p. 

125) menar att detta visar att det potentiellt kan uppstå problem när användbarhet behöver 

balanseras med nöje och därför anser de att denna balans har nytta av vidare studier. 

Även Fitz-Walter, Johnson, Wyeth, Tjondronegoro och Scott-Parker (2017) upptäckte att det 

finns svårigheter att designa spelifierade applikationer för att gynna känslan av nöje och kul. 

De applicerade spelelement i en applikation för loggförande av körlektioner för elever som 

var i processen att skaffa körkort och undersökte effekterna av detta. Applikationen testades 

med 25 elever som efteråt fick svara på enkätfrågor om deras upplevelser. Fitz-Walter, 

Johnson, Wyeth, Tjondronegoro och Scott-Parker (2017, p. 594) upptäckte att det kan vara 

utmanande att designa effektiv spelifiering då en underhållande design kan skapas, men för att 

kunna nå önskad effekt behöver designen fungera i kontexten den appliceras på. De skriver att 

identifieringen av dessa kontextuella problem kan vara en utmanande uppgift för designers. 

Dessa studier visar att det finns svårigheter med att designa spelifierade applikationer för att 

gynna spelarens känsla av nöje och kul. Att det existerar svårigheter med det motiverar 

ytterligare utförandet av en litteraturstudie som samlar nuvarande kunskaper om just 

spelifieringens påverkan på känsla av nöje och kul. Detta skulle ge en överblick över 

nuvarande kunskaper och teorier om ämnet, samt skapa en möjlighet att upptäcka områden 

som kan behöva utökas. På så sätt följs även Treiblmaiers, Putzs, & Lowrys (2018, p. 150) 

uppmaning om vidare studier inom spelifiering, samt gräver djupare i det specifika området 

inom spelifiering som domän. 
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Därför kommer denna studie att utföra en kvalitativ litteraturstudie om spelifieringens 

påverkan på spelares känslor av nöje och kul, med syfte att sammanfatta forskning som gjorts, 

samt identifiera områden som skulle kunna utökas. Utifrån detta har följande forskningsfråga 

formulerats: ”Vilka resultat och slutsatser om spelifierings påverkan på spelares känsla av 

nöje och kul har presenterats i forskningspublikationer?”. 
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4. Metod 

För att besvara forskningsfrågan har data i form av studier om spelifieringens påverkan på 

spelarens känsla av nöje och kul samlats in, kategoriseras och dess innehåll analyserats. Detta 

för att göra det möjligt att dra slutsatser om vilka områden som har studerats, vilka områden 

som är i behov av utökning och vilka trender det går att se i studierna. Dessa slutsatser 

samlades i slutet av denna studie där frågan besvarades under rubriken Slutsatser. 

Datainsamling skedde genom granskning, filtrering och insamling av resultat från en sökning 

i en databas av forskningspublikationer. Att endast använda en omfattande databas istället för 

flertalet mindre databaser ökade klarheten av datainsamlingen (Koivisto & Hamari, 2019; 

Majuri, et al., 2018) och därför föll valet på Scopus då det vid studiens utförande var världens 

största databas av referentgranskade publikationer (Elsevier, 2019). Sökningen genomfördes 

med deras egna sökfunktion Scopus Preview som erbjöd goda möjligheter att utföra 

avancerade sökningar i deras databas. För att avgränsa sökträffarna till att endast visa 

publikationer som berör spelifieringens påverkan på känslor som nöje och kul, användes 

specifika söktermer för att hitta publikationer som innehöll dem i antingen dess abstrakt, 

nyckelord eller titel.  

För att öka antalet sökträffar skrevs söktermerna på engelska. Termerna behövde avgränsa 

sökträffarna till att endast handla om spelifiering och därför ingick termen gamification. 

Spelifiering kan dock uttryckas på flera olika sätt så det var viktigt att sökningen även hittade 

dessa publikationer. Därför förkortades termen och skrevs med en asterisk: gamif*. På så sätt 

kunde termerna gamification, gamify, gamifying, gamified och andra böjelser och sätt att 

skriva termen ingå i resultaten utan att alla termerna behövde skrivas ut. Även termerna 

productivity games och funware ingick i sökningen då det är andra sätt att uttrycka 

spelifiering på engelska (Deterding, et al., 2011, p. 9). För att avgränsa resultaten till att 

endast visa artiklar om spelifiering som behandlar effekten på känslor av nöje och kul, 

behövde termerna effect, enjoyment och fun ingå i sökningen. Även influence ingick för att 

bredda sökträffarna. Termerna tilldelades asterisker och termen enjoyment förkortades på 

samma sätt som termen gamification för att tillåta olika sätt att skriva dem på att ingå i 

sökresultaten. Productivity games skrevs inom dubbla klammerparenteser för att termen som 

helhet skulle ingå och termen fun skrevs två gånger: en gång utan asterisk och en gång med 

två N följt av en asterisk. Om termen fun följt av asterisk hade använts skulle det ha funnits en 

överhängande risk att flertalet av sökresultaten bestod av studier med termer som 

functionality, vilket inte är vad som eftersöktes för denna studie. Funn följt av asterisk valdes 

för att hitta studier med termerna funny, funnier och andra böjelser. Tabell 1 visar termerna 

som användes och hur de skrevs i sökningen. Den har även rubriker som förklarar vilka 

artiklar de var menade att hitta. 

Artiklar om spelifiering Artikar om dess effekt Artiklar om nöje och kul 

Gamif* Effect* Enjoy* 

{Productivity Games} Influence* Fun 

Funware*  Funn* 

Tabell 1. De söktermer som användes för att hitta publikationer. 

Eftersom inte alla olika sätt att skriva termerna på behövde ingå i sökresultaten (vissa 

publikationer kanske enbart nämner enjoyment, men aldrig nämner fun), separerades de med 

hjälp av formler som kunde begränsa vilka resultat Scopus sökmotor skulle hitta i deras 

databas. Kodord som AND och OR kontrollerade huruvida två söktermer var tvungna att ingå 

i resultaten eller inte. Därför såg den fullständiga söktermen ut enligt följande: 
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( TITLE-ABS-KEY ( gamif* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( {productivity games} )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( funware* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( effect* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

influence* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( enjoy* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( fun )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( funn* ) ) 

Filtrering av insamlad data skedde i tre steg och det första skedde direkt efter sökningen 

utförts. Studier på andra språk än svenska och engelska filtrerades bort. Detta gjordes då 

författaren av denna studie endast behärskade dessa två språk. Dock hade det varit 

fördelaktigt att översätta eller be om översättningar av studier på andra språk för att öka 

antalet möjliga sökträffar, men det hade också varit allt för tidskrävande och därför beslutades 

det att dessa resultat inte skulle ingå i denna studie. Språkfiltreringen skedde med hjälp av 

Scopus Previews verktyg för detta. Alternativen i verktyget gjorde det möjligt att med ett 

knapptryck endast visa de engelska eller svenska publikationer som hittats i sökningen. De 

sökresultat som återstod efter denna första filtrering gick vidare till steg två och analyserades 

genom att dess abstrakter lästes och utifrån dem gjordes en bedömning om de behandlar 

spelifiering och dess påverkan på känslor av nöje och kul. Studier som inte rör det ämnet 

kunde inte hjälpa denna studie att besvara forskningsfrågan, därför rensades dessa resultat 

bort. Återstående studier analyserades på en djupare nivå där innehållet i dem lästes i syfte att 

finna deras upptäckter och besvara forskningsfrågan. När studierna analyserades på denna 

djupare nivå dök det upp anledningar till att de inte kunde ingå i denna studie. Det kunde till 

exempel upptäckas att vissa publikationer inte gick att få åtkomst till, eller att de visade sig 

inte leda fram till något som berör spelifieringens påverkan på känslor av nöje och kul. 

Således blev denna djupare analys även ett tredje steg i filtreringsprocessen. Figur 1 visar en 

överblick över filtreringsprocessen.  

Sökträffar filtrerades utifrån skrivet 

språk 

Abstrakter skrivna på engelska och 

svenska analyserades 

Resultat som inte handlar om 

spelifiering, inte resulterar i något om 

spelifieringens påverkan på känslor av 

nöje och kul, är dubbletter av andra 

studier togs bort 

Sökresultat på engelska och svenska, 

vars abstrakter handlar om spelifiering 

och dess påverkan på känslor av nöje 

och kul analyserades djupare genom 

läsning av dess innehåll 

Sökning hos Scopus 

Resultat på andra språk togs bort 

Resultat som inte handlar om 

spelifiering, inte resulterar i något om 

spelifieringens påverkan på känslor av 

nöje och kul, är dubbletter av andra 

studier eller inte gick att få åtkomst till 

togs bort 

Studier som användes för att besvara 

forskningsfrågan 

Figur 1. Sökresultatens filtreringsprocess. Grå rutor på höger sida representerar 

sökresultat som inte ingick i studien. 
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Efter filtreringen analyserades publikationerna för att identifiera deras teorier och koncept. 

Definitionen av teorier och koncept i den här studien följde definitionen i Gregors (2006, p. 

613) studie om teoriers struktur. Han menar att teorier definieras enligt följande: 

• Teorier beskriver hur någonting bör genomföras i praktiken 

• Teorier beskriver hur man kan studera och förstå världen 

• Teorier beskriver förhållanden mellan strukturer som kan bli testade 

De filtrerade publikationerna analyserades därför genom att dess innehåll lästes och teorier 

enligt ovan nämnda definitioner eftersöktes. När en teori hittades sammanfattades den till 

punktlistor och korta meningar så att den kunde presenteras i en tabell. Teorins 

sammanfattning placerades som en kategori i en tabell så att andra publikationer som 

behandlar samma teori kunde samlas under den. På detta sätt skedde organisering av 

sökträffarna enligt Websters och T. Watsons (2002, pp. 16-18) rekommendationer om hur bra 

litteraturstudier bör utföras. De anser att de teorier och koncept som presenteras i studierna 

bör vara utgångspunkten för organiseringen eftersom litteraturstudier i sig fokuserar på att 

samla teorier. De hävdar även att de största upptäckterna troligen går att finna i ledande 

publikationer och att det därför är det rimligt att utgå från dem. Detta följdes i denna studie då 

publikationerna sorterades i minskande ordning efter antal referenter och analyserades 

därefter i samma ordning. På så sätt skulle de största upptäckterna bli funna tidigast. 

Studierna och dess teorier samlades i en tabell som är hämtad från Websters och T. Watsons 

(2002, p. 18) rekommendation (se tabell 2). Med denna organisering blev det möjligt att 

överblicka vad studier var överens om, vilka koncept som var mer respektive mindre 

populära, samt göra det möjligt att identifiera vad vi vet om spelifieringens påverkan på 

känslor av nöje och kul. En extra rad lades till nederst i tabellen för att summera antal studier 

som resulterat i koncepten. På så sätt kunde det ges en tydlig överblick av de koncept som var 

mer respektive mindre populära. 

Publikation Koncept 

 A B C D … 

1  ● ●  ● 

2 ● ●    

…   ● ●  

Antal 1 2 2 1 1 

Tabell 2.  

Slutligen sammanfattades upptäckterna i en avslutande slutsats där forskningsfrågan 

besvarades utifrån studiens upptäckter och där förslag på vidare forskning kunde identifieras 

utifrån de områden som studien visat var i behov av utökning.  
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5. Resultat 

 

Datainsamlingen resulterade i 231 publikationer som hittades hos Scopus med deras 

sökverktyg Scopus Preview. Av dessa var 6 studier skrivna på annat språk än svenska och 

engelska. Analys av deras abstrakter resulterade i att 107 studier filtrerades bort då de inte 

berörde ämnet spelifiering och dess påverkan på känslor av nöje och kul. 117 studier återstod 

och gick således vidare till steget med djupare analysering där dess innehåll undersöktes. Den 

djupare analysen av studierna visade sig ta längre tid än beräknat och således var det inte 

möjligt att analysera dem alla. Istället analyserades de 15 publikationer som hade flest antal 

referenter. Figur 2 visar en överblick av resultaten från filtreringsprocessen. 

Från analysen av innehållet i publikationerna kunde 16 koncept identifieras utifrån deras 

upptäckter. Koncepten berättar om olika upptäckter om spelifiering och dess påverkan på 

känslor av nöje och kul. Flera koncept handlar om hur man kan använda specifika design-

element för att påverka känslor av nöje och kul, men det upptäcktes även koncept som ger 

Sökträffar filtreras utifrån skrivet språk 

Abstrakter skrivna på engelska och 

svenska analyseras 

225 resultat 

Resultat som inte handlar om 

spelifiering, inte resulterar i något om 

spelifieringens påverkan på känslor av 

nöje och kul, är dubbletter av andra 

studier 

107 resultat 

Sökresultat på engelska och svenska, 

vars abstrakter handlar om spelifiering 

och dess påverkan på känslor av nöje 

och kul analyseras djupare genom 

läsning av dess innehåll 

117 resultat 

Sökning hos Scopus 

231 resultat 

Resultat på andra språk tas bort 

6 resultat 

Resultat som inte handlar om 

spelifiering, inte resulterar i något om 

spelifieringens påverkan på känslor av 

nöje och kul, är dubbletter av andra 

studier eller går att få åtkomst till tas 

bort 

14 resultat 

Studier som användes för att besvara 

forskningsfrågan 

15 resultat 

Resultat som inte analyserades på grund 

av tidsbegränsning 

89 resultat 

Figur 2. Resultat av sökresultatens filtreringsprocess. Grå rutor på höger sida 

representerar sökresultat som inte ingår i studien.  
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förslag på vidare forskning, samt hur känslor av nöje och kul i sin tur kan påverka individerna 

och användandet av applikationer. Nedan följer en sammanfattning av koncepten och efter 

det, i tabell 3, en överblick av koncepten och hur ofta de förekommit i publikationerna. 

 

  

A Tid har en negativ effekt på 

upplevd känsla av nöje och kul i 

spelifierade applikationer. 

(Koivoisto & Hamari, 2014; 

Cheong, et al., 2013; Cardador, et 

al., 2017) 

 

B Att bli belönad med virtuella 

troféer i spelifierade applikationer 

ökar upplevd känsla av nöje och 

kul. (Denny, 2013; Khaleel, et al., 

2016; Fitz-Walter, et al., 2017; 

Rojas, et al., 2017) 

 

C Spelifiering av ökar upplevda 

känslor av nöje och kul där det 

används. (Denny, 2013; Cheong, et 

al., 2013; Lieberoth, 2015; Khaleel, 

et al., 2016; Rodrigues, et al., 

2016; Cardador, et al., 2017; Fitz-

Walter, et al., 2017; Savulich, et 

al., 2017; Mavletova, 2014; Rojas, 

et al., 2017) 

 

D Spelifierade applikationer som 

innehåller prestationstävlingar ger 

inte någon nämnvärd ökning av 

upplevda känslor av nöje och kul. 

(Lieberoth, 2015) 

 

E Spelifiering av applikationer ökar 

endast inre motivation i form av 

nöje och kul. Andra, inre 

motivationsfaktorer påverkas 

nästan inte. (Lieberoth, 2015) 

F En spelifierad applikation som 

erbjuder känslor av nöje och kul 

gör konsumenter mindre 

mottagliga för negativa råd från 

andra. (Bittner & Schipper, 2014) 

 

G Inre och yttre motivation i 

spelifierade applikationer kan 

kombineras för att skapa en stor 

känsla av nöje och kul för 

individer som utför dess 

aktiviteter. (Bittner & Schipper, 

2014) 

 

H Mer uppmärksamhet bör ägnas åt 

de spelelement som kan skapa 

upplevelser av känslor av nöje och 

kul. (Bittner & Schipper, 2014; 

Yang, et al., 2017) 

 

I Vidare forskning bör fokusera på 

spelens designelement och vilka 

av dem som skapar större känslor 

av nöje och kul. (Yang, et al., 

2017) 

 

J Om spelifiering av applikationer 

designas och används på rätt sätt 

kan det förse individer som utför 

bank-relaterade aktiviteter större 

känslor av nöje och kul. (Baptista 

& Oliviera, 2017) 

K Bland spelelement är det poäng, 

poängsystem och stjärnor som 

ökar känslan av nöje och kul mest 

i en spelifierad applikation. 

(Khaleel, et al., 2016) 

 

L Upplevd känsla av god 

användarvänlighet och upplevd 

känsla av nöje och kul påverkar 

varandra ömsesidigt i spelifierade 

applikationer. (Rodrigues, et al., 

2016) 

 

M Spelifierade applikationer som 

främjar känslan av nöje och kul 

ökar motivationen att utföra 

arbetsuppgifter som ingår i 

applikationen. (Cardador, et al., 

2017) 

 

N Den positiva effekten på känslor 

av utförandet av roliga uppgifter 

hos spelifierade arbetsuppgifter 

blir starkare om möjligheter till 

självhantering ges. (Cardador, et 

al., 2017) 

 

O Spelifierade applikationer som 

innehåller tävlingselement ökar 

känslan av nöje och kul. (Fitz-

Walter, et al., 2017) 

 

P Spelifierade enkätundersökningar 

som erbjuder känslor av nöje och 

kul kan påverka den svarandes 

svar så att de lutar åt ett mer 

positivt håll. (Keusch & Zhang, 

2015) 
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Publikation 
Koncept 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

(Koivoisto & Hamari, 2014) ●                

(Denny, 2013)  ● ●              

(Cheong, et al., 2013) ●  ●              

(Lieberoth, 2015)   ● ● ●            

(Bittner & Schipper, 2014)      ● ● ●         

(Yang, et al., 2017)        ● ●        

(Baptista & Oliviera, 2017)          ●       

(Khaleel, et al., 2016)  ● ●        ●      

(Rodrigues, et al., 2016)   ●         ●     

(Cardador, et al., 2017) ●  ●          ● ●   

(Fitz-Walter, et al., 2017)  ● ●            ●  

(Keusch & Zhang, 2015)                ● 

(Savulich, et al., 2017)   ●              

(Mavletova, 2014)   ●              

(Rojas, et al., 2017)  ● ●              

Antal 3 4 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabell 3. Undersökta publikationer och vilka upptäckter de gjort. 
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6. Diskussion 

De koncept som upptäckts i denna studie tar oss närmare ett svar på frågan om vilka resultat 

och slutsatser om spelifieringens påverkan på spelares känsla av nöje och kul som har 

presenterats i forskningspublikationer.  

Resultaten visar att det koncept som flest studier är överens om är att spelifiering ökar känslor 

av nöje och kul hos individer när de använder dem. Detta visar att det kan finnas fördelar med 

att spelifiera en applikation om känslor av nöje och kul är eftersträvat. Det är vanligt att 

studier undersöker de specifika spelelement som kan användas för att designa den spelifierade 

upplevelsen, och av de olika elementen pekade tre studier på att tid har en negativ effekt på 

upplevda känslor av nöje och kul (Koivoisto & Hamari, 2014; Cheong, et al., 2013; Cardador, 

et al., 2017). Därför bör hänsyn till de spelifierade applikationernas tidsåtgång vid användning 

tas om ökad känsla av nöje och kul eftersträvas. Två studier upptäckte att om känslor av nöje 

och kul eftersträvas bör stor uppmärksamhet läggas åt just spelelement som gynnar detta vid 

design av spelifierade applikationer (Bittner & Schipper, 2014; Yang, et al., 2017). Många 

studier visar att virtuella troféer ökar känslor av nöje och kul mest bland spelelement (Denny, 

2013; Khaleel, et al., 2016; Fitz-Walter, et al., 2017; Rojas, et al., 2017). Men det förekommer 

också en studie som ställer sig emot detta och föreslår att poäng, poängsystem och stjärnor är 

det som ökar känslorna mest (Khaleel, et al., 2016). Även tävlingsmoment hävdas vara ett bra 

val för ökade känslor av nöje och kul (Fitz-Walter, et al., 2017). Däremot visar en studie att 

prestationstävlingar inte ger någon nämnvärd påverkan på känslorna (Lieberoth, 2015). En 

slutsats som kan dras utifrån dessa konflikter är att vidare studier bör utföras om specifika 

spelelements påverkan på känslor av nöje och kul för att reda ut dem. En av studierna förslår 

även att vidare studier bör fokusera på spelelementen och mer specifikt hur de påverkar 

känslor av nöje och kul (Yang, et al., 2017).  

Det finns även flera studier som gjort upptäckter om hur känslan av nöje och kul i spelifierade 

applikationer påverkar andra saker. Personer som spekulerar om inköp av spelifierade 

applikationer blir mindre påverkade av negativa råd från andra om applikationerna erbjuder 

känslor av nöje och kul. Detta gör det mer troligt att personen väljer att köpa applikationen 

(Bittner & Schipper, 2014). En studie visar att enkätundersökningar som blivit spelifierade 

och erbjuder känslor av nöje och kul kan ha en negativ effekt då det kan påverka den svarande 

så att svaren går åt ett mer positivt håll (Keusch & Zhang, 2015). Om en spelifierad 

applikation som används för att utföra arbetsuppgifter och erbjuder känslor av nöje och kul 

kan det ge en positiv effekt på motivationen att utföra arbetsuppgifterna (Cardador, et al., 

2017). Känslor av nöje och kul ökar upplevd känsla av användarvänlighet och upplevd känsla 

av användarvänlighet ökar känslor av nöje och kul ömsesidigt i spelifierade applikationer 

(Rodrigues, et al., 2016). Denna variation av hur känslor av nöje och kul i spelifierade 

applikationer kan påverka saker, motiverar användandet av spelifiering och inte minst 

motiverar det att vidare studier bör utföras för att ta reda på mer om hur känslor av nöje och 

kul i spelifierade applikationer påverkar andra saker för att upptäcka dess fulla potential. 

En begränsning som förekom i denna studie var studiens omfattning. Analys av fler eller 

samtliga sökträffar hade kunnat ge en bättre överblick av vilka resultat och slutsatser som 

presenterats om spelifiering och således ge ett mer komplett svar på forskningsfrågan.   
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7. Slutsats 

Denna studie har utförts i syfte att besvara forskningsfrågan ”Vilka resultat och slutsatser om 

spelifierings påverkan på spelares känsla av nöje och kul har presenterats i 

forskningspublikationer?”. Det upptäcktes att det fanns en fragmentering av publikationer om 

ämnet och studier visade att det finns svårigheter med att skapa spelifierade applikationer som 

gynnar känslor av nöje och kul. Därför utfördes en litteraturstudie i syfte att samla de 

forskningspublikationer som behandlar ämnet och sammanfatta de upptäckter som gjorts 

hittills. Studien genomförde en sökning med en noga utvald sökterm i världens största databas 

av forskningspublikationer. Sökresultaten filtrerades och analyserades så att upptäckter om 

spelifiering och dess påverkan på känslor av nöje och kul kunde identifieras. Resultatet av 

studien samlades i totalt 16 koncept som exempelvis beskriver att spelifiering av applikationer 

ökar känslor av nöje och kul vid användandet av dem, beskriver hur specifika spelelement 

påverkar känslor av nöje och kul, beskriver hur nöje och kul i spelifierade applikationer 

påverkar andra saker som motivation, enkätsvar och användarvänlighet, samt beskriver vilka 

områden som vidare forskning bör fokusera på. 

Dessa resultat visar att spelifiering gynnar känslor av nöje och kul, vilket kan vara fördelaktigt 

då resultaten även visar att spelifierade applikationer som gynnar dessa känslor påverkar 

andra saker positivt som till exempel upplevd användarvänlighet, beslut om inköp av 

spelifierade produkter, eller motivation att utföra arbetsuppgifter. Dock bör vidare studier 

fokusera på hur känslor av nöje och kul påverkar andra saker då resultaten även visade att 

negativa effekter kan förekomma i spelifierade applikationer som erbjuder känslor av nöje 

och kul. Vidare studier om dess påverkan på andra saker öppnar också för nya upptäcker om 

hur spelifiering kan användas för att åstadkomma nya typer av mål.  
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