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Sammanfattning: 
Hälsofrågan har blivit betydelsefull över världen. Med en plattform som exempelvis smartphone 
kan begreppet gamification förstärka möjligheterna till beteendeförändringar och 
läkarbehandlingar. Gamification är ett relativt nytt begrepp som använder spelelement och 
speldesigntekniker som appliceras i annan kontext än spel. Gamification finns i diverse kontexter 
som; handel, utbildning och lärande, organisationer internt, delning, hållbar konsumtion, arbeten, 
innovationer, data samlingar och hälsa/träning. I den sist nämnda kontexten hälsa, saknas det 
tydliga studier inom och i kvalitativ ansats. Den här studien är en kvalitativ studie, och har 
inriktat sig inom sjukgymnastik/fysioterapeut kontexten. I studien har det undersökts hur 
gamification kan användas inom sjukgymnaster/fysioterapeuter och i vilket avseende 
sjukgymnasterna/fysioterapeuterna kan tänka sig att applicera gamification i sitt arbete som ett 
verktyg i framtiden. I studien har det undersökts om spelelement kan ha koppling till 
sjukgymnaster/fysioterapeuter. Studien resulterar i att gamification kan stöda 
sjukgymnaster/fysioterapeuter genom faktorerna motivation, psykologi och beteende. Det finns 
möjligheter att bygga ett gamification system eller tjänst i kontexten sjukgymnastik/fysioterapeut 
med hjälp av speldynamikerna.  
 
Nyckelord: 
Gamification, gamification inom hälsa, kritik om gamification, motivation, psykologi, beteende 
och sjukgymnastik/fysioterapeut.  
 
Abstract:  
The health issue has become important over the world. With a platform such as smartphone, the 
concept of gamification enhancing the opportunities for behavioral changes and medications. 
Gamification is a relatively new concept that uses game elements and game design techniques 
applied in different context than games. Gamification available in various contexts; commerce, 
education and learning, organizations internally, sharing, sustainable consumption, jobs, 
innovation, data collections, and health/fitness. In the latter context is health, there is no clear 
studies within and qualitative approach. This study is a qualitative study, and has focused in 
physical therapy / physiotherapy context. The study has investigated how gamification can be 
used in physical therapists / physiotherapists and in what respect physical therapists / 
physiotherapists could imagine applying gamification in his work as a tool in the future. The 
study has been examined whether game elements can be associated with physical therapists / 
physiotherapists. The study results in gamification can support physiotherapists / physiotherapists 
by factors motivation, psychology and behavior. There are opportunities to build a gamification 
system or service in the context physiotherapy / physiotherapist using game dynamics. 
 
Keywords:  
Gamification, gamification in health, criticism of gamification, motivation, psychology, behavior, 
and physiotherapy. 
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1. Inledning  

Sjukgymnaster/fysioterapeut ger behandlingar för att människor ska må bättre efter till exempel 
en skada. Sjukgymnaster/fysioterapeut kan hjälpa patienterna med till exempel att arbeta med 
nacken, ryggen eller axlar med mera. Dock finns det ett problem för sjukgymnasternas 
arbetsbelastning. Det kan exempelvis vara restiden för en sjukgymnast, som arbetar med 
hemrehabsjukgymnastik, där det geografiska området som patienterna befinner sig i kan vara 
stort (Forsberg 22/5-14).  
 
Ola Janson digital strateg och gamification expert skriver att nästa stora under inom svensk 
sjukvård kan redan vara här. Han beskriver att gamification är en metod som lånar 
spelmekanismer från spel för att förändra patienternas och vårdpersonalens allvarliga vardag. 
Spelmekanismer kan skapa långsiktig motivation hos individen eller en grupp som utför en 
aktivitet. Det här är en växande trend inom amerikanska sjukvården. I Sverige går utvecklingen 
dock långsammare (Janson 4/2-14).  
 
Med en plattform som exempelvis smartphone kan begreppet gamification förstärka 
möjligheterna till beteendeförändringar och läkarbehandlingar (King, Greaves, Exeter & Darzi, 
2013). Vad vi kan lära oss från spel och begreppet gamification, är användningen av spelelement 
och speldesigntekniker som appliceras i en annan kontext än spel (Deterding, Dixon, Khaled, & 
Nacke, 2011; Houtari & Hamar, 2012; Werbach & Hunter, 2012).  Det finns tre kategorier av 
spelelement som är relevanta för gamification; dynamik, mekanik och komponenter (Werbach & 
Hunter, 2012). Författarna nämner tre kategorier i en fallande ordning som en pyramid, och de 
benämner pyramiden The game element hierarchy. Begreppet gamification är relativt nytt, men 
finns i diverse kontexter som; handel, utbildning/lärande, hälsa/träning, organisationer internt, 
delning, hållbar konsumtion, arbeten, innovationer och data samlingar (Hamari, Koivisto & 
Sarsa, 2014). 
 
Hamari, Koivisto & Sarsa (2014) har granskat empiriska studier om gamification. Författarna har 
skapat en ram för att undersöka effekterna av gamification. Ramen är uppbyggd utifrån tre 
faktorer inom gamification; motiverande affordances, på svenska, en designlösning som erbjuder 
möjligheter, som är relaterat till psykologiska utfall och beteenderelaterade utfall. I studien visas 
att det finns brist på forskning inom området, och att det saknas studier inom kontexten hälsa, 
författarna skriver att det bara finns en studie inom hälsa. De listar även att det finns fler 
kvantitativa studier inom gamification än kvalitativa studier. 
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Syftet med uppsatsen är att: 
 

• Undersöka vilket avseende sjukgymnaster/fysioterapeuter kan tänka sig att applicera 
gamification i sitt arbete som ett verktyg i framtiden. 

 
• Undersöka om spelelement kan ha koppling till sjukgymnaster/fysioterapeuter.  

 
Baserat på identifierade kunskapsluckor är frågeställningen följande: 
 
Hur kan gamification stöda sjukgymnaster/fysioterapeuter genom att påverka motivation, 
psykologi och beteende? 

1.1 Kunskapskaraktärisering  

Innehållet är gamification som är ett relativt nytt begrepp. Gamification används vid olika 
kontexter i ett icke-spelsammanhang. Studien är intressant för den som undersöker gamification 
inom kontexten hälsa, som det saknas studier inom. Mer specifikt riktar sig studien till kontexten 
sjukgymnastik/fysioterapeut som kan få ett nytt verktyg att arbeta med i framtiden.  

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till begreppet gamification och att fokusera på gamification inom hälsa. 
Studien kommer att undersöka om sjukgymnaster/fysioterapeuter kan tänka sig applicera 
gamification i sitt arbete som ett verktyg i framtiden. Studien har valt att utgå från tre faktorer 
inom gamification som baseras från en studie av författarna (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 
Faktorerna är en motiverande designlösning som erbjuder möjligheter, psykologiska utfall och 
beteenderelaterade utfall. I studien kommer faktorerna benämnas som motivation, psykologi och 
beteende.  Studien har även använt sig utav The game element hierarchy av (Werbach & Hunter, 
2012). Pyramidens tre kategorier kommer att nämnas i uppsatsen, studien kommer endast utgå 
från kategorin speldynamik för att undersöka det empiriska materialet. Då det finns flera 
spelelement har studien därför valt att avgränsa sig till speldynamik som anses ge effekt för 
sjukgymnaster/fysioterapeuter.       
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1.3 Disposition av uppsatsen 

Kapitel 2 Teori  
Om gamification, begreppets bakgrund, spelelement som finns i gamification, kritik om 
gamification, faktorer av gamification, gamification inom hälsa, tillämning av gamification i 
andra kontexter och sammanställning av litteratur.  
 
Kapitel 3 Metod 
Litteraturstudie, datainsamling, intervjuer, urval, val av respondenter, analys av materialet, 
transkribering, innehållsanalys, etiska överväganden och metoddiskussion. 
 
Kapitel 4 Resultat & diskussion 
En redovisning av det empiriska materialet. Kapitalet handlar även om diskussion om 
sammankopplingarna mellan det empiriska materialet och litteraturstudien.   
   
Kapitel 5 Slutsats 
Besvarar studiens på fråga och presenterar vidare forskning inom området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2. Litteratur 

2.1 Gamification 

Gamification är läran från spel, användningen av spelelement och speldesigntekniker som 
applicerats i en annan kontext än spel (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011; Houtari & 
Hamari, 2012; Werbach & Hunter, 2012).  

2.1.1 Begreppets bakgrund 

Ett stort intresse för gamification har väckts inom olika företag och i den akademiska världen 
under de senaste åren (Houtari & Hamari, 2012). Begreppet gamification har sitt upphov i den 
digitala mediebranschen. Den första dokumenterade användningen av begreppet går tillbaka till 
2008, men begreppet slog igenom det andra halvåret år 2010 (Deterding, Dixon, Khaled, & 
Nacke, 2011). Författarna uttrycker att gamification har vuxit med tiden och bygger på 
interaktiva trender och traditioner från interaktionsdesign och spel. De skriver att gamification 
har tidigare varit ospecificerad grupp av fenomen gamefulness, gameful interaktion och gameful 
design, och delar upp definitionen i detalj och får ut fyra aspekter spel, element, design och icke-
spelssammanhang. De föreslår följande definition: “Gamification är användningen av 
speldesignelement i icke-spelsammanhang” (egen övers.)(s.10).  
 
Gamification är ett relativt nytt begrepp men har sina rötter redan år 1912. Företaget Cracker Jack 
i USA, la i leksaker i deras förpackningar, för att överraska sina kunder. Sedan dess har flera 
företag tagit efter Cracker Jack samt använt sig av spel, leksaker eller roliga saker bara för att 
sälja sina produkter (Werbach 11/3-14). Det första exemplet som kan hittas på termen 
gamification är under 1980-talet. Speldesignern och forskaren Richard Bartle, var med i ett 
projekt vid namn MUD1. Projektet var det första fleranvändaredomänen i ett lokalt nätverk. Det 
första multiplayer online spelet som var ett textbaserat system för universitetsdatorer. MUD1 var 
första gången människor kunde uppleva en gemensam virtuell värld, som användarna kan göra 
idag i till exempel World of Warcraft. Bartle uttrycker att det var då gamification kom till då de 
använde något som inte var ett spel och gjorde det mer till en lek. Det är inte samma definition 
som vi har idag men finns andra processer som har hjälpt till att lägga grunden till dagens 
gamification. Forskning inom undervisningen har undersökt TV-spel och lärandet under 1980-
talet. Forskarna undersökte om hur eleverna kunde lära sig av att spel och TV-spel. Militären har 
använt spel och simuleringar i hundratals år, och den amerikanska militären har varit en pionjär i 
användningen av TV-spel i hela branscher (Zichermann & Cunningham, 2011; Werbach 11/3-14 
). Ett annat bidrag till dagens gamification har varit Serious Games. The Serious Games Initiative 
grundades 2002 av Ben Sawyer och David Rejecsk, som samlade den privata sektorn, den 
akademiska världen och militären.  Där används spel för utbildning och simulering av olika typer 
av aktiviteter från det verkliga livet (Werbach 11/3-14).  
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2.2 Spelelement som finns i gamification 

Det som skapar ett spel är olika element som till exempel poäng, levels, avartarer, spelare och 
spelplattan med mera. Det skapar olika strukturer och det skapar också hur användaren upplever 
spelet. Upplevelsen kan vara att användaren tycker det är roligt att spela eller så kan han eller hon 
uppleva att spelet är tråkigt (Werbach 11/3-14). 
 
För att bygga ett hus måste arkitekten förstå alla komponenter som finns i ett hus, alltifrån 
ritningar, hur alla rör ska gå i huset och vart badrummet ska ligga med mera. Det samma gäller 
när en gamification designer ska bygga ett gamification system eller tjänst. Designern måste 
förstå spel på samma sätt som arkitekten måste förstå hus (Werbach & Hunter, 2012).  
  
Det finns tre kategorier av spelelement som är relevanta för gamification; dynamik, mekanik 
och komponenter (Werbach & Hunter, 2012). Författarna nämner kategorier i en fallande 
ordning som en pyramid, och de benämner pyramiden The game element hierarchy (se fig 1). Det 
är centralt att ha med alla kategorier i ett gamification projekt. Ibland passar inte alla kategorier i 
de olika projekten men det är centralt att undersöka om någon av kategorierna finns med i 
designen. Det kan vara avgörande för att designen inte ska bli bristande.  
 
Den första abstraktionsnivån är dynamik. De väsentligaste speldynamikerna är; begränsningar 
(tvång/avvägningar), känslor (nyfikenhet, konkurrenskraft, frustration och lycka), berättande 
(sammanhängande berättelse), progression (tillväxt och utveckling) och relationer (sociala 
interaktioner och status). Det utmynnar till att dynamik blir olika aspekter i det stora hela. 
Aspekter som designers måste ta hänsyn till, när han eller hon designar ett gamification system 
eller tjänst.    
 

I mitten av pyramiden finns mekanik, som är de grundläggande processerna som driver 
handlingen framåt och skapar spelarengagemang. Författarna identifierar tio centrala 
spelmekaniker; utmaningar, chanser, konkurrens, samarbete, feedback, resursförvärv, 
belöningar, transaktioner, varv och vinnare. Mekanikerna är ett sätt att uppnå ett eller flera 
dynamiker. Det sker en slumpmässig händelse, till exempel spelaren får en utmärkelse helt utan 
förvarning. Det kan stimulera spelarens känslor till nöje och nyfikenhet.   
  

Längst ner i pyramiden finns komponenter, som är mer specifika former som mekanik och 
dynamik kan ta. De femton mest centrala komponenterna inom ett spel är; prestationer, avatar, 
märken, bosstrider, samlingar, strid, innehålls-upplåsning, skänka, topplistor, nivåer, poäng, 
äventyr, socialt, lag och virtuella varor. Varje komponent ger en eller flera högre nivåelement. 
Lärandet av pyramiden är av olika alternativ, lägre nivåer tenderar att genomföra en eller flera 
överordnade begrepp. 
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Figur 1. Kategorier av spelelement. Werbach och Hunter (2012).s.82. 

 

2.3 Faktorer av Gamification 

  

Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) har i artikeln Does Gamification Work? - A Literature Review 
of Empirical Studies on Gamification granskat empiriska studier om gamification. Författarna har 
skapat en ram för att undersöka effekterna av gamification. Genom att dra ut 
begreppsförklaringarna av gamification och diskussionen om motiverande designlösning som 
erbjuder möjligheter. Studiens resultat omfattar motiverande designlösningar som erbjuder 
möjligheter, psykologiska och beteende utfall från gamification, där studiernas kontexter utförda 
på gamification system. Studien visar att gamification ger positiva effekter, men att effekterna är 
starkt beroende av kontexten där gamification genomförs i, samt på de användare som använder 
den. Resultaten av granskningen ger goda insikter för fortsatta studier och för utformningen av 
gamification system. Studien visar tillståndet av den aktuella forskningen i ämnet, och författarna 
påpekar brister i befintlig litteratur. Författarna har studerat sammanlagt tjugofyra empiriska 
studier både kvantitativa och kvalitativa ansatser i diverse kontexter som; handel, 
utbildning/lärande, hälsa/träning, organisationer internt, delning, hållbar konsumtion, arbeten, 
innovationer och data samlingar. I studien som nämns ovan, tar författarna upp tre faktorer som 
är återkommande inom gamification motiverande designlösning som erbjuder möjligheter, som 



 7 

är relaterat till psykologiska utfall och beteenderelaterade utfall. I den här studien kommer 
faktorerna att benämnas motivation, psykologi och beteende.  
 

2.3.1 Motivation 

Motivation gör att användaren rör sig mot något, exempelvis ett mål. Motivationen gör att 
användaren gör något, istället för att till exempel bara sitta still. Det finns också saker som 
motiverar människor till exempel när en anställd vet om han eller hon aktivt och gör ett bra arbete 
kommer det löna sig med en bonus vid slutet av året (Werbach 11/3-14). Fler applikationer 
använder speldesignelement för att motivera användarnas beteende i icke-spels sammanhang. 
Författaren skriver att begreppet motiverande designlösning som erbjuder möjligheter, innebär att 
motivationen ges när relationen mellan funktioner i ett föremål och förmågor av ett område gör 
att motivet blir upplevt som tillfredsställelse. Användaren känner ett behov när den interagerar 
med objektet. Ett exempel på förhållande till kompetens och kunskap är när användaren till ett 
Sudokupussel kan uppleva att han eller hon är kompetent när de interagerar med det. Författaren 
uttrycker om vi förlänger dem mot belägen motiverande designlösningen. Motiverande 
designlösning erbjuder möjligheter ger goda teoretiska utgångspunkter för studier av motiverande 
dynamik som gamification applikationer och tjänster (Deterding, 2011).  
 
För att utveckla en gamification tjänst finns det tänkbara frågor som ska ställas som till exempel 
kommer göra användaren engagerad, är utmaningen tillräcklig för att motivera användaren, vad 
motiverar användaren och är det rätt typ av motivation. Att skapa rätt utmaning för människor är 
komplicerat, människor är komplicerade och för vi motiveras av olika saker. Vi människor blir 
inte motiverade av samma sak hela tiden. Ett exempel är om ett företag vill motivera de anställda 
till att vara mer innovativa. Ett enkelt svar finns inte men det finns alltid en chans till motivation 
hos varje människa (Werbach 11/3-14). 
 
Det finns fler olika former av motivation, här är det bra att vara medveten om att använda olika 
tekniker för olika kontexter. Ett exempel som inte är gamification men som är ett bra 
tankeexperiment för gamification system som författaren nämner är Apple Store som har används 
sig av motivation och design. Apple Store vet hur de motiverar sin köpare att köpa deras 
produkter i sina butiker. Apple Store ville att människor skulle komma in och hänga runt i 
butiken genom att känna och klämma på produkterna. Apple har varit framgångsrika med att 
motivera människor till att köpa deras produkter genom att tänka annorlunda om hur butiken är 
designad. Det som är centralt i exemplet är att uppgiften att tänka kreativt och hur det kan 
distribuera motivationen på ett systematiskt sätt (Werbach 11/3-14). Huotari och Hamari (2012) 
skriver att det är en avgörande aspekt när det kommer till gameful att ha en frivillig inneboende 
motivation.  
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2.3.2 Psykologi 

Psykologi är centralt inom gamification eftersom det som gör det effektivt (Werbach 11/3-14). 
Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) har granskat 24 studier var av tolv var psykologiska utfall. I 
den här studien har de tolv artiklarna tolkats att det finns sex teman inom psykologiska utfall; 
engagemang, roligt, uppmuntra, glädje/njutning, sociala aspekter och psykologiska effekter. De 
teman som påverkar användaren som använder sig av gamification. Till exempel kan 
gamification uppmuntra tonåringar att ändra sitt beteende när det kommer till kontexten 
energiförbrukning (Gustafsson, Katzeff och Bang, 2009). I studien skriver författarna om sociala 
aspekter som till exempel att gamification används inom familjen för att främja 
energiförbrukningen i sina hem.  
 

2.3.3 Beteende  

Det finns två stora traditioner inom psykologi, behaviorism och kognitivism. Behaviorism talar 
om hur människor beter sig. Kognitivism talar om hur människor mår mentalt, olika tillstånd och 
vad som internt händer i människors huvuden. Båda är relevanta för gamification (Werbach 11/3-
14). Författaren uttrycker att det är svårt att veta hur en människas känslor är, och det är inte 
vetenskapligt testbart. En person kan bara uppfatta en beskrivning av en annan persons känslor, 
men kan direkt inte känna de faktiska känslorna.  
  

Behaviorism talar om att påverka beteende genom användning av en stimulans. En stimulans är 
något utanför personen, exempelvis något som bara händer. Stimulans är associerat med ett 
beteende, den klassiska behaviorism är betingning som är känt av Ivan Pavlov. Det berömda 
experimentet där hunden började dregla när han hörde en klocka (Werbach 11/3-14). 
 

Det finns oftast en eller fler konsekvenser som kommer från en människas åtgärder, som 
resulteras av olika effekter som gör att han eller hon ändrar sitt beteende. När användaren ser 
konsekvenserna tillräckligt många gånger gör han eller hon ett samband. Användaren blir 
betingad att göra något annorlunda baserat på konsekvenserna, och det uttrycker (Werbach 11/3-
14) är lärande. 
  

Det som är centralt för en människa är att få feedback på sitt beteende. Efter att de har fått 
feedback på sitt beteende kan de tendera och börja producera en respons. Processen som blir en 
cirkulär process av handlingar av feedback, som sedan motiverar ett beteende. Det här är en 
kraftfull process inom gamification. Det slutliga begreppet i behaviorism av förstärkning. 
Lärande sker genom en förstärkning av stimulans. När användaren mer och mer ser att en viss 
åtgärd ger ett visst resultat tenderar han eller hon att lära sig och göra det till ett samband. 
Användaren gör en anslutning i sin hjärna mellan de två sakerna. Det är en central lärdom från 
behaviorism som kommer att bli aktuellt att tänka på hur det motiverar och uppmuntrar vissa 
aktiviteter genom gamification system (Werbach 11/3-14). 
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2.4 Kritik om gamification  

Författaren och speldesignern Ian Bogost uttrycker att gamification är skitsnack. Han skriver att 
gamification uppfanns av konsulter och att det är ren marknadsföringsskitsnack. Gamification är 
ett lugnande för cheferna i organisationerna, genom att lägga till en spelstrategi för sina befintliga 
produkter. Författaren uttrycker att kraften i ordet ”gamification” är enorm, och han skriver att 
det är precis vad världen vill ha. Att spel har en mystisk, magisk kraft som har fångat 
uppmärksamheten hos miljontals människor (Bogost 15/5-14).   
 
Bogost (2011) beskriver fenomenet: 

Game developers and players have critiqued gamification on the grounds that it gets games wrong, 

mistaking incidental properties like points and levels for primary features like interactions with behavioral 

complexity. That may be true, but truth doesn't matter for bullshitters. Indeed, the very point of gamification 

is to make the sale as easy as possible. (Bogost 2011).   

 
Författaren Gabe Zichermann skriver att det finns tre oroväckande meningar om gamification och 
som ytterligare kräver vetenskaplig undersökning. Den första är övermotivering som beskriver att 
den inre motivationen kan släckas av yttre belöningssystem. Till exempel om ett barn älskar att 
spela piano för att det var en inneboende önskan från början, men efter ett tag får barnet pengar. 
Det andra är den verkliga kostanden för ägande som författaren uttrycker att det blir en långsiktig 
investering för organisationer. Gamification kräver planering och budgetering. Tekniken finns 
och organisationen behöver bara testa och implementera det, för att sedan underhålla det. Det 
tredje och sista oroväckande meningen är missbruk/tvång. Författaren skriver att människor kan 
bli beroende och kan påverkas av gamification upplevelser. Användarna kan komma till ett 
tillstånd där de är mer benägna av att acceptera vad systemet säger till dem för att komma till en 
viss nivå, och det kan missbrukas (Zichermann 15/5-14).   

2.5 Gamification inom hälsa 

Ola Janson digital strateg och gamification expert skriver att gamification kan skapa förändringar 
på sjukhus och vårdcentraler, genom att skapa långsiktig motivation hos patienterna för att ta 
hand om sin hälsa. Det kan gälla friskvård eller som verktyg till att övervaka en kronisk sjukdom. 
Med applikationer och andra tekniska lösningar som kan vara kraftfulla verktyg effektivisera 
distributionskanaler och mäta fakta som vi inte tidigare har haft möjlighet till. Till exempel mäta 
hur ofta patienten ler och jämföra det med föregående vecka (Janson 4/2-14).  
 
Gamification förstärker möjligheter till beteendeförändringar genom olika plattformar som till 
exempel nya smartphone-enheter (King, Greaves, Exeter & Darzi, 2013). Författarna skriver att 
gamification inom hälsa är relativt nytt och att begreppet gamification kommer bli känt inom 
sjukvården men i nuläget är det bara i sin linda. Gamification inom sjukvården kommer att följas 
av två trender. Den första bygger på användarens aptit till nya smartphone-enheter, som erbjuder 
speldesigners en bredare publik och kommer att skapa interaktiva hälsoinsatser. Den andra 
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faktorn är den entusiasm och viljan att utvecklas som inkluderar de senaste beteendemässiga 
insikter (King et al., 2013). Författarna uttrycker att mobiltelefoner är som kanal för 
beteendeförändring. Smartphone-enheter är effektiva plattformar vid vårdingripanden som till 
exempel rökavvänjning och läkarbehandlingar. Inom en snar framtid kan de flesta smartphone-
enheter innehålla avancerade hård-och mjukvarufunktioner som ger utökad funktionalitet. 
Funktioner i en smartphone kan bli ett bindemedel för gamification i vården som även inkluderar 
GPS-tjänster. Inbyggda mätinstrument och sensorer kommer att mäta hjärtfrekvens och 
blodtryck.  
 

Framgångarna med att använda speldesignelement i ett icke-spelsammanhang för att motivera 
och öka användaraktiviteten har ökat (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Författarna 
skriver att gamification är anpassad till en specifik kontext som, de nämner till exempel vård-
applikationer såsom Health Month. Applikationen erbjuder olika regler och mål för ett bättre 
hälsobeteende, för att sedan följa upp det faktiska beteendet.  
  

Under 2012 utförde Buck Consultants och WorldatWork en undersökning på medelstora till stora 
företag. Undersökningen handlade om att det har blivit mer angeläget att ha friska och 
engagerade anställda för företag. Hälsofrågan har blivit angelägen över hela världen, då företag 
försöker att hålla tillbaka kostnader för anställda som är sjuka. Det är bättre att ha friska 
medarbetare som innebär lägre kostnader och ett effektivare arbete (WorldatWork och Buck 
Consultants, 2013). Dock skriver författaren att det kan vara svårt för företag att engagera och 
inspirera anställda till en förändring i de anställdas beteende. Utmaningen handlar om att 
kommunicera och ge rätt verktyg till de anställda, det är inte alla gånger det räcker med 
exempelvis antiröksaffischer.  WorldatWork och Buck Consultants (2013) skriver att svaret kan 
ligga i teknik; gamification, mobil teknik och sociala medier. I undersökningen fann de ett 
ökande intresse för nya teknikbaserade företag för att engagera de anställda i deras hälsa. I 
undersökning fanns det tre kategorier av tekniker; sociala medier, mobil teknik och gamification. 
Gamification var den vanligaste 62% och rankades högst i respondenternas uppfattningar om 
effektiviteten att uppnå målen. Gamification upplevdes att vara den mest effektiva 
tillvägagångssättet. Gamification kan bidra till att ge positiva belöningar genom ständig feedback 
på prestation och framgång. Social medier används på av hälften 50% av de svarande, men 
rankas som högst oro för sekretess av personuppgifter.  Mobil teknik var för närvarande den 
minst använda 36%, men respondenterna ville helst prioritera den teknik för adoption eller 
expansion. Det är oftast en extern aktör som kommunicerar ut information till anställda eller 
hjälper arbetsgivare kommunicera ut till anställda. Aktörerna kan exempelvis vara 
försäkringsbolag. Trender som visas i undersökningen är ett ökat intresse för att prova på nya 
lösningar (WorldatWork och Buck Consultants, 2013).   
  

En annan studie som Hamari och Koivisto (2013) har gjort är att undersöka hur sociala faktorer 
förutspår inställningen till gamification och avsikt att fortsätta använda gamification tjänster samt 
avsikten att rekommendera gamification tjänster. Genom en kvantitativ studie med en enkät 
genomfördes bland användarna av ett av världens största gamification applikationer för fysisk 
träning. Resultaten tyder på att sociala faktorer har positiva effekter på gamification, och 
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ytterligare fortsatt användning. Det gäller även avsikter och intentioner att rekommendera den 
tjänsten till andra. Det kan bero på erkännande från andra genom ömsesidig interaktion. Storleken 
på nätverket har kanske inte så mycket egenvärde i sig när det gäller ömsesidiga fördelar. Det 
viktiga är kvalitet och frekvens på interaktionen mellan användarna.  

2.6 Tillämning av gamification i andra kontexter 

Domínguez, Saenz-de-Navarrete, de-Marcos, Fernández-Sanz, Pagés, José-Javier & Martínez-
Herráiz (2013) har designat och byggt ett pluginsystem med hjälp av gamification till en 
nätbaserad plattform för lärande. De gjorde ett experiment med hjälp av systemet i en 
universitetskurs.  Deras syfte med studien var att öka användarupplevelsen och engagemanget. 
De utvärderade effekterna av ett gamification lärande i en högre utbildning jämfört med en 
traditionell undervisningsmiljö.    
  

Designen av systemet grundade sig i deras teori. Genom att spel är motiverande och har en 
påverkan på de kognitiva, emotionella och sociala aspekter för en person. I den kognitiva delen 
hade spelet ett regelsystem och en rad utmaningar. Det var uppgifter som vägledde spelaren med 
frivilliga övningar. De skapade olika nivåer inom olika ämnen, valfria övningar för varje ämne, 
som var utmaningar. Utförda utmaningar blev troféer. Troféerna gjorde att utmaningarna blev 
svårare och utgjordes av lämpliga visuella representationer som koppar, silverguld och platina. 
  

Nästa steg författarna utformade var hur studenterna skulle påverkas av den känslomässiga 
aspekten. Deras förslag var att använda sig av virtuella belöningssystem, för att skapa positiva 
känslor vid varje avslutad uppgift. Vilket motiverade studenterna att vilja avsluta varje uppgift. 
Det här skapade en känsla hos studenterna att vilja fortsätta trots att det gick dåligt. Den sista är 
den sociala aspekten, där hade författarna med konkurrenskraftiga mekanismer för att studera 
studenternas effekt. De använde sig av prestationer och rankning. Studenterna tävlade om att få 
en högre rankning genom att göra flera övningar. 
  

Deras resultat tyder på att några vanliga föreställningar om de fördelar som erhålls vid 
användning av spel i utbildning kan ifrågasättas. Studenter som fullföljde gamification 
erfarenheten fick bättre betyg i praktiska uppgifter och i den totala poängen, men deras resultat 
tyder också på att det gick sämre i skrivuppgifter och deltog mindre i klassaktiviteter. Dock var 
deras ursprungliga motivation högre. 
  

I en annan studie, utförd av Thom, Millen och DiMicco (2012) undersöker de mönster av 
användaraktivitet inom en social nätverkstjänst i ett företag. De beskriver konsekvenserna av 
avlägsnandet av yttre belöningar, till exempel poäng och emblem, inom sociala mjukvarusystem.  
 
Författarna skriver att spelmekanik, och teorier om socialpsykologi förutsäger hur användarna 
kan motiveras genom att delta i kollektiva system för individuell nytta. Till exempel att poäng 
kategoriseras som yttre belöningar för deltagandet (t.ex. posta en kommentar, checkar in en 
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plats). Thom et al. (2012)  uttrycker att det finns tecken på att yttre belöningar kan underminera 
motivation att utföra en uppgift, särskilt om uppgiften är intressant och fördelaktigt för 
användaren. Det tyder på, att medlemmar av en gemenskap kan finna specifika 
belöningsstrukturer (t.ex. nivåer) faktiskt minskar redan existerande motivation till att bidra 
 
I studien fokuserar de på ett poängbaserat system, systemet som är utplacerade inom ett stort IT-
företag med huvudkontor i nordöstra USA och med en globalt distribuerad arbetsstyrka på cirka 
400 anställda. Målet med incitamentsprogrammet är att stimulera innehållet. Poäng tilldelades för 
tillägg av listor, bilder och kommentarer.  
 
Deras resultat visar att det avlägsnade incitamentsystemet sänkte det totala deltagandet via 
innehållet inom poängsystemet. Det centrala resultatet i deras studie är observation av effekten på 
att avlägsna en gamification funktion inom ett socialt nätverkssystem. Avlägsnandet av 
poängsystemet gjorde en betydande negativ inverkan på användaraktiviteten i systemet. Deras 
analys visar att bidragsinnehållet minskade betydligt efter avaktivering av poängsystemet. Det 
tyder på att sådana yttre belöningar påverkade en del av användargruppen att delta mer intensivt 
medan poängsystemet användes. 
 
Författarna föreslår två huvudsakliga konsekvenser för utformningen av gamification system. För 
det första bör inte gamification system ses som något obetydligt, eftersom de verkar motivera 
deltagande i ett socialt system även för en kort tid. För det andra konstaterade de skillnader i hur 
användarna reagerade på belöningssystem och att det fanns olika strategier som hade antagits.  

2.7 Sammanställning av litteratur 

Gamification är läran från spel, användningen av spelelement och speldesigntekniker som 
applicerats i en annan kontext än spel (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011; Houtari & 
Hamari, 2012; Werbach & Hunter, 2012). Tre faktorer som är återkommande inom gamification 
motiverande designlösning som erbjuder möjligheter, som är relaterat till psykologiska utfall och 
beteenderelaterade utfall (Hamari, Koivisto och Sarsa, 2014). Författarna uttrycker att 
gamification ger positiva effekter, men att effekterna är starkt beroende av kontexten där 
gamification genomförs i, samt på de användare som använder den. Det finns tre kategorier av 
spelelement som är relevanta för gamification; dynamik, mekanik och komponenter. Kategorierna 
nämns i en fallande ordning som en pyramid, och de benämner pyramiden The game element 
hierarchy (Werbach & Hunter, 2012). Gamification var den vanligaste tekniken 62% och 
rankades högst i respondenternas uppfattningar om effektiviteten att uppnå målen. Gamification 
upplevdes att vara det mest effektiva tillvägagångssättet. Gamification kan bidra till att ge 
positiva belöningar genom ständig feedback på prestation och framgång (WorldatWork och Buck 
Consultants, 2013).   
 
Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) skriver att tillståndet i den aktuella forskningen inom ämnet 
påpekar att det finns brister inom befintlig litteratur. Det finns tre oroväckande meningar med 
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gamification som övermotivering, missbruk/tvång gamification kräver en planering och budget 
för organisationer (Zichermann 15/5-14).   
 
Det finns två huvudsakliga konsekvenser för utformningen av gamification system. För det första 
bör inte gamification system ses som något obetydligt, eftersom de verkar motivera deltagande i 
ett socialt system även för en kort tid. För det andra konstaterades skillnader i hur användarna 
reagerade på belöningssystem (Thom, Millen och DiMicco, 2012). 
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3. Metod 

Som det redovisas i inledningen finns det bara en studie med gamification i kontexten hälsa 
(Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). Författarna har granskat empiriska studier om gamification. 
Majoriteten av studierna har genomförts med kvantitativa ansatser. Efter frågeställningen och 
studieläget valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är när det är lämpligt att förstå eller 
finna mönster om fenomen (Trost, 2010). Med den kvalitativa ansatsen kan en förståelse skapas 
för hur sjukgymnaster/fysioterapeut arbetar. Material/data har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer.  

3.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med att söka relevant litteratur till undersökningen om området via olika 
databaser. De som främst använts är ACM, IEEE, EBSCO, Google scholar och Google. Sökord 
som gamification, gamification in health, gamification in healtcare och gamification i olika 
kontexter för att finna relevant material. När relevanta artiklar och böcker av vikt fanns användes 
även deras referenslista för att finna särskild relevant material.    

3.2 Datainsamling 

Metododen var intervjuer genomförda med en intervjuguide för att få ett stöd och en struktur på 
frågorna. Nedan följer en redogörelse för datainsamlingsmetoden. 

3.2.1 Interjuver  

I studien har det använts semistrukturerade intervjuer. Det betyder att intervjuaren utgick från en 
intervjuguide (se bilaga 1) som var med öppna svarsmöjligheter och respondenterna har fått talat 
fritt.  Intervjuaren har fått chans till ställa följdfrågor. Intervjuguiden är uppbyggt efter olika 
frågeområden inom de specifika områdena (Trost, 2010).  
 
I studien kontaktades respondenterna via telefon och e-post. I e-posten uppgavs det information 
om undersökningen samt att respondenterna fick ta del av frågorna. Intervjuaren bad 
respondenterna att kontakta via mejl eller telefon om de vara intresserade att delta i 
undersökningen. Intervjuaren bad även respondenterna att meddela om de inte var intresserade att 
delta i undersökningen. Intervjuaren informerade respondenterna om att de som deltog i 
undersökningen skulle de få en Trisslott som tack. Intervjuaren började varje telefonintervju eller 
intervju på plats med att presentera sig själv och syftet med undersökningen. Det här var en 
central del för att respondenterna skulle uppleva en förståelse för undersökningen och att deras 
medverkan inte bidrar till något de inte vill vara med i (Trost, 2010). Alla telefonintervjuer och 
intervjuer på plats har spelats in med hjälp av ljudupptagare med en godkännande från 
respondenterna. Respondenternas svar har redovisas anonymt i studien, vilket enligt Trost (2010) 
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är ett bra handlingsätt att få respondenten att våga berätta och för att få en verklighetsbild. Under 
intervjun frågade intervjuaren om respondenten kände till gamification (se bilaga 1). Frågan om 
begrepp kännedom och förklaringen kom efter intervjuaren hade frågat om motivation, psykologi 
och beteende. Begreppet gamification förklarades muntligt till respondenterna. Det förklarades 
också att gamification är relativt nytt begrepp, gamification är läran från spel, med spelelement 
och speldesigntekniker som appliceras i en annan kontext. Intervjuaren beskrev exempel som 
poäng, topplistor och att det finns applikationer som till exempel Zombies Run som motiverar 
användaren till att springa. Det informerades om att det endast finns en studie inom hälsa 
kontexten samt att Hamari, Koivisto och Sarsa (2014) beskriver tre faktorer som är 
återkommande inom gamification motiverande designlösning som erbjuder möjligheter, som är 
relaterat till psykologiska utfall och beteenderelaterade utfall. Intervjuaren redogjorde för 
respondenten att det i studien kommer benämningarna vara motivation, psykologi och beteende. 
Telefonintervjun och även intervjun på plats spelades in för att ha möjligheten att lyssna igen, 
inga anteckningar gjordes under intervjuerna för att ha en full fokus på intervjun. Tre 
telefonintervjuer och två intervjuer på plats, som genomfördes med fem respondenter. 

3.3 Urval 

De urval som har utgjorts i studien är sjukgymnaster/ fysioterapeuter i den svenska primärvården 
i Örebro län.  

3.3.1 Val av respondenter 

I studien valdes det att göra ett subjektivt urval vilket betyder att vårdcentraler har handplockats 
som antogs ge värdefull information för undersökningen (Denscombe, 2009). Via 
Landstingskatalogen 2014 (Örebro läns landsting, 2014), som är en landstingskatalog med 
information inom hälso- och sjukvården i länet. I studien valdes vårdcentraler inom länet och 
som hade sjukgymnaster/fysioterapeuter. I studien kontaktades först den ansvariga 
sjukgymnasten via telefon eller e-post. Eftersom intervjuerna är anonyma valdes benämning på 
respondenterna som respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent 4 och respondent 5.  
 

Respondent 1 har arbetat som sjukgymnast i 16 år och har speciell kunskap inom OMT 
(ortopedisk manuell terapi) och även psykosomatik inriktning. Idrottsmedicin, träning och 
rehabilitering. Har även två till tre dagars utbildning inom motivation.  
 

Respondent 2 har arbetat som sjukgymnast i 11 år och arbetar inom geriatrik. Har speciell 
kunskap inom reumatologin och lungklinik.  
 

Respondent 3 har arbetat som sjukgymnast i 12 år och har speciell kunskap inom psykosomatik. 
Har även läst KBT (kognitiv beteendeterapi) för sjukgymnaster och motiverande samtal. 
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Respondent 4 har arbetat som sjukgymnast i 11 år och har speciell kunskap inom OMT 
(ortopedisk manuell terapi). Har även deltagit i kortare seminarium utbildningar.  
 

Respondent 5 har arbetat som sjukgymnast i 2,5 år och har speciell kunskap inom rygg och 
träning.  

3.4 Etiska överväganden 

Under datainsamlingen har forskaren vissa skyldigheter gentemot 
sjukgymnasterna/fysioterapeuterna. Information som har samlats in får inte i något fall komma 
till skada mot respondenter eller vårdcentralerna i sig (Denscombe, 2009). Området kan innehålla 
känslig information som kan leda till att respondenterna inte vill dela med sig sin kunskap. Det är 
ett självklart val att anonymisera de vårdcentraler som har deltagit.  

3.5 Analys av material 

När allt material var insamlat påbörjades nästa steg i processen. Nedan presenteras analys- och 
tolkningsprocess. 

3.5.1 Transkribering 

Efter varje intervjutillfälle skedde det en löpande transkribering. Nära intervjuns avklarande för 
att få betoningar samt att det då har varit färskt i minnet. Intervjuerna på plats och 
telefonintervjuerna har spelats in med en MacBook Pro. Transkriberingens struktur var uppbyggd 
med kolumner, rader och siffror. De åtta kolumnerna representerade radnumrering med tema, 
frågan, respondenterna samt anteckningar. Under transkriberingen undersöktes nyckelord och 
graderingar på nyckelorden.   

3.5.2 Innehållsanalys 

I studien har det använts en innehållsanalys för att analysera det insamlade och transkriberade 
materialet. Metoden innehållsanalys är för att kvantifiera innehåll som till exempelvis text, ljud 
eller bilder (Denscombe, 2009). Respektive transkribering började med att läsas igenom för att få 
en uppfattning av materialet. Teman var redan satta från litteraturstudiens tre faktorer inom 
gamification motivation, psykologi och beteende. Under varje faktor skapades teman, under 
motivation var det; motiverar, verktyg, psykologiska verktyg, utmanar och experiment.  
Psykologi hade sex olika teman; engagemang, roligt, uppmuntran, glädje, sociala och 
psykologiska effekter.  Den sista faktorn beteende var teman; feedback, förstärkning stimulans 
och tillstånd. Därefter börjades först en selektiv kodning för att få en tolkning av materialet. 
Nästa steg var att identifiera samband mellan respondenterna som ledde till nyckelord. Därefter 
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utgjorde en gradering av nyckelorden för varje respondent. Under analysarbetet sållades det bort 
nyckelord som inte vara relaterade till frågeställningen. Den andra kodningen var en djupare 
kodning mellan graderingen av nyckelord och litteraturens speldynamiker. Det skapade en 
djupare förståelse och syn på litteraturstudien samt det empiriska materialet.   

3.6 Metoddiskussion och självkritik 

En risk med att intervjua respondenter som inte har en grundlig förståelse om gamification är att 
det kan ge en skev bild av resultatet. Dock har det förklarats grundligt för varje respektive 
respondent vad gamification är och dess betydelse. Alla respondenterna var verksamma inom 
Örebro län vilket också kan påverka resultatet.  
 
De urval som har gjorts är sjukgymnaster/fysioterapeuter i den svenska primärvården inom 
Örebro län. Från början fanns en tanke om att intervjua generella sjukgymnaster/fysioterapeuter 
inom både den privata sektorn och landstinget. Urvalet kan ha gett en färgad bild av resultatet 
eftersom alla respondenterna har samma arbetsgivare.  
 
Ett värdefullt komplement till intervjuerna som datainsamling skulle varit observation av arbetet 
mellan patienten och sjukgymnasten/fysioterapeuten. Arbetsbelastningen för 
sjukgymnasterna/fysioterapeuterna kräver omfattande planering och var då ett otänkbart 
alternativ.  
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4. Resultat & diskussion  

I resultat och diskussion kommer respondenternas uttryck att behandlas med en koppling till 
litteraturstudien samt faktorerna som har framkommit genom Hamari, Koivisto & Sarsa (2014) 
studie. Det har en betydande roll för att undersöka hur gamification kan stöda 
sjukgymnaster/fysioterapeuter genom att påverka motivation, psykologi och beteende, samt att få 
en bild hur sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar med patienterna idag. De tre faktorerna 
motivation, psykologi samt beteende har teman under varje faktor som är; motivation; 
motiverar, verktyg, psykologiska verktyg, utmanar och experiment.  Psykologi; engagemang, 
roligt, uppmuntran, glädje, sociala och psykologiska effekter. Beteende; feedback, förstärkning, 
stimulans och tillstånd. Delar av intervjuerna presenternas för att utgöra exempel på vad 
respondenterna gett uttryck för faktorerna och respektive tema. Faktorerna och respektive tema 
har används för att undersöka vad respondenterna tror och tänker om gamification. De olika 
citaten är hämtade från transkriberingarna, samtliga citat som har grupperats efter teman och 
respondenternas svar på frågorna.  
 
Kopplingen mellan de tre faktorerna, teman och speldynamiker kommer även att diskuteras. De 
tre faktorerna, teman och speldynamiker är väsentliga för att förstå om gamification kan bli ett 
verktyg för sjukgymnaster/fysioterapeuter i framtiden. 

4.1 Teman motiverar, utmanar och verktyg        

Det empiriska materialet visar att motivation används för att motivera patienterna. 
Sjukgymnasterna motiverar och utmanar patienterna med olika verktyg som är motiverade samtal 
och frågor, exempelvis patientens målsättning.  
 
”Ibland frågar jag vad deras målsättning är själva, vad de tänker själva. Hur bra tror de att de 
kan bli eller om de tror att de kan bli bra.” [Respondent3] 
 
Det stöds av litteraturstudien som visar att med motivation gör att användaren rör sig framåt mot 
något eller till målet, istället för att bara sitta still (Werbach 11/3-14).   
 
Att motivation är en given faktor kan tolkas i det empiriska materialet samt att gamification kan 
bli ett verktyg till att hjälpa patienten att bli mer motiverad genom att den blir påmind till 
exempel av sin smartphone. Det empiriska materialet visar att påminnelse kan hjälpa patienten då 
han eller hon har problem med minnet eller att påminnelsen blir en morot för patienten att till 
exempel göra sitt övningsprogram.  
 
”Jag kan tänka mig att det blir som en slags påminnelse och en morot.” [Respondent3] 
 
”[…] just för minnesproblematik så tror jag det är ett stöd. Där skulle det kunna vara en 
påminnelse om, eller lite så. Att man skulle kunna använda.” [Respondent2] 
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Litteraturstudien visar även att användning av applikationer för att motivera användarnas 
beteende. Motiverande designlösning erbjuder möjligheter att användaren känner ett behov när 
den interagerar med objektet (Deterding, 2011). Dock finns det en oroväckande mening gällande 
gamification och motivation i det empiriska materialet. En respondent uttrycker att gamification 
kan vara bra men inte i det långa loppet för patienten. Respondenten beskriver att ett ”pip” från 
sin smartphone-enhet kan vara bra i en kort stund. Men i det långa loppet är det patienten själv 
som ska förstå att det är för sin egen skull han eller hon ska träna och inte för att sin smartphone-
enhet påminner om det.  
 
”En kort stund är det säkert jättebra. Samma sak som vi gör det med motiverande och program, 
att vi träffas och till en början är det väldigt bra. Men det gäller ju det långa loppet, att man inte 
ska sätta upp det för att mobilen säger det eller att ett pip säger det. För att det faktiskt är för att 
man har en egen vinning i det här, i den här hälsan att jag ska må bra” [Respondent1] 
 
Det stöds av litteraturstudien som uttrycker att gamification kan bli en övermotivering och att den 
inre motivationen kan släckas av hela att tiden ha ett yttre belöningssystem. Litteraturen betonar 
även att det är ett av tre oroväckande ting av gamification och som ytterligare kräver vetenskaplig 
undersökning (Zichermann 15/5-14). 

4.2 Teman experiment och psykologiska verktyg 

I det empiriska materialet beskriver respondenterna att experiment förekommer om de inte vet 
vad felet är.  
 
”När man inte vet vad felet är. Exemplet att patienten får gå ut och springa.” [Respondent1] 
 
Det kan till exempel vara att sjukgymnasten ber patienten att inte träna på en vecka. I 
litteraturstudien visar det sig att ett tankeexperiment är bra för ett gamification system och att det 
kan motivera människor att göra annorlunda saker.  
 
”[…] prova att lägga till eller ta bort saker ut vardagen, ” [Respondent4] 
 
I det empiriska materialet framkommer det att det har skett en betydande förändring för 
sjukgymnasterna gällande att motivera patienterna. Materialet visar att patienten själv ska komma 
på sin egen behandling och att det blir mer hållbart då de förstår sin egen hälsa.  
 
”Det har blivit stor skillnad de sista sjutton åren jag har jobbat, så mycket av erfarenheten 
också, men så har det riktats mer eller mindre till att patient själv ska komma på sin egen 
behandling. För då har man sett att det blir mer hållbart och då är de med på tåget på ett helt 
annat sätt.” [Respondent1] 
 
Vilket kan vara en betydande faktor då King, Greaves, Exeter & Darzi (2013) uttrycker att i 
framtiden kommer användaren använda avancerade hård-och mjukvarufunktioner som ger utökad 
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funktionalitet med sina smartphone-enheter. Till exempel kommer användaren själv mäta 
hjärtfrekvens och blodtryck.   

4.3 Tema engagemang          

Att engagera patienterna är givet för sjukgymnasterna, respondenter uttrycker att det är centralt 
att få med patienten på banan. Respondenterna svarar även oerhört olika på frågan hur de 
engagerar.  
 
”Ja, pratar man om en gällande diagnos, så får man försöka få med patienten på banan.” 
[Respondent5]  
 
Det stöds av litteraturstudien, då (Werbach 11/3-14) skriver att människor är komplicerade och 
motiveras och engageras av olika saker. Respondenterna uttrycker att gamification kan hjälpa 
patienterna att bli mer engagerade genom en påminnelse, rolig grej och direktkontakt.  
 
”[…]att det blir en påminnelse och nästan som en roligt grej också.” [Respondent3] 
 
”Jag tror det här med påminnelse och känslan av att vara duktig och kunna redovisa är de två 
starkaste.”  [Respondent4] 
 
”Ja, om man har den här direktkontakten så blir man mer engagerad förhoppningsvis. Att har 
den här kontakten på ett helt annat sätt än att bara ringa eller att bestämma en återträff.” 
[Respondent5]      
 
Det här kan möjligtvis resultera till att det bli en beteendeförändring för patienten. 
Litteraturstudien visar att gamification kan förstärka möjligheterna till beteendeförändring och få 
användaren mer engagerad (King, Greaves, Exeter & Darzi, 2013). Dock finns det en skeptisk 
mening att använda gamification på alla patienter, respondenterna uttrycker att det finns 
människor som är ointresserade av teknik och gamification skulle inte engagera. Respondenterna 
uttrycker att det är individuellt när det gäller teknik.  
 
”[…]det blir ju mer tydligt om man ska tänka på att det är bilder på en skärm, om det är rörliga 
bilder. Fast där är det ju med intresse liksom, är man helt ointresserad av en sådan teknik så gör 
du inte det. Även där är det individuellt.” [Respondent2] 
 
Det stöds inte av litteraturstudien då WorldatWork och Buck Consultants (2013) undersökning 
visar att mobil teknik är den teknik som deras respondenter prioriterar för adoption eller 
expansion. Dock tas inte teknikrädsla upp i litteraturen, och det borde undersökas mer i.  
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4.4 Teman psykologiska effekter, uppmuntran och sociala        

I det empiriska materialet beskriver respondenterna att de psykologiska effekterna beror på 
patienten. De uttrycker att de känner av hur patienten är. Det här kan sedan resultera i hur 
sjukgymnasten till exempel lägger upp övningsprogrammet. Har patienten haft det tufft en längre 
tid ger sjukgymnasten minimala råd.  
 
”[…]det är också och det beror på att känna in hur patienten är. Är det någon som har det tufft 
och svårt, så är det minimala råd vi ger.” [Respondent1] 
 
Det stöds av litteraturstudien, (Werbach 11/3-14) uttrycker att det finns en eller fler konsekvenser 
som kommer från en människas åtgärder. Det finns olika effekter som gör att han eller hon ändrar 
sitt beteende. Respondenterna beskriver att gamification kan bidra till psykologiska effekter för 
patienten, men de är både positiva och negativa effekter. En respondent uttrycker att gamification 
kan bli en pekpinne samt att patienten inte slipper undan, vilket kan bidra till skuld och 
skamkänslor om de inte gör träningen.  
 
”Om man ska titta på det negativa så blir det ännu mer det här med pekpinne. Och man slipper 
inte undan. Och ska man slippa undan, ja men jag hade tappa bort min laddare eller glömt min 
telefon. Då blir det undanflykter kan jag tänka mig. Som kanske ger lite skuld, skamkänsla. Å det 
positiva är väl mer att de förhoppningsvis gör det lite mer för att man fick den här lilla 
påminnelsen och man fick den här lilla moroten. Och då ger det positiva känslor istället som att 
man har lyckats.” [Respondent3]  
 
En annan respondent beskriver att det kan vara bra att använda båda delar, de som är intresserade 
av teknik mår bra utav det. Men att den negativa effekten kan vara att visa patienterna blir 
ensamma, och har bara en skärm att kommunicera med.   
 
”Men man kan ju använda sig utav båda delarna. De som är intresserade av sådant de mår ju 
gott av att ha det här. Men just om man tänker på ensamhet att det inte bara blir en skärm.” 
[Respondent2] 
 
De positiva effekterna är när patienten får en morot att göra träningen av till exempel en 
påminnelse, och att det ger positiva känslor när patienten lyckas. Litteraturstudien visar även att 
gamification bidrar till positiva känslor av ständig feedback på prestation och framgång 
(WorldatWork och Buck Consultants, 2013).  
 
I det empiriska materialet är det givet att sjukgymnaster uppmuntrar sina patienter. 
Respondenterna beskriver att de ger en förklaring eller ställer frågor till patienten. De förklarar 
exempelvis vikten av övningen samt frågar hela tiden hur det går med övningarna.  
 
”Om man ger de den förklaringen till de som blir de väldigt motiverade att faktiskt göra dem 
varje kväll då, tills vi ses nästa gång.” [Respondent1] 
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Respondenterna tror att gamification kan uppmuntra patienterna att göra övningsprogrammet 
genom att de får en påminnelse via sin smartphone-enhet. De uttrycker att ett papper inte kan 
kommunicera på samma sätt som smartphone-enheten.  
 
”Det kan väl vara påminnelser, att man blir påmind, ett papper kan ju inte prata på samma sätt 
som en smartphone kan göra.” [Respondent1] 
 
Vilket stöds av litteraturstudien att gamification kan uppmuntra och ändra ett beteende i olika 
kontexter, och även i sociala aspekter. Frågan om det sociala svarade alla respondenter att de 
ibland använder gruppverksamhet i arbetet. Då patienterna klumpas ihop med samma besvär. I 
litteraturstudien skriver Gustafsson, Katzeff och Bang (2009) att gamification kan främja till 
exempel en familj till att bli bättre på just kontexten energiförbrukning. I studien tolkas det att 
gamification kan främjas i sjukgymnastik/fysioterapeut kontexten.  

4.5 Teman glädje och roligt       

Glädje och roligt är något som är grundläggande hos patienterna och sjukgymnasterna. Dock 
använder inte sjukgymnasterna ordet roligt utan istället ordet funktionellt. Respondenterna 
uttrycker även att det är betydelsefullt att patienten förstår vikten av övningen, förstår patienten 
tror respondenten att patienten automatiskt tycker att det blir roligare att göra övningen.  
 
”[…] jag vet inte om jag kan få in roligt i det? Utan att det är mer funktionellt.” [Respondent1] 
 
”Jag jobbar med att patienterna ska förstå varför de gör någonting, om man förstår varför man 
gör någonting blir man nog mer benägen att göra det.” [Respondent4]  
 
Glädje är något sjukgymnaster använder, respondenter uttrycker att de ser det på patienten. 
Genom att patienterna har mindre smärta, mår bättre och är glada. Respondenterna tror att 
gamification kan skapa glädje för patienterna. De uttrycker att det skulle skapa större medverkan 
hos patienten, till exempel att patienten blir mer motiverad och gör träningen enligt programmet.  
 
”[…] har man en större medverkande i sin träning genom gamification så kan det ju såklart ge 
ett bättre resultat. Skulle jag kunna tänka mig.” [Respondent5] 
 
Det är ju också det där om man blir mer motiverad och märker att man gör träningen enligt 
programmet. Så blir det ju mer glädje bara det, och att man märker att man går framåt i sin 
aktivitet, för det är ju det handlar om. Orkar göra mer och mår bättre psykiskt också.” 
[Respondent2] 
 
Dock så finns det en respondent som tror att gamification även kan skapa ett beroende. Det 
framkommer även av (Zichermann 15/5-14) som uttrycker att människor kan bli beroende och 
kan påverkas av gamification upplevelser. 
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”Det beror ju på. Glädje, folk tillverkar saker som både är beroende och beroende framkallande 
och ångestdämpande och glädjande.” [Respondent4]  

4.6 Teman feedback och förstärkning        

Att ge feedback till patienterna är givet i den empiriska studien men att det varierar enligt 
sjukgymnasterna. De beskriver att det beror på patienten.  
 
”[…] det beror vilken patienten det är, antingen ses man två gånger veckan eller var tredje eller 
en gång per termin, till och med.” [Respondent1] 
 
De flesta respondenterna tror att gamification kan hjälpa sjukgymnasterna genom att ge direkt 
feedback till patienterna.  
 
”Dom får ju feedback direkt av sin telefon när dom har gjort det. Eller om de inte har gjort det 
också. Så daglig feedback på ett helt annat sätt mot när dom kommer hit vilket kan vara länge 
mellan.” [Respondent3]   
 
Det stöds i litteraturstudien och det är betydelsefullt för människan att få feedback för sitt 
beteende. Det här är en process som blir en cirkulär process som sedan resulterar till att motivera 
beteende och det är en kraftfull process inom gamification (Werbach 11/3-14). En respondent 
beskriver att gamification kan bli för administrativt. Respondenten uttrycker att det kommer att 
leda till mindre möten med patienten, och då kan det blir det skräck, betungande och jobbigt.  
 
”[…] då blir det så att man får jobba mer administrativt, känner jag att man inte träffar 
patienten, och jobba mer administrativt och då får jag alltid lite skräck. Och det tycker jag är 
tråkigt, betungande och jobbigt. Och då blir jag lite så där anti men säkert kan det vara ett 
sätt…”[Respondent1]      
 
Det stöds av litteraturstudien att organisationen måste planera och ha en budget när det kommer 
till att implementera gamification (Zichermann 15/5-14).   
 
För sjukgymnasterna är det givet att förstärka sina patienter. Respondenterna beskriver att de 
påvisar det samt att de påminner deras smärta de hade i början av behandlingen.  
 
”Det är väl också det har att påvisa, kommer du ihåg när du berättade första tillfället, då var det 
svårt men det och det.” [Respondent1] 
 
Respondenterna tror att gamification kan förstärka patientens framgångar genom att påminda om 
att göra träningen.  
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”Att dom blir påminda att göra, precis så mycket som de ska och rekommenderande. Och att de 
förhoppningsvis då kommer ihåg och också gör, och då blir det bättre, för då har dom gjort 
utifrån, det som man har satt som bästa träning för att det ska bli bra.” [Respondent3]    
 
Vilket stöds i litteraturstudien att gamification kan förstärka möjligheterna till 
beteendeförändringar och läkarbehandlingar (King, Greaves, Exeter & Darzi, 2013).  

4.7 Teman stimulans och tillstånd     

Stimulans är oerhört givet för det empiriska resultatet. Alla respondenter beskriver att känslor är 
grundläggande för temat stimulans. De uttrycker att det är betydelsefullt att patienten har lust att 
göra övningen, träningen måste kännas rätt annars blir det inte bra för patienten.  
 
”Är det någon övning som inte känns bra, som du inte klarar eller som känns oklart?”  
[Respondent3] 
 
Respondenterna uttrycker att gamification kan stimulera patienten men att det är individuellt. De 
beskriver att det inte kommer att passa alla människor.   
 
”Ja, det beror ju som sagt vilken person man har framför sig, tänker jag. En del blir säkert 
jättestimulerande av det där (applikationen/ gamification) och går inför det helhjärtat bara för 
att det är så enkelt och tillgängligt, och man har ett kontrakt att man ska visa på det här sättet 
och redovisning och allt. Men nej, en del och del inte passar det då.” [Respondent1] 
 
Tillstånd är givet för respondenterna, de uttrycker att de alltid undersöker patientens 
förväntningar av behandlingen. Förväntningarna kan till exempel vara att de vill bli smärtfria 
snabbt. Det empiriska materialet visar att gamification skulle förändra tillståndet för patienterna 
genom exempelvis en typ av smärtstatus i en applikation. Där både patienten och sjukgymsnaten 
kan följa smärtbeteendet lättare.   
 
”[…] man kanske skulle kunna ha en typ av smärtstatus i den här (applikationen) då kan jag 
kontrollera övningarna bättre. Vad är det som saknas fortfarande, man kan följa smärt beteendet 
lättare kanske.” [Respondent2]  
 
En respondent uttrycker att tillståndet förändras bara av ett förbättrat beteende eller förändrat 
beteende.  
 
”Tillstånd förändras ju bara av ett förbättrat beteende eller förändrat beteende. Tid om man nu 
inte har självläkning, vilket inte så många har, har man inte självläkningen så är det ju bara 
beteende, och där är det ju både positivt och negativ, förstärkning i kombinationen av 
påminnelser av något slag av vädjan av att ta tag i sin situation.” [Respondent4]   
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Det stöds i litteraturstudien som visar att kognitivism och behaviroism är oerhört relevanta för 
gamification (Werbach 11/3-14). 

4.8 Sammanställning av teman 

Det empiriska materialet visar att det både finns fördelar och nackdelar gällande gamification i 
sjukgymnasters/fysioterapeuters arbete. Materialet visar även hur sjukgymnaster/fysioterapeuter 
arbetar. Nedan (se tabell 1) visas en sammanställning av faktorer, teman och det empiriska 
materialet. Den visar även hur gamification kan stöda sjukgymnaster/fysioterapeuter genom 
faktorer och teman.  
 
Faktor motivation Sammanfattning 
Tema motiverar Gamification kan hjälpa patienten att bli motiverad genom att den blir 

påmind till exempel av sin smartphone. Påminnelse kan hjälpa 
patienten då han eller hon har problem med minnet. Påminnelsen kan 
bli en morot för patienten att till exempel göra sitt övningsprogram. 
Gamification kan vara bra, men dock inte i det långa loppet för 
patienten.  
 

Tema verktyg Gamification kan bli ett verktyg till att hjälpa patienten att bli mer 
motiverad att göra övningsprogrammet.  
 
Det empiriska materialet visar att patienten ska själv förstå att det är 
för sin egen skull han eller hon ska träna och inte för att sin 
smartphone-enhet påminner om det. Det stöds av litteraturstudien som 
uttrycker att gamification kan bli en övermotivering och att den inre 
motivationen kan släckas av hela att tiden ha ett yttre 
belöningssystem. Litteraturen betonar även att det är ett av tre 
oroväckande ting av gamification och som ytterligare kräver 
vetenskaplig undersökning (Zichermann 15/5-14). 
 

Tema psykologiska verktyg Det empiriska materialet visar att patienten själv ska komma på sin 
egen behandling och att det blir mer hållbart då de förstår sin egen 
hälsa. Vilket kan vara en betydande faktor då King, Greaves, Exeter & 
Darzi (2013) uttrycker att i framtiden kommer användaren använda 
avancerade hård-och mjukvarufunktioner som ger utökad 
funktionalitet med sina smartphone-enheter. Till exempel kommer 
användaren själv mäta hjärtfrekvens och blodtryck.   
 

Tema utmanar Sjukgymnasterna motiverar och utmanar patienterna med olika 
verktyg som är motiverade samtal och frågor, exempelvis patientens 
målsättning. Det stöds av litteraturstudien som visar att med 
motivation gör att användaren rör sig framåt mot något eller till målet, 
istället för att bara sitta still (Werbach 11/3-14).   

Tema experiment I det empiriska materialet beskriver respondenterna att experiment 
förekommer om de inte vet vad felet är. I litteraturstudien visar det sig 
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att ett tankeexperiment är bra för ett gamification system och att det 
kan motivera människor att göra annorlunda saker. 
 

Faktor psykologi  
Tema engagemang Gamification kan hjälpa patienterna att bli mer engagerade genom en 

påminnelse, rolig grej och direktkontakt. Dock passar inte 
gamification alla individer, det finns människor som är ointresserade 
av teknik och gamification skulle inte engagera. Det är individuellt när 
det gäller teknik. 
 

Tema roligt Det empiriska materialet visar även att det är betydelsefullt att 
patienten förstår vikten av övningen. Förstår patienten tror 
respondenten att patienten automatiskt tycker att det blir roligare att 
göra övningen. 
 

Tema uppmuntran Gamification kan uppmuntra patienterna att göra övningsprogrammet 
genom att de får en påminnelse via sin smartphone-enhet. De uttrycker 
att ett papper inte kan kommunicera på samma sätt som smartphone-
enheten. 
 

Tema glädje Det empiriska materialet visar att glädje är något sjukgymnaster 
använder, respondenter uttrycker att de ser det på patienten. Genom att 
patienterna har mindre smärta, mår bättre och är glada. Gamification 
kan skapa glädje för patienterna. Respondenterna uttrycker att det 
skulle skapa större medverkan hos patienten, till exempel att patienten 
blir mer motiverad och gör träningen enligt programmet.  
 
Dock så finns det en respondent som tror att gamification även kan 
skapa ett beroende. Det framkommer även av (Zichermann 15/5-14) 
som uttrycker att människor kan bli beroende och kan påverkas av 
gamification upplevelser. 
 

Tema sociala Här finns det möjligheter att främja patienterna i sociala sammanhang. 
I studien tolkas det att gamification kan främjas i 
sjukgymnastik/fysioterapeut kontexten. 
 

Tema psykologiska effekter Gamification kan bidra till psykologiska effekter för patienten, men de 
är både positiva och negativa effekter. En respondent uttrycker att 
gamification kan bli en pekpinne samt att patienten inte slipper undan, 
vilket kan bidra till skuld och skamkänslor om de inte gör träningen.  
 
En annan respondent beskriver att det kan vara bra att använda båda 
delar, de som är intresserade av teknik mår bra utav det. Men att den 
negativa effekten kan vara att visa patienterna blir ensamma, och har 
bara en skärm att kommunicera med.   
 
De positiva effekterna är när patienten får en morot att göra träningen 
av till exempel en påminnelse, och att det ger positiva känslor när 
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patienten lyckas. 
 

Faktor beteende  
Tema feedback De flesta respondenterna tror att gamification kan hjälpa 

sjukgymnasterna genom att ge direkt feedback till patienterna.  
 
Det stöds i litteraturstudien och det är betydelsefullt för människan att 
få feedback för sitt beteende. Det är en process som blir en cirkulär 
process som sedan resulterar till att motivera beteende och det är en 
kraftfull process inom gamification (Werbach 11/3-14). En respondent 
beskriver att gamification kan bli för administrativt. Respondenten 
uttrycker att det kommer att leda till mindre möten med patienten, och 
då kan det blir det skräck, betungande och jobbigt.  
 

Tema förstärkning Respondenterna tror att gamification kan förstärka patientens 
framgångar genom att påminda om att göra träningen.  
 

Tema stimulans  Stimulans är oerhört givet för det empiriska resultatet. Alla 
respondenter beskriver att känslor är grundläggande för temat 
stimulans. De uttrycker att det är betydelsefullt att patienten har lust 
att göra övningen, träningen måste kännas rätt annars blir det inte bra 
för patienten.  
 
Respondenterna uttrycker att gamification kan stimulera patienten 
men att det är individuellt. De beskriver att det inte kommer att passa 
alla människor.   
 

Tema tillstånd  Det empiriska materialet visar att gamification skulle förändra 
tillståndet för patienterna genom exempelvis en typ av smärtstatus i en 
applikation. Där både patienten och sjukgymsnaten kan följa 
smärtbeteendet lättare.  
 
En respondent uttrycker att tillståndet förändras bara av ett förbättrat 
beteende eller förändrat beteende.  
 

Tabell 1. Sammanställning av faktorer och teman 
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4.9 Speldynamiker       

Det empiriska materialet visar att samtliga speldynamiker har en koppling, speciellt i följande två 
teman; engagemang och stimulans. De andra resterande temana har koppling mellan en till fyra 
speldynamiker. Det innebär att det finns möjligheter att bygga ett gamification system eller tjänst 
i kontexten sjukgymnastik/fysioterapeut. Ett exempel på ett verktyg skulle vara en applikation, 
som ger en direktkontakt mellan patienten och sjukgymnasten/fysioterapeuten. Patienten får till 
exempel en påminnelse av applikationen om han eller hon inte har gjort sin övning. Dock kan det 
skapa en uppfattning av tvång att göra övningarna när applikationen till exempel uttrycker en 
påminnelse. Det kan vara både positivt och negativt. Den inre motivationen kan släckas genom 
yttre belöningssystem som uttrycks av (Zichermann 15/5-14). För att skapa en roligare känsla att 
göra övningarna kan det finnas antingen bilder eller filmer på övningarna. Det här kan skapa mer 
engagemang enligt respondenterna.  
 
I litteraturstudien skriver Werbach & Hunter (2012) att speldynamiker blir aspekter som 
gamification designers måste ta hänsyn till när ett gamification system eller tjänst designas. Dock 
finns det två kategorier till av spelelement som är relevanta att undersöka om gamification kan bli 
ett verktyg i sjukgymnastik/fysioterapeut kontexten. Werbach & Hunter (2012) uttrycker att inte 
alla kategorier passar alla projekt, men det är relevant att undersöka mekaniker och komponenter 
i kontexten sjukgymnastik/fysioterapeut. Det kan vara avgörande för att designen inte ska bli 
bristande. I tabellen nedan (se tabell 2) visas kopplingen mellan de tre faktorerna, teman och 
speldynamiker. De tre faktorerna, teman och speldynamikerna är väsentliga att ta hänsyn till, när 
ett gamification system eller tjänst designas. I tabellen representeras nyckelord som 
respondenterna gett uttryck för gällande teman och gamification (se bilaga 1). Sedan har de 
kopplats ihop med de väsentligaste speldynamikerna som är; begränsningar, känslor, berättande, 
progression och relationer som nämns i litteraturstudien.   
 
 
 
Faktor motivation Speldynamiker = nyckelord  
På vilket sätt tror ni att gamification kan hjälpa 
patienten att bli mer motiverad? 

Relationer = mer direktkontakt med sjukgymnasten, 
progression = påminnelse, berättande = checklista, 
ledsen gubbe och känslor = morot 
 

Hur tror ni att gamification skulle vara bra för 
övningarna, skulle det uppmana patienterna mer 
eller mindre? 

Progression = påminnelse och berättande = film 

Hur tror ni att gamification kan bli ett verktyg 
att arbeta med när det kommer till motivation?   

Relation = visa att nu har jag gjort den övningen, 
progression = applikation som motiverar och 
berättande = filma eller följa instruktioner 

Faktor Psykologi  
Hur tror ni att gamification skulle kunna 
engagera patienterna mer eller mindre? Förklara 
på vilket sätt… 

Begränsningar = jag kan se det, relation = 
direktkontakten, känslor = roligt, progression = 
påminnelser och berättande = bilder på en skärm 
eller rörliga bilder 
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Hur tror ni att gamification kan bidra till 
psykologiska effekter för patienten? 

Känslor = negativt eller skam känslor eller positivt, 
det kan ge en morot 

Vilket sätt skulle gamifcation kunna uppmuntra 
patienten att gör övningsprogrammet? 

Progression = påminnelse, relation = någon ser vad 
du gör, berättande = glad eller ledsen gubbe och 
känslor = lättare att den blir gjord 

Hur tror ni att gamification kan skapa glädje för 
patienten? 

Progression = större medverkande och känslor = 
roligt 

Faktor Beteende  
Hur tror ni att gamification kan hjälpa er att ge 
feedback till patienterna?   

Relationer = direkt feedback, berättande = skriva in 
något hur det kändes och progression = påmind 

På vilket sätt tror ni att gamification kan 
förstärka patientens framgångar? 

Relationer = bättre kontakt, Progression = det blir 
gjort och till högre grad och känslor = nöjd vad man 
har presterat 

På vilket sätt tror ni att gamification kan 
stimulera patienten? 

Begränsningar = ett kontrakt, känslor = lekfullt, 
berättande = tydliga instruktioner, progression = 
påmind och relationer = direkt feedback 

På vilket sätt tror ni att gamification kan hjälpa 
patienten att förändra sitt tillstånd inför skadan? 

Känslor = förändrat beteende, progression = 
påminnelse, berättande = smärtstatus i en applikation 
och relationer = feedback 

Tabell 2. Sammanställning av faktorer, teman, nyckelord och speldynamiker 
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5. Slutsats 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan hur kan gamification stöda sjukgymnaster/fysioterapeuter 
genom att påverka motivation, psykologi och beteende. För att besvara frågan genomfördes en 
litteraturstudie och insamling av ett empiriskt material, baserat på litteratrustidens tre faktorer 
inom gamification motivation, psykologi och beteende med underliggande tema i varje faktor.  
 
Gamification kan stöda sjukgymnaster/fysioterapeuter genom faktorerna motivation, psykologi 
och beteende.  
 
Motivation: påminna och motivera patienten.  
 
Psykologi: ge direktkontakt till patienten, vara en rolig grej, öka medverkande till träning och 
vara en påminnelse. 
 
Beteende: förbättra beteende och ge direkt feedback 
 
Dock har sjukgymnaster/fysioterapeuter en skeptisk syn på gamification. Gamification kan till 
exempel inte stimulera alla, det är individuellt. Sjukgymnaster/fysioterapeuter uttrycker att det 
kan finns en teknikrädsla hos patienterna. Gamification kan också leda till färre möten med 
patienterna som i sin tur kan leda till ensamhet. Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna tror att 
gamification kan bidra till psykologiska effekter för patienten, men att de är både positiva och 
negativa effekter. De negativa effekterna kan ge skuld och skamkänslor. Gamification blir en 
pekpinne för patienten. Gamification kan även bidra till att patienten tappar sin inre motivation 
och bara gör sin träning för att en applikation/verktyget/smartphone-enhet kommunicerar det.   
 
Sjukgymnaster/fysioterapeuter kan använda gamification som ett verktyg i arbetet. Till exempel 
för att förändra patientens tillstånd när det kommer till smärta. Verktyget skulle till exempel vara 
en applikation som mäter patientens smärtstatus under en tidsperiod. Det empiriska materialet 
visar att samtliga speldynamiker finns speciellt i följande två teman; engagemang och stimulans. 
Det innebär att det finns möjligheter att bygga ett gamification system eller tjänst i kontexten 
sjukgymnastik/fysioterapeut.  

5.1 Vidare forskning  

I studien har det framkommit att det finns möjligheter att gamification kan bli ett verktyg för 
sjukgymnaster/fysioterapeuter. Dock visas det i studien bara en kategori av spelelement vilket 
studien anser att alla kategorier bör undersökas. Det borde även forskas i vilket område i yrket 
gamification är centralt att implementera i, med tanke på patienten. Det har en betydelse för att 
gamification inte ska ta skada på patienten. I studien framkommer det delade meningar inom 
gamification och studien anser att en vidare forskning inom övermotivering och missbruk/tvång 
gällande studiens patienter. Som även förslaget av (Zichermann 15/5-14). 
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 7. Bilagor  

 7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

  
1. Vilken yrkestitel (fysioterapeuter eller sjukgymnast) använder du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som (fysioterapeuter eller sjukgymnast)? 
 
3. Vilket område har du speciell kunskap inom? 
 
4. Hur ser din skolning/utbildning ut i synnerhet när det kommer till motivation, psykologi och 
beteende?  
 
5. Hur arbetar ni med patienterna allmänt? (här tänker jag som en dag?) 
 
Motivation 
 
6. Hur motiverar ni patienterna? 
 
7. Vilka verktyg arbetar ni med när det kommer till motivation? 
 
8. Är det med samma verktyg på varje patient? Eller har man olika motivationsprogram beroende 
hur på hur patienten mår psykiskt? 
 
9. Hur utmanar ni patienterna, till exempel med olika övningar? Är den oftast tillräcklig? 
 
10. På vilket sätt brukar ni gör några experiment när det kommer till motivera patienten? (till 
exempel med de olika verktygen, om man inte finner problemet?) 
 
Psykologi 
 
11. Hur engagerar du/ni er patient? Förklara på vilket sätt ni engagerar? 
 
12. Vilka psykologiska effekter har övningsprogrammet på patienten? (positivt, negativt?) 
 
13. Hur uppmuntrar ni patienterna till att göra övningsprogrammet?  
 
14. På vilket sätt gör ni så att övningarna blir roliga för patienten? (funktionella, man kan byter ut 
övningarna ofta?) 
 
15. Hur ser ni att patienten har glädje av sitt övningsprogram? 
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16. På vilket sätt kan patienten få en gemenskap med andra patienter som har samma problem?   
 
Beteende 
 
17. Hur ofta får patienten feedback av er (fysioterapeuter eller sjukgymnast)? 
 
18. Hur förstärker ni patientens framgångar? 
 
19. Pratar man om stimulans med patienten? (frågar du om det känns bra med övningarna, 
känslan? Man kanske är i första skedet, man kanske är lite rädd sen eller nyfiken, beroende hur 
man känner inför det här. ) 
 
20. Innan man ger patienten en utmaning eller ett schema på vilka övningar patienten ska göra, 
kollar ni av vilket tillstånd patienten är i? Till exempel patienten vilja att ryggen ska bli bra så 
fort som möjligt, så han eller hon kan börja arbeta som vanligt igen med mera? 
 
Gamification kännedom 
 
19. Känner du till gamification? inom vården eller i någon annan kontext? 
 
Om nej… kommer det förklara vad gamification är. 
 
Motivation 
 
20. På vilket sätt tror ni att gamification kan hjälpa patienten att bli mer motiverad?  
 
21. Hur tror ni att gamification skulle vara bra för övningarna, skulle det uppmana patienterna 
mer eller mindre?  
 
22. Hur tror ni att gamification kan bli ett verktyg att arbeta med när det kommer till motivation?   
 
Psykologi 
 
23. Hur tror ni att gamification skulle kunna engagera patienterna mer eller mindre? Förklara på 
vilket sätt… 
 
24. Hur tror ni att gamification kan bidra till psykologiska effekter för patienten?  
 
25. Vilket sätt skulle gamification kunna uppmuntra patienten att gör övningsprogrammet?  
 
26. Hur tror ni att gamification kan skapa glädje för patienten?  
 
Beteende 
 
27. Hur tror ni att gamification kan hjälpa er att ge feedback till patienterna?    



 35 

 
28. På vilket sätt tror ni att gamification kan förstärka patientens framgångar?  
 
29. På vilket sätt tror ni att gamification kan stimulera patienten?  
 
30. På vilket sätt tror ni att gamification kan hjälpa patienten att förändra sitt tillstånd inför 
skadan?  
 
31. Vad har du för tankar kring att implementera gamification i fysioterapeuter eller sjukgymnast 
yrken? 
 
Avslutningsvis  
32. Vilka risker ser du med att implementera gamification i yrket? Förklara varför… 
 
33. Vilka fördelar ser du med att implementera gamification i yrket? Förklara varför… 
 


