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SAMMANFATTNING 
 

Gamification tar sikte på att spels engagerande förmåga borde kunna användas i andra 

sammanhang än endast i spel, som till exempel på företag, för att engagera kunder eller anställda. 

Gamification som riktar sig mot företagets anställda kallas intern gamification och har under de 

senaste åren ökat i användning. På företag är sociala motiv ofta en viktig drivkraft bakom 

människors beteenden. Sociala motiv syftar till viljor som relateras till grupper, som till exempel 

viljan att prestera bättre än andra i en grupp, eller viljan att passa in i en grupp. Trots att sociala 

motiv ofta är en viktig drivkraft på arbetsplatser saknas studier kring hur intern gamification kan 

väcka motivation genom sociala motiv. Gamificationlösningar består av spelmekanismer som till 

exempel poäng, medaljer och tävling. Tidigare studier har visat att spelmekanismer kan samverka 

för att skapa motivation, men det saknas studier kring hur spelmekanismers samverkan fungerar. 

Det saknas också studier kring om spelmekanismer kan samverka för att skapa motivation genom 

just sociala motiv, och i så fall hur. Denna kvalitativa studie avser därför att studera detta. Studiens 

empiriska materialet har samlats in på ett företag som genomfört en intern gamificationlösning. 

Undersökningen visar att samverkande spelmekanismer kan motivera deltagarna genom sociala 

motiv i en intern gamificationlösning. Motivationen skapas genom en kedjereaktion av 

engagemang i tre faser. 
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1. INLEDNING 
 

 

1.1  BAKGRUND 
 

Gamification är ett begrepp som började användas år 2008, men som fick sitt bredare genombrott 

år 2010 (Deterding et al., 2011). Gamification tar sikte på att spels engagerande förmåga borde 

kunna användas i andra sammanhang än endast i spel, såsom på företag, för att engagera kunder 

eller anställda (Paharia, 2013)(Werbach, K & Hunter, 2012). Genom att använda grundläggande 

spelmekanismer som poäng, tävlingstavlor, samarbete och medaljer, syftar gamificationlösningar 

till att få en vald målgrupp mer engagerade i en utvald aktivitet. Genom att addera dessa 

spelmekanismer till den utvalda aktiviteten, blir aktiviteten till en gamificationlösning. Aktiviten 

skulle exempelvis kunna vara att köpa olika smaker av en läsk, där kunder får poäng för varje ny 

smak de inhandlar. Gamification implicerar detta: att det finns ett objekt som redan existerar, som 

exempelvis en ny läskdryck, eller en hemsida, ett internt försäljningssystem eller en hälsoaktivitet, 

där spelmekanismer läggs som ett lager ovanpå objektet (Paharia, 2013, s. 69). Enligt Paharia 

(2013) bör skapandet av en gamificationlösning och skapandet av ett spel vidare skiljas åt, då syftet 

med ett spel är att underhålla spelare genom sin utformning, medan en gamificationlösnings syfte 

är att uppnå ett affärsmål. Angry birds är till exempel ett typiskt spel, där spelarna inte behöver 

känna sig engagerade av syftet att kasta iväg fåglar, utan blir engagerade av att spelets mekanismer 

är intressanta. I gamification måste också syftet engagera användarna (Paharia, 2013): de kunder 

som i exemplet ovan köper läsk skulle inte alltid vilja samla poäng om syftet med 

gamificationlösningen istället var något helt annat än att köpa läsk, till exempel att köpa en cykel.  

I en rapport utförd av Gartner beräknades minst 70 % av de 2000 största publika börsnoterade 

bolagen år 2014 ha åtminstone en tillämpning av gamification i sin verksamhet år 2014 (Burke, 

2013). Denna indikeras också av att världsledande företag såsom Nike, Google, Microsoft, Cisco, 

Spotify och Verizon har börjat implementera gamificationlösningar i sina verksamheter (Petersen, 

2015)(Interbrand, 2013). Silverman (2011) skriver i en artikel i The Wall Street journal att en 

miljardindustri håller på att växa fram kring gamification (Silverman R, 2011). För att förstå 

bakgrunden till den växande affärstrenden kring gamification kommer tre övergripande drivkrafter 

till trenden att presenteras. Den första drivkraften är samhällets digitalisering som lett till att 

gigantiska mängder av data genereras, även kallat Big Data. Den andra drivkraften är sjunkande 



6 

 

nivå av motivation hos anställda. Den tredje drivkraften är att affärstrender kan styras av mode 

och normer inom affärsvärlden, enligt nyinstitutionell teori. 

Enligt Breman & Felländer (2014) är informationsteknik idag en central del av samhället och allt 

ifrån företag till samhällsfunktioner digitaliseras. Begreppet digitalisering syftar på att digital 

kommunikation och digital interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir mer och 

mer självklar (Digitaliseringskomissionen, 2015). Enligt Paharia (2013) förmedlas en stor del av 

människors aktiviter genom teknik och en gigantisk mängd data skapas av att människor använder 

internet genom till exempel sociala medier, konsumtion av underhållning på internet samt 

banktransaktioner och registrering av träningsaktiviteter på internet (Paharia, 2013). Enligt 

Digitaliseringskommissionen (2015) skapar det ökade informationsutbytet möjligheter för 

organisationer att samla in, tolka, tillämpa och utveckla växande kvantiteter av data digitalt. Detta 

gör att det uppstår utvecklingsmöjligheter för organisationerna (Digitaliseringskommissionen, 

2015, s. 99). Schmidt, Googles verkställande direktör 2010, sa i ett uttalande ”we create as much 

information in two days now as we did from the dawn of man through 2003” (Kirkpatrick, M,. 

2010). Informationen Schmidt syftade på kallas Big Data, vilket Digitaliseringskommissionen 

(2015, s. 18) beskriver som datamängder som är för stora för att hantera med konventionella 

datahanteringsverktyg och -metoder. Digitaliseringskommissionen (2015, s. 99) beskriver vidare 

att det kommer att gå att förbättra beslutsfattande för både samhällets medborgare och 

organisationer, om Big Data används bättre. 

Paharia beskriver: ”If motivation and big data had a love child, its name would be gamification” 

(Paharia, 2013, s. 65). Enligt Paharia är data om användares aktiviteter det som driver 

gamificationlösningar och att kärnan i gamification är att motivera människor genom data. Paharia 

beskriver att en gamificationlösning ska presentera data för användaren på ett interaktivt och 

spelliknande sätt. Data ska motivera användaren till att utföra aktiviten i en gamificationlösning 

genom de egna slutsatser användaren kan dra utifrån dessa data (Paharia, 2013, s. 66). Ett exempel 

på detta kan vara att en spelare presenterar sina matvanor för en gamificiationlösning, vilken 

använder data för att presentera matvanornas inverkan på spelarens vikt, samt alternativa 

matvanors inverkan på vikten. Möjligheten till förbättring bör presenteras så att användaren känner 

sig motiverad att förbättra sitt beteende (Paharia, 2013, s. 66). Detta för resonemanget vidare till 

nästa drivkraft bakom gamificationtrenden, vilket är: bristande motivation hos medarbetare. 
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O’Boyle, & Harter, (2013) studerade fler än 140 arbetsplatser under år 2011 och år 2012 och skrev 

i sin rapport om studien att endast 13 procent av världens anställda är engagerade i sitt arbete 

(O’Boyle, & Harter, 2013). De återstående 87 procenten är antingen ”inte engagerade eller 

likgiltiga” eller “tar aktivt avstånd från sin organisation” (O’Boyle, & Harter, 2013). Studier kring 

arbetstagares engagemang indikerar också att det finns en koppling mellan produktivitet och 

engagemang, och att engagerade medarbetare tycks göra ett bättre arbete (Menguc et al, 2013). 

Enligt Paharia (2013) är det nödvändigt för företag att få sina anställda mer engagerade och 

motiverade på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt. Förespråkare för gamification argumenterar 

för att lösningen på bristande motivation bland medarbetare kan vara en korrekt och väl 

implementerad gamificationlösning (Paharia, 2013)(Buggie, et, at. 2013). Företags behov av att 

engagera anställda och kunder kan alltså argumenteras vara den andra drivkraften bakom trenden 

kring gamification. 

I en artikel i The Economist beskrivs gamification som ett mode inom management, vilket 

förmodligen kommer att dö ut efter några år (Schumpeter, 2012). Moden bland organisationer är 

också något som forskning har uppmärksammat. Christensen, et al. (2007) beskriver att 

organisationers beslut styrs av omgivningens beteenden, vilket till exempel bildar moden och 

invanda mönster. Detta styr vidare företag till att bli mer lika varandra. De förändringar som 

genomförs på företag kan ha sitt ursprung i vad som är mode bland andra företag i samma bransch, 

eller bland framgångsrika företag. Christensen, et al. (2007) argumentar att dessa moden sedan 

behandlas som ”recept” för framgång, och ger Lean management och Management by objectives 

(MBO) som exempel på sådana ”recept”. Organisatoriska moden brukar ofta ha ett gripande namn, 

för att bli ett s.k. ”buzz word”, en enkel och slående idé samt ett recept för framgång som är vagt, 

svävande och elastiskt (Christensen, et al., 2007). Gamification kretsar kring ett nytt begrepp och 

är baserat på en enkel idé och ett vagt recept, vilket passar in i beskrivningen av organisatoriska 

moden. 

Den trend som finns kring gamification kan alltså argumenteras drivas av de tre övergripande 

drivkrafterna; Digitalisering och Big Data, behovet av att motivera och engagera medarbetare och 

kunder, samt att gamification skulle kunna vara ett företagsmode. Detta leder vidare till frågorna: 

motiverar gamification medarbetare, och i så fall hur? Vad tycker de anställda på svenska företag 

när gamificationlösningar används internt? 
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1.2  PROBLEMDISKUSSION 
 

Teknikforsknings- och konsultföretaget Gartner förespår i en rapport att 80 % av de nuvarande 

gamificationlösningarna kommer att misslyckas med att uppnå de affärsmål de konstruerats för, 

primärt på grund av dålig design (Kumar, J. 2013). Samtidigt visar en litteraturstudie gjord av 

Hamari, el al. (2014) att en väl implementerad gamificationlösning fyller sitt syfte med att 

engagera och motivera till beteenden, men att det krävs fler studier inom området (Hamari et al., 

2014). Meloni et al. (2012) beskriver gamification som ett nytt fenomen som har börjat användas 

i näringslivet, men som fortfarande är relativt oprövat inom forskning. Detta har skapat ett gap 

mellan vad forskning vet om gamification i förhållande till hur mycket det börjat användas i 

praktiken, vilket skapar en risk för att gamificationlösningar inte utformas och implementeras på 

ett fördelaktigt sätt (Meloni et al., 2012).  

Gamificationlösningar kan delas in i två kategorier; externa eller interna gamificationlösningar 

(Werbach & Hunter, 2012). Extern gamification syftar till en gamificationlösning som riktas ut 

från organisationer, mot exempelvis kunder, för att öka försäljningen genom gamification av 

marknadsföring. Intern gamification, syftar till en gamificationlösning som riktas inåt mot ett 

företags anställda för att påverka de anställdas beteende (Werbach & Hunter 2012). På senare tid 

har intern gamification fått ökad användning på företag för att motivera och styra beteenden hos 

anställda (Silverman, 2011)( (CXOtoday News Desk, 2014). Samtidigt saknas det empiriska 

undersökningar av hur intern gamification fungerar (Ruizalba et al., 2013) 

I artikeln ”Making work fun, or making fun of work?” ställer sig Steve Dale (2014) frågan om 

gamification kan användas som affärsförändringsverktyg på arbetsplatser. Dale hävdar vidare att 

svaret på frågan verkar vara att det skulle gå om gamification implementeras korrekt (Dale, 2014). 

Enligt Werbach & Hunter (2012)  krävs omfattande informationstekniks- och dataexpertis vid 

utformandet av gamificationlösningar och det finns risk för att det inte tas hänsyn till mänskligt 

beteende i tillräcklig utsträckning, trots att gamification är menat att styra mänskligt beteende 

(Werbach & Hunter, 2012). Enligt Paharia (2013) skulle en av de främsta anledningarna till varför 

människor spelar spel kunna vara den sociala interaktionen som uppstår över spelet, men det 

saknas empiriska studier kring detta. Att människor drivs av sociala motiv som uppstår vid social 
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interaktion, såsom viljan att känna sig delaktig i en grupp, är något motivationsforskare har påvisat. 

Madsen (1970), professor i psykologi, argumenterar att sociala motiv framför allt är en viktigt 

drivkraft i sammanhang där det finns tydliga grupperingar, då människor i sådana sammanhang 

kan vilja visa sig bättre än andra i gruppen eller vill följa de normer och förväntningar som bildas 

i gruppen. En plats där sociala motiv kan förväntas vara en viktig drivkraft är arbetsplatser 

(Madsen, 1970). Sociala motiv skulle därmed kunna driva människor i en intern 

gamificationlösning. Trots detta saknas forskning kring om sociala motiv driver människor till att 

delta i interna gamificationlösningar. Tidigare forskning har isolerat mekanismer och individuell 

motivation, utan att undersöka hur olika individers beteende påverkar varandra. Bitter & Shipper 

(2014) fann i sin studie att det finns samverkan mellan spelmekanismer, där kombinationer av 

spelmekanismer kan skapa motivation i en gamificationlösning. Chorney (2012) hävdar att tidigare 

studier har fokuserat för mycket på enskilda spelmekanismer och därmed inte studerat samverkan 

mellan spelmekanismer tillräckligt mycket. Detta leder till frågeställningen: 

 

1.3  FRÅGESTÄLLNING 
 

Kan samverkande spelmekanismer väcka motivation till att delta i en intern gamificationlösning 

genom sociala motiv, och i så fall hur? 

 

1.4  SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att bidra till forskningen kring intern gamification, det vill säga när 

gamification används för beteendeförändring inom företag. Uppsatsen har vidare som syfte att 

bidra till denna forskning genom att undersöka om spelmekanismer kan samverka till att skapa 

motivation genom att väcka sociala motiv. Motiv syftar till en vilja eller ett behov, som sedan 

motiverar till ett beteende. Sociala motiv syftar på viljor som uppstår när en grupp bildas, och kan 

vara till exempel viljan att passa in i en grupp, eller prestera bättre än andra i en grupp (Madsen, 

1970).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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1.5  AVGRÄNSNING  
 

I extern gamification, som handlar om att motivera externa intressenter som till exempel kunder, 

är kunderna sällan indelade i lag eller grupper som måste samarbeta. Lag och grupper kan däremot 

förväntas vara vanliga i en interna gamificationlösningar, som handlar om att motivera anställda.  

Denna skillnad har gjort att denna studie är avgränsad till att endast undersöka intern gamification, 

och inte extern gamification. Tidigare forskning kring gamification har även studerat kopplingen 

mellan specifika spelmekanismer och motivation, och påvisat flera samband mellan 

spelmekanismer och motivation (Hamari et al., 2014). Dessa samband hade behövts diskuteras och 

undersökas tillsammans med de sociala motiven för att ge en fullständig bild av motivationen som 

uppstår vid en intern gamificationlösning. För att de sociala motiven fullständigt ska studeras och 

förklaras inom uppsatsens begränsade storlek, har dock denna uppsats avgränsats till att endast 

undersöka den motivation som härstammar från sociala motiv, och därmed inte all typ av 

motivation. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 

 

2.1  TYPISKA SPELMEKANISMER I GAMIFICATION 
 

Många gamificationforskare har studerat vilka spelmekanismer som vanligtvis finns i 

gamificationlösningar. Rajat Paharia, konsult och grundare av gamificationföretaget Bunchball, 

har utifrån tidigare forskning skapat en lista över de tio mest förekommande spelmekanismerna 

inom gamification (Paharia, 2013). 

 

Tabell 1 

De tio mest förekommande spelmekanismerna inom gamification (Paharia, 2013) 

 

 

Spelets möjlighet att presentera statistik för spelaren så att spelaren har full kontroll över hur denne ligger 

till i spelet, samt hur de andra spelarna ligger till 

 

 

Kortsiktigt eller långsiktigt syfte med spelet som tillför mening till de aktiviter som spelarna utför. 

 

 

Ett märke eller en medalj spelaren får av spelet för ett utfört uppdrag eller för att ha skaffat sig en 

färdighet. 

 

 

Samarbete som krävs när människor tävlar i lag.  

 

 

Möjlighet att möta de andra spelarna och skapa en social gemenskap. Social gemenskap finns ofta med i 

gamification och är en viktig mekanism i gamification.  

 

 

Tävla med andra om att vinna. Vanligtvis möjliggörs tävlingen i spel genom att spelet innehåller 

resultattavlor över vilka spelare som ligger bäst till. 

 

 

Ett sätt att numrera och på så sätt mäta aktiviteterna som utförts i spelet och därefter jämföra spelares 

olika prestationer. 

 

 

Spelets möjlighet att framkalla snabb respons till användendaren. Responsen är gärna så snabb att 

använderen får den i realtid, direkt efter en utför aktiviteten. 

 

 

 

Beskriver hur spelare först introduceras till ett spel och syftar till att ett spel är snabbt och lätt att komma 

in i utan hjälp av instruktioner. 

 

 

En röd tråd över långsiktiga framgångar, vilket bör skiljas från medaljer, vilka snarare ges vid mer 

kortsiktiga framgångar. 
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2.2  SPELMEKANISMERS INVERKAN PÅ MOTIVATION 
 

Barata, et, al, (2013) studerade en kurs för ingenjörsstudenter som genomfördes med hjälp av en 

gamificationlösning. Ingenjörsstudenterna fick läsa kursen med hjälp av spelmekanismeren: 

poäng, nivåer, och medaljer. Studenternas aktivitet på kursforumet ökade både under och efter 

spelets slut. Möjlighet att göra framsteg genom spelmekanismen nivåer, ansågs motivera 

studenterna genom att skapa känsla av självbestämmelse (Barata et al., 2013). Vid Paharias (2013) 

stammanställning av mekanismer beskrev Paharia hur varje mekanism väcker olika typ av 

motivation. Han beskrev till exempel att spelmekanismen transparens skapar motivation genom 

känslan av framsteg och social meningsfullhet, och att spelmekanismen medaljer skapar 

motivation genom en känsla av expertis, framsteg och social meningsfullhet (Paharia, 2013). 

Chorney (2012) och andra forskare har dock kritiserat tidigare studier för att ha missat att 

spelmekanismer inte kan isoleras som motivationsskapare utan att de snarare samverkar. Studier 

som har tittat på samverka mellan spelmekanismer har vidare funnit att kombinationer av 

spelmekanismer skapar motivation i en gamificationlösning, snarare än enskilda spelmekanismer 

var för sig (Bittner & Shipper, 2014). 

 

2.3  MOTIVATION GENOM SOCIALA MOTIV 
 

Madsen (1970), professor i psykologi, har studerat hur människor motiveras. Han har gjort detta 

genom att kartlägga handlingars bakomliggande motiv.  Madsen (1970) argumenterar att det finns 

ett orsakssamband mellan motiv och handlingar. Ett typiskt grundläggande samband skulle kunna 

vara “jag var hungrig, därför åt jag” - där hunger är det bakomliggande motivet bakom handlingen 

att äta. Genom att väcka en människas motiv går det att styra människan till att utföra handlingar 

(Madsen, 1970). Drivkraften mellan motiv/behov och handlingar kallas normalt motivation 

(Hansen et al., 2010). Madsen (1970) argumenterar att människor bland annat drivs av sociala 

motiv. Sociala motiv blir ofta omtalade när till exempel arbetssituationer och prestationer ska 

förklaras. Sociala motiv väcks genom interaktion mellan människor, där individer i grupper känner 

att de vill hävda sig i gruppen eller passa in i gruppen och därför blir motiverade att vidta åtgärder 

för att lyckas med detta.  
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Madsen (1970) beskriver att motiv både styr människor medvetet och omedvetet. Människan kan 

därför inte alltid själv identifiera alla sina bakomliggande motiv. För att identifiera motiv har 

Madsen (1970) därför kartlagt hur personer som drivs av de specifika motiven kännetecknas 

genom sina handlingar och beteenden (Madsen, 1970). 

 

3.3.1 SUCCÉMOTIV 
 

Motivationen som uppstår när människor vill hävda sig väcks ur vad som kallas succémotivet, 

vilket har studerats av McClelland et al. (1953). En person som drivs av succémotivet känner 

motivation från att utföra utmärkande prestationer över standard och sätter höga men realistiska 

mål för sig själv (McCelland et. al, 1953). 

 

3.3.2 NORMER OCH FÖRVÄNTINGAR 
 

Normer och förväntningar inom grupper kan skapa motivation för individer att vidta handlingar 

för att passa in (Madsen, 1970). Normer ”anger det normala mönster som individers handlingar 

bör överensstämma med” och är ofta förknippade med oskrivna regler för vad som anses vara 

korrekt beteende inom större grupper (Bergström, 1990). Förväntningar kan förklaras som ”hopp 

om viss utveckling som också bedöms som sannolik” (Nationalencyklopedin, 2015). Enligt 

Madsen (1970) kan förväntningar sättas upp av till exempel en institution, ledare eller grupp. När 

förväntningar sätts upp av en hel grupp eller större delar av en grupp, kallas förväntningarna för 

grupptryck (Madsen, 1970). 

 

3.3.3 KONTAKTMOTIV 
 

Enligt Madsen (1970) skapas ofta normer och förväntningar när människor interagerar med 

varandra i grupper. De gruppmedlemmar som förändrar sina beteenden för att följa gruppens 

normer och förväntningar för att vara en del av gruppens gemenskap motiveras av kontaktmotivet. 

Kontaktmotivet härstammar från fruktan för bli utesluten ur en grupps gemenskap om gruppens 

normer och förväntningar inte efterföljs. En person med starkt behov av kontakt med andra, det 

vill säga behov av både psykisk och fysisk närhet, drivs mer sannolikt av kontaktmotivet (Madsen, 

1970). 
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3.3.4 FIASKOFRUKTAN  
 

Enligt McClelland, et. at,. (1953) handlar fiaskofruktan om att människor motiveras till handlingar 

av behovet av att undvika misslyckande, nederlag eller fiasko. De människor som motiveras av 

fiaskofruktan försöker undvika risker och sätter upp mål som antingen är omöjliga att misslyckas 

med, eller omöjliga att lyckas med.  I det sista fallet uppnår personen som drivs av fiskafruktan 

inte målet, men kan heller inte klandras för detta, då målet var omöjligt att uppnå (McClelland et 

at., 1953). Fiaskofruktan beror på hur individer förhåller sig till andra i grupper. Vad andra i en 

grupp uppskattar som misslyckande blir därför vad som avgör vad som kan anses vara ett fiasko 

(Madsen, 1953).  Normer anger de normala förväntningar som finns inom grupper (Bergström, 

1990). 
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2.4  TEORETISK SAMMANFATTNING 
 

 

Figur 1 - Teoretisk analysmodell. Förf:s bearbetning av Paharia 2013, Madsen 1970 och McClelland 1953. 

 

Utifrån tidigare forskning kring gamification och sociala motiv har denna studies teoretiska 

analysmodell två utgångspunkter 1) samverkan mellan spelmekanismer väcker motivation och 2) 

sociala motiv är en normal drivkraft på arbetsplatser. Analysmodellen har baserats på följande 

teoretiska förväntningar:  
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1) Samverkande spelmekanismer ger möjlighet att söka upp utmanade förhållanden och 

succémotivet motiverar människor till beteenden som att till exempel utföra utmärkande 

prestationer under de utmanade förhållandena. 

2) Samverkande spelmekanismer ger möjlighet till att ett beteende på företaget blir en norm 

och/eller skapar förväntningar inom gruppen och kontaktmotivet motiverar människor till 

beteenden som följer de normer/förväntningar som har bildats. 

3) Samverkande spelmekanismer ger möjlighet till att ett beteende på företaget blir en norm 

och/eller att förväntningar inom grupper sätts upp och fiaskofruktan motiverar människor 

till att prestatera minst som normen/förväntningarna. 
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3. METOD 
 

 

3.1  VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 
 

För att besvara frågeställningen har undersökningen genomförts på Länsförsäkringar Uppsala. 

Länsförsäkringar kontaktades eftersom de hade genomfört en hälsoaktivitet under år 2014 som 

kunde tolkas vara en gamificationlösning, vilket beskrivs utförligare i resultatdelen. Hälsoaktiviten 

genomfördes år 2014 på Länsförsäkringar i Uppsala, Jönköping, Skaraborg, Jämtland och 

Värmland. Hälsoaktiviten genomfördes även på Länsförsäkringar år 2013, där bland annat 

Länsförsäkringar Gotland medverkade. 

Studien var ursprungligen planerad att utföras på minst två länsförsäkringsbolag som kört samma 

gamificationlösning och kontakt togs med den personalansvarige samt hälsoansvarige på 

Länsförsäkringar Gotland som godkände undersökningen. När anställda kontaktades tackade 13 

av 14 anställda på Länsförsäkringar Gotland dock nej, och tidsbristen gjorde att Länsförsäkringar 

Gotland ströks ur studien. Länsförsäkringar Jönköping och Skaraborg kontaktades även för 

undersökningen, men båda länsförsäkringsbolagen tackade nej till att delta i undersökningen.  

 

3.2  UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 
 

Enligt Jacobsen (2002, s. 153) leder ofta insamling av endast en typ av data till problem, och det 

är idealisk att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ data, samt primärdata och 

sekundärdata. Olika typer av data kan stärka varandra, ge upplysningar och kontraster samt 

kontrollera varandra (Jacobsen 2002, s. 153). Studiens resultat baseras därför på kvalitativ 

primärdata tillsammans med kvantitativ sekundärdata. 

Undersökningen ämnar bidra med ökad förståelse för hur interna gamificationlösningar kan 

motivera anställda till beteenden, enligt de anställdas subjektiva uppfattning och tolkning av en 

gamificationlösningen. För att undersöka uppfattning och tolkningar är kvalitativ insamling av 

data den mest passande undersökningsformen (Bryman, 2008, s. 40-41). Primärdata som har 

används har därför varit kvalitativ. Kvalitativ datainsamling passar vidare då tidigare kunskap om 

fenomenet som studeras är liten (Jacobsen, 2002, s. 197, 152), vilket gäller för intern gamification. 

För att styrka kvalitativ primärdata som använts, har därför kvantitativ sekundärdata samlats in för 
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att ge en övergripande bild av gamificationlösningen samt sätta kvalitativ primärdata i ett större 

sammanhang. Kvantitativ data är passande för att ge en mer övergripande bild av det studerade 

fenomenet (Bryman, 2008, s. 168-169). 

 

3.3  INSAMLING AV PRIMÄRDATA 
 

Den kvalitativa datainsamlingen har skett i form av intervjuer, eftersom studien beskriver en 

händelse bakåt i tiden som på så sätt inte går att studera i realtid. Kvalitativ data baserades på 11 

intervjutillfällen, som utfördes på Länsförsäkringar Uppsala (LFU) med totalt 12 respondenter, där 

den första intervjun utfördes med två respondenter och de efterföljande intervjuerna utfördes med 

enskilda respondenter. Intervjutillfällena ägde rum mellan datumen 7/4 och 19/5 2014. Planerat 

antal intervjuer var 23 stycken, varav 11 på LFU. Utgångspunkten var trots detta att studien minst 

skulle bestå av tio intervjuer. Att minst använda tio intervjuer ansågs befogat, då tio individer 

rimligen bör kunna ha tillräckligt skilda åsikter och uppfattningar av den studerade 

gamificationlösningen, att de tillsammans ger förståelse för fenomenet och frågeställningen som 

ska besvaras. 

Den första intervjun hölls med personalchefen och personalspecialisten på LFU. Intervjun ämnade 

till att förstå personalavdelningens syfte med och upplägget av hälsoaktiviten.  

De efterföljande tio intervjuerna gjordes enskilt med medarbetare på LFU som deltagit i 

hälsoaktiviteten. Intervjuerna syftade till att reda ut om samverkande spelmekanismer kan väcka 

motivation till att delta i en intern gamificationlösning genom sociala motiv, och i så fall hur. 

Medarbetarna valdes ut genom slumpurval där medarbetarnas namn placerades i bokastavsordning 

efter efternamn, och därefter valdes var 16:onde deltagare ut. Var 16:onde deltagare valdes för att 

på så sätt täcka hela listan av deltagare som bestod av 181 deltagare. Urvalet bör ses som ett 

slumpurval och inte ett systematiskt slumpurval. Undersökningen skiljer sig från systematiskt 

urval genom att det inte på förhand går att förvänta sig skillnader mellan individer som är döpta 

med olika efternamn. Slumpurval är vidare den metod som garanterar det mest representativa 

urvalet (Jacobsen, 2002, s. 342), varpå detta urval är vad som används i denna studie. 
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3.4  INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA 
 

De kvantitativa sekundärdata som används gäller: 

- Statistik kring samtliga länsförsäkringsbolags deltagare och lags poäng (Se figur 2 och 3) 

- Sjuktal på LFU (Se tabell 3) 

- En hälsoutvärdering som utfördes på LFU våren 2014 (Se tabell 2 och 4) 

- En enkätundersökning som utfördes efter hälsoaktivitetens genomförande (Se rubrik 5.4 

UTVÄRDERING AV MOTIONSRACET) 

I samband med respektive avsnitt förklaras dessa data ytterligare. Dessa data har samlats in av 

Länsförsäkringar. 

 

3.5  VAL AV LITTERATUR 
 

Litteraturen har samlats in löpande under arbetets gång genom narrativ litteraturgenomgång. 

Narrativ litteraturgenomgång innebär att litteraturen samlas in utifrån ett valt tema och är passande 

för att ge förståelse för temat, snarare än att ackumulera fullständig kunskap kring temat (Bryman, 

2008). Vidare är narrativ litteraturgenomgång passande för kvalitativa studier som ämnar till att 

tolka och förstå det studerade ämnet (Bryman, 2008, s. 112-113). Narrativ litteraturgenomgång 

blev därmed passande för denna studie som söker förståelse. Den första litteraturen samlades in 

efter val av ämnesområde och var främst inriktad på definitioner och tidigare undersökning av 

gamification. För att hitta passande litteratur söktes först Business source premier systematiskt 

igenom efter topprankade tidsskrifter som nämnde ordet gamification. Endast en artikel 

påträffades vid denna sökning. Artikeln presenterades i Journal of consumer research och var 

skriven av Tian et al. (2014) men hade inte som syfte att tillföra gamificationteorin. Den fortsatta 

litteratursökningen kring gamification skedde sedan dels utifrån rådfrågande av arbetande på 

företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet och dels utifrån vilka författare som 

nämndes av andra som studerat gamification. Gamificationlitterturen gav indikationer på att ämnet 

gamification ofta studeras i relation till motivationslittertur, men att det saknas studier kring 

motivation som uppstår från sociala motiv. Studien fokus kom därmed att bli att studera sociala 

motiv och litteratur samlades därmed kring sociala motiv. Grundläggande för samtlig 
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litteraturinsamling var att författarna till litteraturen bedömdes ha kompetens och kunskap inom 

ämnet litteraturen gällde. 

3.6  INTERVJUPROCESS 
 

Intervjun som utfördes med personalchefen och personalspecialisten på Länsförsäkringarna 

Uppsala hade ett annat syfte än övriga tio intervjuerna. Frågorna i intervjun syftade till att tala om 

hälsoaktiviteten som utfördes för att dra eventuella paralleller mellan hälsoaktiviteten och de 

gamificationlösningar som förklaras i inledning- och teoridel. Frågorna rörde därmed regler för 

hur hälsoaktiviteten gick till och vilka spelmekanismer som fanns med. Då hälsoaktiviten 

bedömdes vara en gamificationlösning rörde frågorna i intervjun därefter syftet bakom 

gamificationlösningen.  

De efterföljande tio intervjuerna utfördes enskilt med deltagare gamificationlösningen. 

Intervjuerna startades med att respondenterna informeradeas om undersökningens syfte och 

meddelades att de skulle vara anonyma när resultatet från intervjuerna presenterades. Anonymitet 

samt kartläggning av undersökningens syfte kan vara att föredra för att undvika att respondenter 

vägrar att svara (Jacobsen, 2002, s. 360). Därefter blev respondenterna frågade om de godkände 

att bli inspelade under intervjun. Samtliga respondenter godkände att bli inspelade.  

Intervjufrågorna togs med till intervjun som en lista och bockades av mentalt i obestämd ordning. 

Intervjuformen var ostrukturerad vid de första intervjuerna för att senare övergå till 

semistrukturerade, i och med att kunskapen kring fenomenet till en början var liten men breddades 

efter de första intervjuerna. Ostrukturerade intervjuer innebär att frågornas ordningsföljd och 

förmulering varierar beroende på de ämnen den intervjuade tar upp och är passande då den 

intervjuande känner till lite om ämnet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att frågornas ordningsföljd följer vissa huvudteman men ger möjlighet för den intervjuade 

att ta upp egna oväntade intressanta ämnen (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  Samtliga frågor som 

ställdes var öppna. Öppna frågor anses idealiskt för att förstå den sociala verkligheten (Jacobsen, 

2002, s. 39). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades.  
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3.7  OPERATIONALISERING 
 

Denna operationalisering gäller frågorna som ställdes under de tio enskilda intervjuerna eftersom 

dessa intervjuer syftade till att reda ut frågeställningen.  

För att reda ut om samverkande spelmekanismer väcker sociala motiv ställdes frågor först 

angående gamificationlösningen i sin helhet, där respondenterna öppet ombads berätta om 

gamificationlösningen och därefter sitt eget deltagande. Dessa frågor ämnade att få en helhetsbild 

av gamificationlösningen samt att utan ledning få respondenterna att berätta om hur 

spelmekanismer samverkade för att skapade beteenden, samt vilka motiv de hade bakom 

beteendena. När respondenterna inte själva tog upp spelmekanismer ämnade frågorna till att 

besvara den teoretiska analysmodellen genom frågor kring: 

Spelmekanismer: För att undersöka hur samverkande spelmekanismer motiverade till beteende 

ombads respondenter berätta om spelmekanismer, och hur spelmekanismerna fungerade. Ordvalet 

”hur” användes med syfte att få respondenterna att beskriva eventuell samverkan mellan 

spelmekanismer samt vilken inverkan spelmekanismer hade på deras beteende.  

Motiv: För att undersöka motiv ställdes frågor kring vad personen ville uppnå med beteendet som 

spelmekanismer motiverade till gällande frågan ovan. Dessa frågor var främst följdfrågor, och 

ställdes därför ofta som ”varför gjorde du det?” 

 

3.8  ANALYSPROCESS 
 

Informationen från intervjuerna har analyserats utifrån den teoretiska analysmodellen. Här följer 

en förklaring av hur respondenternas svar har analyserats. De mekanismer som nämndes i relation 

till varandra tolkades samverka. Ett svar som till exempel såg ut såhär ”det fanns ju poäng som 

man kunde jämföra sig med i topplistor” tolkas som: mekanismerna poäng och tävling (genom 

topplistor) samverkar för att skapa beteendet ”jämförelse”. Notera att mekanismerna inte alltid 

togs upp i samma mening men ändå kunde tolkas samverka om de nämndes i relation till varandra. 

Beteendet som togs upp kopplades vidare till känslor respondenter beskrev i relation till beteendet. 

I exemplet ovan skulle känslan bakom beteendet kunna vara ”det var kul att få jämföra sig”, där 

kul är känslan som kopplas till motivation.  
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För att reda ut hur samverkande spelmekanismer väcker sociala motiv ställdes frågor som syftade 

att koppla samverkande mekanismer till sociala motiv. Sociala motiv undersöktes genom att förstå 

vilka bakomliggande viljor, det vill säga motiv, som fanns bakom nämnda beteenden enligt: 

Succémotivet tolkades föreligga om: 

Viljor (motiv): Vilja att vinna, vilja att prestera bättre än andra, vilja att sätta upp höga och 

utmanade mål samt vilja att bli utmanad av andra. 

Kontaktmotivet tolkas föreligga om:  

Viljor (motiv): Vilja att inte dra ner sitt lag, vilja att vara en del av sitt lag, vilja att vara med i 

snacket samt vilja att slippa försvara sitt val för att inte vara med. 

Fiaskofruktan tolkades föreligga om:  

Viljor (motiv): Vilja att inte vara sämst i laget, vilja att inte visa upp sig som sämst på företaget. 

Genomgående har sekundärdata fungerat som stöd till respondenternas uttalanden. 

 

3.9  KRITISKT TÄNKANDE 
 

Samtliga respondenter har personlig kontakt med en av intervjuarna då denne och respondenterna 

är arbetskollegor. Personlig kontakt mellan respondenter och den intervjuande kan bidra till att 

respondenters upplevelser och tolkningar modifieras i relation till vad den intervjuande kan tänkas 

vilja höra (Dalen, 2008). Intervjufrågorna har därför skapats på ett sådant sätt där de intervjuande 

indikerat att både positiva och negativa åsikter är intressanta och att inga åsikter är fel.  

Vidare var några av intervjuerna semistrukturerade. Det kan vara problematiskt att strukturera 

intervjuer, och mer idealiskt att hålla dem ostrukturerade och öppna, då detta leder till att de 

intervjuade talar med egna ord i större utsträckning (Jacobsen, 2002, s. 39). Frågorna var därför 

inte fastslagna att finnas med fortsättningsvis i intervjuerna utan sågs som ett test angående om 

frågorna var ledande. Frågorna gällde specifika spelmekanismer och det visade sig att de 

respondenterna ofta berättade att det fanns mekanismer de inte kände sig motiverade och ibland 

ställde sig frågade till om vissa av mekanismer verkligen fanns med. Frågorna ansågs därför inte 
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vara ledande, vilket gjorde att frågorna behölls, och fortsattes fyllas ut under efterföljande 

intervjuerna. 

Uppsatsen kan vidare kritiseras för att inte undersöka människors verkliga motiv, då människor 

kan ha intresse av att dölja sina motiv och motiv är ibland undermedvetna (Madsen, s. 8). För att 

undvika att människor döljer sina motiv, har frågorna inte blandat in teoretiska termer som till 

exempel motiv, där ett tydligt ”rätt och fel” kan tolkas föreligga.  Istället för att fråga 

respondenterna om deras motiv har därmed deras svar tolkats angående vilka motiv som föreligger. 
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4. RESULTAT 
 

 

4.1  LÄNSFÖRSÄKRINGAR UPPSALA 
 

Länsförsäkringar består av 22 kundägda länsbolag. Varje bolag verkar på sin geografiska marknad 

och erbjuder banktjänster, försäkringstjänster och fastighetsförmedling (Länsförsäkringar, 2015). 

De olika bolagen styrs självständigt med egen styrelse och ledning (LFU, årsredovisning 2013). 

Länsförsäkringar Uppsala (LFU) har 138 000 kunder med tillsammans cirka 225 000 försäkringar. 

Cirka 29 000 är bankkunder hos LFU. LFU har tre kontor i Uppsala och tre kontor i Enköping, 

Tierp och Östhammar. Marknadsandelarna för bolagets viktigaste produkter är enligt följande: 

hemförsäkring 36,7 %, villahemförsäkring 52,1% och personbil 41,8% och lantbruk 94,0%. LFU 

verkar på en marknad i stadig tillväxt, Uppsala kommun beräknas växa från dagens dryga 200 000  

invånare till 250 000 invånare fram till år 2030 (Länsförsäkringar 2013). År 2013 uppgick den 

totala sjukfrånvaron som andel av ordinarie arbetstid till 2,2 procent, vilket kan jämföras med hela 

länsförsäkringsgruppens siffra på 2,9 procent samma år (Länsförsäkringar, 

2013)(Länsförsäkringar 2014)  

4.2  HÄLSOGRUPPEN 
 

På LFU finns en hälsogrupp bestående av tio anställda från olika delar av företaget, som 

tillsammans planerar aktiviteter för att främja hälsan hos de anställda på LFU. Hälsogruppen leds 

av personalchefen tillsammans med personalspecialisten på bolaget, som kallar till möte när 

gruppen står inför beslut kring aktiviteter. Personalavdelningen anser att förbättrad hälsa hos de 

anställda ökar produktiviteten på arbetet: 

“Bakgrunden till att vi arbetar med hälsa är väl egentligen att vi vinner jättemycket på 

att ha friska medarbetare och jag tror att vi vinner också arbetsglädje, att alla mår bra 

när man kommer hit, och att man kan ha kul på jobbet. Ur den krassa sidan så är det 

klart att det påverkar resultatet och lönsamheten också. Det är liksom en win-win.” 

LFU gjorde våren 2014 en så kallad hälsoprofil på företaget. Hälsoprofilen togs fram genom att 

alla medarbetare deltog i en enkätundersökning kring medarbetarnas hälsovanor, där varje individ 

var anonym. De anställda delades sedan in i tre klasser: grön, gul och röd. De anställda som hade 

övervägande hälsosamma vanor klassades som gröna, de som hade vissa hälsosamma vanor men 
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också vissa ohälsosamma vanor klassades som gula och de som på flera punkter hade 

ohälsosamma vanor klassades som röda. I hälsoprofilen hade också respondenterna möjlighet att 

berätta vad de vill förändra, samt vad de vill få hjälp med att förändra. Det framkom att kost, 

motion, midjemått och stress var områden medarbetarna vill få stöd inom. Hälsoprofilens resultat 

låg till grund för personalavdelningens analys över hur hälsoarbetet på LFU bäst kan bedrivas 

tillsammans med friskvårdscheckar, sjukskrivningar, friskvårdförsäkring samt samtal mellan 

medarbetare och chef. 

 

Tabell 2 

Resultaten i hälsoprofilen, vilka har baserats på de anställdas uppfattning om sitt eget välmående. Siffrorna beskriver 

antalet anställda som hamnat i varje i zon. 

 Detta skulle jag själv vilja 

ändra på 

Detta skulle jag vilja få 

hjälp att ändra på 
Antal röda 

Kost 44 29 5 

Motion 75 40 9 

Midja-stuss mått 57 34 21 

Levnadsförhållanden 19 8 1 

Stress 43 29 5 

Tobak 12 6 34 

Livssyn 14 13 12 

 

Tabell 3 

Antalet anställda på Länsförsäkringar Uppsala åren 2011-2013 samt sjuktalen för dessa. 

 
2011 2012 2013 

Antal anställda 196 198 188 

Sjuktal i % av arbetad tid 3,0 % 2,7 % 2,7 % 

Korttid, dag 1-59 2,3 % 1,9 % 1,7 % 

Långtid, dag 60- 0,7 % 0,8 % 1,0 % 

Långtidsfriska 123 121 134 
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Tabell 4 

Resultaten i hälsoprofilen, vilka har baserats på de anställdas ifyllda beteende. Siffrorna beskriver antalet anställda 

som hamnat i varje i zon. 

 Grön Gul Röd 

Kost 46 85 5 

Motion 78 49 9 

Midja-stuss mått 84 31 21 

Levnadsförhållanden 100 35 1 

Stress 91 40 5 

Tobak 102 0 34 

Livssyn 90 34 12 

 

Det främsta målet med hälsogruppens arbete var att minska sjuktalen i tabell 3 genom att få 

personer från den gula gruppen i tabell 4 att ta sig till den gröna gruppen genom mer hälsosamma 

vanor. Hälsogruppen resonerade att om de lyckades flytta de gula till gröna så kommer även de 

som hamnat i den röda gruppen börja vandra mot att bli gul. När hälsogruppen blev kontaktade av 

Motionsracet drog hälsogruppen slutsatsen att Motionsracet hade potential att hjälpa de som blivit 

gula i hälsoprofilen att bli gröna, och beslutade därför att genomföra Motionsracet på LFU. 

 

4.3  SPELIGERING AV HÄLSA - MOTIONSRACET 
 

 

Hälsospel från Aktivera mera i Linköping AB 

Antal deltagande länsförsäkringsbolag: Jämtland, Jönköping, Skaraborg, Uppsala och 

Värmland. 

Spelare: Samtliga medarbetare på Länsförsäkringar Uppsala. 

Antal spelare: 181 stycken. 

Antal lag: 18 aktiva lag samt det inaktiva laget Avbytarbänken. 

Antal spelare i ett lag: 5-15 spelare. 

När: 29 september - 9 november, år 2014. 

Innehåll: Motionsracet är ett spel med fokus på hälsa och spelet spelas genom insamling av poäng 

kopplade till hälsosamma aktiviter. Vidare förklaring av poängsystemet finns nedan. Poängen 



27 

 

samlas på Motionsracets internetportal, där spelare får instruktioner kring hur poäng samlas och 

där även topplistor finns som presenterar poängställningen i tävlingen.  

 

4.3.1 REGLER FÖR MOTIONSRACET 
 

Vem vinner: Priser delades ut till de tre lag och det länsförsäkringsbolag som samlat flest 

poäng vid spelets slut. Laget med högst snittpoäng vann en middag för hela laget. De lag som kom 

tvåa och trea bjöds på en frukost på arbetsplatsen. Det gemensamma bolagsmålet var att nå 233 

100 minuter i aktiviteter, och de anställda på LFU belönades med fika och tårta när målet 

uppnåddes. 

Förberedelser: Personalavdelningen delade in samtliga anställda i lag utifrån fysisk placering på 

arbetsplatsen. De som satt nära varandra blev placerade i samma lag. Personalavdelningen gjorde 

därefter ett utskick för att meddela de anställda om lagindelningen. Samtliga spelare tilldelades en 

inloggning på internetportalen. På internetportalen kunde spelarna registrera sina aktiviter och få 

poäng för dessa. 

Poängsystem: Poäng gick att samla på två olika sätt. Den större delen av poängen samlades in 

genom dagliga aktiviteter, där spelare varje dag kunde välja mellan att utföra olika 

poänginsamlande aktiviter. Utöver den dagliga poänginsamlingen kunde spelare samla extrapoäng 

genom specifika aktiviter som varierade från vecka till vecka. Poängsystemet beskrivs nedan. 
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Tabell 5 

Aktivitetstabell med poäng. Maxpoäng för den dagliga insamlingen uppgick till 120 poäng varav max 35 poäng kunde samlas 

genom aktivitet som inte klassas som motion, till exempel dricka vatten och äta frukt 

Aktiviteter på arbetet 

Cykel till/från arbetet 30 poäng/dag 

Lunchpromenad 2 poäng/minut 

Motivera en kollega att vara aktiv i tävlingen 1 poäng/kollega 

Arbeta stående, minst 2h 15 poäng/dag 

Cykel till/från arbetet 30 poäng/dag 

Lunchpromenad 2 poäng/minut 

Motivera en kollega att vara aktiv i tävlingen 1 poäng/kollega 

  
Aktiviteter på fritiden 

Bollsport, cykling, dans, friidrott 1 poäng/minut 

Golf, gymnastik, core, step, aerobics 1 poäng/minut 

Gång, jogging, löpning, styrketräning m.m. 1 poäng/minut 

Motivera en kollega att vara aktiv i tävlingen 1 poäng/kollega 

  
Bra matval 

5 frukt/grönt/bär 10 poäng/dag 

Hälsosam lunch 10 poäng/dag 

Dag utan kakor, kex, choklad/godis, läsk 10 poäng/dag 

Minst 3 glas vatten idag 10 poäng/dag 

   

Tabell 6 

Medaljtabell med poäng. Medaljerna varierade från vecka till vecka. Till exempel kunde alltså “superstar”-medaljen endast nås 

under vecka 6. Varje medalj kunde endast samlas en gång, och därmed också poängen för medaljen. 

Ordning Kriterium Grafisk bild Extrapoäng för medalj 

Vecka 1 - På gång Utför 3 lunchpromenader 

 

100 poäng 

Vecka 2 - Lagspelare Motivera en kollega 

 

100 poäng 

Vecka 3 - Aktiv Prova 4 olika aktivitetsformer 
 

100 poäng 

Vecka 4 - Motionär Utför aktiviteter 7 dagar i sträck 

 

100 poäng 

Vecka 5 - Pro 
Utför 10 pass löpning, cykling eller 

gruppträning 

 
100 poäng 

Vecka 6 - Superstar 
Ett 100 minuters pass löpning cykling 

eller gruppträning 

 
100 poäng 
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Topplista: På internetportalen presenterades listor baserade på poäng. Spelarna kunde se en lista 

över sig och sina lagmedlemmars poäng och ranking inom laget. På internetportalen fanns även en 

lista där lagen inom bolaget rankades utifrån poäng samt en lista över de deltagande bolagens totala 

poäng med ranking mellan bolagen. Det fanns också individuella topplistor som baserades på 

specifika aktiviteter som till exempel power-walk, löpning och cykling där de personer som utfört 

de specifika aktiviteterna flest antal minuter syntes. 

Avbytarbänken: De deltagare som var inaktiva i poänginsamlandet plockades ut ur sina 

ursprungliga lag av Motionsracet och förflyttades till laget Avbytarbänken. Avbytarbänken 

behandlades som vilket lag som helst och låg med i resultatlistan över lagpoängen. Laget låg längst 

ner i listan då deltagarna som hamnat där inte deltog aktivt med att samla poäng, och samtliga 

anställda på LFU kunde klicka sig in på laget Avbytarbänken för att se vilka anställda som hamnat 

där och hur mycket poäng spelarna hade.  

 

4.3.2 SPELETS GÅNG 
 

På internetportalen registrerade spelarna sina dagliga aktiviter, och fick poäng för dessa utifrån 

poängsystemet presenterat ovan. Aktiviteter kunde registreras upptill sju dagar i efterhand. 

Poängsättningen för flera av de fysiska aktiviteterna baserades på antal minuter aktiviteten utförts. 

Ett fåtal fysiska aktiviter hade fasta poängsättningar. 

På portalen uppmanades spelarna under vissa dagar att utföra specialaktiviter, som att sätta upp ett 

mål, och därmed få en medalj och poäng för detta. Vissa av medaljerna var möjliga att samla under 

hela Motionsracets gång, andra var centrerade kring en specifik vecka, och presenterades då på 

internetportalen i slutet av den föregående veckan. 

Poängen som registrerades presenterades på internetportalen tillsammans med aktiviten spelaren 

hade utfört. Samtliga poäng och aktiviter var synbara för de andra spelarna. Ville eller kunde en 

spelare inte delta i insamlingen av poäng flyttades spelaren från sitt ursprungliga lag till laget som 

kallades Avbytarbänken. 
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4.3.3 ETT FIKTIVT EXEMPEL PÅ EN DAG I MOTIONSRACET 
 

För att tydliggöra hur en dag kan se ut presenteras här ett exempel på en dag i Motionsracet, vilken 

kan se ut enligt följande: 

Dag 15 i spelet 

Spelare: Anders Andersson 

Lag: Pärlorna 

Bolag: Länsförsäkringar Uppsala 

Poängsaldo: 1120 

Anders placering i lagets topplista: 5 av 12 

Pärlornas placering i bolagets topplista: 4 av 17 

LFU:s placering i topplistan mellan bolagen: 1 av 5 

Anders placering i övriga topplistor: Anders har inte utfört någon specifik aktivitet tillräckligt 

många minuter för att synas i någon av de individuella topplistorna. 

Spelarens dag: Anders cyklar till och från jobbet, vilket han får 30 poäng för, sedan väljer han att 

arbeta stående under dagen och får därför 15 poäng, äter en hälsosam lunch, vilket ger honom 10 

poäng men äter några kakor till fikat och får ej registrera poäng för dag utan kakor. Anders går 

senare en kvällspromenad på 30 minuter och får 30 poäng för detta. När Anders registrerar 

aktiviteterna i internetportalen adderas 115 poäng till Anders poängsaldo. Anders har även uppnått 

kriterierna för att få medaljen “motionär” genom att ha fyllt i minst en fysisk aktivitet på 30 minuter 

varje dag i en vecka, och får ytterligare 100 poäng adderat till saldot. Anders placering i topplistan 

justeras automatiskt och han ligger nu 4:a i lagets topplista. 
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4.4  UTVÄRDERING AV MOTIONSRACET 
 

Efter Motionsracet genomförde personalavdelningen på LFU en enkätundersökning av hur 

Motionsracet hade fungerat och vilka åsikter som fanns kring det. Enkätundersökningen sändes ut 

den 20/11 år 2014 till de som deltog i Motionsracet på LFU, vilket var 181 av de anställda. 

Enkätundersökningen stängdes den 5/12 år 2014 och bestod då av 156 svar. Enkäten bestod av 4 

ja/nej-frågor, med öppna följdfrågor på ja/nej-frågorna. 

Enkäten visade att 84,9 % av de svarande tyckte att Motionsracet var en bra bolagsaktivitet inom 

hälsa och 73,4 % av de svarande tyckte att LFU skulle köra en liknande tävling det kommande 

året. 54,5 % av de som svarade tyckte att Motionsracet hade påverkat deras välbefinnande och 

55,8 % av de svarande tyckte att de fått nya goda vanor i och med Motionsracet. För de som hade 

fått in nya goda vanor fanns möjligheten att förklara vidare kring vilka goda vanor de fått. Där 

svarade 16 av de som lämnade kommentarer att de började jobba stående vilket var det svaret som 

var mest förekommande. 54 stycken nämnde att de upplevt en gemenskap i Motionsracet, 35 

stycken nämnde att de upplevt ett engagemang och att de blivit peppade och 12 stycken nämnde 

att de upplevt grupptryck. 
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4.4.1 SAMMA DESIGN MEN VARIERANDE DELTAGANDEGRAD 
 

 

Figur 2 - De deltagande länsförsäkringsbolagens deltagandegrad i Motionsracet år 2014. 

 

I figur 2 visas andelen aktiva på de länsförsäkringsbolag som deltog i Motionsracet 9 september 

till 9 november år 2014.  I samtliga bolag blev medarbetarna automatiskt tilldelade en grupp, och 

de spelare som hade registrerat minst en aktivitet som ger poäng ansågs vara aktiva. Som kan 

avläsas av diagrammet hade Länsförsäkringar Uppsala högst deltagandegrad, 100 % av 

medarbetarna registrerade minst en aktivitet som gav poäng. Lägst deltagandegrad hade 

Länsförsäkringar i Jönköping, där 55 % av deltagarna gjorde någon aktivitet. 

 

Figur 3 - De deltagande länsförsäkringsbolagens snittpoäng i Motionsracet år 2014. 
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I figur 3 visas snittpoängen för de aktiva spelarna på bolagsnivå. Data är därmed rensad från 

spelare som inte var aktiva eller blev förflyttade till Avbytarbänken.  Som kan avläsas av figur 3 

utförde de aktiva spelarna på Uppsalabolaget flest aktiviteter per person medan de aktiva spelarna 

på Jönköpingsbolaget utförde minst aktiviter per spelare. Jämförs figur 2 och 3 går det att utläsa 

att Uppsalabolaget, Jämtlandsbolaget och Jönköpingsbolaget hamnade i samma ordning gällande 

deltagandegrad och poängsnitt. 

 

 

I figur 4 och figur 5 visas histogram av poängfördelningen hos medarbetarna på Uppsalabolaget 

med högst deltagandegrad samt poängsnitt och Jönköpingsbolaget med lägst deltagandegrad och 

poängsnitt. På båda bolagen spelades samma spel. Bolagen bedriver samma typ av verksamhet, 

har samma uppsättning tjänster och har båda mellan 180 och 200 anställda. På Uppsalabolaget 

hade intervallen 4250-4750 poäng flest spelare och på Jönköping hade intervallen 0-250 poäng 

flest spelare. 

  

Figur 4 - Poängfördelningen i motionsracet  år 2014 på 

Länsförsäkringar Jönköping. 
Figur 5 - Poängfördelningen i motionsracet år 2014 på 

Länsförsäkringar Uppsala. 
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4.5  INTERVJUER MED MOTIONSRACETS DELTAGARE 
 

4.5.1 BETEENDEN 
 

Under de utförda intervjuerna berättade respondenterna om hur Motionsracet förändrade deras 

beteenden. Flera respondenter beskrev sig ha börjat jobba stående under Motionsracet och att detta 

var en vana som suttit i. En respondent berättade ”Det var skittråkigt att stå och jobba men jag 

gjorde det ändå, för att inte vara sämre än någon annan. Om de kan stå, då kan jag också stå” - 

Poäng: 6100. Respondenterna beskrev sig även ha börjat träna i större utsträckning och intensivare 

samt ha börjat promenera under Motionsracet. En historia som var återkommande var även hur 

ingen rörde fikat när någon skulle sluta, eller när LFU bjöd på fika av andra anledningar. En 

respondent berättade att Motionsracet även funnits med i tankarna på fritiden. Respondenten 

beskrev vissa av sina beteenden som sjuka: 

“Sjukt, jag hade egentligen inte tid att tvätta bilen men jag tänkte: okej om jag gör 

det här fort som fan nu, då hinner jag och får det gjort OCH plockar poäng, perfekt!! 

Det, nu! Nu smäller vi av det här! Och det är ju såhär, man tänker inte från början att 

man ska göra det, men när man väl är igång så inser man att man kan öka tempot 

litegrann, det kan man faktiskt göra, det gör jag! Och det är ju lite urspårat” - Poäng: 

4700 

Spelarna hade möjlighet att fylla i vilka aktiviter som helst under Motionsracet, utan att egentligen 

ha utfört aktiverna.  Flera respondenter beskrev trots detta att de var ärliga med de aktiviteter de 

fyllde i. 

 

4.5.2 KEDJEREAKTION AV ENGAGEMANG 
 

Det var flera av respondenterna som beskrev att de vid Motionsracets början inte planerat att vara 

så aktiva som de sedan blev. Respondenterna beskrev sig ha blivit påverkade att delta av andra 

personer som tidigt hade fattat tycke för Motionsracet och engagerat sig. Samtidigt beskrev andra 

respondenter hur möjligheten att se sina lagmedlemmars resultat var en drivkraft för att driva på 

lagmedlemmarna till att också aktivera sig. De respondenter som drev på andra, beskrev att de i 

lagets lista kunde se ifall någon inte hade registrerat aktiviteter på länge. I varje lag fanns det en 

lagledare som blivit utsedd av Länsförsäkringar, men respondenterna beskrev hur det även fanns 
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andra, vid sidan av de utsedda lagledarna, som tog på sig att se till att hela laget aktiverade sig i 

att samla poäng. En respondent berättade sig ha blivit uppmanad att hoppa över fikat efter 

lunchen.  “Tog man efterrätt på lunchen, det fick man ju inte göra direkt, då blev det ’MHM, du 

gör så ja..’ det fick man höra.“ - Poäng: 4600. En annan respondent beskrev sig även ha uppmanat 

sina lagmedlemmar att fylla i de aktiviteterna dessa hade utfört, enligt:  

”Det var ju ett tag där ibland som jag blev irriterad när de andra inte registrerade, jag 

kände att de slarvade lite, så då fick jag gå laget runt ’Har du skrivit upp nu då när du 

har cyklat till jobbet? Och Power walkat, du brukar power walka, har du skrivit det?!’ 

frågade jag.” - Poäng: 6100 

Några av respondenterna beskrev sig ha varit negativa till Motionsracet vid dess början. Dessa 

respondenter berättade att de vid Motionsracets första dag inte tänkt delta alls i aktiviteterna men 

att de i slutändan varit med och fick höga poäng. Dessa beskrev sig ha blivit uppmanade av andra 

tidigt engagerade att delta och att detta hade medfört att de börjat aktivera sig i Motionsracet. 

Respondenterna beskrev sig som positivt inställda till uppmaningarna och berättade hur de i 

efterhand uppskattade att de hade deltagit. Dessa respondenter berättade även att Motionsracet var 

en bra aktivitet. En av dessa respondenter beskrev sitt deltagande i Motionsracet såhär: 

“Från början tänkte jag att jag struntar i det här, jag har inte tid liksom… Jag tror att 

jag var tvungen att ha någon som sparkade in mig, jag hade ALDRIG tagit upp det 

här på eget bevåg.. Utan jag behövde höra någon på sidan som sa ’Men är inte du 

med?  - Nej men förlåt, nu förstör jag för hela laget..’ det var ju upplagt på det sättet. 

Det tror jag var A och O i mitt fall, allt det här runt omkring: Uppmuntran, frågor.. 

att någon låg på mig.” - poäng: 5700 

En av de personer som respondenten ovan beskriver som pådrivande, är även en av våra 

respondenter. Denna pådrivande respondent beskrev att hon var motiverad till att delta i 

Motionsracet redan den första dagen då det startades, då hon tyckte det var kul att få tävla inom 

hälsa, och hon var nyfiken på hur tävlingen skulle komma att fungera. Respondenten beskrev sig 

vidare uppleva hög motivation av att vara bättre än sina lagmedlemmar, och att anledningen till att 

hon drev på sina lagmedlemmar till att delta var att själv bli utmanad inom laget i kombination 

med att laget skulle nå en bra placering i lagtävlingen. Denna respondent berättade: ”Jag ville nog 

bara att vi skulle vara bäst, och så ville jag helst vara bäst i mitt lag också… att jag var bäst, det 
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var nog snarare det som var viktigast.” - Poäng: 6100. Respondenten beskrev sig vidare vara 

motiverad av topplistan, eftersom respondenten genom toplistan kunde jämföra sina resultat med 

lagmedlemmarnas resultat. Möjligheten att jämföra sina resultat gjorde att det var överskådligt för 

respondenten att se vem i laget som hade flest poäng och därmed se till att samla tillräckligt med 

poäng för att ligga först på listan. Respondenten beskrev även att poänginsamlingen var en 

grundförutsättning för hennes engagemang, och att det blev kul att samla poäng eftersom det gällde 

poäng som hon kände att hon kunde klara av att samla “just när det gällde fysisk aktivitet så tror 

jag att jag blev lite extra taggad, […..] för att jag känner att det är något jag klarar av, något jag 

kan göra bra..” - poäng: 6100.  

Samtliga anställda på LFU var anmälda till Motionsracet och indelade i ett lag, där samtliga 

lagmedlemmars poäng påverkade lagets ranking i topplistan, oavsett om någon i laget egentligen 

inte ville delta i Motionsracet. Flera respondenter beskrev att de upplevde en rädsla för att bryta 

mot lagets förväntningar och en rädsla för att visa sig vara sämst i sitt lag. För flera respondenter 

blev denna rädsla en drivkraft till att vara med i Motionsracet. Vidare var det flera av 

respondenterna som kritiserade anmälningsformen, även om ingen av respondenterna beskrev sig 

ha blivit negativ påverkade av den ofrivilliga anmälan personligen. En av respondenterna beskrev 

även hur hon märkte att flera av hennes kolleger hade blivit ohälsosamt stressade över 

Motionsracet och berättade om en konversation hon hade haft med en kollega under Motionsracet:  

”Hon var ju jättestressad. Liksom en gång när vi åt lunch, då helt plötsligt ’Nej! Nu 

hinner jag ju inte äta klart lunchen, jag måste ut på min promenad’, och jag sa att hon 

kunde väl skippa det men nej ”nej, nej, det kan jag inte göra.. det känns inge bra… jag 

vill inte dra ner laget”. Hon fick ju magsår!” - Poäng: 2200. 

Förutom de lag, vilka LFU skapade i början av Motionsracet, fanns även ett lag som kallades för 

Avbytarbänken. Laget bestod från början inte av några medlemmar men fylldes under 

Motionsracets gång på med deltagare som inte längre ville eller kunde vara med i spelet. 

Avbytarbänken låg sedan som ett separat lag i listan som samtliga deltagare kunde se. Många av 

respondenterna berättade att de fortfarande kommer ihåg vilka det var som tillhörde 

Avbytarbänken och respondenterna kunde räkna upp namnen på personerna som hamnade där. 

Flera av respondenterna berättade att Avbytarbänken blev en drivkraft för att delta i Motionsracet, 

eftersom de skulle ha skämts över att hamna på Avbytarbänken. Flera av respondenterna beskrev 
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att deras minimumprestation i alla fall skulle vara så pass bra att de inte hamnade på 

Avbytarbänken. En av respondenterna drabbades av sjukdom och kunde därför inte delta i de 

fysiska aktiviteterna och placerades därmed i laget Avbytarbänken under en viss tid av 

Motionsracet. Respondenten beskrev att det var en jobbig upplevelse att bli placerad på 

Avbytarbänken. Några andra respondenter beskrev även Avbytarbänken som något av en skamvrå, 

och en respondent berättade följande: ”Det var ju som att vara tillbaka i skolan igen, jaha nej du 

blev inte vald, du hamnar på Avbytarbänken som alla kan se.. det är ju vuxenmobbing” - Poäng: 

2200.  

Vidare hade de respondenter som beskrev sig som högt motiverade i Motionsracet ofta suttit 

fysiskt nära sina lagmedlemmar. Respondenterna lyfte fram att detta spelade en viktig roll för deras 

deltagande. En respondent berättade: 

”De som hade noll poäng.. nu vet jag till exempel .. nästan noll, det var ju våran chef. 

Hon hamnade ju i samma lag. Och jag tror ju att hon kände väl att.. ähh jag vet inte.. 

hon kände väl sig inte lika delaktig i gruppen kanske. För hon satt ju till och med ett 

våningsplan ner. Jag tror det var grejen med det hela för min del, att vi satt sådär och 

pratade om det hela tiden.” - Poäng: 5600 

Respondenter som beskrev sig som att ha varit mindre aktiva i Motionsracet beskrev också hur 

delaktighet i deras lag saknades på grund av att lagmedlemmarna inte arbetade i närheten. En av 

respondenterna beskrev hur hon kände sig omotiverad av att laget hon var med i bestod av 

medarbetare från två kontor på olika orter: “De andra i laget var ju jättelångt ifrån och vi har inte 

det där att vi ringer upp och peppar varandra.. de där samarbetet, fanns inte där från början” - 

Poäng: 2200.  

Respondenter som var med i lag där lagmedlemmarna spenderade mycket av sin arbetstid ute hos 

kund beskrev också att de kände sig omotiverade av att lite tid spenderades med lagmedlemmarna. 
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Nedan prestenteras en boxplot över poängfördelningen. Den mörkblå ytan representerar kvartil 2 

och 3 och sträcken representerar kvartil 1 och 4. Stjärnan representerar en individ med poäng som 

avviker ovanligt mycket från gruppens poäng.  

 

Figur 6 - Poängfördelningen i Motionsracet 2014 för varje lag på Länsförsäkringar Uppsala 

 

Laget Support-Stars bestod av medarbetare i företagets supportfunktioner. Lagmedlemmarna 

spenderar stor del av sin arbetsdag tillsammans med varandra. Lagen Allas favoriter och gruppen 

Pärlorna har också tjänster som innebär att de större delen av dagen satt med sitt lag. 

Laget Österp bestod av medarbetare från kontoret i Tierp och kontoret i Östhammar. Mer än hälften 

av medlemmarna i laget LFanterna har tjänster som utesäljare och spenderar en stor del av sin 

arbetsdag ute på kundbesök. Laget Risk för kontroll - Voff! består dels av personal som har tjänster 

i LFU:s  besiktningsverkstad och dels av personal som arbetar inne på huvudkontoret. 
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5. ANALYS 
 

 

5.1  GAMIFICATIONLÖSNING 
 

Motionsracet kan ses som en gamificationlösning, då flera av de spelmekanismer som Paharia 

(2013) beskriver funnits med i lösningen. Respondenterna diskuterade i hög grad spelets: 

transparens, syfte, medaljer, samarbete, community, tävling och poäng.  

 

Tabell 7 

De förekommande spelmekanismerna i Motionsracet med beskrivning. 

 

Samtliga spelare var synliga på internetportalen med sin totalpoäng och utförda aktiviter.  

 

Syftet med Motionsracet var att utföra hälsoaktiviter. 

 

Det fanns märken i Motionsracet i form av medaljer som deltagarna kunde få för specifika prestationer. 

 

Samarbete skapades i Motionsracet genom att det var utformat som en lagtävling, där spelare fick 

möjlighet att peppa varandra till bättre prestationer, och på så sätt gynna sig själv genom lagpoängen. 

 

Social gemenskap uppstod i grupperna när deltagarna på fikaraster diskuterade sina aktiviteter och 

Motionsracet som helhet. 

 

Tävlande fanns i Motionsracet genom topplistorna, resultatlistorna samt priser till de som vann. 

 

Motionsracet innehöll poäng som var kopplade till de registrerade aktiviteterna. 

 

Nämndes inte av respondenter. 

 

Nämndes inte av respondenter. 

 

Nämndes inte av respondenter. 
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5.2  SAMMA SPELDESIGN MEN VARIERANDE DELTAGANDEGRAD 
 

Deltagandegraden på Länsförsäkringar Uppsala uppgick till 100%, medan Länsförsäkringar 

Jönköping hade en deltagandegrad på 55%. Skillnaden i deltagandegrad indikerar att det inte bara 

är gamificationlösningens design i sig som styr deltagandet och aktivitetsnivån, utan att det är en 

kombination av lösningen och social interaktion kring gamificationlösningen som påverkar 

utfallet.  

 

5.3  KEDJEREAKTION AV ENGAGEMANG 
 

 

Figur 7 – Fas 1 i  kedjereaktion av engagemang. Förf:s bearbetning av teoretisk analysmodell utifrån primärdata.  

 

Tidigt fattade vissa individer tycke för gamificationlösningen. En av de tidigt engagerade 

deltagarna berättade att vissa spelmekanismer i gamificationlösningen var utmärkande 

betydelsefulla för hennes motivation till att vara aktiv i gamificationaktiviterna.  
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Den tidigt engagerade individen beskrev att det var viktigt att gamificationlösningen gav möjlighet 

att tävla mot andra och vinna, samt se sina resultat på en topplista. Denna beskrivning passar in på 

spelmekanismen tävling. Det var också viktigt att lösningen kretsade kring något som individen 

kände att hon behärskade och kände att hon kunde prestera bra i, i detta fall fysisk aktivitet och 

hälsa. Detta kan härledas till spelmekanismen syfte. Denna respondent såg poängen som en 

grundförutsättning för att mäta sina aktiviteter mot andra. Det var också viktigt att 

poänginsamlingen kretsade kring något där hon kände att hon kunde prestera på en hög nivå.  

Hade syftet istället varit något den tidigt engagerade inte kände att hon kunde prestera väl i, hade 

hennes motivation till att utföra aktiviter försvunnit, tävlingen hade därmed inte blivit intressant 

för individen, och inte poängen som var tävlingens mätmetod. Spelmekanismerna kan därmed 

tolkas samverka för att skapa motivation. 

Kombinationen av spelmekanismerna tävling, syfte och poäng var det som motiverade den tidigt 

engagerade individen. Dessa mekanismer gav henne möjlighet att jämföra sina resultat med andra 

och säkerställa att hon presterade på en hög nivå. Individen beskrev även att hon försökte se till att 

de hon tävlade mot presterade väl, eftersom att hon ville bli utmanad. Individen drev därför på sina 

lagmedlemmar, som hon ansåg sig tävla mot, att aktivt delta i gamificationlösningen. Den tidigt 

engagerade individen kan därför tolkas drivas av succémotivet, vilket enligt Madsen (1970) är det 

motiv som skapar motivation genom att prestera bättre än andra under utmanande förutsättningar. 

Motivationen till att driva på andra, som kom från succémotivet, kan vidare tolkas vara en viktig 

motivationskapare i gamificationlösningen då andra respondenter beskrev att de blev motiverade 

av att bli pådrivna av sina lagmedlemmar.  
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Figur 8 – Fas 2 i  kedjereaktion av engagemang. Förf:s bearbetning av teoretisk analysmodell utifrån primärdata. 

 

De tidigt engagerade som drevs av succémotivet ville bli utmanade och försökte därför påverka 

sina lagmedlemmar att bli mer aktiva. För att dessa tidigt engagerade deltagare skulle få andra 

deltagare att bli mer aktiva fanns det en uppsättning mekanismer som stod ut som särskilt viktiga 

för att få andra att bli mer aktiva.  

Gamificationlösningen byggde på att deltagarna var indelade i lag och samlade poäng tillsammans, 

vilket gjorde att de engagerade deltagarna behövde få deltagarna i sitt lag engagerade för att kunna 

prestera höga resultat. Spelmekanismen samarbete gav därmed de tidigt engagerade deltagarna 

incitament att få med andra. 

De tidigt engagerade deltagarna beskrev att möjligheten att se de andra lagmedlemmarnas 

aktiviteter och poänginsamling gjorde att de kunde kontrollera och följa upp mindre aktiva 

medlemmars resultat. Möjligheten att se statistik över andra spelares resultat är en spelmekanism 

som kallas transparens. Engagerade deltagare kunde genom transparensen påminna mindre 

engagerade deltagare om att fylla i sina aktiviteter eller försöka påverka andra deltagare till att 

samla fler poäng.  
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Respondenter beskrev också att det var viktigt för deras engagemang att sitta nära varandra.  

Boxplotten över lagens poäng, ihop med en jämförelse mellan de tre högst presterande lagens 

fysiska placering och de tre lägst presterande lagens fysiska placering, visar också att de lag som 

inte spenderar större delen av dagarna tillsammans var de som samlade minst antal poäng. Sociala 

motiv får större inverkan som drivkraft till beteenden i grupper där gruppmedlemmarna har 

psykisk och fysiskt kontakt med varandra (Madsen, 1970). Sociala motiv kan därmed tolkas varit 

en viktig drivkraft i denna gamificationlösning genom att engagemanget var lågt i lag där 

lagmedlemmarna hade ett relativt långt fysiskt avstånd till varandra. Närhet mellan lagmedlemmar 

kan vidare kopplas till spelmekanismen community, som syftar på att det finns en social 

mötesplats, virtuell eller verklig, där gamificationlösningen diskuteras. Det blir också svårare för 

engagerade deltagare att påverka mindre aktiva deltagare om de inte träffas varje dag på 

arbetsplatsen, då de sociala motiven inte är lika starka på avstånd.  

Om de tidigt engagerade individerna inte behövt samarbeta med de andra lagmedlemmarna, hade 

de tidigt engagerade saknat incitament för att driva på andra lagmedlemmar. Transparens och 

möjligheten att mötas i vardagen möjliggör för engagerade individer att driva på andra. Skulle 

incitamentet för att driva på andra minska, skulle därmed också dessa spelmekanismers funktion 

att driva på andra minska. Spelmekanismer samverkar därmed för att tillsammans skapa 

förutsättningar för de redan engagerade deltagarna att skapa förväntningar på sina lagmedlemmar. 

Dessa förväntningar kunde handla om att lagmedlemmarna förväntades äta/inte äta på ett visst sätt 

eller registrera sina aktiviteter eller att gruppen hade som mål att vara en av de lag med flest poäng. 

Förväntningarna accepterades av en större del av gruppen, vilket gjorde att ett grupptryck kring de 

förväntningar som fanns i gruppen uppstod. Utvärderingen efter Motionsracet bekräftade även att 

grupptryck fanns. Grupptryck kan motivera människor genom att väcka kontaktmotivet. 

Kontaktmotivet syftar till att en individ känner fruktan för att gruppen ska utesluta individen om 

denna inte lever upp till gruppens förväntningar (Madsen, 1970). Ett flertal respondenter beskrev 

att de började bli aktiva i gamificationlösningen eftersom de ville leva upp till gruppens 

förväntningar, och inte dra ner sitt lag. Kontaktmotivet kan därför tolkas ha varit en viktig 

motivationskapare i den studerade gamificationlösningen. 
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Figur 9 – Fas 3 i  kedjereaktion av engagemang. Förf:s bearbetning av teoretisk analysmodell utifrån primärdata. 

 

De aktiva lagens engagemang fick spridningseffekter och gamificationlösningen blev en aktivitet 

som många pratade om på bolaget, vilket sedan ledde till att en norm om deltagande skapades. Det 

var främst två spelmekanismer som möjliggjorde detta.  

Samtliga deltagare hade insyn i alla lagen och hade möjlighet att kolla upp kollegers 

poänginsamling och aktiviteter. Respondenter berättade om att denna transparens var viktig för 

deras motivation och att det var spännande att se kolleger aktivera sig. En norm beskriver vad det 

normala beteendet anses vara i en grupp (Bergström, 1990). Transparens möjliggjorde att en norm 

bildades bland deltagarna på bolaget för vilket antal poäng som var normalt. De deltagare som inte 

kunde delta placerades i laget Avbytarbänken, som endast bestod av några få deltagare. 

Respondenter beskrev att Avbytarbänken sågs som ett misslyckande och att deltagare försökte 

undvika att placeras där.  

Hade Avbytarbänken inte funnits, hade det inte blivit lika viktigt vilka spelare som hade låga 

poäng, och därmed hade synligheten i spelet inte blivit lika viktig. Spelmekanismerna samverkade 
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därmed för att tillsammans skapa förutsättningar för gruppens beteende skulle bli en norm på 

företaget.  

Normer kan genom kontaktmotivet väcka motivation till beteenden som följer normerna. 

Respondenter berättade att de motiverades av att de inte ville vara den som drog ner laget och att 

de ville vara en del av den gemenskap som gamificationlösningen innebar, vilket tyder på att 

kontakmotivet drev engagemanget i gamificationlösningen. Normer beskriver vad som anses 

normalt beteende i en grupp (Bergström, 1990). Därmed anger normer också vilka beteenden som 

är avvikande, som till exempel vad som är en misslyckad prestation i ett visst sammahang. Madsen 

(1970) beskriver att beteenden om att undvika misslyckande härstämmar från motivet 

fiaskofruktan, och drivs av rädslan för att misslyckas inför andra. Respondenter berättade att de 

deltog i gamificationlösningen för att de kände sig rädda för att hamna på Avbytarbänken eftersom 

de inte ville att alla på bolaget skulle se de presterat dåligt. Respondenter beskrev även att de inte 

ville vara sämst i laget, då detta sågs som ett misslyckande. Avbytarbänken och transparansen i 

laget indikerar därmed ha ökat motivationen till att delta i gamificationlösningen hos flera 

anställda, genom motivet fiaskofruktan.  

 

Figur 10 – Sammanställning av faser i kedjereaktionen av engagemang. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det skapades en engagerande spiral kring 

gamificationlösningen genom samverkande spelmekanism och sociala motiv. Tidigt engagerade 

deltagare som drevs av succémotivet började sätta upp förväntningar inom laget. För att inte 

exkluderas från gemenskapen i laget drevs lagmedlemmar av kontaktmotivet till att bli mer aktiva, 

för att leva upp till de förväntningar som fanns inom laget. Rädslan för att inte agera enligt normen 

på bolaget blev också en drivkraft och drev på deltagare motiverade av fiaskofruktan och 

kontaktmotivet. 
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6. SLUTSATS 
 

 

Denna uppsats syfte var att undersöka om samverkande spelmekanismer kan väcka motivation till 

att delta i en intern gamificationlösning, genom sociala motiv, och i så fall hur. Undersökningen 

visar att en intern gamificationlösning kan väcka sociala motiv och på så sätt bilda en kedjereaktion 

av engagemang. Kedjereaktionen sker i tre faser, där de sociala motiven först väcker motivation 

hos en mindre grupp deltagare, därefter de närmaste lagmedlemmarna och slutligen hela bolaget. 

I fas ett väcks det sociala motivet succémotivet genom att en mindre grupp deltagare vill visa att 

de kan prestera bättre än andra, vilket möjliggörs genom mekanismerna tävling, poäng och syfte. 

Denna mindre grupp vill bli utmanand eftersom de drivs av succémotivet och i fas två börjar de 

därför med hjälp av spelmekanismerna samarbete, transparens och möjligheten att möta sina 

lagmedlemmar, sätta upp förväntningar på sina lagmedelemmar. Förväntningarna väcker det 

sociala motivet kontaktmotivet som driver igång större delen av deltagarna. I fas tre blir det en 

norm att delta i gamificationlösningen med hjälp av att nästan alla av deltagarna är aktiva i 

lösningen samt spelmekanismerna transparens och samarbete. Normen väcker de sociala motiven 

kontaktmotivet och fiaskofruktan, vilket driver samtliga deltagare till att delta i 

gamificationlösningen, även de som ursprungligen var negativa till att delta.  

 

7. DISKUSSION 
 

 

I gamificationteori talas mycket om att gamificationlösningar ska motivera till deltagande och det 

resoneras att ju högre engagemang desto bättre är gamificationlösningen. Det går dock att 

diskutera om en så pass engagerande gamificationlösning som den som studerats i denna uppsats 

verkligen är optimalt. En hög deltagande- och aktivitets- grad innebär  att mycket tid och energi 

har lagts av de anställda på företagets valda gamificationlösning. Det finns en risk att anställda blir 

så involverade i lösningen att de prioriterar lösningen framför sina normala arbetsuppgifter, vilket 

kan påverka företags verksamhet negativt. Det finns också en risk att gamificationlösningens mål 

inte har uppfyllts trots att den haft högt engagemang, om gamificationlösningen riktar sig mot fel 

typ av aktiviter.  
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
 

 

Undersökningens resultat indikerar ett samband mellan kombinationer av spelmekanismer och 

sociala motiv. Undersökningen har utifrån teori och respondenternas beskrivningar försökt förstå 

respondenternas sociala motiv. Undersökningen har däremot inte studerat hur faktorer utanför 

spelet har påverkat de sociala motiven. Andra faktorer som kan tänkas påverka de sociala motiven 

kan tänkas vara bakomliggande konflikter eller vänskapsband, sammansättning av 

lagmedelemmar utöver den närheten mellan lagmedelemmarna, och åldersfördelning, lagen, 

fritidsintressen, hur tidskrävande arbeten respondenterna har med mer. Hur andra faktorer som 

dessa påverkar motivationen till att delta i en intern gamificationlösningen är något framtida 

forskning skulle kunna studera.  Vidare analyserar denna uppsats inte gamificationlösningens 

tidsram och användning. Det är möjligt att en gamification endast har engagerande kraft första 

gången den används, samt att den måste gälla under en tidsperiod där spelare hinner kommer in i 

spelet men inte bli uttråkade. Hur tidsramen för en gamificationlösning samt upprepning av 

gamificationlösning påverkar motivationen, skulle vidare forskning kunna studera.   
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10. BILAGOR 
 

 

10.2 BILAGA 1 – INTERVJU MED MOTIONSRACETS DELTAGARE 
 

Motionsracet: 

 Berätta om Motionsracet…. 

 Vad gjorde ni?  

 Hur fick man poäng? 

 Vad var ditt första intryck? 

 Hur kände du tävlingens första dag?  

 

Deltagande:  

 Berätta om ditt deltagande.. 

 Hade du kört någon hälsotävling tidigare?  

 Varför deltog du? 

 Gjorde du några nya aktiviter du tidigare inte gjort? Vilka? Varför? 

 Varför fortsatte du att köra?  

 

Tillägg:  

 Berätta om topplistan 

 Berätta om tävlingen 

 Berätta om ditt lag  

 Berätta om medaljerna  

 Berätta om aktiviterna du gjorde  

 Jämförde du dig med andra? Hur? 

 Satt du upp mål? 

 Hur skulle det kännas om de andra var bättre/sämre? 

 Var du någonting du upplevde som var spännande med Motionsracet? 

 Var det något som var omotiverande? 

 

Kommande spelomgångar:  
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 Länsförsäkringar funderar på att köra det här igen, skulle du då delta? Varför/varför inte? 

 Jämför vad du tyckte när spelet drogs igång första gången, är det någon skillnad? 

 Om du skulle få spela Motionsracet om och om igen och trivdes bra med det första 

gången, skulle då välja något nytt efter ett tag eller fortsätta med Motionsracet? 

 

Spekulativa frågor utifrån de enkätsvaren: 

 Vi uppfattar att den största förändringen som skedde var att folk började jobba stående, 

stämmer detta på dig? Varför gjorde du detta? 

 Vi uppfattar att det var ett starkt grupptryck i tävlingen, hur uppfattade du detta? Hur 

påverkade det dig? Hade du varit med mer eller mindre om detta inte fanns? 

 Vi uppfattar att insynsmöjligheten var ett moment som många hade åsikter kring, hur 

kände du inför det? Hade du blivit mer eller mindre motiverat att delta om andra inte 

kunde se dina aktiviter? 

 

Övrigt:  

 Tränade du något sen innan? Vad? 

 

Följdfrågor kring outvecklade svar gällande beteenden: 

 Varför gjorde du detta? 

 

Följdfrågor vid responsen: “.. jag kan tänka mig (exempel)..” 

 Var det någon i din omgivning som verkade uppleva det på det sättet?  

 Upplevde du detta i något moment? 

 

 


