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Abstract 
 

For a long time developers have fought in ever growing competition, to differentiate and spread 

their applications through creative implemetations of groundbreaking technology. 

One of the newest trends in trying to produce an increase of commitment and performance in users 

is gamification. This means the process of introducing game-like elements to applications, in an 

effort to increase their interactivity and enabling motivation to develop in the user. 

Successful examples of gamified applications have quickly surpassed their competitors in both 

user loyalty and popularity, which has made many think about new fields of applications for this 

thechnology. In this work we want to answer questions about how gamification can be used to 

increase users commitment, knowledge and performance in one of these new areas, sales. Through 

an empiric collection of data and analysis of the case Sponsra.se as well as theories from 

gamification, psychology and sales, we present and give grounds for three guidelines used to 

design gamified applications in a sales context: “social context”, “intrinsic motivation” and 

“behavioral change”.  
 

Keywords: Gamification, sales, sales control, sales support, motivation, commitment, 

application design, application development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

Länge har utvecklare kämpat för att genom kreativa implementationer av gryende teknologi, 

särskilja och sprida sina applikationer och tjänster i konkurrensen av ett ständigt växande utbud. 

En av de senaste trenderna för att framkalla ett ökat engagemang och förbättrade prestationer bland 

användarna är gamification. Detta innebär processen att införa spelliknande moment i 

applikationer för att öka deras interaktionförmåga och på så sätt möjliggöra för motivation att 

uppstå inom användaren. Lyckade exempel på gamifierade applikationer har snabbt sprungit om 

sina konkurrenter både vad gäller användarlojalitet och popularitet vilket får många att fundera på 

nya användningsområden för tekniken. I detta arbete vill vi besvara frågor kring hur gamification 

kan användas för att öka engagemang, kunskap och prestation hos användarna i ett av dessa nya 

områden, försäljning. Genom en empirisk datainsamling och analys av fallet Sponsra.se samt 

teorier inom gamification, psykologi och försäljning, presenterar och motiverar vi tre riktlinjer för 

design av gamifierade applikationer inom en försäljningskontext: “social kontext”, “inre 

motivation” och “beteendeförändring”. 

 

Nyckelord: Gamification, spelifiering, försäljning, säljkontroll, säljstöd, motivation, 

engagemang, applikationsdesign, applikationsutveckling
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1. Inledning 

 

I detta inledande avsnitt presenterar vi bakgrunden för det praktiska uppdrag vi kommer att 

genomföra och på vilket sätt tidigare forskning kan komma att användas i denna kontext. Detta 

kommer att leda fram till vår problemformulering och den frågeställning vi ämnar att besvara. 

Slutligen presenteras syftet med vår forskning och de avgränsningar vi väljer att göra. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett praktiskt uppdrag att utreda hur en ny design av Sponsra.se 

skulle kunna hjälpa företaget lösa sina problem kring att skapa större kunskap och engagemang 

hos användarna.  Sponsra.se är en möjlighet för exempelvis idrottsföreningar eller skolklasser att 

tjäna extra pengar genom försäljning av hushållsprodukter. Genom att knyta sin förening till denna 

tjänst erhåller man automatiskt 15% av varje order då en kund kopplar sin beställning till den 

specifika föreningen. (Sponsra, 2014) Detta ska vara ett alternativ till dörrförsäljning och syftar 

till att nå en större kundkrets än familj, släkt, vänner och det nära grannskapet. 
 

Detta uppdrag kommer att utgöra den empiriska grunden för vår akademiska studie. Vi kommer 

att fokusera på områden inom applikationsdesign och försäljningskontroll som bygger på 

teknologier och incitament vilka ska öka engagemanget hos användarna. 

 

Allt eftersom de teknologiska medlen för nya interaktionsvägar till användaren, så som sensorer 

vilka spårar aktiviteter och rörelse, blivit billigare och populärare att utnyttja inom 

applikationsutveckling, har möjligheterna till att övervaka och påverka användares beteende blivit 

allt större. Genom att använda sig av denna nya teknik i samband med spelliknande moment i olika 

typer av verksamheter kan man framkalla en ökad interaktion mellan användare och artefakt. Detta 

kallas för gamification. (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) Forskningen kommer att utgå 

från hur man kan utnyttja detta för att utveckla bättre säljstödsapplikationer som motiverar, 

engagerar och bidrar till att involvera fler människor. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Gamification har under de senaste åren vuxit fram som ett allt vanligare tillvägagångssätt för att 

framkalla engagemang och motivation hos användare av applikationer. Mängden 

användningsområden växer ständigt i takt med att ny forskning och nya tjänster produceras.  

Som så ofta inom gryende områden finner vi dock en avsaknad av domänspecifika riktlinjer inför 

implementationen av dessa funktioner, vilket leder till att flera försök till gamifiering misslyckas, 

eller faller in i samma fälla av att lägga allt för stor tillit vid poäng och priser. Området är 

överhuvudtaget relativt outforskat, och har sett sin största akademiska tillväxt under de senaste 4-

5 åren (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014), där de flesta beskrivna fallen behandlar utveckling för 

skolundervisning. 

 

Ett av de många områden som nyligen börjat utnyttja gamification är försäljning. Ofta försöker 

dessa applikationer, genom olika tävlingsmoment i samband med resultatkontroll, förbättra 
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gruppers prestation och säljförmåga. Men trots ökningen av implementationer i denna miljö, är 

riktlinjer och råd nästan obefintliga, vilket på sikt kan visa sig problematiskt. God förståelse för 

den specifika kontext i vilken utvecklingen sker är nämligen en av de viktigaste aspekterna för en 

lyckad lansering av nya system, tjänster och applikationer (Richard, Thompson & Graham, 2014).    

 

Alltså är de största problemområden vi identifierat: bristfällig förståelse för gamification inom 

försäljning, samt avsaknad av riktlinjer för design och utveckling inom kontexten. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Vilka riktlinjer bör efterföljas vid design av gamifierade applikationer i en försäljningskontext, 

för att framkalla ökad motivation och prestation hos användare?  

 

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte med detta arbete är att genom en empirisk studie av fallet Sponsra, i samband med en 

robust teoretisk genomgång och analys, presentera och styrka ett antal riktlinjer för design och 

utveckling av gamifierade applikationer i en försäljningskontext. Riktlinjerna är till för att stödja 

utvecklare i deras förståelse för områdets potential att via ökad motivation påverka användares 

beteende, samt bidra till den akademiska kunskapsbas som bildats inom ämnet gamification.   

 

1.5 Avgränsningar 

 

Detta arbete behandlar förarbete och råd vid applikationsdesign, vi kommer alltså inte ha möjlighet 

att studera effekter av en faktisk implementation och användning av applikationen.  Arbetet blir 

därför helt inriktat på det potentiella utfall designen kan få på en användare. 

 

Arbetet tar inte i beaktning de tekniska svårigheter en utvecklare kan stöta på vid ett försök till 

utveckling enligt våra riktlinjer och behandlar inte på någon plats själva utvecklingsprocessen av 

en applikation. 

 

Vår forskning reflekterar inte heller över de skillnader i arbetsförhållanden eller kultur som kan 

existera i olika regioner utan utgår endast ifrån den empiriska bas vi samlat ihop, vilken är väldigt 

centrerad i Uppsala och närområde. Detta innebär även att vi valt att inte försöka generalisera 

arbetet genom empirisk förankring i ett representativt urval av allmänheten, utan behandlar främst 

råd i samband med design för applikationens potentiella användare. 
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1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel: inledning (1), metod (2), teori (3), empiri (4), analys (5) samt 

slutsats och diskussion (6). 

 

För att utreda och fastslå de riktlinjer vi presenterat i analys- och slutsatsavsnitten kring design av 

gamifierade applikationer i en försäljningskontext, har vi dels studerat tidigare forskning inom 

relevanta områden såväl som utfört vår egen empiriska undersökning på fallet Sponsra. 

 

Kapitel ett beskriver bakgrunden till arbetet samt problemformuleringen och syftet. I kapitel två 

beskrivs vald forskningsansats och de metodval som har gjorts. I kapitel tre presenteras den 

teoretiska grunden för arbetet; vi har tagit del av litteratur och teorier inom både gamification och 

försäljningsprestation, där det senare området består av säljkontrollsystem och 

kompensationsplaner. Kapitel fyra lägger fram insamlad empiri från enkäter och intervjuer samt 

information om hur Sponsras tjänst fungerar. I kapitel fem presenteras våra riktlinjer, som sedan 

förklaras och motiveras i den efterföljande analysen. Kapitel sex redogör för vår slutsats och 

diskussion samt en reflektion över arbetsprocessen. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de metodval som har gjorts och hur vi har gått tillväga 

under forskningsprocessen. Inledningsvis presenteras den valda forskningsansatsen följt av 

datainsamlingsmetodiken, den urvalsgrupp som omfattas av undersökningen samt metodik för 

dataanalysen. 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Vi har i detta arbete valt att utgå från en designorienterad forskningsstrategi (Oates, 2006, ss 108-

125). Huvudfokus har legat på att genomföra ett grundligt förarbete där vi skapat oss en 

medvetenhet (Oates, 2006, s 111) för hur systemet fungerar idag och en förståelse för de brister, 

hinder och risker som finns innan en vidareutveckling inleds. Därefter har målet varit att bidra till 

en förbättring av applikationen genom att, baserat på förstudier och analyser, lägga grunden för 

den fortsatta utvecklingen.  

Denna utvecklade förståelsekunskap har lett till ett förslag (Oates, 2006, s 112) där vi lyfter fram 

olika riktlinjer som vårt kunskapsbidrag, vilket främst är en teoretiskt grundad idé snarare än 

konkreta designförslag. Den förmedlar våra resultat som baseras på tidigare forskning av 

gamification, säljkontroll och kompensation samt den forskning vi själva utfört. Med anledning av 

detta har ingen faktisk applikation utvecklats och än mindre utvärderats eller utmynnat i en slutsats 

vilket innebär att vi endast delvis genomfört den första cykeln av klassiskt iterativ designforskning 

(Oates, 2006, s 111). Det primära syftet med detta uppdrag har alltså varit att ta fram ovan nämnda 

riktlinjer, som är menade att vara preskriptiva vid design av applikationer inom denna kontext, 

vilket har varit avgörande vid val av forskningsstrategi.  

 

Detta arbete har ägt rum inom det interpretativa forskningsparadigmet då vi inte försökt bevisa 

eller motbevisa en förbestämd hypotes, utan strävat efter en större förståelse för området 

gamification och hur det kan användas för att motivera användare i en försäljningskontext. Denna 

typ av forskning handlar mycket om att förstå olika subjektiva verkligheter och hur människor 

interagerar med nya komplexa system. Vår slutsats presenteras således inte i form av en perfekt 

lösning utan snarare i form av en diskussion kring varför valda riktlinjer bör följas. (Oates, 2006, 

s 293) 

 

Med denna ansats anser vi oss ha nått ett forskningsresultat som är av relevans för uppdragsgivare 

men även bidrar till en god kunskapsutveckling av vetenskaplig karaktär, där vi inte bara utvecklat 

vår egen praktiska kunskap utan även skapat ett forskningsbidrag.  

 

2.2 Datainsamlingsmetodik 

 

Inom designforskning används ofta flera olika typer av datainsamlingsmetoder för att skapa en 

bred informationsgrund att bygga arbetet på (Oates, 2006, s 116). Vi har utfört ett antal intervjuer 

med syftet att finna kontexten för detta arbete som vidare kommer ligga till grund för de riktlinjer 

vi slutligen presenterar. Under genomförandet av dessa intervjuer var det viktigt att ha ett 
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välformulerat material för att kunna samla in data i liknande format genom de fältanteckningar 

(Oates, 2006, s 190) som fördes. 

Utöver dessa intervjuer genomfördes enkätundersökningar för att få en bättre samlad uppfattning 

av föreningarnas åsikter. Vi använde oss av enkäter för denna datainsamling då det rörde sig om 

ett mycket större antal respondenter vilket begränsade våra möjligheter att utföra muntliga 

intervjuer med dessa. Fokus låg på att utforma frågor på ett sådant sätt att vi kunde hitta 

återkommande mönster (Oates, 2006, s 226) vilket underlättade den efterföljande analysen och 

gjorde den betydligt effektivare. 

Vi valde att skicka ut enkäterna både till de föreningar som redan var anslutna till tjänsten och de 

som inte ännu var anslutna men ligger i närområdet. Vi anser inte att detta har skapat en generell 

bild av målgruppen utan snarare en förståelse för den förväntade användarbasens preferenser.  

Intervju- och enkätfrågorna presenteras i sin helhet under avsnittet bilagor. 

 

För att hitta relevant litteratur inom våra forskningsområden har vi genomfört en rigorös 

litteratursökning. Ett första steg var att hitta litteratur som vi kunde använda oss av för att bilda 

oss en uppfattning om huruvida det kunde vara användbart eller inte. Nästa steg var att lyckas 

kombinera teorier från vald litteratur för att ytterligare stödja den kontext vi har utgått från i detta 

arbete. Redan existerande litteratur och tidigare forskning användes även för att bredda 

litteratursökningen ännu mer genom att undersöka referenser i dessa texter. (Oates, 2006, s 71)  

Vi har framförallt använt oss av databaser som Google Scholar och Scopus för att söka fram de 

vetenskapliga artiklar vi har angett som referenser i detta arbete. 

 

2.2.1 Enkätundersökning 

 

Den kvantitativa datan samlades in genom ett antal enkätundersökningar utformade i Googles 

program för onlineundersökningar, Google Formulär (Google, 2015). Enkäter användes i syfte att 

snabbt nå ut till de tänkta respondenterna och utformades för att ge oss tillräcklig bredd i vår 

datainsamling och en bra bas att bygga vidare på. Den främsta anledningen till att vi använde oss 

av enkäter är det faktum att ett mycket större antal respondenter kan nås vilket ger en bättre 

statistisk bild av verkligheten (Oates, 2006, s 220). Enkäterna innehöll en majoritet stängda frågor 

vilket underlättade informationshanteringen men även ett fåtal öppna frågor för att hämta in 

potentiella förslag och åsikter från respondenterna (Oates, 2006, s 223). De innehöll också ett antal 

frågor för att bedöma till vilken grad respondenterna höll med om ett visst påstående genom att 

placera ut svaret på en likert-skala. 

 

Istället för att göra en generell enkät som skickades ut till alla de tänkta respondenterna valde vi 

att utforma mer specifika enkäter riktade till olika målgrupper. Detta resulterade i tre olika enkäter 

varav två var riktade mot spelare respektive ledare inom lag som redan var anslutna till Sponsra.se 

och en tredje mot lag som ännu inte är anslutna till Sponsra.se. Vi såg ett behov av att utforma 

dessa enkäter enskilt och att formulera frågorna därefter beroende på vilka de tilltänkta 

respondenterna var, för att höja kvaliteten på svaren. (Oates, 2006, ss 221-223) 

 

De tre enkäterna utformades med två områden i åtanke. Dels de mer demografiska frågorna som 

låg till grund för en kartläggning av potentiella användare och dels de mer personlighetsinriktade 

frågorna som gav oss svar kring motivationskällor och olika vardagsincitament, som i samband 

med kunskap om målgruppen kunde kombineras till ett underlag för att ta fram olika riktlinjer.  
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Spelarenkäten är utformades för att skapa oss en bild av spelarna som de riktiga försäljarna av 

Sponsras produkter i och med att det främst är de som måste “leverera” för att laget ska kunna öka 

sin försäljning. Ledarenkäten utformades för att få en bild av hur Sponsra.se faktiskt används i de 

olika föreningarna. Vi ville få svar på hur de arbetar för att öka engagemanget för Sponsra inom 

laget och hur de använder det i dagsläget. Den tredje enkäten riktad mot spelare och ledare i lag 

som ännu ej är anslutna till Sponsra.se syftade primärt till att utreda potentiella användares 

uppfattning av olika incitament och motivationsfaktorer. Vi tog genomgående upp frågor som har 

att göra med användning, arbete och motivation i olika aspekter samt vissa frågor som rör sociala 

medier och hur dessa används för att hålla sig ständigt uppkopplad och medveten om vad som 

försiggår.  Då vi förutsatte att dessa frågor skulle vara svårare att svara på beroende på personliga 

tolkningar och värderingar lade vi extra vikt vid utformningen av dessa. Vi valde att ha med en 

förklarande hjälptext för att underlätta respondenternas förståelse för vad som åsyftades vilket vi 

anser höjde riktigheten i svaren på dessa frågor. Vi ville slutligen upplysa om Sponsra.se och ta 

reda på om det är ett medvetet val att de inte är anslutna eller om det är av brist på information och 

okunskap.  

 

2.2.2 Semistrukturerad intervju 

 

Den kvalitativa studien byggde på två intervjuer med nyckelpersoner inom Sponsra. Dessa 

intervjuer genomfördes med syftet att få så mycket kvalitativ information som möjligt där vi till 

skillnad mot enkätundersökningen eftersökte ett större djup i svaren snarare än bredd och kvantitet. 

Vi valde att hålla semistrukturerade intervjuer på grund av den stora fördelen i att hålla intervjuerna 

något “flytande” och öppna att formas allteftersom intervjun fortlöper. Denna typ av intervju 

innebar att ett antal frågor formulerades och strukturerades innan intervjun. Detta är de frågor vi 

redan från början visste att vi behövde ha svar på. Utöver dessa hade vi ett antal punkter som togs 

upp under intervjun med syftet att låta respondenterna vara med och styra frågorna och i sin tur 

svaren rörande vissa ämnen. Det är även möjligt att frångå de på förhand utformade frågorna och 

punkterna helt och låta respondenten tala om annat som är av relevans för undersökningen. (Oates, 

2006, ss 186-188) Denna typ av intervjuteknik ledde till att de genomförda intervjuerna antog en 

möteskaraktär där alla medverkande var delaktiga och bidrog. 

 

Vi ville genom den första intervjun skaffa oss en klar bild av systemets befintliga funktionalitet 

samt uppdragsgivarens tankar kring applikationens utformning. Intervjuerna var semistrukturerade 

i sin utformning då vi både ville få klarhet i en del förbestämda frågor angående kravspecifikation 

och funktionalitet men ändå hålla samtalet relativt öppet och ge utrymme för respondenten att 

uttrycka sina egna idéer, tankar eller synpunkter. (Oates, 2006, s 188) Just detta utrymme för mer 

spontant intervjusamtal var något vi upplevde som viktigt när det kom till denna typ av möten 

gällande design och kravinsamling. 

Den andra intervjun med Sponsra syftade till att enas om utformningen av de enkäter vi skickade 

ut i samarbete med dem. Denna intervju behandlade även områden som inte hanns med eller 

förbisågs under den första intervjun som kan vara av relevans för arbetet. Under denna andra 

intervju hade vi även möjlighet att kontrollera (Oates, 2006, s 194) de uppgifter vi redan tagit del 

av samt komplettera med ytterligare information.  
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2.3 Urvalsgrupp 
 

Urvalsgruppen för dessa undersökningar var begränsad med tanke på uppdragets karaktär och den 

specifika kontext vi behandlar och består uteslutande av aktiva inom idrottsföreningar belägna i 

Uppsalas närområde. I dessa föreningar har vi valt att låta personer med olika roller inom 

föreningen inkluderas i våra undersökningar, så som spelare, ledare, administrativ personal och så 

vidare, för att få ett bredare perspektiv och en nyanserad undersökning.  

Vår avsikt har även varit att nå ut till föreningar av varierande karaktär som kan representera olika 

målgrupper. Undersökningen gjordes därför bland såväl herr- som damlag och nystartade som mer 

etablerade klubbar. De valdes dels ut på grund av vårt kontaktnät som gjorde det möjligt för oss 

att kontakta dem och dels på grund av föreningarnas olika karaktärer. 

 

2.4 Metodik för dataanalys 
 

Dataanalysen redogör för våra observationer och insamlade data genom att ha bearbetat materialet 

på ett sådant sätt att vi kunde finna sammanhängande mönster som gick att dra slutsatser kring. 

Detta gav oss ett underlag att arbeta vidare med samt förklarande beskrivningar som placerar den 

insamlade datan i en kontext. 

 

2.4.1 Kvalitativ dataanalys 

 

Den kvalitativa datan syftade till att skapa oss en förståelse ur ett djupare perspektiv genom 

ingående och detaljerade beskrivningar (Oates, 2006, s 266). Vid intervjuerna var det framför allt 

viktigt att vara uppmärksam och föra strukturerade anteckningar för att fånga upp viktiga 

nyckelord och teman i enlighet med den metod som Oates (2006, s 269) kallar för theme analysis. 

Det innebar att vi delade upp rådatan i olika segment och sedan fortsatte förfina dessa tills vi fick 

en bättre överblick och förståelse för den insamlade datan. Därefter sökte vi efter återkommande 

ord och beskrivningar som var sammankopplade på något sätt och tillsammans kunde bilda teman. 

Särskilt intressant var de segment och teman som framstod som extra relevanta för vår 

frågeställning då vi använde oss av ett deduktivt (Oates, 2006, s 268) tillvägagångssätt i vår 

dataanalys. Detta beror på att våra teorier starkt grundar sig i den litteratur vi läst samt det faktum 

att vi redan hade en klar uppfattning om området gamification och dess effekter (Oates, 2006, s 

268). 

 

2.4.2 Kvantitativ dataanalys 

 

Den kvantitativa datan syftade till att ge ett större statistiskt underlag genom att vi nådde ut till ett 

större antal respondenter (Oates, 2006, s 245). Vi strävade efter att få in ett tillräckligt underlag 

för att på ett trovärdigt sätt kunna visa upp svaren i en översiktlig tabell där vi presenterar 

demografisk data, samt möjligheten att visa upp olika målgruppers preferenser i ytterligare tabeller 

och diagram där vi kunde kategorisera potentiella grupper av användare. 

Denna data utgörs av de inkomna enkätsvaren och kommer inte att analyseras något ytterligare 

utöver den frekvensanalys som är möjlig att göra direkt i Google Formulär (Google, 2015). Denna 

information presenteras selektivt i empirin och ligger till grund för vidare analys i avsnitt 4.2. 
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2.4.3 Generaliserbarhet 

 

Datan vi har samlat in och den presenterade statistiken är inte generaliserbar till någon högre grad 

då den genomförda undersökningen är väldigt begränsad vad gäller urvalsgruppen. 

Däremot ser vi att våra resultat kan komma att vara av värde för andra i liknande situationer och 

kunna appliceras i andra fall där kontexten är den samma. 
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3. Teori 
 

I följande avsnitt presenterar vi teori från flera olika områden. Kapitlet är strukturerat på följande 

sätt: först vill vi skapa en grundläggande förståelse för begreppet gamification, och tar därför upp 

dess betydelse, historik och olika användningsområden. Efter detta går vi in djupare på hur det 

fungerar rent psykologiskt genom ett avsnitt kring den inre och yttre motivationen, vilken 

gamificationbegreppet till stor del bygger på. Därefter presenteras de teorier som har sitt ursprung 

inom kontrollsystem och försäljningsmotivation. Dessa syftar till att skapa en förståelse för hur 

man inom en försäljningskontext ofta arbetar för att öka engagemang och prestation, vilket senare 

kommer kunna jämföras med hur gamification försöker uppnå liknande mål. Slutligen presenterar 

vi två ramverk för gamificationdesign och tillämpning. Dessa beskriver de grundläggande 

drivkrafter på vilka man kan bygga gamifierade element, för att framkalla särskilda responser hos 

användaren.   

 

3.1 Om Gamification 
 
I detta avsnitt presenteras fenomenet gamification närmare, både vad gäller begreppets betydelse 

och historik men även kända användningsområden som har tagit fasta på de fördelar gamification 

medför. 

 

3.1.1 Begreppets betydelse 

 

Begreppet gamification har vuxit fram ur spelindustrin och tanken på att man skulle kunna 

överföra och applicera element från spelutveckling på andra verksamheter. Gamification bygger 

liksom spel på frivilligt deltagande och syftar till att förbättra användarens engagemang och 

interaktion med en viss artefakt. (Aparicio, Vela, Sánchez & Montes, 2012; Deterding, Dixon, 

Khaled & Nacke, 2011, s 11) 

 

Gamification är ett begrepp som är lätt att relatera till då det anspelar på det engelska ordet för 

spel, game. Vi använder begreppet gamification när vi beskriver fenomenet som helhet men väljer 

att använda oss av ordet gamifiering då vi på något sätt vill förklara utvecklingen som en 

applikation eller liknande genomgår då den applicerar olika spelelement och därigenom blir 

gamifierad. 

 

3.1.2 Varför gamification? - bakgrund och funktion   

    

Att definiera gamification är svårt, men att försöka förklara varför gamification bör användas är 

ännu svårare. Var ligger styrkorna i gamification och vilka karaktärsdrag är det som skapar detta 

fenomen? Gamification innebär att applicera och använda sig av element och mekanismer från 

spel för att förbättra interaktionen mellan användare och system (Aparicio et al., 2012), men varför 

tar man efter speldesign och hur fungerar det? 

 

Ett spel är skapat specifikt för att underhålla människor och baseras på interaktionen mellan ett 

system och användaren (Aparicio et al., 2012). Spel kan sägas vara den enda riktigt 
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användarcentrerade designen då spelutövare deltar enbart utifrån eget intresse och glädjen i att 

utföra spelaktiviteterna. Det är dock svårt att tala om spel som samlingsbegrepp då det har såpass 

stor omfattning. Spel har olika karaktär och dess utformning beror på vilken plattform de är skapta 

för och kontexten de utövas i. Trots dessa variationer och olikheter spel emellan finns det något 

unikt i hur spel är strukturerade för att bygga spelupplevelsen. Gemensamt för alla spel är fyra 

definierande karaktärsdrag gällande hur de är uppbyggda enligt McGonigal (2012): 

 

Mål är det specifika resultat som man arbetar för att uppnå. Det förser spelaren med en känsla av 

mening och orienterar samt fokuserar dem genom hela spelet. 

 

Regler är begränsningar för hur användaren kan uppnå målen. Genom att begränsa möjligheterna 

för att nå dessa mål uppmuntras användaren att utforska alternativa vägar vilket främjar kreativitet 

och strategiskt tänkande. 

 

Feedback system ger användaren återkoppling på hur långt bort målet är. Det kan vara i form av 

olika poängsystem eller nivåer och fungerar som ett löfte till spelaren om att målet är inom 

räckhåll. Detta motiverar användaren att fortsätta spela. 

 

Frivilligt deltagande förutsätter att alla som deltar i spelet är medvetna om de mål, regler och 

feedback som det innefattar. Detta gör att man kan känna sig trygg i utmaningarna man ställs inför 

och gör spelandet till en trivsam upplevelse. 

 

Det finns flera karaktärsdrag utöver dessa som är gemensamma för många spel men detta är de 

fyra som kan sägas definiera ett spel, och är även centrala inom gamification (McGonigal, 2012). 

Genom att utnyttja ovan nämnda drivkrafter är det möjligt att utveckla applikationer som bättre 

motiverar och engagerar användare samt bidrar till att involvera fler människor. Vidare beskrivs 

det som en process för att göra aktiviteter mer spellika genom att addera olika spelmekanismer så 

som poängsystem, emblem, förloppsmätare, topplistor och så vidare. Dessa är kända för att verka 

som motivationsfaktorer som får användaren engagerad och det är baserat på dessa mekanismer 

som de flesta spel, oavsett plattform eller miljö, är uppbyggda. (Deterding et al., 2011) 

     

3.1.3 Exempel på användning 

 

Detta avsnitt syftar till att skapa en bättre förståelse för fenomenet gamification genom att 

exemplifiera olika användningsområden. Gamification är inte begränsat till något specifikt område 

och är därför möjligt att applicera i olika kontexter. Nedan presenteras exempel av varierande 

karaktär vilket visar på styrkan och möjligheterna som finns i gamification. 

 

RunKeeper 

RunKeeper är idag en av de mest använda träningsapplikationerna med över 30 miljoner användare 

världen över (RunKeeper, 2015). Applikationen går ut på att användaren själv sätter upp personliga 

träningsmål med deadlines där applikationen hjälper till att strukturera och motivera användaren 

genom att föra statistik över träningspassen. Användaren har också möjlighet att själv planera 

kommande träningspass alternativt använda sig av redan färdiga träningsscheman som 

applikationen tillhandahåller. 
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Genomförda träningspass lagras med möjlighet att se statistik över bland annat distanser och 

kaloriförbränning. RunKeeper fokuserar på att motivera individer att tävla mot sig själva genom 

att sträva mot egna uppsatta mål och förbättra personliga rekord relaterade till denna statistik. Detta 

sker bland annat genom användningen av virtuella belöningar och kontinuerligt uppdaterade 

utvecklingskurvor där man enkelt kan följa de framsteg som åstadkommits, vilket exemplifieras i 

figur 1. Man har även möjlighet att dela sina framsteg på sociala medier direkt via applikationen 

vilket är ännu en del i gamifieringen. 

 

 

 
 

Fig 1. Skärmbild på hur RunKeepers mobilapplikation presenterar utmaningar, mål och statistik för användaren. 

(Källa: Health Jabber, 2013) 

 

 

Sparta Sales 

Sparta Sales är ett företag som använder gamification i en försäljningskontext som syftar till att 

stimulera företag att öka försäljningen genom att öka motivationen hos deras anställda. De bidrar 

till att skapa en bättre försäljningskultur genom att fokusera på transparens, tävlingsinriktning och 

ständig förbättring. Vidare menar de att samarbete, vinst och framför allt glädje är viktiga aspekter 

för att bygga framgång i organisationer. Sparta skapar detta genom att tala till den naturliga 

tävlingsinstinkten i oss vilket uppnås genom transparens i form av “leaderboards” där man kan 

följa de olika säljarnas framsteg och på så vis tävla mot varandra. Sparta premierar goda 

prestationer och belönar de anställda genom ett poängsystem och kontinuerlig feedback. (Sparta 

Sales, 2015) Detta visar på en implementation av gamification i en kontext snarlik den som 

behandlas i detta arbete. 

 

Gamification av spel 

Gamification sker inte endast i “non-game contexts”. Även spelen själva har på senare år kommit 

att gamifieras genom att utveckla interaktionen med användaren. De olika Facebook-spelen som 

exempelvis Farmville, visar upp flera effektiva metoder för hur detta kan användas (Wikipedia, 

2015-05-21). Själva spelsekvensen är inte längre huvudattraktionen utan bara en av många 
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komponenter som måste avklaras för att lyckas. När man spelar Farmville möts man konstant av 

små utmaningar och uppgifter som kan ge en belöningar i form av priser, uppgraderingar och så 

vidare. Många av uppgifterna innefattar att sprida spelet vidare genom att bjuda in vänner och dela 

länkar. Detta upplägg skapar ett beroende hos spelaren samtidigt som det attraherar nya användare 

vilket är ett motiv till gamification.  

 

Sim- och scoutmärken 

Fenomenet gamification har tagit fäste på senare år och det är först nu som det börjar få 

genomslagskraft. Själva idén är dock äldre och redan 1911 började scouterna i USA dela ut 

emblem till sina medlemmar. De förstod motivationskraften i att sätta upp mål och dela ut speciella 

utmärkelser i samband med väl utförda uppgifter. (Deterding, 2012, s. 16) Detta bidrar till 

identitetsskapande och bejakar scouternas prestationer vilket exemplifierar de motivationsfaktorer 

som gamification vädjar till. Just emblem är ett av de element som används för att gamifiera 

applikationer idag vilket visar på dess styrka med detta exempel. 

 

Simmärken är ett annat exempel där syftet är detsamma som med gamification. Svenska 

livräddningssällskapet använder dessa märken som kunskapsbevis för barn, som ett mått på vad 

och hur mycket de kan. Tanken är främst ett sätt att få barn motiverade till att lära sig simma på 

ett roligt och uppmuntrande sätt. Simmärkena skapar följaktligen ett tävlingsmoment som får 

barnen att vilja prestera bättre. (Svenska Livräddningssällskapet, 2015) 

 

3.2 Psykologiska grunder för gamification 
 

Ett av de mest centrala och frekvent använda begreppen inom gamification är motivation 

(Nicholson, 2012, s 1). Parallellt med att forskning inom människa-datorinteraktion började 

utforska områden inom användbarhet som behandlade nöje, njutning och motivation växte sig 

idéer kring att utnyttja element ur den snabbt växande spelindustrin allt starkare. (Deterding, 2012, 

s 1) Redan de tidiga teorierna kring gamification byggde på tankar kring användarens psykologiska 

respons men allt eftersom forskningen inom området avancerat har dessa känslomässiga aspekter 

blivit viktigare.  I senare teorier och ramverk ligger stort fokus inte endast på att lyckas framkalla 

motivation hos användaren, utan även på vilken typ av motivation detta är. Sådana mer nyanserade 

tankesätt baseras på psykologisk forskning kring den inre (intrisic) och yttre (extrinsic) 

motivationen. 

 

För att en användare ska utföra en viss handling måste antingen inre eller yttre motivation träda i 

kraft. Yttre motivation kan komma från exempelvis priser och belöningar medan den inre (oftast 

starkare och mer långvarig) kommer från intressen, nöjen och inneboende njutning. Ryan & Deci 

skriver i sin artikel “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions” 

om de olika typerna av motivation. De beskriver att man tidigare tänkt mer i banor som hur mycket 

motivation en användare känner, men att man i och med forskningen kring inre och yttre 

motivation lagt allt större fokus vid frågan om varför användaren känner denna (Ryan & Deci, 

2000). 
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Viss forskning menar att en äkta gameful upplevelse endast kan uppnås då användandet av 

applikationen är både frivilligt och framkallat av inre motivation.  (Huotari & Hamari, 2012, s 19) 

Denna åsikt är visserligen inte universellt accepterad, men i de fall detta synsätt anammas av 

utvecklaren kan det leda till stora svårigheter, i och med att den föredragna inre motivationen kan 

vara svår att framkalla då den oftast bygger på ett eget intresse hos handlingens utförare. 

För att undvika denna problematik lägger många forskare och utvecklare även stor vikt vid att 

finna de yttre motivationsfaktorer som framkallar mest hållbar motiverande reaktion. Ryan & Deci 

(2000, s 55) beskriver att viss yttre motivation kan visa sig nästan lika stark som den inneboende, 

i de fall den lyckas framkalla en acceptans, eller internalisering, hos mottagaren att de utomstående 

målen är i linje med deras egen vilja och värderingar. 

 

3.2.1 Inre motivation 

 

Inre motivation styrs av en vilja att själv anta nya utmaningar på grund av den inneboende 

tillfredställelsen i att utföra dem, snarare än påtryckningar och förväntningar utifrån. En person 

har inre motivation av ett egenintresse eller glädje i att utföra en viss aktivitet och den är på så vis 

naturlig och villkorslös i det att individen själv är den drivande kraften. Denna typ av motivation 

träder ofta i kraft då personen i fråga själv eftersöker information och deltar i aktiviteter som 

baseras på egna intressen, val och preferenser. (Deterding, 2012, s 17) De är främst menade att få 

personen att utvecklas och på ett eller annat sätt höja den egna kompetensen.  

Inre motivation är även mer genomträngande och djupare rotad i oss vilket gör den till en långsiktig 

och hållbar motivationskraft (Ryan & Deci, 2000, s 56). 

 

Viktigt att poängtera är att vad som styr inre motivation är unikt hos alla individer. Det som 

motiverar vissa ger ingen motivation till andra vilket betyder att långt ifrån alla motiveras på 

samma sätt av en viss aktivitet. Detta gör den inre motivationen komplex och svår att förstå eller 

påverka. (Ryan & Deci, 2000, s 56) 

 

3.2.2 Yttre Motivation 

 

Yttre motivation syftar på utförandet av en viss aktivitet för att uppnå ett önskat mål eller resultat 

vilket står i direkt kontrast till inre motivation. Det är, precis som det låter, en motivation som inte 

kommer direkt från individen själv utan som influenser utifrån. Dessa motivationsfaktorer kan 

sägas ställa krav och förväntningar på individer att prestera på ett visst sätt. De kan komma från 

en extern kontroll där man vill uppnå mål för att undgå sanktioner vid misslyckande, exempelvis 

en student som studerar en viss inriktning enbart för att tillfredsställa sina föräldrar. De kan även 

komma från individen själv och fungerar då som personlig bekräftelse, exempelvis en student som 

studerar för att nå en viss titel eller klass, alltså för dess instrumentella värde snarare än på grund 

av intresse. Vanliga yttre motivationsfaktorer är belöningar och hot om straff vid misslyckande. 

Detta gör tävlingar och konkurrens till en tydlig motivationsfaktor eftersom det uppmuntrar 

utövarna att prestera bättre än andra och vinna vilket ytterligare förstärks av en publik och en 

väntande trofé. (Ryan & Deci, 2000) 
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Yttre motivation har ofta olika ursprung och kan styras av ett flertal faktorer som påverkar 

individer på olika sätt. Det är därför viktigt att se skillnader mellan olika typer av yttre motivation. 

Gemensamt för alla människor är att våra ansträngningar drivs av hoppet om att uppnå mål och 

resultat, skillnaden ligger i om den drivkraften kommer från individen själv eller tvingas på oss 

utifrån. (Ryan & Deci, 2000) 

 

3.3 Motivation inom försäljning 
 

Vikten av en motiverad försäljningspersonal kan inte underskattas. Skillnaden mellan prestationen 

hos två försäljare kan i många fall härledas direkt till hur motiverade de känner sig (Doyle & 

Shapiro, 1980). Trots dess stora betydelse är problemet med att motivera säljstyrkorna ett som 

under flera decennier fortsatt förbrylla chefer och andra ledare (Doyle & Shapiro, 1980).   

Det finns inga lätta lösningar på detta problem, definitivt inga som kan implementeras utan 

grundliga förarbeten, men många vägledande teorier angående effektiva angreppssätt och 

prioriteringar i styrning av arbetskraften har visats producera positiva resultat. I detta avsnitt 

kommer vi att presentera några av dessa teorier. I urvalsfasen har stort fokus lagts på försäljarens 

inre och yttre motivationsreaktioner vid användning av olika säljutvärderingsmodeller och 

kompensationsplaner, då dessa är viktiga aspekter av applikationer och system skapade för att öka 

försäljning.  

 

3.3.1 Kategorisering av försäljare och kompensationsplaner 

 

Det finns självklart flera faktorer att beakta när man jobbar med en större grupp människor. Att 

dra alla under en kam är sällan rätt tillvägagångssätt. Enligt Steenburgh & Ahearnes (2012) artikel 

Motivating a salesforce: What really works, kan man dela upp försäljningslaget i tre kategorier, 

stjärnor (stars), eftersläntrare (laggards) och kärnpresterare (core performers). 

Uppdelningen mellan dessa är inte endast för rent prestationsmässig kategorisering, utan sker på 

grund av insikten att dessa tre grupper kan motiveras av olika styrsätt och kompensationsplaner. 

(Steenburgh & Ahearne, 2012, s 71) 

 

Den största grupperingen inom försäljningspersonalen är oftast kärnpresterarna, den gruppen som 

varken sticker ut positivt eller negativt. Kärnpresterarna är den gruppering som ofta når säljmål 

men sällan överträffar dem. Trots att denna grupp är den största, är det den som oftast förbises vid 

utformning av incitament- och kompensationsplaner. (Steenburgh & Ahearne, 2012, s 72) 

Undersökningen visar att de två mest motiverande faktorerna för kärnpresterare är skiktade säljmål 

samt tävling om priser som valts med säljstyrkans grupperingar i åtanke. 

 

Med skiktade säljmål menas att målen ska delas upp i flera nivåer, exempelvis låg, medel och hög. 

Den lägsta nivån innebär säljmål som alla ska kunna nå upp till medan medelnivån endast uppnås 

av en mindre andel av de anställda. Den högsta nivån nås i de flesta fall endast av de bästa 

försäljarna men i och med att det finns en mellannivå motiveras kärnpresterarna att nå ett steg 

högre än det lägst satta målet. (Steenburgh & Ahearne, 2012, s 72) 

 

För att välja de mest stimulerande priserna i tävlingar gäller det att ha de olika grupperingarna i 

åtanke. Då säljtävlingar ofta skulle vinnas av de så kallade stjärnorna, måste flera nivåer av priser 
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användas. Dessa skall vara utvalda utefter grupperingarnas förmodade sociala kontext för att 

kännas relativt likvärdiga. Exempelvis kan ett toppnivåpris innebära spel på en exklusiv golfbana, 

medan priset för en lägre nivå är en helg med familjen på en lokal resort. (Steenburgh & Ahearne, 

2012, s 73) 

 

Att motivera de lägst presterande försäljarna, så kallade eftersläntrare, är komplicerat. Priser och 

liknande lockbeten kan hjälpa, men man behöver främst nå in till mer grundläggande psykologiska 

faktorer. Forskning har visat att ett visst mått av sociala påtryckningar kan öka gruppens 

prestationsförmåga. Detta är ett delikat område då för stora påtryckningar kan leda till en negativ 

press på försäljaren. Försök att använda sig av socialt tryck kan exemplifieras med att säljsiffror 

publiceras i stigande ordning, då detta innebär att större fokus läggs på de lägst presterande. 

(Steenburgh & Ahearne, 2012, s 74) 

 

Stjärnorna inom en säljstyrka, de högpresterande individer som oftast överträffar alla mål, kräver 

i sin tur en annan typ av kompensationsstrategi för att motiveras. De motiveras i större grad av en 

miljö med bonusar för överprestation utan kompensationstak. Att införa ett kompensationstak, en 

högsta nivå, för en försäljares provision eller belöning innebär att man lägger band på säljare när 

de presterar som bäst. Detta leder till minskad motivation och ouppfylld försäljningspotential.  

(Steenburgh & Ahearne, 2012, s 75) 

 

3.3.2 Sales Control Systems 

 

I texten An Empirical Test of the Consequences of Behavior- and Outcome-Based Sales Control 

Systems (Oliver & Anderson, 1994), finner vi följande definition av ett säljkontrollsystem, “a 

control system is ‘an organization's set of procedures for monitoring, directing, evaluating, and 

compensating its employees’“ (s 53). Det är alltså procedurer som används för kontroll av ett antal 

olika faktorer i en försäljningsstyrkas prestationer. 

 

Flera olika typer av säljkontroll existerar. Dessa varierar ofta genom att definitionen av vad den 

faktiska prestationen man kontrollerar består av. Kontrollsystemen delas ofta in i två olika 

kategorier, beteendekontroll (behavioral control), som används för att övervaka själva 

säljprocessen, och resultatkontroll (outcome control) för att övervaka försäljarens resultat. (Miao, 

Evans & Shaoming, 2006, s 417) Kontrollsystemens implementation är dock inte formellt 

definierad, utan skiljer sig mellan företag baserat på deras rutiner och mål. 

  

Beteendekontrollen är på flera sätt mer komplex än resultatkontroll då den kräver en högre grad 

av handledning, instruktion och utvärdering av försäljarens beteende. Denna typ av kontroll 

baseras även mer på att förbättra användarens input (personlighet, säljstrategier, aktiviteter) vilket 

i sig inte garanterar högre output (resultat), utan snarare försöker skapa resultatökningar på längre 

sikt. (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s 418) 

 

Beteendekontroll kan delas upp i två underkategorier, vilka skiljer sig i sina sätt att försöka 

framkalla ett visst beteende hos användaren. Aktivitetskontroll (activity control) som syftar till att 

specificera de aktiviteter en försäljare förväntas utföra, samt kapabilitetskontroll (capability 

control) som lägger fokus på försäljarens förmåga att förbättra och applicera sina kunskaper på 
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kreativa sätt, genom återkoppling och reflektion tillsammans med en mer kunnig eller överordnad 

part. (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s 418) 

 

Forskningen som pekar på samband mellan de olika typerna av kontrollsystem och framkallandet 

av inre samt yttre motivation visar hur kapabilitetskontroll av försäljare har koppling med den 

affektiva dimensionen av inre motivation genom en ökning i det upplevda nöjet av försäljarens 

aktiviteter. Aktivitetskontroll har å andra sidan visat en positiv relation till en försäljares sökande 

efter bekräftelse, vilket är kopplat till den affektiva dimensionen av yttre motivation.  

Resultatkontroll visar inget direkt samband med den inre och yttre motivationen hos försäljare, 

utan snarare själva försäljningsresultatet. Detta resulterar dock i en mer kortsiktig påverkan på 

försäljare, och bör undvikas om långsiktiga ökningar i prestation är önskvärt (Miao, Evans & 

Shaoming, 2006, s 423). Samma forskning visar även att merparten av den positiva inverkan på 

försäljares inre motivation kommer från dess kognitiva dimension, genom sökande efter utmaning 

och upplevt nöje, medan den största drivkraften inom yttre motivation kommer från sökandet efter 

kompensation (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s 423).     

 

3.4 Ramverk 
 

Som vi nämnt i inledningen av detta arbete är en av de viktigaste aspekterna vid gamifiering av en 

applikation förståelse för den i sin specifika kontext. Innan och under utvecklingsprocessen måste 

stor vikt läggas vid att skapa en nyanserad bild av hur applikationen kommer användas och varför 

den kan dra nytta av gamifiering. Många misslyckade implementationer beror just på en bristfällig 

förståelse av dessa faktorer (Richards, Thompson & Graham, 2014). Det finns dock ramverk 

framtagna för att hjälpa organisationer och utvecklare skapa sig en bättre bild av hur gamifiering 

uppnås och vilka grunder den bygger på för att framkalla motivation. I detta avsnitt presenterar vi 

övergripande två av dessa ramverk och deras huvuddrag.   

 

3.4.1 Octalysis 

 

Octalisys är ett ramverk för analys och strategier kring anpassning av system för att tilltala 

människors inneboende drivkrafter. Skaparen av ramverket, Yu-kai Chou, menar att alla 

handlingar vi utför baseras på en av dessa nedan nämnda drivkrafter. Var och en av dessa 

drivkrafter kan framkallas genom olika typer av spelliknande element inom applikations- 

designen, och på så vis öka användarens inre och yttre motivationsnivåer. (Chou, 2015)  

 

Epic Meaning & Calling som skapas då användaren känner sig speciellt utvald eller begåvad inom 

ett område. Detta ökar användarens vilja att bidra till en större gemenskap, exempelvis genom 

delade kunskapsbanker som Wikipedia. 

 

Development & Accomplishment är drivkraften som härleds till människans behov att göra 

framsteg, utvecklas och övervinna utmaningar. Just sökandet efter utmaningar är något som anses 

speciellt viktigt för denna drivkraft, eftersom de priser och emblem som delas ut vid framsteg är 

betydelselösa om de inte är svåra att få tag på.   
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Empowerment of Creativity & Feedback handlar om att människor vill ha rum för kreativitet, och 

få respons på denna. De vill känna sig utmanade på ett sätt där de själva får använda sina kunskaper 

för att lösa problem på olika sätt. 

 

Ownership & Possession handlar helt enkelt om att känslan av ägande motiverar oss att fortsätta 

arbeta på det vi äger och förbättra det. 

 

Social influence & Relatedness innefattar alla de sociala drivkrafter vi motiveras av. Detta kan 

visas på flera olika sätt, exempelvis strävan efter acceptans och grupptillhörighet, men även 

konkurrens och avund. Vidare motiveras ofta människor att öka sina kunskaper inom ett område, 

om de omges av folk som är väldigt skickliga inom det. 

 

Scarcity & Impatience är ramverkets namn på människans drivkraft att vilja ha det hon inte kan 

få. Detta tillsammans med otålighet, har ofta kombinerats i spel och marknadsförings- 

sammanhang genom exempelvis tidsbestämda erbjudanden (kom tillbaka och två timmar för din 

belöning). Sådan marknadsföring kan få hjärnan att tänka på erbjudanden under långa tidsperioder.    

 

Unpredictability & Curiosity är drivkraften som sammankopplats med människans vilja att ta reda 

på vad som kommer hända härnäst. När vi undrar vad som ska hända i exempelvis en bra film eller 

bok håller det kvar vår uppmärksamhet och får oss att fokusera på aktiviteten, samma principer 

kan appliceras på IT-applikationer. 

 

Loss & Avoidance är den sista beskrivna drivkraften och baseras på människans motvillighet att 

förlora. Det kan innebära både förlust av insamlade ägodelar, men även förlust i den mening att de 

misslyckats, eller inte agerat snabbt nog när en möjlighet presenterats. 

 

Alla dessa drivkrafter förknippas på olika sätt med inre och yttre motivation. Enligt ramverket är 

det främst Ownership & Possession, Development & Accomplishment och Scarcity & Impatience 

som kopplas samman med den yttre motivationen. Empowerment of Creativity & Feedback, Social 

influence & Relatedness samt Unpredictability & Curiosity associeras med den inre motivationen, 

medan Loss & Avoidance och Epic Meaning & Calling inte placeras med en av de två typerna av 

motivation. (Chou, 2015) 

 

Ramverket lägger även ut riktlinjer för vilka av de olika drivkrafterna som generellt förknippas 

med positiv motivation och vilka som anses mer negativa.  Om motivationen kommer från 

drivkrafter som härstammar från känslor av kreativitet, meningsfullhet eller skicklighet, är de 

positiva. Medan handling som motiveras genom ständiga känslor av rädsla för förlust, att vilja ha 

det man inte kan få eller ständig oförutsägbarhet generellt klassificeras som negativa. (Chou, 2015) 

 

3.4.2 Analysis and application of gamification 

 

För att förstå gamification och hur väl det fungerar måste det vara möjligt att analysera. Aparicio, 

Vela, Sánchez & Montes (2012) presenterar en metod för att tillämpa och analysera hur 

gamification används för att motivera folk att utföra olika aktiviteter. Det är framför allt de 

psykologiska och sociala motivationsfaktorerna hos människan som bör analyseras och hur 

spelmekanismer kan användas för att framkalla dessa. De fokuserar på den inre motivationen hos 
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individer och hur den kan uppnås eller bibehållas genom att uppfylla följande psykologiska och 

sociala behov: 

 

Autonomy refererar till graden av vilja vid utförande av en uppgift. När aktiviteter utförs av 

personligt intresse och egen vilja upplevs autonomin som hög. Genom att öka graden av autonomi 

ökar även den inre motivationen hos individer som följd. 

 

Competence är människors behov av att delta i tävlingar och känna sig duktiga och effektiva. 

Drivkraften att hela tiden utveckla sina färdigheter genom att utmana sig själv förstärker 

tävlingskänslan och därmed också den inre motivationen. 

 

Relatedness upplevs när en person känner sig knuten till andra. Inre motivation fungerar på samma 

sätt och styrks av relationer som förmedlar en känsla av säkerhet. Detta är särskilt intressant med 

integrationen av spel och sociala nätverk i åtanke. 

 

Metoden som har tagits fram är en iterativ sekvens av aktiviteter som definierar en specifik kontext 

där man vill utföra gamifieringen. För att göra detta föreslår Aparicio et al. (2012) följande 

tillvägagångssätt: 

 

1) Identification of objective  

Handlar om att identifiera huvudsyftet med den uppgift man vill gamifiera. Detta kan göras 

för alla uppgifter som ska utföras. 

 

2) Identification of the transversal objective 

Innebär att identifiera de underliggande mål som fångar människors intresse. Baserat på 

detta skapas ett system med hjälp av spelmekanismer som ska öka motivationen hos 

individer. 

 

3) Selection of game mechanics 

Detta refererar till valet av spelmekanismer för att uppfylla målen och syftet med en 

specifik uppgift. De ska stödja behoven för mänsklig motivation som nämndes ovan,  

autonomy, competence och relatedness.  

 

Denna metod är applicerbar i alla kontext där man vill gamifiera olika aktiviteter. Den fungerar 

som ett verktyg för att förbättra nivån av deltagande och motivation vid utförande av olika 

uppgifter. Metoden fokuserar främst på att identifiera de olika målen med gamifieringsprocessen 

och vilket som är det primära syftet med den. När man har identifierat dessa blir det lättare att 

uppnå den inre motivation hos individer som kan framkallas med hjälp av de olika 

spelmekanismerna. (Aparicio et al., 2012)  

Genom att ta fasta på denna metod blir det lättare att ta sig an processen av gamifiering då man 

bryter ned den i flera steg vilket gör det mer överskådligt. Det underlättar framför allt förståelsen 

för de olika behov och motivationskällor som måste uppfyllas för att lyckas med implementationen 

av gamification.  
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras de resultat vi kommit fram till i våra undersökningar. Vi inleder med att 

gå igenom den kvalitativa datan som innehåller information om Sponsras verksamhet och möjliga 

förbättringsområden, för att sedan fortsätta med sammanfattningar av den övriga information som 

kom fram under intervjuerna. Detta underlättar förståelsen för efterföljande avsnitt och kapitel. 

Sedan går vi igenom den kvantitativt insamlade datan och redovisar ett urval av resultaten i form 

av tabeller och diagram. 

 

4.1 Genomgång av kvalitativ data 
 

Detta avsnitt redogör för den data som insamlats genom två intervjuer. Dessa intervjuer 

genomfördes med representanter för vår uppdragsgivare Sponsra och syftar till att klargöra 

kontexten för detta arbete. Det främsta målet med intervjuerna var således att skapa oss en 

uppfattning om vad Sponsra är, hur det fungerar i dagsläget och hur man eventuellt skulle kunna 

vidareutveckla Sponsras idé och applikationer.  

 
Nedan går vi igenom de två intervjuerna genom att presentera den data vi har transkriberat från 

dessa. Vi väljer att lyfta fram det som är mest relevant genom att identifiera vissa nyckelord och 

teman som är återkommande samt annan information vi finner intressant för det fortsatta arbetet. 

Intervjuerna var mer av möteskaraktär och tillät båda parter att kommunicera ganska fritt. 

Den information vi presenterar om hur Sponsra fungerar kommer från intervjuerna men lyfts fram 

under en separat rubrik då vi anser att denna information är speciellt viktig för läsarens 

kontextuella förståelse. Därefter presenterar vi intervjuerna. Den första intervjun är större än den 

andra i omfattning då den gav oss mest information. Den andra intervjun ger kompletterande 

information som inte togs upp under det första mötet.  

Intervjumallen kommer även att presenteras under avsnittet bilagor. 

 

4.1.1 Information om Sponsras verksamhet 

 
I denna uppsats används vid flera tillfällen orden användare, försäljare och kund. I kommande 

stycken vill vi genom en närmare förklaring av Sponsras verksamhet skapa klarhet i hur de olika 

rollerna förhåller sig till varandra. Utgångspunkten för vårt användande av uttrycken är dock att 

en användare är den anslutna föreningen och dess medlemmar. Försäljare är medlemmarna i de 

anslutna föreningarna, de som ska sprida den information som krävs för att locka kunder att 

handla genom föreningens webbhandel. Användare och försäljare används alltså för att hänvisa 

till snarlika grupperingar, men i olika sammanhang. Med kunder menas de som köper varor via 

en förenings webbhandel, de som genom sina betalningar sponsrar en eller flera föreningar. 

Användningen av dessa uttryck blir på ett sätt problematisk i denna kontext då man kan hävda att 

även de anslutna föreningarna är kunder till Sponsra, men vi har för att underlätta förståelsen av 

denna uppsats valt att dra dessa linjer för användandet av orden.   
 
 

 



 

20 
 

Hur fungerar Sponsra i dagsläget? 

Syftet med Sponsras tjänst är att anslutna föreningar i form av exempelvis fotbollsklubbar eller 

skolklasser ska kunna förminska sitt behov av tidskrävande försäljningsaktiviteter för att tjäna de 

pengar som krävs för att uppnå sina ekonomiska mål. Detta kan de göra genom att via Sponsra.se 

starta en webbhandel där kunder, genom att gå in och handla hushållsprodukter, sponsrar sin 

valda förening med 15% av köpets totala belopp. Varorna levereras sedan till kundens 

hemadress. 

 

Själva processen att som förening börja utnyttja Sponsras tjänst går till på följande sätt. 

En kontaktperson för klubben anmäler sig på Sponsra.se genom att ange kontaktuppgifter i form 

av föreningstillhörighet, telefonnummer och e-postadress. De kontaktas sedan inom 24 timmar för 

mer information från Sponsra. Efter att denna registrering är gjord har föreningen tillgång till ett 

administratörskonto där statistik och data om försäljning tillgängliggörs för användaren av kontot. 

Försäljningsstatistiken presenteras både under total summa insamlad av föreningen samt 

individuella försäljningssiffror. De individuella summorna beror på vilken URL köpare har använt 

vid sitt besök på föreningens webbhandel. Varje försäljare har en personlig URL de kan förmedla 

till potentiella kunder. Det är denna spridning av information och länkar som i dagsläget utgör 

föreningarnas aktiva försäljningsarbete vid användning av Sponsras tjänst. 

 
Bakgrund till utvecklingsbehov 
Under våra intervjuer tog representanterna från Sponsra själva upp några problemområden de 

identifierat med användandet av deras tjänst. Många föreningar registrerade sig men kom aldrig 

igång med själva användandet; i vissa fall hade de börjat sälja genom hemsidan men efter en 

kortare tid slutat. Sponsra undrade vad som kunde göras för att motivera dessa användare att 

fortsätta använda tjänsten. Ett annat stort problem var svårigheterna i att skapa en förståelse hos 

föreningarna om vad som behöver göras för att användandet av tjänsten ska bli lyckat. Oförmågan 

hos föreningsmedlemmar att sprida de länkar och den information som krävs hade drastiskt 

förminskat möjligheterna till lyckad försäljning.  

 

De tydligast identifierbara problemen var således:  

 

- Hur kan vi förmedla information om bästa sätt att använda applikationen/tjänsten? 

 

- Hur kan vi motivera föreningarna och försäljarna att övervinna tröskeln för fortsatt  

 användande av tjänsten?  

 

- Hur kan vi skapa ett nöje i att använda tjänsten, och på så sätt öka användandet? 

 

4.1.2 Sammanfattning av intervju 1 

 

Denna intervju genomfördes den 24 februari 2015 med representanter från Sponsra. 

Då detta var det första mötet mellan oss och Sponsra handlade stora delar av det om att presentera 

oss och våra idéer. Inledningsvis var det Sponsra som beskrev den aktuella situationen och 

framtida planer samt synen på vår roll i det hela. I samråd med dem satte vi sedan upp riktlinjer 

för hur vi skulle gå vidare med arbetet vad gällde kommande möten, tidsplaner och strukturen för 

arbetsgången.  
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De vill utreda möjligheterna att förbättra designen av sin nuvarande tjänst, samt en framtida 

mobilapplikation som kan underlätta försäljningen då det gör den lättillgänglig och mer spontan. 

De nämner flera gånger att enkelhet är i fokus när det kommer till utformningen av applikationen. 

Den ska vara lätt att förstå och enkel att använda utan onödiga funktioner. Vidare poängterar de 

att tjänsten inte enbart riktar sig mot idrottsföreningar utan även mot exempelvis skolklasser och 

andra typer av föreningar och ideella organisationer.  

Varorna som säljs är huvudsakligen hushållsprodukter och annat som tåls att lämnas utanför dörren 

om kunden i fråga inte är hemma vid leverans. De största incitamenten till att handla via Sponsra 

är således att man är med och stödjer lokala föreningar samt hemleverans av varorna. 

I dagsläget är användningen av Sponsra väldigt koncentrerat till Uppsala och Mälardalsregionen. 

Målet är dock att bli rikstäckande och de nämnde även en vision om att i framtiden expandera 

internationellt där främst Storbritannien låg nära till hands.  

 

Under denna intervju tog vi även upp gamification som en möjlig åtgärd för att öka motivationen 

hos säljarna. Vi förklarade grundtanken med begreppet och på vilket sätt det skulle kunna optimera 

en tjänst likt Sponsras och på vilket sätt det är möjligt att applicera i denna kontext. Sponsra lät 

positiva och framför allt nyfikna på möjligheterna detta skulle kunna medföra. De nämnde även 

att de hade funderat kring att dela ut priser till de föreningar som sålde bäst och eventuellt även de 

spelare som bidrog särskilt. 

De tog dock upp möjliga problem med detta och även vissa frågor och reservationer gällande 

användandet av gamification i deras tjänst. Dels framfördes tankar kring att just mätning och 

belöning av individuella säljsiffror kan medföra känsliga lägen rent etiskt, särskilt i de fall där 

försäljarna är unga. De yttrade även viss oro kring applikationens komplexitet. Inte den direkt 

tekniska svårigheten vid utveckling utan snarare svårigheter vid användande, främst för de äldre 

försäljarna. Därför lyfte de fram enkelhet som ledord för deras design.  

 

4.1.3 Sammanfattning av intervju 2 

 
Den andra intervjun genomfördes den 22 april 2015 med representanter från Sponsra. Denna 

intervju syftade till att ge återkoppling såväl till Sponsra som oss själva för att säkerställa att arbetet 

följer de riktlinjer vi enats om och för att uppdatera och korrigera tidsplanen samt det vidare 

arbetet. 

 

Sponsra.se hade nu lanserat en ny version av hemsidan med en förbättrad webbhandel där man 

bland annat kan se relaterade artiklar när man har valt en vara och även det belopp man sponsrar 

med som uppdateras kontinuerligt när man adderar varor. Denna nya hemsida har också utvecklats 

för att på ett bättre och enklare sätt kunna anpassas efter de olika föreningarna. Detta innebär att 

man som kund väljer ett lag att sponsra direkt när man navigerar till hemsidan, och då möts av 

lagets personligt utformade webbhandel med möjlighet att välja färger och addera loggor 

exempelvis.  

Under våra möten lyftes några planer på vidareutveckling och förbättring av applikationen fram. 

De ville genom en mobilanpassad webbsida eller applikation samt färdiga produktpaket öppna för 

möjligheten att aktivt sälja face-to-face på exempelvis fotbollsmatcher eller andra evenemang. 

Föreningsmedlemmen som säljer på evenemanget skulle då kunna vandra runt med en portabel 

enhet uppkopplad till webbhandeln via deras personliga URL och bemöta kunderna personligen, 

något som öppnar upp för mer direkt försäljning. 
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Utöver detta diskuterades främst utformningen av den enkät vi skulle skicka ut. Tillsammans med 

Sponsra kom vi överens om ett antal huvudpunkter som skulle tas upp och utformade enkäten 

därefter. 

 

4.2 Genomgång av kvantitativ data 
 

Svarsfrekvensen på de enkäter som skickades ut till spelare och ledare inom anknutna föreningar 

till Sponsra var alldeles för låg. Vi har därför valt att inte ta med dessa i vår empiri då de inte 

kommer att bidra till arbetet på ett relevant eller trovärdigt sätt. 

 

I detta avsnitt kommer vi således att presentera den data vi har samlat in från den genomförda 

undersökningen bland föreningar ej anslutna till Sponsra. Denna syftar till att ge oss en bättre bild 

av hur olika idrottsföreningar bedriver försäljningsverksamhet, samt att skapa en grundläggande 

förståelse för vilka psykologiska aspekter som motiverar föreningsmedlemmarna att sälja.  

 

Enkäten utformades för två ändamål där vi var tvungna att ta hänsyn till vår uppdragsgivare och 

deras önskemål såväl som vårt eget arbete och den forskning vi bedriver. I undersökningen 

försöker vi därför balansera detta med alla intressenter i åtanke. Enkäten inleds med de mer 

demografiska frågorna som rör vilka i föreningarna som har svarat och frågor om deras försäljning 

och hur den bedrivs vilket är av störst intresse för vår uppdragsgivare men ger även oss en bild 

över potentiella målgrupper. Därefter övergår enkäten till att fokusera på respondenternas 

personlighet och användning av exempelvis datorer och sociala medier med frågor som rör 

psykologiska aspekter och adresserar olika motivationsfaktorer. Dessa svar har gett statistiskt 

underlag i vår analys där vi drar slutsatser kring datan och gör kopplingar till den teori som 

presenterades i tidigare avsnitt.   

 

Vi samlade in totalt 60 stycken enkätsvar och det är dessa svar som kommer att presenteras nedan. 

Vi väljer dock att vara selektiva gällande vilken data som presenteras då vill lyfta fram det som är 

mest relevant för vår forskning i detta arbete. Med detta sagt kommer vi att presentera ett urval av 

enkätfrågorna och gå in på dessa mer ingående. Frågorna från enkätundersökningen presenteras 

under avsnittet bilagor i sin helhet. 

 

4.2.1 Demografi 

 

Enkäten besvarades av sex idrottsföreningar belägna inom Uppsala. Samtliga respondenter är 

aktiva idrottsutövare eller ledare inom föreningarna där 31,6% av enkätsvaren kom från kvinnor 

och 68,4% kom från män. I tabell 1 presenteras grundläggande demografiska data för 

svarsgruppen. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Förening Kvinnor Män Total 

Bälinge IF  13 20 33 

GUSK 6 0 6 

ISUN 0 4 4 

IF VP 0 3 3 

Sunnersta AIF 0 5 5 

Wattholma IF 0 9 9 

SAMTLIGA 19 41 60 

 
Tab 1. Sammanställning av enkätsvar. Tabellen visar antal föreningar, respondenter samt  

fördelningen mellan män och kvinnor inom dessa. 

 

 

Åldersfördelningen hos respondenterna visade att drygt 51% var mellan 20-25 år och hela 88% 

inom åldersgruppen 15-30 år. Sju av enkätsvaren kom från personer äldre än 35 år, där tre av dessa 

angav “Ledare” som roll i föreningen. 

 

4.2.2 Personlighet 

 

För att skapa oss en bild av hur tjänstens målgrupp kan reagera på olika belönande och vägledande 

designelement i en applikation, fick de i enkäten bedöma olika motiverande faktorer ofta använda 

i gamifiering. Frågan de besvarade var “Hur motiverad blir du att prestera, både på och utanför 

planen, av följande saker?”. De fick sedan bedöma de olika alternativen på skalan 1-5, där ett 

innebär “inte alls motiverad” och fem “väldigt motiverad”.  

 

De olika typer av incitament vi valde att fråga om var priser & belöningar, lagkänsla, tydliga 

målsättningar, uppmuntrande kommentarer samt tävlingar, utmaningar och konkurrens.  

Dessa valdes med de olika typerna av motivation i åtanke, exempelvis är priser och beröm starkt 

förknippad med den yttre motivationen medan lagkänsla och tävlingsinriktning kommer från den 

inre motivationen hos en person.   
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           Priser & belöningar              Tydliga målsättningar         Uppmuntrande kommentarer 

 

Fig 2. Graferna ovan visar respondenternas bedömning av tre kategorier av motivationsfaktorer; 

“priser & belöningar”, “tydliga målsättningar” och “uppmuntrande kommentarer”. 
 

 

 
      Tävlingar, utmaningar & konkurrens                    Lagkänsla 

 

Fig 3.  Graferna ovan visar respondenternas bedömning av två kategorier av motivationsfaktorer; 

“lagkänsla” samt “tävlingar, utmaningar & konkurrens”. 

 

 

I figur 2 ser vi hur priser & belöningar var den kategori som fick lägst poäng vid respondenternas 

bedömning. Tre av respondenterna gav kategorin betyget ett, den hade även lägst antal 

sammanlagda röster på betygen tre, fyra och fem. Tydliga målsättningar och uppmuntrande 

kommentarer var de incitament som placerades på tredje och fjärde plats, där tydliga 

målsättningar var den drivkraft som fick högst poängsumma av de två. 

 

De två incitament presenterade i figur 3 var de som fick högst betyg i respondenternas bedömning. 

Tävlingar, utmaningar och konkurrens var relativt likvärdig med tydliga målsättningar men fick 

fler röster på det högsta betyget. 

Lagkänsla var enligt respondenterna den absolut mest motiverande kategorin, med 50% av rösterna 

på betyget fem och 41% på betyget fyra. 

 

Respondenterna rangordnade alltså de olika alternativen i denna ordning, där nummer ett är det 

mest motiverande alternativet (total poängsumma inom parentes): 
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1. Lagkänsla (266) 

2. Tävlingar, utmaningar och konkurrens (247) 

3. Tydliga målsättningar (243) 

4. Uppmuntrande kommentarer (232) 

5. Priser & Belöningar (211)   

        

Vi frågade även om respondenterna föredrog att jobba ensamma eller i grupp. Resultatet av frågan 

presenteras i figur 4 nedan och visar hur en stor majoritet (71,7%) föredrar arbete i grupp.  
 

 

Fig 4. Resultatfördelningen i frågan om föredragen arbetsform, grupp eller ensam. 

 

 

4.2.3 Sociala medier 

 

För att bättre förstå vad som motiverade målgruppen vid användning av tjänster i samspel med 

andra personer ställde vi frågor kring deras användande av sociala medier. Dessa frågor ställdes 

med klassiska element av gamification i åtanke, exempelvis som en användares rädsla för att 

lämnas utanför kan användas genom en design som tilltalar drivkraften relatedness, som tas upp i 

båda de ramverk vi presenterat i avsnitt 3.4. Samtliga respondenter uppgav att de använder sociala 

medier och kunde därför ta del av och svara på de relevanta frågorna.  
 

 

 
           Att se dina vänners aktivitet          Att dina vänner ser vad du gör      Att inte hamna utanför eller missa event 
 

Fig 5. Resultaten av frågorna kring motiverande faktorer vid användandet av sociala medier. 
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Vi bad respondenterna värdera vikten av tre olika motiverande aspekter vid användandet av 

sociala medier, dessa är: att se vänners aktivitet, att vänner ser din aktivitet, att inte hamna 

utanför eller missa evenemang. Respondenterna ombads ännu en gång betygssätta de olika 

aspekterna på en skala från 1-5, där betyget ett innebär “inte alls viktigt”, och betyget fem 

“mycket viktigt”. Frågans resultat uppvisas i figur 4 ovan. 

 

Att kunna se sina vänners aktivitet var den mest populära aspekten, med sammanlagt endast tio 

röster på de två lägsta betygen. Den näst viktigaste aspekten var enligt respondenterna att inte 

hamna utanför och minst viktig var möjligheten att dela med sig av sin egen aktivitet.   
  
Respondenterna rangordnade alltså de olika alternativen i denna ordning, där nummer ett är den 

viktigaste aspekten (total poängsumma inom parentes): 

 

1. Att se dina vänners aktivitet (201) 

2. Att inte hamna utanför eller missa event (169) 

3. Att dina vänner ser vad du gör (147) 
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5. Analys 
 

I analysavsnittet för vi ett resonemang kring empirin och gör kopplingar till tidigare forskning 

inom de olika områdena. De referenser som anges i detta kapitel redogörs för i teoriavsnittet. 

Denna analys är baserad på våra egna åsikter och reflektioner. 

 

5.1 Identifierade riktlinjer 
 

Genom hela detta arbete har vi kunnat se ett tydligt mönster i olika teorier och återkommande 

faktorer som är gemensamma inom flera områden. I detta avsnitt knyter vi samman dessa teorier 

med vår empiri för att ta fram ett antal riktlinjer som enligt oss kommer vara centrala vid utveckling 

av en säljstödsapplikation inom denna kontext. Genom att designa för dessa riktlinjer kan 

applikationen dels framkalla starka inneboende känslor av engagemang och motivation, samtidigt 

som den möjliggör en långsiktig resultatökning och beteendeförändring hos användaren.   

 

  

Riktlinjer Beskrivning Teoristöd Empiristöd 

Social kontext 

 

Designa för att utnyttja 

användares sociala 

drivkrafter, ex. delaktighet, 

lagarbete och konkurrens 

- Chou (2015) 

- Aparicio et al. (2012) 

-Steenburgh &    

Ahearne (2012) 

- Figur 3 

- Figur 4 

- Figur 5 

Inre motivation 

 

Designa för att skapa 

intresse, engagemang och 

långsiktighet samt 

hållbarhet. 

- Ryan & Deci (2000) 

- Deterding (2012) 

- Aparicio et al. (2012) 

 

- Avsnitt 4.1.1 

- Figur 2 

- Figur 3 

Beteendeförändring 

 

Designa primärt för att 

påverka användares 

handlingar, förståelse och 

problemlösning.   

- Miao, Evans & 

Shaoming (2006) 

- Chou (2015) 

- Ryan & Deci (2000) 

- Avsnitt 4.1.1 

 

 
Tab 2. En modell över de riktlinjer som bör vara i fokus vid design av en gamifierad säljstödsapplikation. 

 

 

Samtliga riktlinjer presenteras i tabell 2 där vi även kortfattat sammanfattar deras innebörd. 

Riktlinjerna motiveras genom en kombination av olika teorier samt insamlad empiri vilket vi har 

analyserat och dragit slutsatser kring. De respektive riktlinjerna kommer att presenteras vidare i 

detta kapitel. 

 

5.1.1 Social kontext 

 

Genom vår forskning har vi identifierat att en design med användarens sociala beteende i fokus 

skapar stora möjligheter för att på flera sätt utnyttja människans grundläggande drivkrafter som 

samhörighet, konkurrens och relevans för att framkalla en högre grad av motivation. 
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Inom gamificationteorier lyfts den sociala aspekten av motivation fram som en av de viktigaste. 

Vi ser att såväl Octalysis (Chou, 2015) som Analysis and Application of Gamification (Aparicio 

et al., 2012), de två ramverken presenterade i avsnitt 3.4, använder sig av ordet relatedness för att 

beskriva detta fenomen. Detta är en drivkraft framkallad av våra psykologiska behov att känna oss 

knutna till andra. Den kan stärkas både genom känslor av säkerhet och gemenskap, såväl som 

konkurrens och avund. Det är därför en väldigt flexibel drivkraft och nämns även som starkt 

motiverande inom teorier kring försäljning, där sociala påtryckningar inom och mellan 

grupperingar kan framkalla ökade försäljningsresultat. (Steenburgh & Ahearne, 2012). 

 

Vi finner även stöd för denna riktlinje i resultatet av vår empiriska undersökning där 

respondenterna, som presenterat i figur 3, framhöll både lagarbete och konkurrens som de mest 

motiverande faktorerna i såväl sportsammanhang som vardagen. Deras svar kring användandet av 

sociala medier, presenterade i figur 5, skapar även en bild av att målgruppen lägger stor vikt vid 

att känna sig delaktiga och samhöriga med andra genom att hålla sig uppdaterade på sina 

kontakters aktiviteter och evenemang. Vidare kan vi även konstatera att en klar majoritet (71,7%) 

föredrar att arbeta i grupp (se figur 4) över att jobba ensam, vilket även styrker betydelsen av en 

social kontext. 

 

5.1.2 Inre motivation 

 

Genom att framkalla inre motivation bidrar man till att skapa långsiktiga beteendeförändringar 

som har visat sig påverka individer på ett starkare och mer hållbart sätt än yttre motivation (Ryan 

& Deci, 2000). Inre motivation har också genomgående varit en av de faktorer som anses påverka 

vår inställning till en viss aktivitet mest vilket är en förutsättning för att uppnå önskade resultat. 

Genom att påverka denna skapar man en bättre användarupplevelse där aktiviteter utförs på grund 

av intresse och den inneboende tillfredsställelsen i att utföra dem. (Deterding 2012, s 17) Vi ser 

även att man inom säljkontroll kan framkalla inre motivationsfaktorer hos sina säljare genom 

kapabilitetskontroll vilket lägger fokus på försäljarens förmåga att förbättra och applicera sina 

kunskaper på kreativa sätt (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s.423). Denna typ av 

kompetensutveckling kopplar vi starkt till ordet competence som tas upp i Analysis and Appliction 

of Gamification (Aparicio et al., 2012), vilket är drivkraften hos människor att hela tiden utveckla 

sina färdigheter och beskrivs som ett av de grundläggande behov som måste uppfyllas för att uppnå 

inre motivation. Detta är grunden för den långsiktiga förändring man strävar efter att uppnå vilket 

lyfts fram som ett av de starkaste incitamenten till att framkalla inre motivationsfaktorer (Ryan & 

Deci, 2000). 

 

Detta kan ytterligare styrkas utifrån empirin där motivationsfaktorer som priser och belöningar (se 

figur 2), vilka är starkt kopplade till den yttre motivationen, var minst uppskattade bland 

enkätrespondenterna, medan de inre motivationsfaktorerna som lagkänsla och utmaningar (se figur 

3) rankades betydligt högre. Detta kan även kopplas till de svar vi presenterat i avsnitt 4.1.1 från 

intervjuerna, nämligen att Sponsras främsta mål med en vidareutveckling av applikationen är att 

uppnå ett långsiktigt och ihållande användande. 
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5.1.3 Beteendeförändring 

 

En design för beteendeförändring innebär att applikationens aktiviteter och feedbacksystem 

baseras mer på användarens handlingar och input, snarare än resultat och output. Utvecklaren kan 

genom att utnyttja principer bakom de beteendekontrollsystem presenterade i avsnitt 3.3.2 (Miao, 

Evans & Shaoming, 2006, s.423) förändra utövarens användarmönster på ett sådant sätt att nya 

beteenden och kunskaper uppstår. 

I stället för att helt fokusera på användarens resultat, bör alltså det huvudsakliga syftet ligga i att 

belöna korrekt utförda handlingar och kreativ problemlösningsförmåga. Processen att främja 

problemlösning och kunskapsutveckling är även central inom gamification, vilket exemplifieras 

väl genom en av Octalysis presenterade drivkrafter, Empowerment of Creativity & Feedback, 

vilken menar att människor motiveras av möjligheten att lösa utmaningar med hjälp av sin 

kreativitet och kunskap (Chou, 2015). 

Denna typ av beteendeförändring som baseras på egen problemlösning och kunskap är även starkt 

kopplad med den inre motivationen som ligger till grund för föregående riktlinje. Som beskrivet i 

avsnitt 3.2.1 leder den till en mer långsiktig och hållbar motivationskraft vilken är viktig för att 

framkalla en djupare rotad förändring i användarens beteende (Ryan & Deci, 2000, s 56).  

 

Riktlinjens empiriska förankring ligger främst i de problem som formulerades under våra 

intervjuer med Sponsra vilka sammanfattas i avsnitt 4.1.1. Vi fann att ett stort problem de ställdes 

inför var kopplat till användarnas beteende, att kunskapen och förståelsen för hur tjänsten kunde 

utnyttjas inte var tillräcklig. Detta ledde till att användarna inte vidtog de handlingar som krävs för 

att uppnå goda resultat.  

Den främsta avsikten med denna riktlinje blir alltså att användare själva, genom interaktion med 

applikationen, ska kunna utveckla den kunskap som krävs för att lösa sådana problem.    

 

5.2 Analys av empiri 
 

I detta avsnitt analyseras studiens empiriska underlag genom att tendenser i den insamlade datan 

identifieras och kopplas samman med den teoretiska basen samt fallet Sponsra.  

 

5.2.1 Tendenser i enkätsvar 

 

Genom att studera den empiriskt insamlade datan från respondenternas enkätsvar vill vi skapa en 

bild av tendenser i målgruppens uppfattning av vad som motiverar dem, både vid användning av 

IT-applikationer, men även i vardagen. Dessa tendenser har hjälpt oss förankra de riktlinjer vi 

presenterade i inledningen av analysavsnittet och förstärker de argument som utgår från 

målgruppens beteendemönster. 

Vid analys av datan har vi identifierat några klara tendenser hos gruppen. Vi ser en klar majoritet 

av respondenter som föredrar arbete i grupp. Detta visar sig både i den raka frågan angående 

föredragen arbetsform, men syns även i överlägsenheten av lagkänsla som den enligt 

respondenterna mest motiverande faktorn vid arbete både inom idrott och övriga aktiviteter.  

 

Genom enkätsvaren kan vi även göra antagandet att gruppen upplever sig mest motiverade av 

klassiska inre drivkrafter. Exempelvis ser vi att både belöningar och beröm rankades som de minst 
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motiverande faktorerna vid arbete. Den tydligast föredragna externa motivationskraften enligt 

respondenternas svar var dock tävling och konkurrens, vilket blir en viktig tendens att ta i 

beaktning då den låter oss skapa ett lager av extern motivation som kan utnyttjas i de fall där den 

inre motivationen tar längre tid att framkalla. Som tidigare nämnt ser vi även en mindre positiv 

inställning till andra rent externa motivationsfaktorer som priser och belöningar.  

 

Vi ställde även frågor angående användandet av sociala medier. Detta var för att skapa en förståelse 

för hur den viktiga sociala aspekten av säljkontroll och gamification bäst kan utnyttjas på 

målgruppen. En klar majoritet uppgav att de viktigaste aspekterna var de riktade utåt, att ta del av 

andras aktivitet och att inte hamna utanför. Detta är alltså en rädsla för att inte kunna ta del av den 

information som sprids och publiceras inom deras sociala kretsar.  

 

5.2.2 Förståelse för kontext genom intervjuer, är vår teori applicerbar? 

 

I tidigare forskning av gamification och motivation av försäljare framhävs ofta förståelse av själva 

sammanhanget där applikationen och användarna ska verka, som en mycket viktig aspekt för 

lyckad implementation. Detta sammanhang är vad vi kallar kontext. Den förståelse vi lyckats skapa 

för den specifika kontext vi haft möjlighet att analysera i denna uppsats är relativt grund, men 

kommer från den empiriska data vi samlat in genom intervjuer och enkäter. Självklart bör denna 

datainsamling vid ett faktiskt implementationstillfälle vara betydligt mer rigorös, men de 

tidsmässiga begränsningar denna uppsatsperiod medfört har minskat våra möjligheter i detta 

avseende. 

 

Vi anser trots det att kontexten med Sponsra.se och deras användare har varit till stor hjälp för att 

skapa en verklighetsförankring i de teorier och riktlinjer som presenteras i denna uppsats.  

Vi vill dock ägna detta avsnitt till att förklara varför just gamification och de 

försäljningspsykologiska teorier vi tagit upp är applicerbara och passande i det kontext vi funnit 

hos Sponsra.se.  

 

I empiriavsnittet presenterar vi dels en kortare beskrivning av hur systemet fungerar i dagsläget, 

samt vilka problem Sponsra anser viktigast att åtgärda. Detta ger oss en bild av vilken typ av 

åtgärder som kan användas för att potentiellt lösa problemen på ett smidigt och långsiktigt sätt.  

Det står klart att Sponsras största problem är hur de kan motivera medlemmarna i de anslutna 

föreningarna att öka och förbättra sitt aktiva försäljningsarbete, samt hur de på bästa sätt kan 

förmedla information angående hur föreningar bör arbeta med tjänsten för maximala resultat.  

Vi menar att de teorier och ramverk som presenteras tidigare i uppsatsen, på ett mycket spännande 

och framåtskridande sätt, kan kombineras och användas för att lösa just dessa problem och flera 

andra som kan uppstå i liknande kontext.  

 

Hur kan gamification av tjänsten och dess applikationer hjälpa Sponsra? 

I uppsatsens teoriavsnitt har vi presenterat en bild av vad gamification är och varför det används. 

Den röda tråden i alla dessa avsnitt är motivation. Hur kan utvecklare skapa system och 

applikationer som får användare att känna en vilja att bruka deras produkt, utan att de egentligen 

vet varför? Enligt Yu-kai Chous (2015) vidspridda Octalysis-ramverk är alla människans 

handlingar baserade på ett relativt litet antal drivkrafter, krafter som alla kan framkallas genom 

skickligt implementerade funktioner och designelement. Detta innebär att utvecklare som lyckas 



 

31 
 

skapa en god förståelse för vilka drivkrafter som oftast och starkast förekommer inom målgruppen, 

kan skapa ett slags behov hos användaren att använda deras applikation. Eftersom ansvaret för 

själva försäljningsarbetet ligger hos föreningarna själva, är det precis denna effekt Sponsra önskar 

producera. Att öka användarnas egen vilja att bruka tjänsten är ett krav för att betydelsefulla 

ökningar av försäljningsresultat ska kunna uppnås.  

 

Hur kan säljkontrollsystem och teorier kring motivation av försäljningsstyrkor hjälpa Sponsra? 

Det är viktigt att inte endast se på användarna av Sponsras tjänster som konsumenter av en IT-

artefakt. För att anpassa lösningar och till fullo utnyttja de möjligheter kontexten medför måste de 

även identifieras som försäljare. Utöver problemen med att framkalla den motivation som driver 

föreningarna att använda tjänsten, ställde de frågor om hur själva kompetensen och resultaten 

genom detta användande kunde öka. Hur kan Sponsra sprida den information om tjänstens 

användning som krävs för att medföra en ökning av förståelse och lösningsorienterat beteende i 

användarna? Hur kan Sponsra genom sin applikation möjliggöra för anslutna föreningar att 

kontrollera inte endast försäljares resultat, men deras kompetensnivå? För att svara på frågor som 

utgår från användarens roll som försäljare, måste vi även vända oss till teorier som utgår från att 

aktiviteten som utförs är försäljning.  

 

Beteendeinriktade säljkontrollsystem används för att övervaka och kontrollera att de aktiviteter 

och den kompetensutveckling som krävs för att lyckad försäljning utförs. De har visat sig främja 

både den interna och externa motivationen hos användare, samt ökad kompetens, kreativitet och 

förståelse för rollen och det arbete som behöver utföras. Genom att dra nytta av denna forskning 

hittar vi alltså teorier och arbetssätt som dels presenterar etablerade lösningar på några av de 

problem Sponsra ställs inför, men även utgår från ett rent försäljningsperspektiv, vilket är något 

gamificationteorier sällan gör.    

   

5.3 Vilken typ av motivation är att föredra? 
 

Som tidigare nämnt finns det olika typer av motivation och man talar då framför allt om inre och 

yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Denna uppdelning görs då motivationsfaktorerna inte är de 

samma och styrs av olika drivkrafter hos olika individer. Exempelvis ser vi i forskning om 

försäljning hur extern motivation bidrar till en prestationshöjande arbetsmiljö där priser och 

säljmål kan hjälpa försäljare att nå högre satta mål och det finns därför ett värde i att använda yttre 

motivationsfaktorer (Miao, Evans & Shaoming, 2006). En klar majoritet av den forskning vi tagit 

del av menar dock att sådana yttre motivationsfaktorer endast bidrar till en kortsiktig 

beteendeförändring vilket sällan är att föredra. Vi ser även genomgående i vår forskning att det 

främst är den inre motivationen man vill framkalla och att det är denna typ av motivation som kan 

bidra till störst förändringar i vårt beteende. Den inre motivationen är ofta mer komplex och svårare 

att adressera men väl uppnådd är den starkare, hållbar och mer långsiktig än den yttre motivationen 

(Ryan & Deci, 2000). Att eftersöka inre motivationsfaktorer kan därför sägas vara en större 

investering och något som bör fokuseras på i denna kontext såväl som andra. 

 

Redan i ett tidigt skede då vi förklarar begreppet gamification och definitionen av det ser vi att det 

bygger på ett frivilligt deltagande bland användarna. Deltagande ska alltså inte vara påtvingat 

utifrån utan komma från individen själv baserat på ett eget intresse och tillfredsställelse i att utföra 

aktiviteterna (Deterding et al., 2011). Det är även detta som utmärker den inre motivationen och 
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är därför tydligt kopplat till gamification. Som vi nämner i det inledande stycket om psykologiska 

grunder för gamification i teoridelen menar även somliga att en äkta gameful upplevelse endast 

kan uppnås då användandet av applikationen är både frivilligt och framkallat av inre motivation 

(Huotari & Hamari, 2012, s 19). 

 

Vi hittar även tydliga belägg för att den inre motivationen är mer uppskattad i vår empiri, där den 

flera gånger lyfts fram av respondenterna som föredragen, medan de yttre motivationsfaktorerna 

förbises och inte anses vara lika motiverande. Det vi framför allt kan se är att respondenterna 

upplever sig mest motiverade av klassiska inre drivkrafter som nämnt under föregående kapitel 

där lagkänsla samt tävlingar, utmaningar och konkurrens rankades högst. Dessa kan framför allt 

kopplas till social influence & relatedness i Octalysis (Chou, 2015) som bland annat beskriver vår 

strävan efter grupptillhörighet och konkurrens. Detta är ytterligare ett tecken på att de inre 

motivationsfaktorerna bör eftersträvas i högre grad än de yttre. 

 

Vi ser en tydlig koppling mellan våra enkätsvar och den teori som presenteras i Analysis and 

application of gamification (Aparicio et al., 2012) angående inre motivation. Där fokuseras det på 

vilka behov som måste uppfyllas för att uppnå den inre motivationen. Competence och relatedness 

handlar om människors behov av att delta i tävlingar respektive behovet av att känna sig knuten 

till andra och kan härledas direkt från ovan nämnda enkätresultat. 

 

I Octalysis (Chou, 2015) nämns det även att viss motivation är positiv och annan är negativ 

beroende på vilka drivkrafter som ligger bakom. Drivkrafter som har sitt ursprung i känslor av 

kreativitet, meningsfullhet eller skicklighet anses vara sådana positiva drivkrafter. Andra 

drivkrafter som motiveras genom ständiga känslor av rädsla för förlust, att vilja ha det man inte 

kan få eller ständig oförutsägbarhet klassificeras däremot som negativa. I detta ramverk ser vi att 

de positiva drivkrafterna kan kopplas till såväl de inre som de yttre motivationsfaktorerna och ger 

på så vis en nyanserad bild av hur dessa kan kombineras. Det primära syftet med Octalysis är 

därför att fungera som ett ramverk för att hitta en jämvikt mellan de olika motivationsfaktorerna 

där de yttre är lättare att uppnå och de inre verkar på ett mer långsiktigt plan. (Chou, 2015) 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns både positiva och negativa aspekter med såväl 

inre som yttre motivation. Vill man ha mer långsiktiga och hållbara resultat menar vi dock att 

större vikt bör läggas på de inre motivationsfaktorerna, speciellt då hänsyn tas till vårt empiriska 

underlag relaterat till den tidigare forskning som presenterats. 

 

5.4 Gamification in a sales context 
 

Detta stycke behandlar gamification, försäljning, säljkontrollsystem och varför dessa är värda att 

tala om i samma kontext. Vi har redogjort för dessa begrepp i tidigare kapitel där vi visat på deras 

styrkor och vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av dem. Vi har sett att de fungerar 

separat i olika sammanhang där de utnyttjas för att öka graden av motivation hos användarna för 

att i sin tur öka deras engagemang och i slutändan resultaten. Här kommer vi nu att ta upp dessa 

olika teorier och redogöra för deras likheter, skillnader och varför vi ser en stor potential i att 

kombinera dem båda, det vill säga hur man på bästa sätt kan använda sig av gamification in a sales 

context. 
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5.4.1 Likheter 

 

Likheterna mellan gamification och prestationsökande försäljningsteorier är många. Vissa är 

lättare att upptäcka, medan andra kräver en något djupare förståelse för teorier inom områdena.  

Den första typen av likheter är de som har med extern motivation att göra. Även om den inre 

motivationen ofta är att föredra, ser vi att såväl gamificationramverk som kompensationsplaner 

inom försäljning identifierar samband mellan just belöning och ökad drivkraft samt prestation. 

Enligt Steenburgh och Ahearnes (2012) teorier kring hur en försäljningsstyrka bäst motiveras, 

läggs stort fokus på just yttre motivationsfaktorer. Social press och tävling med priser lyfts fram 

som två välfungerande metoder för resultatökning. Detta kan jämföras med några av de oftast 

implementerade gamificationfunktionerna poäng och emblem, även de gjorda för att framkalla 

samma yttre motivationskrafter hos användaren som kan leda till prestationsökningar.  

 

För att hitta nästa typ av likheter mellan de två områdena är det viktigt att förstå att man genom 

användandet av gamification och säljkontrollsystem i slutändan strävar efter samma mål, att 

förbättra resultat och prestation. Vid gamification vill utvecklaren framkalla en motivation hos 

användaren som leder till ett ökat användande av applikationen, vilket i sin tur leder till ökad 

färdighet, engagemang och förståelse för applikationen (Deterding et al., 2011). Denna 

kunskapsutveckling sker alltså undermedvetet när användaren hela tiden drivs till att använda 

applikationen. Den ökade skickligheten och engagemanget hos användaren innebär att grunderna 

för ett ökat resultat har lagts. Det är precis detta händelseförlopp man hoppas åstadkomma vid 

användning av säljkontrollsystem, en resultatökning som grundas i försäljarens eget engagemang, 

förståelse och kunskapsutveckling (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s 418). Kapabilitetskontrollen 

är det bästa exemplet på detta, där de procedurer som implementeras syftar till att öka försäljarens 

egen kunskap och kreativa problemlösningsförmåga.  

 

Även den andra typen av beteendekontrollsystem, aktivitetskontroll, kan användas för att belysa 

de paralleller som är möjliga att dra mellan områdena. Genom att specificera de aktiviteter en 

användare bör utföra skapar man förutsättningar för att uppnå en förbättring av prestationer, utan 

att kontrollera själva resultatet (Miao, Evans & Shaoming, 2006, s 418). På samma sätt kan en 

gamifierad applikation för viktminskning presentera ett antal aktiviteter användaren bör utföra, 

dessa aktiviteter i sig garanterar inte en viktminskning, men lägger grund för en 

beteendeförändring hos användaren som leder till resultat på sikt.   

 

Denna typ av tankesätt när det kommer till utveckling av gamifierade applikationer och 

användning av beteendekontroll, innebär en mer långsiktig syn på användarna. Man försöker skapa 

en bestående beteendeförändring och på så sätt nå resultatökning som inte baseras helt på yttre 

motivation som belöningar och priser, utan snarare på användarens inneboende kompetens och 

intresse för uppgiften. 

 

5.4.2 Skillnader 

 

Det finns även ett antal skillnader mellan gamification och system för säljkontroll och 

kompensation värda att ta upp för att ge en nyanserad bild av eventuella möjligheter och problem 

med att kombinera dem båda. Vi nämnde i föregående avsnitt att motivation är en gemensam 

nämnare för hur bättre resultat kan uppnås, vare sig det gäller att bara öka användningen och 
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interaktionen eller att faktiskt förbättra säljresultat. Det är dock främst inom gamification som man 

explicit talar om att öka vår motivation genom att framkalla reaktioner i våra grundläggande 

drivkrafter. Motivationsaspekten är ledande inom gamification vilket vi ser inte minst i Octalysis-

ramverket (Chou, 2015), där de nämnda drivkrafterna är menade att verka som direkta 

motivationsfaktorer och framkallas genom implementation av olika spelmekanismer (Aparicio et 

al., 2012). Säljkontroll å andra sidan har aldrig haft som huvudmål att framkalla inre eller yttre 

motivation, men att använda sig av dem medför psykologiska reaktioner hos försäljaren. Som vi 

tar upp i stycke 3.3.2 har användandet av kontrollsystem ett klart samband med försäljarens inre 

och yttre motivation, trots att detta inte är det direkta syftet med dess nyttjande. Säljkontrollsystem 

kan därför sägas vara främst resultatorienterat, medan gamification snarare fokuserar på att 

framkalla behov och njutning av användande.  

 

Inom gamification talar man även mycket om graden av autonomi vid utförandet av en viss 

aktivitet. Gamification bygger på ett frivilligt deltagande där användaren deltar i en viss aktivitet 

på grund av eget intresse eller glädje i att utföra den. (Deterding et al., 2011) Detta är kopplat till 

inre och yttre motivation som är beroende av ursprunget för våra drivkrafter, det vill säga om 

drivkraften kommer från oss själva eller är påtvingad utifrån. Denna aspekt är i högre grad kopplad 

till gamification då autonomin inom säljkontrollsystem inte är densamma. Inom säljkontroll är det 

större fokus på att styra användarens aktiviteter och tillåter inte utforskande på samma sätt som 

inom gamification vilket gör att autonomin upplevs som lägre. Användning av säljkontrollsystem 

är alltså sällan något användaren själv väljer att göra och fortsätta med på grund av nöje eller 

intresse, utan är ofta något som implementerats av en ledare för att kontrollera arbetsprocess och 

resultat. 

 

Även vid teorierna kring kompensationsplaner för motivation av försäljare ser vi en klar skillnad 

gentemot liknande yttre motivationselement inom gamification. Där gamification ständigt försöker 

uppnå en balans mellan inre och yttre motivation och baserar många av sina koncept på en djupare 

förståelse för psykologiska samband mellan dessa, ser man ofta en relativt förbehållslös inställning 

till utdelning av priser och prestationsbaserade bonusar inom försäljning.    

 

5.4.3 Varför bör de kombineras? 

 

Hittills i analysavsnittet har vi presenterat dels hur vi upplever att gamification och säljkontroll 

samt olika kompensationsplaner inom försäljning kan hjälpa Sponsra och andra företag i liknande 

kontext. Vi har resonerat kring deras många likheter och skillnader samt hur olika typer av 

motivation och kompensation upplevs inom målgruppen. Efter att ha redogjort för allt detta ställs 

vi nu inför frågan: varför bör dessa kombineras? 

 

Som vi ser i avsnitten kring områdenas likheter, är de delvis baserade på samma grundprinciper. 

Att genom kompetensutveckling och aktivitetskontroll, skapa en sådan förändring i användarens 

beteendemönster som kan ligga till grund för ökade resultat och prestationer. Skillnaderna ligger 

mycket i deras tillvägagångssätt för att uppnå detta. 

Det är även dessa likheter och skillnader och deras potential att komplettera varandra, som leder 

oss till antagandet att de olika teorierna och processerna med fördel kan kombineras för att lösa 

många av de problem och svårigheter vi identifierat hos ett företag inom denna kontext. 
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Målet med kombinationen är att lyckas utnyttja den gamifierade applikationens motivations-

taktiker och rubbande av linjerna mellan nytta och nöje, i samspel med säljkontrollsystemens 

etablerade teorier kring beteendekontroll och resultatförhöjande processer. Vid lyckad 

implementation kan detta leda till applikationer användbara i ett flertal säljkontext, där långsiktiga 

kompetens- och resultatökningar kan uppnås genom försäljarens internt motiverade och autonoma 

användande av systemet.  

Ett sådant system skulle både efterfölja de procedurer som krävs för säljkontrollsystem, samtidigt 

som de tre nyckelbegreppen inom gamification: Autonomy, Competence och Relatedness 

(Aparicio et al., 2012), alla får en central roll i dess användande. 
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6. Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt knyter vi ihop analysen med den presenterade frågeställningen för att nå en slutsats 

om huruvida vi har lyckats uppfylla syftet med detta arbete. Vi diskuterar även kring valt ämne, 

arbetsprocessen och de resultat vi redogjort för samt reflekterar över möjliga förbättringar och 

framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 

Syftet med detta arbete har varit att besvara frågeställningen: 

 

Vilka riktlinjer bör efterföljas vid design av gamifierade applikationer i en försäljningskontext,  

för att framkalla ökad motivation och prestation hos användare?  

 

Genom att studera tidigare forskning och av oss insamlad empiri har vi kommit fram till en primärt 

teoretiskt grundad idé gällande vilka riktlinjer som bör efterföljas. Baserat på tendenser i denna 

teori och empiri har vi kunnat identifiera ett antal återkommande begrepp som har legat till grund 

för utformningen av dessa riktlinjer, vilka presenteras nedan. 

 

● Social kontext 
Designa för att utnyttja användares sociala drivkrafter, ex. delaktighet, lagarbete och konkurrens. 

 

● Inre motivation 
Designa för att skapa intresse, engagemang och långsiktighet samt hållbarhet. 

 

● Beteendeförändring 
Designa primärt för att påverka användares handlingar, förståelse och problemlösning.   

 

Dessa riktlinjer har vi identifierat som de viktigaste punkterna att ta hänsyn till vid design av 

gamifierade applikationer i en försäljningskontext, för att framkalla ökad motivation och prestation 

hos användare. De identifierade riktlinjerna är även det främsta kunskapsbidraget i detta arbete 

som ett resultat av den forskning vi bedrivit. 

 

Vi ser att våra resultat kan vara av stor nytta då man eftersöker en större förståelse för hur 

gamification kan användas inom denna kontext, nämligen hur implementation av olika 

spelmekanismer i kombination med teorier från säljkontroll och kompensationsplaner kan öka 

motivation, kunskap och graden av engagemang hos användare, vilket syftar till att generera 

förbättrade prestationer och resultat som följd. Denna förståelse kan ligga till grund för framtida 

forskning där ett naturligt steg blir att testa dessa riktlinjer i praktiken för att undersöka om de 

faktiskt bidrar till förväntade resultat. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att detta arbete utfördes delvis på uppdrag av Sponsra vilket ger 

arbetet såväl praktisk som akademisk relevans. 
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6.2 Diskussion 
 

Vi hoppas att denna uppsats och de riktlinjer vi tagit fram kan vara till nytta ur flera olika 

perspektiv. Med vårt arbete ville vi dels bidra till en större kunskap om gamification, och hur det 

kan utnyttjas inom nya verksamheter och system, då dess potential ännu är långt ifrån uppfylld. 

Utöver detta ville vi genom en noggrann redogörelse av hur riktlinjerna uppstod även inspirera till 

försök att ta reda på hur gamifications principer kan appliceras på andra ännu oprövade områden. 

 

Resultatet av vår teoretiska och empiriska forskning speglade i stort de förväntningar vi hade vid 

inledningen av arbetet. Att de två områdena skulle passa väl ihop hade vi reflekterat över redan 

vid den inledande kontakten med Sponsra, men allt eftersom informationsinsamlingen fortskred 

förstärktes denna uppfattning. Respondenternas mindre positiva inställning till priser och 

belöningar var heller inte oväntad, det är dock viktigt att påpeka hur dessa betyg endast baseras på 

deras uppfattning av motivationsfaktorerna och inte deras faktiska reaktion.  

 

Vi anser att resultatet hade varit mer trovärdigt om även föreningar anslutna till Sponsra hade 

deltagit i undersökningen. Tyvärr fick vi endast in totalt ett svar på dessa två enkäter vilket var 

orsaken till att de uteslöts från emipiridelen. En möjlig anledning till det svala intresset kan vara 

att dessa föreningar inte insåg vad de faktiskt kunde tjäna på att delta i undersökningen samt att 

vår roll som forskare i relation till Sponsra kan ha uppfattats som något oklar. För att skapa ett 

större intresse och öka antalet respondenter hade vi behövt skicka ut enkäterna tidigare, alternativt 

ta en mer personlig kontakt direkt med de ansvariga i föreningarna. 

 

Det är värt att påpeka att en likert-skala för självbedömning kan kritiseras som metod, då man inte 

helt kan lita på respondenternas förståelse för frågorna samt att svaren är helt sanningsenliga. Detta 

kan ha påverkat resultaten. Vi anser dock att denna metod var bäst lämpad för att besvara just dessa 

frågor och på bästa sätt uppfyllde våra behov med undersökningen. 

 

Vi anser att vårt kunskapsbidrag är trovärdigt och uppvisar god giltighet då det baseras på en stor 

teoretisk genomgång och analys av studier och etablerade ramverk från flera olika områden, 

samtidigt som de funnit stöd i vår empiriska undersökning. Enkäterna som skickades ut var 

designade med Oates (2006, s 227) validitetskriterier i åtanke, där störst fokus låg vid frågornas 

innehållsvaliditet, då utformning och förmåga att täcka området på ett välbalanserat sätt var viktigt. 

Den största svagheten i arbetets giltighet är det faktum att empirin kan anses tunn. Särskilt 

mängden enkätsvar var relativt liten, men berodde främst på en mycket lägre svarsfrekvens hos 

enkätmottagarna än förväntat. 
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6.3 Framtida forskning 
 

I detta arbete tar vi fram ett antal riktlinjer som endast baseras på teoretiska och empiriska 

slutsatser. Undersökningen är därför begränsad såtillvida att ingen faktiskt implementation har 

kunnat studeras och analyseras. I framtida forskning bör således dessa testas i praktiken för att 

med säkerhet kunna utläsa hur väl de fungerar. 

Vi ser även att ett behov kan finnas för att komplettera den empiriska grunden som i detta arbete 

har fungerat som ett komplement till det mer utförliga teoriavsnittet. Vi anser att vår insamlade 

empiri uppfyller de krav som kan ställas på ett arbete av denna dignitet, men inser att en mer 

omfattande empirisk undersökning skulle ge en starkare statistisk grund och ökad trovärdighet. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkät 
 

● Ålder 

● Kön 

● Vilken förening och lag tillhör du? 

● Roll i föreningen? 

● Drar du och ditt lag in pengar till lagkassan genom någon typ av försäljning? 

● Hur drar du och ditt lag in pengar till lagkassan? 

● Vilka produkter säljer ni? 

● Hur går försäljningen till? 

● Vilka är de primära köparna? 

● Fungerar försäljningen smidigt i dagsläget? 

● Vad upplever du som det största problemet med den försäljning ni bedriver? 

● Tror du att er föreningen skulle kunna dra nytta av webbhandel? 

● Känner du till sponsra.se? 

● Låter sponsra.se som en bra idé? 

● Hur motiverad blir du att prestera av följande? (skala 1-5) 

○ Priser och belöningar 

○ Lagkänsla 

○ Tydliga målsättningar 

○ Uppmuntrande kommentarer 

○ Tävlingar, utmaningar och konkurrens 

● Hur märker du att du är bra på någonting? 

● Hur många timmar spenderar du framför datorn i genomsnitt varje dag? 

● Spelar du dator-, mobil- eller TV-spel på fritiden? 

● Föredrar du att göra vissa saker på mobilen framför datorn? 

● Använder du sociala medier som Facebook eller Instagram? 

● Hur viktigt är följande (med sociala medier)?  

○ Att se dina vänners aktivitet 

○ Att dina vänner ser vad du gör 

○ Att inte hamna utanför eller missa event 

● Vore det okej att kontaktas för eventuella följdfrågor? 
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Bilaga 2: Intervju 
 

● Hur fungerar Sponsra.se idag? 

○ Vilka föreningar är anslutna? 

○ Hur ser det ut för anslutna föreningar?  

○ Vilken information kommer de åt? 

○ Kan även spelare komma åt denna information? 

● Hur jobbar föreningarna?  

○ Exempelvis säljare?  

○ Är allt de gör att sprida länken? 

○ Kan de (i dagsläget) göra något mer?   

● Vad har du för framtidsplaner (vision) för sponsra?  

○ Expansion? 

○ Ny funktionalitet/sortiment? 

● Vilka ser du som de största problemen med tjänsten just nu?  

○ Vad behöver ni hjälp med? 

● Hur ska applikationen fungera? 

○ Vilka funktioner ska finnas? 

● Hur får ni föreningsmedlemmarna att aktivt sälja via sponsra? 

○ Är det ert ansvar eller föreningarnas? 


