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Sammanfattning 

 

Målet med denna uppsats har varit att undersöka för- och nackdelar med 

gamification (sv. spelifiering). Begreppet innebär att man använder spelelement 

i icke-spelsammanhang, oftast med avsikt att höja motivation och engagemang. 

En undersökning som bestod av att låta två skilda grupper med försökspersoner 

testa en spelifierad och en ickespelifierad version av en applikation utfördes. 

Information samlades in genom att analysera databasen samt genom att låta 

testpersonerna svara på en enkät. Undersökningen visade att testgruppen med 

den spelifierade versionen var mer positivt inställd till applikationen och mer 

aktiv under försöksperioden. 

Nyckelord: gamification, spelifiering, pointification, användarupplevelse 
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1 Inledning 
 

 

Gamification, eller som det heter på svenska; spelifiering, är användningen av 

speldesign-element i ett icke-spelsammanhang (Deterding, 2011) och 

förknippas främst med datorprogram och andra applikationer. Syftet är att höja 

deltagande och engagemang. Element och principer som det ofta rör sig om är:  

 

● Listor, t.ex. highscore-listor där den som har högst rang inom något 

visas högst på listan.  

● Poäng, som ofta kan samlas på många olika sätt, t.ex. att utföra en 

uppgift, mer poäng desto bättre/snabbare den utförs.  

● Pokaler, som kan visas upp för andra spelare som bevis att man t.ex. 

utfört en speciell utmaning.  

● Avatarer där användare får skapa en virtuell version av sig själva eller 

kanske någon helt påhittad.  

● Erfarenhetsnivåer visar hur högt man har klättrat både för att visa andra 

och som ett verktyg för utvecklarna att leda spelaren in på rätt uppgifter 

lämpliga för den nivå spelaren befinner sig på och kan införskaffas 

genom t.ex. poäng eller antal utförda uppgifter.  

● Olika typer av utmaningar/tävlingar för att stimulera spelaren så den 

inte tröttnar på applikationen. 

 

(Gamified UK, 2015) 

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Spelfiering har under senare år omnämnts och använts allt oftare (Deterding 

m.fl., 2011), men frågan är om det verkligen är givande för kunder och företag, 

eller om det bara är en onödig trend. Författarna ställer sig frågan om 

spelifiering skapar incitament för användaren att utföra fler uppgifter samt om 

det ökar viljan att bidra med innehåll eller information. Författarna undrar även 

om spelifiering generellt förhöjer användarupplevelse, och får användare att 

vilja använda en applikation regelbundet. Det centrala i dessa frågor är hur 

spelifiering kan påverka användares upplevelser av och åsikter om en 

applikation.  

 

Uppsatsens generella forskningsfråga:  

 

Hur påverkar spelifiering användarupplevelse? 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utforska för- och nackdelar med spelifiering. 

Uppsatsen ska även utreda själva begreppet, samt undersöka effekterna av att följa 

befintliga riktlinjer. 

 

1.3 Kunskapsbidrag 

 
Under förarbetet och litteratursökningen till denna uppsats fann författarna att 

mycket fanns skrivet om ämnet, och många undersökningar om spelifierings 

för- och nackdelar redan var gjorda. Materialet var dock ofta helt utan de 

praktiska delarna av applikationens beskaffenhet, och det var svårt att hitta 

konkreta exempel på tekniker för spelifiering som använts och hur de 

implementerats. Uppsatsen ämnar bidra med konkreta resultat och lärdomar av 

en experimentbaserad undersökning, där effekten av vissa spelelement 

granskas. 

 

1.4 Kunskapskaraktärisering 

 

De typer av kunskap som förmedlas är kategoriell kunskap, förklaringskunskap 

och vägledande kunskap. Kategoriell kunskap kännetecknas av försök att 

beskriva något, i det här fallet; vad är spelifiering? Förklaringskunskap innebär 

att man försöker tydliggöra samband. Författarna vill alltså försöka utreda och 

förklara vad olika val inom applikationsutveckling med spelifiering kan leda 

till. Vägledande kunskap handlar om att skapa råd eller riktlinjer. Författarna 

vill uppnå detta genom att utvärdera och förmedla befintliga rekommendationer 

för utveckling med spelifiering. 
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1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen fokuserar inte på programmeringen av testapplikationen och 

utvecklingen av den kommer inte att  beskrivas i detalj, eftersom syftet med 

arbetet inte är att behandla kod. Fokus ligger istället på de mekanismer och 

koncept som finns i en spelifierad applikation. När det kommer till riktlinjer 

finns det en uppsjö, men författarna har valt att framförallt följa 10 Best 

practice for Implementing Gamification av Kapp (2014), då han är en auktoritet 

inom området.  

 

Uppsatsen behandlar inte heller den typ av spelifiering som kan utföras i mer 

praktiska sammanhang, utanför applikationsutveckling. Sådan kan bestå av 

lekar, icke-digitala tävlingar och symboliska priser på t.ex. en arbetsplats, men 

är utanför uppsatsens område och syfte.  

 

Applikationen är främst spelifierad med spelelement som ingår i kategorin 

“pointification”. Det innebär att det är poäng, rankade listor och registrerad 

framgång som används som motivation för användande av applikationen. 
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2 Teori  

 

2.1 Vad är gamification? 

Spelifiering (eng. gamification) är ett koncept som de senaste åren varit ämne 

för diskussion. Många akademiker och näringslivsaktörer har skilda 

uppfattningar om konceptet. Grunden som de allra flesta är överens om är att 

det handlar om att använda spelmekanik för att förbättra något. (Deterding 

m.fl., 2011) 

Begreppet gamification dokumenterades för första gången år 2008 och blev ett 

mer utbrett fenomen i slutet av 2010. Det har alltid varit ett omdebatterat 

begrepp, bland annat inom spelbranschen och spelforskning, med reaktioner på 

överdrivna förenklingar och dåliga implementationer (Deterding m.fl., 2011). 

Trots att de flesta exempel på spelifiering återfinns i den digitala världen bör 

begreppet inte begränsas till detta. Spelifiering kan användas i många olika 

sammanhang. Till exempel kan även spel bli spelifierade. Det finns också 

spelelement som utanför ett spelsammanhang inte direkt kopplas enbart till 

spel, vilket försvårar begreppsdefinitionen ytterligare. Man bör också särskilja 

på lekfull (eng. playful) och spelinriktad (eng. gameful) design. En lekfull 

design har ett innehåll som karaktäriseras av improvisation och fria uttryck och 

en spelinriktad design kännetecknas oftast av ett uttalat regelsystem, tävlingar 

eller en strävan bland aktörerna, med påtagliga  mål. (Deterding m.fl., 2011) 

I en artikel av Huotari och Hamari (2011) finns ett tidigare försök till 

definition. De menar att spelifiering inom tjänstesammanhang fungerar som 

paketering av en kärnprocess/tjänst som förhöjer upplevelsen av tjänsten med 

hjälp av ett regelbaserat system som tillhandahåller återkoppling och 

interaktionsmekanismer (Huotari & Hamari, 2011). Syftet med detta är att 

förenkla för och stödja användarna. Denna definition kritiseras för att 

regelbaserade system inte nödvändigtvis är en form av spelelement. 

Definitionen tar heller inte med den sociala aspekten av spel, och den 

exkluderar alla system där bara en liten del av kärnan är baserat på 

spelmekanik, t.ex. tävlan eller framsteg (Deterding m.fl., 2011). 

Följande definition föreslås av Deterding m.fl. (2011):  

 

“Gamification is the use of game design elements in non-game 

contexts.”, eller på svenska: “Spelifiering är användningen av 

speldesign-element i ett icke-spelsammanhang.” 

 

Då ovanstående definition är bred, välunderbyggd och koncis är det den som 

används i uppsatsen. 
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Robertson (2010) menar att det som ofta upplevs idag inom spelifierade 

applikationer i själva verket inte är spelifiering, utan främst pointification. 

Poängsystem är kraftfulla verktyg för att motivera och förmedla framsteg, men 

utgör inte på egen hand ett spel. Ett problem med applikationer, som enbart har 

implementerat ett poängsystem, är att det sällan registreras motgångar. Ett 

poängsystem som enbart klättrar uppåt gör att poängen förlorar en stor del av 

sitt värde. Poäng ska vara välförtjänta och ge en "må bra-känsla", medan 

motgångar ska kännas jobbiga och få personen att tänka om hen verkligen tog 

rätt väg för att uppnå sitt mål. Spel och poäng är bra, men spel är inte lika med 

poäng (Robertson, 2010). Författarna har valt att utgå från den mer allmänt 

delade åsikten att poäng är en del av spelifiering, men ser Robertsons kritik 

som en värdefull synpunkt. 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Överlag visar forskning om spelifiering på positiva effekter. Dock varierar 

resultaten mycket beroende på i vilket kontext det används. Liknande 

implementationer i olika miljöer behöver inte nödvändigtvis leda till samma 

resultat på den medverkande. Många olika variabler spelar in på varför 

resultaten varierar mellan olika demografiska grupper, såsom ålder och hur väl 

personen känner igen de olika spelelementen (Seaborn, 2015). Något som inte 

visar sig ha så stor betydelse är kön - lika stort antal kvinnor som män, om inte 

fler, reagerade positivt på spelifiering  (Morneau, 2012). 

Vissa studier inom det spelifierade lärandet visar att applikationer som är 

uppbyggda med spelifering ökar motivation, samt resultat, för praktiska 

uppgifter, medan skriftliga och mer konceptuella uppgifter får lägre resultat av 

studenter som använt sig av spelifierade applikationer (Domínguez, 2013). 

Även de-Marcos (2014) studier, som jämför spelifierat lärande, traditionellt e-

lärande och lärande genom sociala medier, tyder på att spelifiering ger något 

lägre teoretisk kunskap än de andra lärande metoderna. De-Marco föreslår i 

studien att den spelifierade lärande miljön väcker tävlingsinstinkter, som 

motiverar spelarna till att snabbt komma vidare innan de riktigt lärt sig allt det 

nödvändiga inför nästa nivå. de-Marcos sociala medier-grupp visade på högst 

delaktighet, vilket skulle kunna kopplas till att de sociala spelmekanikerna 

uppmuntrar samarbete och deltagande mellan spelarna (de-Marco, 2014). 

 

2.3 Hur arbetar man med spelifiering?  

Spelifiering används inom icke-underhållnings syfte för att förhöja t.ex. 

motivation, produktivitet eller delaktighet. Spelifiering tar inspiration ifrån 

spel, främst de bakomliggande mekanismerna. Genom detta blir spelifierade 

system spellika, men ändå inte ett spel. Spelifiering kan ses som en 

underliggande kategori av playification (sv. lekifiering). Playification är dock 

ett sätt att skapa underhållning, till skillnad från spelifieringens målorienterade 

struktur. (Seaborn, 2015) 
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Kapp (2014) listar tio metoder som kan användas i skapandet av spelifierade 

lösningar: 

1. Börja med att identifiera vad som gör det till en lyckad applikation, 

Exempelvis 100 % delaktighet, resultat på ett prov eller något annat 

som är viktigt. Om inte målet är definierat är det svårt att veta när 

kraven på implementationer är uppfyllda. Detta bör finnas sparat genom 

hela processen, för att sedan kunna gemensamt komma överens om 

genomförandet var lyckat. 

2. Fundera över alternativ. Är spelifiering rätt för just detta projekt? Även 

om svaret är ja, är det till stor hjälp i processen att ha funderat över 

varför just spelifiering är rätt för projektet. 

3. Se till att applikationen är bunden till spelarna eller företaget, så att 

applikationen inte skapas enbart för att stödja innehåll som är 

meningslöst för en individ eller ett företag.  

4. Skapa en historia eller sätt allt inom kontext, förklara för spelare varför 

de blir belönade och varför de gör något. Spelifiering fungerar som bäst 

om det hamnar väl inom kontext. 

5. Använd vetenskap i utbildningsvalen. Utmana spelaren att komma ihåg 

vad hen läst, istället för att tvinga hen läsa det igen. Genom att skapa ett 

quiz eller kursinnehåll där spelaren får plocka fram sina kunskaper ur 

minnet under en längre tid har visat att kunskap fastnar bättre. 

6. Gör poängsystemet simpelt, undvik svåra algoritmer eller formler. 

Spelaren bör kunna länka sina aktiviteter direkt till poäng för att veta 

vad de ska göra för att få bra resultat. Försök planera ett steg framåt och 

förutse problem. 

7. Håll spelreglerna enkla vid utveckling av spelifiering. Ge spelaren en 

manual eller handledning under spelets gång för att undvika att spelaren 

fastnar och tappar intresset. 

8. Vid användande av topp-listor, håll dem små, någon som precis börjat 

vill kanske inte direkt sättas mot världens bästa. Ett alternativ är att låta 

spelaren själv välja mot vilka den tävlar mot, t.ex. hens vänner. 

9. Använd erfarenhetspoäng för att guida spelaren i linjär riktning. Skriv 

till exempel hur mycket erfarenhetspoäng som krävs för att börja nästa 

uppgift. Pokaler kan användas för att rikta spelare i en icke-linjär väg, 

låt gärna spelaren få chans att visa upp sina pokaler för andra. 

10. Testa applikationen väl innan den lanseras - människan är kreativ och 

kommer hitta brister, fusk och genvägar som man inte tänkt på under 

utvecklingsfasen. 

 

Det finns ett stort intresse för ämnet spelifiering i praktiken, men det är en 

ganska begränsad spelplan. Det finns massvis av olika spelifierade system, 

dock är det färre som har visat på tydliga positiva resultat. Inom utbildning 

finns det störst mängd exempel på spelifiering. Några av de mindre 

kategorierna är träning och hälsa, communities och crowdsourcing. Liknande 

resultat finns angående de spelelement som används. Det finns massvis av 

system som implementerar en stor mängd varierande spelelement, men det  

som främst används med goda resultat är pointification, alltså användandet av 
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poäng, märken och poängtavlor. (Seaborn, 2015) 

 

2.4 Spelelement - Vad är det och hur gör man? 

 

För att motivera spelare inom en spelifierad applikation är det viktigt att rikta in 

sig på det som motiverar spelare inom vanliga spel. Spel är motiverande p.g.a. 

deras inverkan på spelarens kognitiva-, emotionella- och sociala funktion och 

kan därför användas inom spelifiering. Inom det kognitiva området bör 

applikationen innehålla ett ramverk samt uppgifter för spelaren att utföra i en 

iterativ process. Denna cykel innefattar mindre uppgifter i lagom 

svårighetsgrad, för att genom “Trial and Error” (upprepande försök och 

misslyckande) nå en lämplig kunskapsbas för att veta vad de ska göra näst och 

hur man utför det. (Dominguez, 2013) 

 

Den emotionella delen kretsar främst runt trial and error-processen. När 

spelaren klarar en uppgift belönas hen med t.ex. en medalj, poäng eller 

erfarenhetspoäng. Detta skapar en positiv känsla av framgång. Om spelaren 

fortfarande inte klarar av uppgiften, får förlusten inte kännas för tung, eftersom 

motivationen till ytterligare försök kan försvinna. Med detta i åtanke är det 

otroligt viktigt att finna rätt balans avseende svårighetsgrad. Den sociala 

aspekten syftar till att medspelare ska kunna hjälpa varandra och kämpa mot ett 

gemensamt mål eller tävla mot andra spelare som utför samma uppgifter. Detta 

är viktigt för att öka spelarnas motivation till att bli bättre och försöka igen 

(Dominguez, 2013).  

Gamified UK (2015) nämner några olika spelmekaniker och spelelement; 

● On-Boarding/Tutorials; är en mekanik som hjälper spelaren att komma 

igång med systemet eller få hjälp på vägen. Det ska finnas en förklaring 

över vad som ska utföras för att bli belönad, eller hjälp i ett svårt steg. 

● Loss Aversion; är ett sätt för att motivera spelare till att återkomma, då 

det finns en risk att förlora något, t.ex. status, framsteg eller poäng. Ett 

effektivt verktyg i samarbete med nästa steg - progress.  

● Progress/Feedback; ett sätt att skapa intresse, nya saker att göra, nya 

belöningar att få och spelare vill även ha något sätt att se sina framsteg 

på för att kunna mäta framsteg gentemot andra eller sig själv. 

● Narrative/Story; ett sätt för personerna bakom applikationen att 

förmedla det de vill säga, kanske ett bakomliggande motiv eller 

sensmoral, alternativt berätta en påhittad historia för att öka spelarens 

motivation att ge sig in i applikationen. Spelare bör även låtas påverka 

berättandet genom sina framsteg eller sociala interaktioner. 

● Curiosity/Mystery Box; låt spelarna vara nyfikna, att ibland inte veta 

fullt ut vad som kommer att ske kan vara ett kraftigt verktyg för att 

behålla spelare inom ett system. Det kan t.ex. vara en överraskning vid 

ett oväntat ställe samt/eller en belöning för att spelaren utforskade en 

icke-obligatorisk del utav applikationen.  
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● Time Pressure; när spelaren utför en uppgift går detta på tid, detta leder 

ofta till att spelaren fokuserar bättre på problemet. Det kan leda till olika 

val av lösningsmetoder, vilket uppmuntras.  

● Random Rewards; belöna spelaren med en oväntad överraskning, starkt 

kopplad till curiosity/mystery. 

● Fixed Reward Schedule; belöna spelare vid definierade tillfällen t.ex. 

när hen testar en viss aktivitet eller klarar en uppgift. Här ska spelaren 

veta att hen kommer bli belönad i lämplig mån dömt utav uppgiften och 

resultatet av uppgiften. 

● Time Dependent Rewards; spelaren kan bara ta emot belöningen vid en 

begränsad tid, t.ex. vid hens födelsedag eller varje söndag kl. 12.00. 

● Guild/Teams; låt spelare själva definiera vilka de hör hemma med och 

vill samarbeta med. 

● Social Network; låt spelare kommunicera med varandra och se 

varandras framsteg. 

● Competition; låt spelare tävla mot varandra. Kan ske på många olika 

sätt och användas tillsammans med många andra spelelement t.ex. time 

pressure. 

● Exploration; vissa spelare vill gå igenom allt, se allt och testa allt i 

spelet - låt dem göra det. Då kan de kanske få en belöning där gränserna 

tar slut, för att de gick den där extra milen. Belöningen kommer 

troligtvis att motivera dem att göra samma sak när en uppdatering 

kommer ut. 

● Branching Choices; olika spelare kan vilja gå tillväga på olika sätt med 

en uppgift, ge flera olika alternativ där spelaren själv får välja. En enda 

väg till en belöning gör även att spelarnas resultat kommer bli mer lika 

varandra. 

● Creativity Tools; att låta spelare skapa innehåll och uttrycka sig själv 

kan skapa mycket positiva resultat för både spelaren, utvecklarna och 

kanske till och med hjälpa andra  

● Customization; låt spelaren få skapa och ändra en avatar eller teman. 

● Challenges; utmana spelaren för att behålla intresset för systemet. 

Återigen är balansen mellan utmanande och för enkelt mycket viktig för 

att detta element ska fungera effektivt. 

● Levels/Progression; låter spelaren se sina framsteg och visa spelaren 

vart hen ska leta efter nästa utmaning. När spelaren t.ex. uppnår level 

fyra kan hen starta en ny utmaning hen inte tidigare kunde komma åt. 

● Boss battle; ett tydligt avslut som verkligen ska utmana spelaren, för att 

sedan sätta starten för nästa kapitel. I t.ex. en serie av quiz kan det sista 

vara riktigt svårt. Spelaren ska då låtas använda sina tidigare 

införskaffade kunskaper på djupet. 

● Meaning/Purpose; vissa spelare vill förstå helheten i varför de gör en 

uppgift. Då kan en bra story hjälpa till för att enkelt skapa mening och 

förståelse i en uppgift, andra vill kunna känna sig som en del utav något 

större. 

● Care-Taking; att låta spelare få ta hand om andra kan vara väldigt 

tillfredställande för spelare. Skapa roller som administratörer, 

moderatorer etc. 
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● Collect and Trade; många spelare älskar att samla saker, vad än det är, 

och att kunna byta ut det mot andra användares saker. 



12 

3 Metod 

 
3.1 Forskningsparadigm 
 

Uppsatsarbetet bedrivs inom de interpretivistiska forskningsparadigmen. 

Interpretiva studier vill utforska huruvida olika faktorer är relaterade och 

beroende av varandra inom ett visst socialt sammanhang. (Oates, 2006) Målet 

är att skapa en förståelse för hur människor uppfattar fenomen genom folks 

åsikter och värderingar. Eftersom uppsatsen inte ämnar förkasta eller förhäva 

spelifiering, utan den ska se möjliga fördelar och potentiella negativa aspekter, 

så passar den väl in i den interpretiva paradigmen. 

 

 
3.2 Formulering av forskningsstrategi 
 

Strategin för uppsatsen var följande: 

 

● Att samla in och sammanställa tidigare skrivet material. 

● Designa och utveckla testapplikation. 

● Skriva intervju/testfrågor. 

● Genomföra tester med hjälp av två varianter av testapplikationen; en 

som utnyttjar spelelement, och en som inte gör det.  

● Utvärdera testerna med hjälp av observationer och formulär.  

● Sammanställa resultat. 

 

Själva testningen av applikationen klassas som en experimentell studie med 

observationer och mätningar. Typiska mätdata för denna typ av studie kan t.ex. 

vara användartimmar, slutföringstid på en uppgift samt tillhörande enkätsvar 

(Oates, 2006). Fördelen med att göra en undersökning på detta sätt är att det ges 

en möjlighet att utvärdera särskilda element inom spelifiering. Det förenklar 

även en jämförelse mellan vad användare har för tankar och åsikter om den 

spelifierade applikationen kontra den icke-spelifierade applikationen.  
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3.3 Datainsamlingsmetodik 

 

Datainsamlingen sker genom att låta två separata grupper med försökspersoner 

testa två varianter av en testapplikation. Sedan har alla testpersoner fått fylla i 

en online-enkät, som bestod av öppna frågor blandat med graderingsfrågor. 

Frågorna berörde hur de upplevt användandet av just den applikation de fått 

prova.  För de som använt den spelifierade applikationen bestod enkäten av en 

extra del angående den spelifierade delen, alltså poängsystemet. 
 

En kvantitativ datainsamling har skett under testets gång. Testarnas aktiviteter 

sparas i en databas för att sedan jämföras med enkätresultaten. 

 

Författarna har alltså valt att använda en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ datainsamlingsmetodik. 

 

3.4 Testgrupp 

 

Kontaktandet av möjliga testpersoner har skett främst via det sociala mediet 

Facebook, där författarna frågat vänner och bekanta om de kan tänka sig att 

delta i undersökningen. 25 personer anmälde sig frivilligt. Undersökningen 

ämnar inte undersöka upplevelser hos olika grupper av människor, så det har 

inte funnits några inklusions- eller exklusionskriterier. Alla anmälda blev därför 

antagna till undersökningen. 

 

Testgruppen bestod av personer som författarna personligen känner 

personligen. Gruppen delades i två, och en ansats till att ha jämn köns- och 

åldersfördelning  gjordes för att minimera risken för att dessa faktorer skulle ha 

en inverkan på resultaten.  

 

Resultaten av undersökningen betraktas främst som illustrativt, för att visa upp 

eventuella samband, snarare än representativt, då det är en liten grupp som inte 

kan ses som ett tvärsnitt av den totala populationen. 

 

Deltagarna är helt anonyma inför varandra och läsare av uppsatsen, och 

individuella resultat och svar hålls konfidentiella 
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3.5 Testapplikation 

 
Applikationen som används för testning i denna uppsats är en hemsida för 

recept och matlagning. I applikationen kan användaren söka recept, lägga till 

egna recept, gilla och kommentera andras recept, göra ett quiz, läsa artiklar och 

delta i ett matlagningsforum (se bilaga A).  

 

I den spelifierade versionen kan användarna samla poäng genom att göra 

quizet, lägga till recept, ställa en fråga i forumet, få positiv återkoppling på sina 

recept eller inlägg. Den ickespelifierade applikationen har samma 

underliggande poängsystem men dessa funktioner är gömda, både visuellt och 

funktionellt, för användarna och används enbart som mätdata för jämförelse av 

resultat. 

 

Under utvecklingen av applikationen tog författarna 10 Best practice for 

Implementing Gamification av Kapp (2014) i beaktning. Punkt 1 till 3, som 

handlar om att analysera om spelifiering är rätt för projektet, ignorerades. När   

en användare använder applikationen första gången förklaras syftet, och när en 

person som använder den spelifierade versionen loggar in möts hen av en 

förklaring av poängsystemet, vilket efterfrågas i punkt 4, och en översikt över 

hens nuvarande poäng och inlägg. I punkt 5, som handlar mer om lärande än 

deltagande, föreslår Kapp att man hellre ska låta användaren förlita sig på 

minnet än att kunna söka upp kunskap på nytt vid varje gång man gör ett test 

eller quiz. Detta är dock svårt för författarna att reglera, då vi inte vet i vilken 

ordning försökspersonerna tar del av innehållet i applikationen, och eftersom 

det är enkelt att söka upp svaren på internet. Punkt 6 och 7 handlar om att hålla 

spelreglerna och poängsystemet enkla, vilket har tagits hänsyn till, och det 

förklaras tidigt att man t.ex. får 2 poäng om man lägger upp ett recept, och 10 

poäng om någon gillar ens recept. Som det står i punkt 8 har topplistorna hållits 

korta, men ingen individuell tävlan mellan vänner har möjliggjorts. I 

applikationen har fokus legat på skapande av bra innehåll, och därför har enbart 

erfarenhetspoäng använts (punkt 9), men utan att en viss poäng behövs för att 

få tillgång till vissa delar eller uppgifter. I punkt 10 föreslår Kapp att man ska 

testa applikationen väl innan lansering, då folk är duktiga på att hitta genvägar 

eller buggar, men detta har inte kunnat tas hänsyn till på grund av den 

begränsade tiden som funnits till förfogande för utvecklingen. Detta 

kompenserade författarna för genom att uppmuntra användarna till att meddela 

om något fel uppstod, och genom att ha med en öppen fråga med fritextsvar 

gällande applikationens funktionalitet i enkäten. 
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I applikationen implementerades flera olika spelelement och koncept. Den 

välkomstvy som en inloggad användare får, där poängsystemet förklaras, kan 

klassas som s.k. On-boarding. I och med att det finns topplistor över mest 

gillade recept och foruminlägg uppmanas användaren att själv försöka hamna 

där, genom att skriva riktigt bra recept eller inlägg, vilket kan ses som en form 

av Progress/feedback. Tekniken som kallas Fixed reward Schedule används i 

och med att användaren alltid får poäng när hen t.ex. lägger upp ett recept. På 

så sätt är man alltid garanterad ett antal poäng om man deltar. Social network 

utnyttjas till viss del, då användarna kan diskutera saker via kommentarer, men 

de kunde dessvärre inte i applikationens slutgiltiga utvecklingsstadie se 

varandras poäng. Creativity Tools utgör en stor del av applikationens syfte, då 

tanken är att användarna ska skapa och dela med sig av recept. Detta element 

finns dock i både den spelifierade versionen och den ickespelifierade, så det 

bidrar inte till någon skillnad mellan versionerna i undersökningens resultat. 

 

Testpersonerna skulle vid två skilda tillfällen använda applikationen, med en 

dags mellanrum. Anledningen till detta var att alla som testade applikationen 

skulle få uppleva att andra deltagare svarar på deras inlägg eller recept, 

antingen genom att kommentera eller att gilla.  Under testets gång skulle även 

författarna ge alla användare en liten mängd feedback, tre gilla-markeringar 

och två kommentarer, för att garantera att alla deltagare upplever den aspekten 

av applikationen.  

 

 

3.6 Applikationens bakgrund 

 

Testapplikationens form och funktion har till stor del inspirerats av populära 

hemsidor/applikationer som nyttjar spelifiering, bland annat Stackoverflow 

(http://www.stackoverflow.com), som är ett forum för programmerare På 

Stackoverflow får användaren poäng för bra frågor och bra svar, vilket fungerar 

som motivation och statussymbol. En annan intressant aspekt av poängsystemet 

är att du måste ha visst mycket poäng för att utföra vissa saker, vilket delvis är 

motiverande, men fungerar även som ett kontrollsystem, där oseriösa 

användare inte ges utrymme. 

 

Facebook (http://www.facebook.com) är också en inspirationskälla, där 

användare kommenterar varandras inlägg och i allmänhet socialiserar. En 

aspekt av Facebooks system är att användare bara kan rösta upp (“gilla”) 

inlägg. Detta system gör det svårare att ge slentrianmässig negativ feedback, 

och har använts i testapplikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stackoverflow.com/
http://www.facebook.com/
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3.7 Enkätundersökning 

 

En enkätundersökning via internet har valts, då möjligheten att nå ut till många 

personer på ett kostnadseffektivt sett är mycket bra. (Oates, 2006) 

Enkätens syfte var att tillsammans med insamlad användardata från 

testapplikationen utgöra ett bra underlag för analys.  För att testpersonerna inte 

skulle stressa eller slarva med sina svar var enkäten kortfattad nog för att kunna 

besvaras på under fem minuter, och skriven med ett lättförståeligt språk. 

Frågornas syfte var att ge svar på hur försökspersonerna upplevde 

applikationens användbarhet och hur givande och underhållande de olika 

delarna av applikationen var.  

 

En större del av enkätens frågor bestod av påståenden där testarna får välja 

mellan “Håller ej med” till “Håller helt med”. Testarens medhåll representeras 

av en skala med värdena ett till fem. Under den numeriska skalan fanns även ett 

textfält där testarna uppmanades att motivera sitt svar i text; detta för att 

undvika definitionstvister, och längre fram stödja tolkningen av den insamlade 

användardatan. 

 

Den andra typen av frågor i enkäten var av den kvalitativa sorten, där en fråga 

ställs och testaren ger ett fritextsvar. Dessa frågor var formulerade mer allmänt 

än de tidigare nämnda, med anledning av att testarna kanske bidrar med åsikter 

som författarna inte tänkt på att fråga om i enkäten, och eventuella problem 

som kan ha uppstått. Då testet har skett i två grupper med två respektive 

testapplikationer har den grupp som testat den spelifierade applikationen fått ett 

antal extra frågor som speciellt behandlar poäng-elementen. 
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3.8 Metodik för dataanalys 

 

Insamlad data behandlas med en s.k. Mixed Method Analysis, vilket innebär att 

man blandar eller integrerar kvantitativ och kvalitativ data för att försöka se 

sammanhang och stödja validiteten av de olika datatyperna. Mixed Method 

Analysis är en relativt ny forskningsmetod som fick sitt genomslag vid mitten 

till sent 80-tal. (Creswell, 2013)  

 

Författarnas mål var att en så stor grupp försökspersoner som möjligt skulle 

utföra testet, för att senare kunna dra mer adekvata slutsatser av resultatet. En 

fördel med online-enkäter kontra intervjuer är att både kostnaden och 

tidsåtgången är betydligt mindre, och att man når en bredare samling 

människor. De personer som utesluts, då inte alla använder sig av datorer, är 

liten i dagens samhälle, men existerar fortfarande och kan vara värda att ha i 

åtanke. De flesta har svårare att läsa på en dator än vanligt papper, därför är det 

viktigt att tänka på att hålla stycken korta och koncist. (University of  

Edinburgh, 2015) 
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4 Resultat 

 
Vid testning var det 25 personer som använde testapplikationen, 18 som 

genomförde de angivna aktiviteterna korrekt och 19 som svarade på enkäten. 

Den respondent som inte genomförde testningen korrekt togs bort från 

enkätresultaten. Gruppens slutgiltiga storlek uppgick alltså till 18. Enkätsvaren 

var överlag positiva (se Diagram 1) och användardata enhetliga. Rent visuellt 

uppskattade de flesta i båda testgrupperna applikationens utseende och 

funktionalitet och inga större problem med navigation eller buggar som hindrat 

testpersonerna från att genomföra sina aktiviteter uppstod. 

 

Diagram 1: 

Stapeldiagram för totalt medelvärde på enkätsvar 

 

 
Diagrammet visar testgruppernas svar på de enkätfrågor där testpersonen 

ombads att fylla i hur mycket de håller med om ett positivt påstående om 

applikationen, på en skala mellan 1 och 5. Den spelifierade applikationen har 

fått ett något högre medelvärde än den ickespelifierade. 
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Receptdelen var den mest uppskattade delen av applikationen. Gällande detta 

fanns det inga större skillnader mellan de två olika testgrupperna. Quizet var 

den del av applikationen som testpersonerna tyckte minst om. Det var dock en 

ganska liten grupp som svarade att de tyckte illa om en viss del, och quizet fick 

tre utav totalt fyra negativa röster. Att användarna röstade ner quizet beror på 

tre olika saker; en person skrev att hen inte är en tävlingsmänniska, och en 

annan skrev att  hen blev irriterad över sina dåliga resultat. En tredje hade 

missförstått frågan och skrev att hen valde den för att hen inte hade provat den 

delen av applikationen. Angående möjligheten till interaktion med varandra 

genom kommentarer och likes var väl mottagen med små skillnader mellan 

grupperna. Den spelifierade gruppen var dock mer positivt inställd till det än 

den ickespelifierade gruppen. 

 

Frågan avseende huruvida quizet var en bra del av applikationen är lite tvetydig 

med mycket skilda åsikter. Vissa tyckte det var väldigt kul och gav bästa 

möjliga poäng medan andra inte gillade den. De flesta var neutralt inställda till 

quizet, men det syntes tydliga skillnader mellan grupperna där den spelifierade 

testgruppen gav överlag mycket mer positiv återkoppling. Alla testpersoner 

svarade att de kände sig motiverade till att ta del av applikationens innehåll, 

med en liten skillnad mellan grupperna, då den ickespelifierade testgruppen var 

något mer positivt inställd (se Diagram 2). 
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Diagram 2: 

Stapeldiagram som visar användarnas svar på frågan om hur motiverade 

de kände sig att ta del av applikationens innehåll

 
Diagrammen visar användarnas svar på frågan om hur motiverade de kände 

sig att delta av applikationens innehåll, d.v.s. läsa recept, artiklar, foruminlägg 

och kommentarer. Testpersonerna som provade den ickespelifierade 

applikationen har gett ett något högre medelvärde på sina svar. 

 

 

Det var stora skillnader mellan antal quizförsök i de två grupperna (se Diagram 

3). De som använt sig av den spelifierade versionen har provat quizet fler 

gånger än de som använt den icksspelifierade versionen. Även antalet personer 
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som gjorde quizet skiljer sig något. Fyra personer från den ickespelifierade 

gruppen slutförde quizet med ett försök per person och fem personer från den 

spelifierade gruppen med sammanlagt åtta försök. Den ickespelifierade 

gruppen fick dock ett något högre quizresultat medelvärde per person än i den 

spelifierade gruppen. 

 

Diagram 3: 

Stapeldiagram med antal quizförsök och quizresultat  

 

 
Diagrammet visar hur många quizförsök samt medelvärdet på quizresultaten 

per person testpersonerna fått uppdelat mellan den spelifierade- och 

ickespelifierade applikationen. De som använt den spelifierade applikationen 

har försökt fler gånger. 

 

 

Det fanns större skillnader mellan grupperna gällande hur mycket 

testpersonerna ville bidra med innehåll till applikationen. Den spelifierade 

testgruppen var mer positivt inställda till att lägga upp recept, kommentera och 

ställa frågor i forumet. Användardatan (se Diagram 4) och enkätsvaren (se 

Diagram 5) tyder på detta. Testpersonerna med den spelifierade versionen 

tillfrågades hur de tyckte poängsystemet motiverade dem i användandet av 

applikationen, och en majoritet var mycket positiva till poängsamlandet som 

erbjöds. Några få utav dessa hade utfört uppgifter enbart för att det gav poäng 

och det var då främst quizet som nämndes. 
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Diagram 4:  

Stapeldiagram med totalt antal kommentarer och likes 

Diagrammet visar totala mängden kommentarer och likes testpersonerna har 

gjort uppdelat mellan den spelifierade- och ickespelifierade applikationen, mer 

kommentarer och likes har skett på den spelifierade versionen. 
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Diagram 5: 

Linjediagram som visarsvar på frågan om hur motiverade användarna 

kände sig att bidra till applikationens innehåll 

 

 
Diagrammen visar hur motiverade testpersonerna kände sig att delta med 

innehåll på de två testapplikationerna (på en skala 1 till 5), d.v.s. lägga in egna 

recept, skriva på forumet, kommentera andras recept och foruminlägg samt 

göra likes. De testpersoner som haft den spelifierade versionen har känt sig 

mer motiverade att bidra med innehåll. 
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De två enkätfrågorna med fritextsvar gällande applikationens utseende och 

funktion genererade inga konkreta eller kunskapsbidragande svar och tas därför 

inte upp här. Personerna som utförde testet skrev främst att sidan var fin och 

fungerade bra, och det fanns inget genomgående tema i någon av de två 

gruppernas svar. 
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5 Analys 

 
Det faktum att ingen användare upplevde applikationen som svårhanterlig eller 

stötte på störande fel talar för att testets resultat kan utläsas utan att ta hänsyn 

till sådana faktorer, vilket underlättar analysen något. Medelvärdet för den 

allmänna uppskattningen av applikationen är 0,14 (3,5 %) poäng högre för den 

spelifierade versionen. I en så liten testgrupps som denna kan det dock betyda 

att en ensam person i den gruppen gav lite högre betyg än alla andra. 

 

Att receptfunktionen var den mest uppskattade delen av applikationen kan bero 

på att det är den som känns mest meningsfull, då den uppfyller applikationens 

huvudsakliga syfte. Nedröstningen av quizdelen tycks inte ha en enda orsak, 

och är inte specifik för varken den ena eller den andra testgruppen. 

 

Angående frågan om quizet var en bra del av applikationen var gruppen med 

den spelifierade versionen mer positiv än den andra. En person i den icke 

spelifierade gruppen skrev att syftet med quizet var oklart, och en annan att det 

inte tillförde särskilt mycket. Det verkar som att quizet upplevs som ett mer 

naturligt inslag i en miljö där syftet är att tjäna poäng. De personer som testade 

den spelifierade versionen hade dessutom sammanlagt fler quiz-försök än den 

andra gruppen, vilket stärker den analysen ytterligare. Det lägre medelresultatet 

i den spelifierade gruppen visar dock att bara för att intresset är högre blir inte 

resultaten bättre. Det höga medelvärdet för quizresultat i gruppen som använde 

den ickespelifierade versionen skulle kunna förklaras med att den innehöll en 

utstickare, alltså en person som skiljer sig mycket från resten av gruppen, som 

hade en poäng som var ca 50 % högre än de andra i gruppen. Denna person var 

antingen duktig på att laga mat, eller på att nyttja sökmotorer. 

 

Avseende frågan om användarna kände sig motiverade att ta del av 

applikationens innehåll är medelvärdet för den ickespelifierade gruppen något 

högre, vilket till stor del beror på ännu en utstickare. Om denna person bortses 

från, då hen kanske helt enkelt är ointresserad av matlagning, så försvinner 

skillnaden mellan gruppernas genomsnitt. 

 

Både enkäten och rådatat från testappliaktionen (mängden interaktioner) tyder 

på att gruppen med den spelifierade testapplikationen i högre utsträckning är 

villig att bidra med innehåll och att kommentera och gilla andras inlägg. 

Skillnaderna är ännu större om man väljer att räkna bort ovannämnda 

utstickare, som här har svarat att hen inte alls är intresserad. Det större 

engagemanget i den spelifierade gruppen visar alltså ett samband mellan 

spelifiering och ökat engagemang/motivation.  
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6 Slutsats och Diskussion 

 
Författarnas mål var att testa hur spelifiering påverkar användarupplevelse, och 

har genom den egenutvecklade applikationen och enkäten fått indikationer på 

vissa samband. För det första verkar det som att de användare som fick den 

spelifierade versionen var i allmänhet mer positiva till applikationen, de gjorde 

fler “likes” och kommentarer, och visade mer intresse för quizet. Detta kan 

innebära att spelifiering faktiskt påverkar användarna positivt, och gör dem mer 

intresserade av en applikation som använder spelifiering. Detta kan jämföras 

med Seaborns (2015) och Morneaus (2012) studier som också visar att 

praktiska moment får ett ökat intresse inom en spelifierad applikation. 

 

De största skillnaderna mellan grupperna syntes i quiz-delen. De användare 

som fick den spelifierade versionen gjorde fler försök och tyckte bättre om 

quizet. Detta kan vara till fördel vid utveckling av en applikation som har 

lärande som mål, där syftet är att få användarna ska söka kunskap och försöka 

få bättre resultat i någon form av test eller quiz. 

 

De befintliga ramverken och riktlinjerna som har fungerat som stöd för 

utvecklingen har bidragit till att uppnå de resultat och mönster som kunnat 

noteras, och får därför anses vara hjälpsamma. 

 

 

6.1 Kritik 

 

Då frågorna med fritextsvar inte gav några adekvata svar för studiens 

frågeställningar togs dessa inte med i resultat och analys. Möjligen hade man 

kunnat formulera dem på ett bättre sätt, för att få mer specifika svar.  

 

I testapplikationen finns det ett par element som skulle kunna kritiseras. 

“Like”-funktionen som har funnits med i båda versionerna av testapplikationen 

skulle också kunna vara en form av fristående poängsystem, och hör kanske 

därför inte hemma i den ickespelifierade versionen. Författarna valde dock att 

ha kvar det, då det kan anses vara främst en social interaktion, och att det värde 

som skapas inte nödvändigtvis ska tolkas som poäng. En annan brist i 

applikationen var att poängen var relativt privat. Det fanns inget sätt för 

användarna att se varandras poäng, vilket betyder de positiva eller negativa 

effekterna av direkt tävlan mellan användare kunde inte utläsas. Man kan även 

ifrågasätta huruvida applikationen uppfyller kraven för att kunna klassas som 

helt spelifierad. Roberts (2010) menar att spelifiering måste vara mer än bara 

poängräkning. Applikationen innehåller också bara ungefär en fjärdedel av de 

spelifieringskoncept som Gamified UK (2015) beskriver. Större skillnader och 

starkare reaktioner från testgrupperna hade möjligen kunnat uppnås om fler av 

koncepten varit implementerade. 
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Skapandet av testapplikationen har utgått ifrån Kapp (2014) 10 Best practice 

for Implementing Gamification. Det finns många olika strategier när man 

arbetar med spelifiering men arbetet är avgränsat mot Kapp då han är en 

framstående forskare inom ämnet, med flera publicerade handböcker, samt är 

en uppskattad konsult. Det är möjligt att den spelifierade applikationen hade 

blivit bättre om fler källor använts som grund för utvecklingen.  

 

En direkt negativ aspekt av spelifiering skulle kunna vara att man skjuter bort 

en grupp användare som inte alls är tävlingsinriktade, om det skulle vara så att 

spel- eller poängsystemet känns för påtvingat och försämrar upplevelsen för 

dem. Vissa av försökspersonerna angav detta som anledning till varför de inte 

tyckte om delar av applikationen. 

 

Urvalet av försökspersoner till undersökningen var, trots försök till att uppnå 

god spridning, relativt homogen. De flesta deltagarna var mellan 20 och 25 år 

gamla, och författarna veterligen ganska vana vid spelifierade applikationer. 

Detta skulle kunna innebära att de som testade den ickespelifierade 

applikationen förväntade sig att någon form av belöningssystem skulle finnas, 

och därför deltog mindre, och gav applikationen lägre betyg. Undersökningens 

resultat visar i så fall inte så mycket på de goda effekterna av spelifiering, utan 

snarare vad unga människor upplever som norm när det kommer till dylika 

applikationer. Behållningen är dock att även de äldre inom den spelifierade 

gruppen uppvisade ett mer engagerat deltagande. 

 

6.2 Avslutning 
 

Denna uppsats kan ej ses som en fullskaligt täckande studie för en större 

population då resursbegränsningar för både tid och pengar funnits. Testgruppen 

har varit relativt liten och utvecklingstiden av applikationen kort, men ändå 

producerat godtagbara resultat där vissa mönster kunnat iakttas. För fortsatta 

studier inom ämnet skulle en undersökning med en större testgrupp med större 

spridning åldersmässigt, samt en mer utförligt spelifierad applikation vara 

intressant för att fortsätta undersöka de samband som setts. Inom den aktuella 

testgruppen kan dock slutsatsen dras att spelifiering har skapat ökat 

engagemang, och en mer positiv upplevelse av testapplikationen. 

 

De befintliga riktlinjer som använts för skapandet av testapplikationen har varit 

till stor hjälp, och har bidragit till att uppnå god spelifiering. Nackdelen med 

spelifiering tycks vara att vissa grupper kan bli avskräckta av det; de som har 

svårt med uppgifterna i en applikation kan uppleva att motgångarna blir för 

stora och viljan att försöka igen kan försvinna. Användare som inte tycker om 

att tävla kan också bli negativt inställda till spelifierade applikationer.  Fördelen 

med spelifiering är att det kan förhöja användarupplevelse. En spelifierad 

applikation uppfattas generellt som roligare, och får användare att känna sig 

mer engagerade och delaktiga. 
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Bilaga A: Beskrivning av 

testapplikationen 

 
I detta dokument beskrivs inte utvecklingen av hemsidan/applikationen, utan 

bara de olika elementen som finns på den spelifierade versionen, och den icke-

spelifierade. Bara de delar som är mest relevanta för undersökningen beskrivs. 

Applikationen är en hemsida och ett community för recept och matlagning. 

Valet av område motiverades av att matlagning är något som rör alla, och att 

det därför torde vara enkelt för användare att bidra med recept och frågor. 

 

 

Startsida 

 

 
 

På startsidan signaleras hemsidans tema med hjälp av bilder, och en 

välkomsttext. Man får även korta förklaringar av recept-, quiz-, och 

forumsidorna. 
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Användarsidan/kontosidan (Spelifierad) 

 

 
 

När man registrerar sig eller loggar in som användare av den spelifierade 

applikationen kommer man till den personliga kontosidan. Här får man en 

förklaring av poängsystemet, man kan se sin nuvarande poäng, quizresultat, 

översikt över recept och foruminlägg, samt aviseringar som man får om någon 

kommenterat eller gillat något man har lagt upp. 

 

Man får en mindre mängd poäng genom att skapa innehåll 

(recept/foruminlägg), och en större mängd poäng om någon gillar det man har 

skapat. 
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Användarsidan/kontosidan (ickespelifierad) 

 

 
 

När man registrerar sig eller loggar in som användare av den icke-spelifierade 

applikationen hamnar man på en liknande sida, men förklaring och uppvisning 

av poäng finns inte med. 
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Receptsidan (Spelifierad) 

 

 
 

På receptsidan kan man bläddra igenom alla recept, söka efter särskilda 

ingredienser eller rätter, klicka på ett recept för att läsa det, eller skapa ett nytt 

recept. Det finns även en topplista för de fem mest gillade recepten. 

 

Om man klickar på ett recept kan man läsa, kommentera och “gilla”/”likea” 

det. 
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Receptsidan (ickespelifierad) 

 

 
 

Den icke-spelifierade receptsidan har ingen topplista, men i övrigt ser den 

likadan ut. 
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Bilaga B: Enkät
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