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SAMMANFATTNING 

 

Tidigare studier har visat att majoriteten av anställda inom svenska organisationer har 

ett bristande i engagemang till sitt arbete, vilket kan bero på att feedback och belöning 

kommer alltför långt efter slutförandet av en uppgift. Forskning har även visat att yttre 

belöningar till följd av en prestation endast fungerar väl på kort sikt, men att det trots 

det finns företag som använder sig av yttre belöning för att motivera sina medarbetare. 

Ett exempel är säljorganisationer. Gamification är en relativt ny framväxande idé som 

innebär applicering av spelelement i icke spelliknande kontexter, för att skapa inre 

motivation och ett ökat engagemang hos människor. Syftet med studien är att 

analysera i vilket utsträckning direkt feedback och de karaktäristiska spelmekanikerna 

poäng, emblem, topplistor, levels, relationer, utmaningar, begränsningar och resa 

förekommer inom säljorganisationer, som inte uttalat använder sig av gamifierade 

system, för att skapa motiverade och engagerade medarbetare. Metoden bygger på en 

kvalitativ och abduktiv ansats, där empirin har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med sex chefer från olika säljorganisationer. Resultatet visar att flertalet av 

spelmekanikerna används inom samtliga säljorganisationer, och att det inte finns 

någon spelmekanik som inte förekommer inom någon av organisationerna. Vidare 

förekommer poäng, relationer, utmaningar och begränsningar inom samtliga sex 

organisationer och levels är den spelmekanik som förekommer minst. Vissa skillnader 

gällande spelmekanikernas användande uppenbarades, även om syftet med 

användandet för samtliga organisationer är att skapa motivation och öka engagemanget 

hos säljarna. Feedback förekommer frekvent inom samtliga organisationer. Däremot 

uppenbarades en viss problematik i samband med direkt feedback, då den tenderar att 

komma en tid efter att en uppgift har slutförts, bland annat på grund av geografisk 

utspridning.  

 

Nyckelord: Gamification, spelmekanik, motivation, feedback, engagemang, belöning, 

säljorganisationer.  

 

 

  



  
 

 

ABSTRACT 

 

Previous studies have shown that the majority of employees within Swedish 

organisations lack commitment to their work, which can be due to the fact that feedback 

and reward is received late after the completion of a task. Research has also proved that 

extrinsic rewards as a result of a performance only work well in the short term, but 

nevertheless there are companies that still use extrinsic rewards to motivate their 

employees. Sales organisations are one example of that. Gamification is a relatively 

new emerging idea that involves application of game elements in a non-game context to 

create intrinsic motivation and to increase engagement among the people. The purpose 

of this study is to analyse to which extent direct feedback and the characteristic game 

mechanics points, badges, leaderboards, levels, relationship, challenges, restrictions 

and journey occur within sales organisations that do not claim to use gamified systems 

in order to motivate and engage employees. The method used is based on a qualitative 

and abductive approach where empirical data were collected through semi-structured 

interviews with six managers from different sales organisations. The result show that 

the majority of the game mechanics is used in all sales organisations and that there is 

none of the game mechanics that do not occur in any of the organisations. Moreover, 

points, relations, challenges and restrictions occur in all six organisations and levels is 

the game mechanic that occur the least. Some differences in the using of the game 

mechanics were revealed, although the purpose of the use in all of the organisations is 

to motivate and increase the engagement of the sellers. Feedback occurs frequently in 

all organisations. However, certain problems occurred associated with direct feedback 

as it tends to be received a while after the task has been completed due to geographic 

diffusion, among other things.  

 

Keywords: Gamification, game mechanics, motivation, feedback, engagement, 

reward, sales organisations. 
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1. INLEDNING 
 

I följande kapitel introduceras ämnet gamification som ligger till grund för uppsatsen, 

följt av en kortfattad begreppsdefinition, praktiska exempel hämtade från verkligheten 

och vidare IT-utvecklingens inverkan på ämnets tillväxt. Avslutningsvis presenteras 

problemdiskussion, problemformulering, frågeställning samt syfte.

 

1.1 Framväxten av gamification 
Frågan som sedan långt tillbaka cirkulerar på arbetsmarknaden är hur människor ska 

lyckas bli engagerade i sitt dagliga arbete (Latham, 2012). Reeves och Read (2009) 

menar att människor vill känna känslan av ett tydligt syfte. De vill vara engagerade i 

ett meningsfullt arbete, där en förståelse för hur deras individuella arbete är kopplat till 

större sociala och organisatoriska ändamål. Författarna betonar vidare att de vill förstå 

hur och var de passar in. Även om liknande frågor har spelat en betydande roll under 

de senaste decennierna, kommer svaren i framtiden förmodligen förändras och lämna 

plats åt nya innovativa och mer nutidsanpassade förklaringar.  

“Two trends – one concerning the future of work and one concerning the 

current state of digital play – are converging to make game technology a 

valuable business platform and an inevitable presence in the future of work.” 

(Reeves & Read, 2009, s.6)  

En ny framväxande idé, som grundar sig på tanken att ta till vara på de fördelaktiga 

effekterna av flerspelarspel (eng. multiplayer-game) i utformandet av arbete kan 

generera mer engagerande och således även mer produktiva medarbetare (Reeves & 

Read, 2009), har lett fram till uppkomsten av gamification.  

 

Vissa skilda meningar råder angående när begreppet gamification för första gången 

introducerades. Deterding, Dixon, Khaled och Nacke (2011) menar att termen 

härstammar från den digitala mediebranschen och att användningen av begreppet för 

första gången dokumenterades år 2008, medan Werbach och Hunter (2012) påtalar att 

gamification i sin dåvarande mening inträffade för första gången fem år tidigare. 

Däremot kan gamifying spåras hela vägen tillbaka till år 1980 och professor Richard 

Bartle, som menar att ordet ursprungligen refererar till “turning something not a game 

into a game” (Werbach & Hunter, 2012, s. 25). Trots skilda meningar beträffande 
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introduceringen av begreppet, menar författarna att det inte var förrän under slutet av 

år 2010 som den nuvarande uppfattningen av gamification bredde ut sig, antogs och 

började användas på samma sätt som idag (Deterding et al., 2011; Werbach & Hunter, 

2012; Zichermann & Cunningham, 2011). Gamification som term är således ett relativt 

ungt fenomen. Definitionen av begreppet är omdiskuterad och har under en längre 

period inte varit helt fastställd, även om den idag allmänt accepterade (grundat på den 

mest tillämpade) definitionen är ”the use of game design elements in non-game 

contexts” (Deterding et al., 2011, s.9). Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy och 

Pitts (2015) poängterar att gamification handlar om att de lärdomar som härstammar 

från spelvärlden appliceras på icke-spelliknande situationer i syfte att ändra beteenden.  

 

Eftersom gamification är ett relativt nytt och outforskat område, råder det delade 

meningar kring vad gamification verkligen innebär och vad det exempelvis är som 

krävs för att ett system ska vara gamifierat. På grund av att området även är komplext 

krävs det att begreppet begränsas till de specifika delar som främst verkar 

karaktäriserande, för att på så sätt få en djupare förståelse för begreppets innebörd och 

funktion. Spelmekanik är en väsentlig del av gamifierade system som därför verkar 

kännetecknande och beskrivs vidare under teoridelen 3.2.1 Karaktäriserande 

spelmekaniker inom gamification. Marcusson (15 november 2016) understryker dock 

att förståelsen för att gamification är betydligt mer än spelmekanik inte bör 

förglömmas och att det krävs betydligt mer för att ett system ska vara gamifierat än en 

rad olika mekaniker i en icke-spelliknande kontext. Werbach och Hunter (2012) 

understryker vidare att det finns en mängd icke-spelliknande kontexter i en verksamhet 

där gamification kan fungera, men att tre sådana är mer framträdande än andra, 

närmare bestämt: internt, externt och i samband med beteendeförändring.  

1.1.1 Tre olika kontexter för gamification  

Enligt Werbach och Hunter (2012) kan företag genom gamification förbättra flera 

olika delar i en verksamhet, samtidigt som de poängterar att det inte kan användas på 

samma sätt gällande alla områden. Extern gamification syftar enligt författarna till att 

förbättra relationen mellan företaget och kunden, genom exempelvis olika nivåer för 

att uttrycka kundlojalitet. Vidare syftar beteendeförändring till att förändra människors 

vanor och beteenden för att på så sätt bidra till fördelaktiga samhälleliga resultat, 

exempelvis med hjälp av applikationen Nike + som bland annat syftar till att få 

människor att börja träna och på så sätt öka hälsonivån hos allmänheten.  
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Denna uppsats har vidare sin utgångspunkt i intern gamification som av Werbach och 

Hunter (2012) beskrivs som ett sätt att förbättra produktiviteten inom organisationen. 

Författarna nämner vidare två utmärkande egenskaper av den interna kontexten, där 

den första handlar om att människor som deltar i spelet redan ingår i ett nätverk, det 

vill säga företaget, och företaget vet sedan innan vilka dessa människor är, och de tar 

alla del av samma företagskultur. För det andra bör de motiverande faktorerna med 

gamification implementeras med utgångspunkt i företagets rådande styrning och 

belöningssystem. Intern gamification kan således vara ett verktyg för att motivera 

medarbetarna att utföra dagliga arbetsuppgifter. Dock menar författarna att det måste 

finnas något nytt som ökar motivationen, som exempelvis kunskapsutveckling och 

möjlighet till att avancera inom företaget. Enligt Werbach och Hunter (2012) är 

gamification således ett verktyg där spelmekaniker används för att skapa engagemang, 

motivation samt för att ändra beteende hos människor i kontexter där spel vanligtvis 

inte förekommer. Gamification kan därför exempelvis användas för att motivera 

medarbetare på en arbetsplats att nå uppsatta mål, studenter att förbättra och öka 

kvaliteten i sin inlärning eller för att förändra beteenden hos människor i vardagliga 

handlingar.  

1.1.2 Gamification i praktiken 

Ett exempel på användande av gamifierade system är enligt Gamification.co (2015) 

Pain Squad, vilket var ett verktyg där cancersjuka barn och tonåringar registrerade den 

smärta de upplevde. Jennifer Stinson, phD (Doctor of Philosophy) vid The Hospital for 

Sick Children i Toronto, ville hitta ett effektivt sätt att samla in information om 

patienters smärta, samtidigt som det skulle engagera barnen på ett underhållande sätt. 

Temat för Pain Squad var därför att barnen som poliser löste brott och mysterier 

genom att de registrerade information om upplevd smärta. Ju fler rapporter barnen 

registrerade desto fler brott och mysterier löste de, vilket i sin tur hjälpte den övriga 

polisstyrkan. De tidigare metoderna att följa upp patienternas smärta via 

pappersformulär resulterade i att 11 % registrerade sin smärta, medan Pain Squad 

ökade gensvaret till 90 %.  

 

Vidare redogör Werbach och Hunter (2012) för The Fun Theory, ett projekt utfört av 

Volkswagen med syfte att förändra människor beteende genom att göra något kul av 

en vardaglig händelse. Det gjordes med hjälp av en soptunna med ljudeffekter som 
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innebar ett visslande ljud när skräpet var på väg ner och ett avslutande ljud när skräpet 

nådde botten. Till utseendet och konstruktionen var denna soptunna identisk med de 

andra i området, men genom att montera en rörelsedetektor samt högtalare i soptunnan 

trodde människor att skräpet föll flera hundra meter ner. Människor blev roade av det 

och resultatet blev att nästan dubbelt så mycket skräp kastades i denna soptunna 

jämfört med andra soptunnor i området. Vidare nämner författarna projektet Piano 

Staircase, där en vanlig trappa på tunnelbanestationen på Odenplan i Sverige 

förvandlades till ett elektroniskt piano. Varje trappsteg utgjorde en ton när människor 

klev på det och resultatet blev att 66 % fler människor tog trappan istället för 

rulltrappan. 

1.2 Tillväxten av gamification i takt med IT-utvecklingen  
Med utgångspunkt i Robson et al. (2015) teori kring varför intresset för gamification 

har ökat under senare år, finns det tre nyckelfaktorer som ligger till grund för områdets 

samhällsrelevans. För det första har spelindustrin under de senaste 20 åren expanderat 

avsevärt och således även intresset för vad det är som gör exempelvis ett dataspel 

engagerande. Det har i sin tur lett fram till en mängd studier som grundar sig på teorier 

om incitament och motivation och vad det är som får spelare att vilja spela. Därav är 

det rimligt att anta att fördelarna med olika spelelement kommer sprida sig till andra 

icke-spelliknande arenor, som även de grundar sig på motiverade och engagerade 

deltagare. Vidare förklarar författarna att sociala medier har revolutionerat dagens 

samhälle och spelat en viktig roll för användandet av mobil- och webbaserad teknik. 

Potentialen är idag stor på grund av den rådande teknikutvecklingen när det kommer 

till individers och organisationers möjligheter att dela, skapa och diskutera olika 

erfarenheter. Dessutom är det idag betydligt lättare att skapa sig en övergripande bild 

av människors beteenden, åsikter och känslor, på grund av den mängd data som görs 

tillgänglig tack vare teknik. Därför att det är av intresse att studera potentialen av 

användandet av teknik, mer konkret spelelement, för att skapa motivation på ett sätt 

som tidigare inte var möjligt. Slutligen påtalar författarna att företag ständigt försöker 

hitta mer effektiva sätt att nå ut till, lära av och påverka beteenden hos anställda och 

kunder, vilket visar på att även forskningen inom området ständigt behöver uppdateras, 

förbättras och förnyas. Eftersom gamification är ett relativt nytt begrepp är all 

forskning inom området viktig för att en bredare förståelse successivt ska växa fram.  
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1.3 Problemdiskussion  
Arbetsmotivation i kombination med mänsklig tillfredsställelse har enligt Herzig, 

Ameling och Schill (2015) under lång tid varit ett forskningsområde inom arbets- och 

organisationspsykologi, där bland annat den övergripande lyckan hos anställda på 

arbetsplatsen har studerats. Författarna förklarar att ett flertal teorier och modeller har 

utvecklats av en rad olika forskare, som enas kring det faktum att det är omöjligt att 

hitta en belöning som tillfredsställer och engagerar alla. Vidare betonar författarna att 

det därför finns uppenbara svårigheter när det kommer till att motivera alla individer 

inom olika delar i en organisation, då motivation är något individuellt och synen på 

belöning likaså. Enligt Wayne (2009) har de anställdas engagemang blivit ett viktigt 

uttryck för organisationer eftersom det idag är vanligt med en lösare styrning, vilket 

vidare bidrar till att det krävs ett högre engagemang hos medarbetarna.  

“Leaders often say that their organization's greatest asset is its people - but in 

reality, this is only true when those employees are fully engaged in their jobs” 

(Gallup, 2013, s.19) 

Gallup (2013) genomförde mellan åren 2011-2012 en studie där anställdas 

engagemang på arbetsplatsen undersöktes. Totalt granskades organisationer i 142 

länder och resultatet visade att endast 13 % av de anställda inom dessa organisationer 

var engagerade1 i sitt arbete, medan 63 % inte var engagerade2 och 24 % var aktivt 

oengagerade3. Forskargruppen understryker att stora skillnader mellan länderna 

uppenbarades, och motsvarande siffror i Sverige visade att 16 % av de anställda var 

engagerade i sitt arbete, medan 73 % inte var engagerade och 12 % var aktivt 

oengagerade. Resultatet visar att 85 % av de anställda inom de svenska 

organisationerna som granskats inte är engagerade i sitt arbete, vilket vidare betyder att 

majoriteten av de anställda saknar helt, eller har en mycket liten, känsla av ansvar inför 

organisationen. Majoriteten av de anställda ser alltså på arbetet som ett nödvändigt ont, 

vilket kan vara förödande för organisationens fortlevnad.  

 

I samband med motivation och engagemang har vi identifierat att forskare frekvent 

pratar om vikten av feedback. Reeves och Read (2009) understryker exempelvis tre 
                                                
1 Har en känsla av att vara en del av organisationen när de får bidra till helheten. De drivs av nyskapande och vill 
föra organisationen framåt, samt känner en passion till sitt arbete. 
2 Lägger inte energi på att utför sina arbetsuppgifter med passion och engagemang, vilket leder till att de inte är helt 
närvarande i sitt arbete. 
3 Finner ingen glädje till sitt arbete och mycket tid ägnas åt att få ut sin missbelåtenhet. De värdesätter inte sina 
kollegors prestationer, utan ser istället ner på dessa. 



  
 

6 

fakta i samband med feedback och bekräftelse (eng. reinforcement) inom arbete och 

menar att det 1) förekommer allt för sällan och 2) är svårt att genomföra, men att det 3) 

är effektivt. Problematiken ligger således i de två första punkterna. Författarna menar 

att resultatet av prestationer ofta kommer relativt långt efter själva prestationen och 

förklarar vidare att det kan ta upp till månader eller år innan en god prestation 

resulterar i en belöning, vilket i sin tur leder till bristande engagemang och motivation. 

Feedback bör därför vara direkt och komma så nära prestationen som möjligt för att på 

så vis vara så effektiv som möjligt.  

 

Werbach och Hunter (2012) menar att belöningar som pengar och status endast 

fungerar fram till en viss punkt och anses därför av författarna var allt mer ineffektiva 

att använda sig av. Enligt Wayne (2009) kräver arbetet idag mer självgående 

medarbetare som visar ett större engagemang och initiativtagande, vilket betyder att 

belöningarna måste ske på ett annat sätt. Författaren förklarar att inre belöningar 

handlar om att få bekräftelse på det utförda arbetet, genom exempelvis en känsla av 

tillfredsställelse för att uppgiften utförts på rätt sätt. Gallup (2013) menar att det är av 

betydande vikt för organisationer att skapa en förståelse för personalens talanger, 

kunskaper och energier för att de vidare ska kunna tas till godo. Forskarna poängterar 

därför att fokus bör ligga på personalens styrkor då det har visat sig att personer som 

tillåts använda sig av dessa i det dagliga arbetet är sex gånger mer engagerade i 

samband med arbetet, jämfört med personer som inte tillåts göra det. Det krävs alltså 

mer än att placera rätt person på rätt plats. Organisationer måste således investera i 

personalens yttersta styrkor för att kunna optimera deras prestationer. Gallup (2013) 

menar vidare att det yttersta ansvaret för personalens engagemang ligger hos cheferna, 

vilket innebär att det är av betydande vikt att även organisationerna leder, stöttar och 

följer upp cheferna och deras arbete mot en aktiv roll i de anställdas engagemang. 

Cheferna bör således vara involverade i personalen och omvandla de organisatoriska 

målen till meningsfulla dagliga upplevelser, för att på så sätt skapa engagemang hos 

den övriga personalen. Forskarna belyser att det är möjligt att väva in de anställdas 

engagemang i det dagliga arbetet genom att diskutera prestationer och aktiviteter via 

exempelvis individuella eller gemensamma veckomöten.  

 

Pink (2010) hävdar att yttre belöningar som exempelvis pengar, endast fungerar väl på 

kort sikt då de inte bidrar till ett hållbart engagemang. Säljorganisationer är trots det ett 
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tydligt exempel på att vissa företag än idag främst använder sig av någon form av yttre 

belöning. Det styrks vidare i en artikel skriven av Laurelli (2010) där han förklarar att 

det är kombinationen mellan fast och rörlig lön som borde prioriteras av 

säljorganisationer, samtidigt som han understryker att fast lön är det vanligast 

förekommande. Vidare betonar Laurelli (2010) att problematiken med fast lön kan 

innebära att medarbetare inte känner engagemang för arbetsuppgifterna och därav inte 

anstränger sig mer än nödvändigt. Han menar att det ur företagets perspektiv kan 

innebära att de anställdas bristande engagemang och motivation leder till att de 

exempelvis inte aktivt söker nya kunder, vilket kan hämma företagets framgångar. 

Problematiken ligger alltså i att säljorganisationer idag främst verkar använda sig av 

yttre belöningar, trots att många forskare påstår att inre belöning är en större 

motivationsfaktor i ett långsiktigt perspektiv.   

1.3.1 Frågeställning och syfte 

Sammanfattningsvis har vi identifierat en viss problematik i samband med 

engagemang och motivation på arbetsplatser. Gallups (2013) studie visar att 85 % av 

anställda inom svenska organisationer inte är engagerade eller är aktivt oengagerade i 

sitt arbete. Yttre belöning har visat sig riskera att leda till demotiverad personal med ett 

lågt och kortsiktigt engagemang, trots det är säljorganisationer ett tydligt exempel på 

att särskilda företag idag främst använder sig av någon form av yttre belöning för att 

motivera medarbetarna. Vidare har direkt och frekvent feedback visat sig vara en 

betydande inre motivationsfaktor som leder till ett ökat engagemang, men som innebär 

en viss problematik då den tenderar att komma alltför sällan och långt efter en 

prestation. Gamifierade system syftar till att lösa den ovanstående problematiken då 

det bland annat innebär applicering av spelmekaniker som vidare ger direkt och 

frekvent feedback till användarna. Uppsatsens frågeställning är därför:  

- Hur kommer spelmekaniker och direkt feedback till uttryck inom 

säljorganisationer i syfte att öka motivationen och engagemanget hos säljarna? 

 

Syftet med studien är därför att analysera i vilken utsträckning inslag av spelmekanik 

och direkt feedback förekommer inom säljorganisationer. Det ska vidare leda till en 

djupare förståelse för om och hur organisationerna tillämpar särskilda element som är 

karaktäristiska för gamifierade system för att skapa motivation och engagemang hos 

säljarna.   
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2. METOD 

 
Följande kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av vår förförståelse, följt av en 

redogörelse för de metoder som använts i samband med undersökningsdesign och 

datainsamling. Till sist presenteras forskningsetiska övervägande och en avslutande 

kvalitetsdiskussion.    

 

2.1 Förförståelse   
Vi har under vår tid på Linnéuniversitet i Kalmar flera gånger kommit i kontakt med 

begreppen motivation och belöningssystem inom organisationer. Det som då har 

studerats har främst varit äldre teorier och synsätt framtagna av forskare som inte levde 

under det digitaliserade samhälle som existerar idag. Forskarna och författarna inom 

gamificationteorier har ett annat synsätt på hur motivation och engagemang skapas 

bäst hos människor, därav vårt intresse att fördjupa oss och göra en studie om ämnet. 

Vi hade innan studien inga förkunskaper inom gamification, vilket gjorde att vi kunde 

läsa in oss på ämnet med öppna ögon och utan någon större påverkan från tidigare 

kunskap. Däremot antar vi att våra tidigare erfarenheter från spelvärlden fördelaktigt 

har hjälpt oss att förstå innebörden av gamification och dess påverkan på användaren. 

En erfarenhet som vi sannolikt delar med flertalet läsare.  

2.2 Kvalitativ ansats   
Det finns olika utgångspunkter för valet av ansats i samband med forskning, som i 

grund och botten baseras på forskarens verklighetsuppfattning, teoretiska 

utgångspunkter, vilka frågor som ska besvaras, metod för datainsamling och analys, 

samt vilka resultat som eftersöks och för vem resultaten tas fram (Lantz, 2013). 

Forskare talar i det avseendet om kvantitativ respektive kvalitativ forskning (Bryman 

& Bell, 2015; Lantz, 2013; Reinecker & Stray Jørgensen, 2014). Eftersom denna 

uppsats frågeställning var av explorativt slag lämpade sig en kvalitativ ansats. När 

problemställningen är av ett utforskande slag förklarar Jacobsen (2002) att det ofta 

krävs en kvalitativ undersökningsmetod med en djupgående analys och nyanserade 

data, där det specifika sammanhanget är av betydande vikt. Författaren menar att 

tyngden således ligger på ett fåtal enheter som granskas genomgående, för att på så sätt 

synliggöra flera nyanser av ett och samma fenomen. Lantz (2013) utvecklar 

beskrivningen och menar att kvalitativ forskning ofta fokuseras till data i form av text, 
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bilder eller intervjuer. Författaren poängterar vidare att en kvalitativ analys är 

beskrivande, där syftet är att nyansera och differentiera det beskrivna fenomenet. 

Uppsatsen syfte öppnade således upp för en djupgående analys av ett fåtal 

organisationer, där tolkning av empirin utgjorde en betydande del och synliggjorde 

flera olika nyanser av samma fenomen. På grund av att studien inte grundades på ett 

stort omfång data och inte ämnade resultera i kvantifierbara siffror, uteslöts en 

kvantitativ ansats. Istället låg fokus på ord som verkade beskrivande och förklarande 

av det angivna fenomenet, som av Bryman och Bell (2015) anses vara den kvalitativa 

metodens huvudsakliga fokus.  

 

Reinecker och Stray Jørgensen (2014) och Bryman och Bell (2015) lyfter fram en viss 

problematik med en kvalitativ ansats och menar att metoden innebär särskilda 

svårigheter när det kommer till att generalisera utifrån en begränsad mängd empiri, 

som en kvalitativ studie ofta för med sig. Författarna påpekar dock att metoden 

möjliggör särskilda uttalanden om data som gäller för den specifika undersökningen. 

Bryman och Bell (2015) menar vidare att metoden ofta förknippas med subjektiva 

bedömningar. Författarna understryker att det i praktiken är omöjligt för forskaren att 

vara helt objektiv på grund av den relation som uppstår mellan intervjuaren och 

respondenten och att intervjuarens egna preferenser och synsätt speglar frågorna och 

således även tolkningarna av svaren. Det medför vidare att en kvalitativ studie även är 

svår att upprepa då den utmärks av en hög tolkningsgrad i kombination med 

begränsade riktlinjer att följa. För att lösa ovanstående problematik på lämpligt sätt har 

vi genomgående strävat efter att vara konkreta och tydliga i intervjusammanhang. Vi 

har vidare arbetat för att öka förståelsen för respondenternas svar på plats, genom att 

söka förtydliganden i svaren direkt och på så sätt undvika missförstånd mellan båda 

parterna. Det gjordes vidare för att vår tolkning av svaren skulle stämma så bra 

överens som möjligt med respondenternas ursprungliga svar.  

2.2.1 Abduktiv metod  

Relationen mellan teori och forskning beskrivs av Bryman och Bell (2015) bero på 

valet av ett deduktivt kontra induktivt tillvägagångssätt. Yin (2013) förklarar att 

skillnaden mellan den deduktiva och induktiva metoden ligger i hur forskaren växlar 

mellan data och begrepp och understryker vidare att den induktiva metoden 

karaktäriseras av att data leder fram till begrepp. Det står i enighet med vår studie då vi 

började med att läsa övergripande teori om gamification för att på så sätt kunna 
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identifiera relevanta nyckelbegrepp. En förståelse för gamification och dess innebörd 

och syfte växte således successivt fram, vilket vidare gjorde att ett relevant 

problemområde kunde identifieras: bristande motivation och engagemang på 

arbetsplatser. Efter vidare inläsning kunde det sedan kopplas till begreppen inre och 

yttre motivation, samt gamification vars huvudsakliga syfte är att skapa inre 

motivation hos användaren. Det deduktiva tillvägagångssättet beskrivs vidare av 

Jacobsen (2002) gå motsatt riktning, alltså från teori till empiri. Yin (2013) redogör för 

att den deduktiva metoden resulterar i att begreppen formuleras till relevanta 

kategorier som sedan leder fram till avgränsningar som ligger till grund för 

insamlandet av empirin. Den deduktiva metoden bidrog således till en fördjupning i 

teorier kring gamification och möjliggjorde för en bredare förståelse för fenomenet och 

identifikation av viktiga beståndsdelar. Gemensamma beståndsdelar uppenbarades i 

form av spelmekaniker, vilka sedan operationaliserades. På så sätt kunde vi pröva om 

dess innebörd förekommer i verkligheten inom säljorganisationer, trots att 

gamification inte uttalat används.  

 

Bryman och Bell (2015) förklarar att både den deduktiva och den induktiva metoden 

för med sig sina respektive svårigheter. Författarna menar att den deduktiva metoden 

möter kritik när det kommer till exempelvis valet av vilka teorier som ska testas och 

den induktiva metoden kritiseras på grund av det faktum att en begränsad mängd 

empirisk data inte möjliggör för teoribyggnad. På grund av de båda metodernas 

begränsningar har den abduktiva metoden vuxit fram som en kompletterande tredje 

metod och som en alternativ lösning på problematiken i samband med de båda andra 

metoderna. Av den anledningen och det faktum att vi växlade mellan teori och empiri 

har vi utgått från den abduktiva metoden. 

2.3 Primärdata  
Uppsatsens empiri består av primärdata, som av Jacobsen (2002) beskrivs som data 

som samlats in för första gången. Denna uppsats bygger på empiri hämtad från den 

primära informationskällan och inte på redan existerande data, vilket betyder att det 

insamlade materialet är anpassat till den specifika undersökningen. Empiri hämtad från 

andra än forskaren själv benämns som sekundärdata och har alltså inte använts i denna 

undersökning (Jacobsen, 2002). Författaren understryker vidare att data genererad 

genom intervjuer är ett exempel på primärdata. 
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2.4 Urval 
Yin (2013) betonar fyra olika urvalsprinciper som kan ligga till grund för 

undersökningar; avsiktliga urval, bekvämlighetsurval, snöbollsurval och slumpmässiga 

urval. Vi har i denna studie använt oss av en kombination mellan avsiktliga urval och 

bekvämlighetsurval, då de tillsammans gav oss en bra utgångspunkt för studiens 

fortsatta genomförande och kvalitet. På grund av studiens tidsbegränsning var ett 

bekvämlighetsurval till viss del en nödvändighet. Därför fokuserade vi på personer 

inom organisationer som på ett eller annat sätt skulle kunna delta i en intervju, vilket 

möjliggjordes på grund av olika kontaktnät. Vi är medvetna om de brister som 

bekvämlighetsurval kan leda till, vilka vi genomgående har arbetat för att undvika 

genom att ställa upp särskilda kriterier som ligger till grund för urvalet, oberoende av 

respondenternas geografiska position. Dessutom närvarade minst två av oss vid 

samtliga intervjuer, för att på så sätt undvika att en eventuell relation mellan 

intervjuaren och respondenten skulle påverka genomförandet. Vidare utgick vi från 

avsiktliga urval, som innebar att de organisationer som kunde tillföra relevanta data för 

studiens ändamål och som uppfyllde studiens urvalskriterier valdes.  

 

Vi har i denna studie vidare valt att avgränsa oss till sex säljorganisationer, på grund 

av studiens tidsbegränsning och omfattning. Antalet gav oss en bra utgångspunkt och 

ett tillräckligt mättat material för en djupare analys. Istället för att fokusera på ett 

flertal organisationer kunde vi genom att begränsa oss till en mindre mängd få en 

bättre förståelse för fenomenet inom de olika organisationerna, på grund av att mer tid 

kunde fokuseras till varje enskild organisation i samband med både intervjuer och 

analys av det empiriska materialet. Vi har vidare avgränsat oss till chefer inom 

säljorganisationer då de rimligtvis har en bred kunskap om området. På grund av att 

strukturen och arbetsuppgifterna kan skilja sig avsevärt mellan mindre och större 

organisationer prioriterades kriteriet att respondenterna skulle ha medarbetare under 

sig. Därav hade det ingen betydelse om respondenten var exempelvis mellanchef, 

Sverigechef eller VD. Vi tolkade det som att de alla har en god insikt i hur 

organisationerna arbetar med motivation och engagemang, och att de därför borde 

kunna bidra med relevant och väsentlig information. Hade syftet istället varit riktat till 

medarbetarnas uppfattningar om motivation och engagemang, det vill säga huruvida de 

faktiskt är motiverade eller inte, hade istället säljarna själva varit en relevant 

population för undersökningen. Vidare har endast respondenter som har arbetat som 
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försäljningschefer, inom respektive organisation, i minst ett år intervjuats. På så sätt 

ökade chanserna för att personerna skulle ha en god insikt i hur organisationerna ser på 

studiens fokusområden.4 

2.4.1 Säljorganisationer 

Nedan följer en kort presentation av de sex företag som uppfyllde de kriterier som låg 

till grund för undersökningen. 

 

JDE Coffee (Jacobs Douwe Egberts) är en säljorganisation som erbjuder kaffe och te 

till kunder i över 100 länder och tillhandahåller varumärken som exempelvis Gevalia, 

Tassimo och Mastro Lorenzo. Organisationen består av två separata divisioner, JDE-

Retail som riktar sig till återförsäljare, samt JDE-Professionals som riktar sig till 

restauranger, föreningar, sjukhus etcetera. Tommy Svensson har arbetat som 

försäljningschef inom JDE-Retail i ett och ett halvt år och ansvarar för en av 

organisationens två regioner i Sverige, vilka består av 11 säljare vardera. 

Grazette of Sweden är ett svenskt företag som erbjuder hårvårds- och 

stylingprodukter till frisörsalonger runt om i landet. Organisationen består av 11 

rikstäckande säljteam, indelade efter regionerna norr, mellan och söder. Tomas Eklöf 

har arbetat som försäljningschef på företaget i tre år med ansvar för samtliga tre 

regioner och dess 15 säljare. Tidigare var han själv säljare på företaget under 16 år. 

Fritidsfordon i Trelleborg AB är ett företag som bedriver försäljning, uthyrning samt 

förmedling av husbilar och husvagnar. Benny Eklund är organisationens huvudägare 

och ansvarar således för företagets samtliga säljare och har innehaft tjänsten som 

platschef och försäljningschef sedan 2011. Benny har dock många års erfarenhet av 

ledarskap och försäljning från tidigare yrken.  

Liljas bil är ett företag som bland annat hanterar försäljning, service och uthyrning av 

främst Volvo, Dacia, Renault och Isuzu. Företaget finns i sju svenska städer och 

Håkan Borg har arbetat som försäljningschef på Liljas bil i Kalmar Hansa City i 20 år. 

Anläggningen består av 27 medarbetare, varav nio arbetar som bilförsäljare. 

Appelskogs Bil AB är ett familjeföretag som är beläget i Linköping. Företaget sysslar 

med bland annat nybilsförsäljning av märket Peugeot samt service och har idag 30 

                                                
4 En av respondenterna hade dock slutat vid företaget då intervjun genomfördes. 
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medarbetare, varav fem arbetar med försäljning. Peter Appelskog är sedan år 2000 

ägare och VD, men har arbetat i företaget sedan år 1988.   

Forsbergs Fritidscenter är idag Nordens största husbil- och husvagnsförsäljare och 

har cirka 60 anställda på sex försäljningsställen runt om i Sverige. Fredrik Eljas är 

platschef på anläggning i Borlänge där han ansvarar för fem medarbetare, varav två 

säljare. Fredrik Eljas har arbetat i branschen sedan år 2008 och har haft sin nuvarande 

tjänst i två år. 

2.5 Spelmekanikernas operationella definitioner 
För att samla in data vid uppsatsskrivande krävs det enligt Patel och Davidsson (2011) 

oftast ett instrument där väsentlig information samlas in. Författarna poängterar vidare 

att de teoretiska begreppen måste översättas till mätbara och förståeliga definitioner för 

att instrumentet ska vara användbart som intervjuunderlag. Vi har valt att utgå från 

Kumar och Hergers (2013) teoretiska definitioner av poäng, emblem, topplistor, 

relationer, utmaningar, begränsningar och resor, eftersom vi efter 

litteraturgenomgången ansåg att författarnas redogörelse för spelmekanikerna var mest 

relevant för vår studie. Dock beskriver författarna spelmekanikens användande och 

innebörd relativt kortfattat, varför vi valde att komplettera med teorier från Kapp 

(2012) samt Werbach och Hunter (2012). Vidare nämner Kapp (2012) också 

spelmekaniken levels som författaren belyser som en viktig beståndsdel i gamification 

och som vi därför valde att addera till undersökningen. Därefter operationaliserades 

begreppens teoretiska definitioner för att bättre passa denna undersökning, samt för att 

göra de relativt abstrakta definitionerna mer konkreta och mätbara, det vill säga 

operativa. Jacobsen (2002) nämner att den operationella definitionen inte bör ligga för 

långt ifrån den teoretiska, vilket är något vi strävade efter genom att utgå från den 

teoretiska definitionen och endast göra nödvändiga justeringar och anpassningar för att 

underlätta genomförandet. Definitionerna bör alltså ligga i närhet av varandra, 

samtidigt som de ska kunna användas på lämpligt sätt för studiens syfte. Av den 

anledningen valde vi att efter det empiriska insamlandet eliminera Kumar och Hergers 

(2013) två spelmekaniker narrativ och känslor, på grund av att begreppens innebörder 

inte ansågs vara applicerbara på denna studie. De teoretiska och operationella 

definitionerna av begreppen utgjordes alltså av ett allt för långt avstånd, vilket bidrog 

till att spelmekanikerna uteslöts.  
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TABELL 1. Teoretiska och operationella definitioner av spelmekanikerna 

Spelmekanik Teoretisk definition 
(Kumar & Herger, 2013) 

Operationell definition 

Poäng Poäng för önskad prestation som ger direkt 
feedback. 

Mått på önskad prestation som ger 
direkt feedback. 

Emblem En virtuell belöning för insamlade poäng.  En synlig bekräftelse till följd av en 
önskad prestation. 

Topplistor Synliggör poäng och emblem som en social 
aspekt. 

Synliggörande av säljarnas 
prestationer i relation till varandra. 

Levels (Kapp, 
2012) 

Nivåer som för spelare från start till mål. Avancemang och individuella delmål 
inom organisationen. 

Relationer Samhörighet och samarbete mellan spelarna. Teamkänsla, interaktion och 
samarbete mellan medarbetarna. 

Utmaning  Utmaningar som syftar till meningsfulla 
prestationer. 

Värdeskapande utmaningar och 
gemensamma mål. 

Begränsningar  Spelets begränsningar bidrar till optimism 
inför brådskande handling, exempelvis 

deadlines. 

Regler och riktlinjer som uppmuntrar 
till optimistiskt handlande.  

Resa Nya spelares utvecklingsprocess från start 
genom kontinuerlig feedback. 

Rekrytering, upplärning och 
uppföljning av nya medarbetares 
utveckling genom kontinuerlig 

feedback. 
 

2.6 Semistrukturerade intervjuer 
Fördelen med intervjuundersökningar är enligt Ekengren och Hinnfors (2012) att 

forskaren kan styra över hur det material som ligger till grund för analysen ser ut, 

genom den direkta kontakt som sker mellan respondenten och intervjuaren. En intervju 

kan utformas på olika sätt och valet bör falla på det sätt som anses vara mest lämpat 

för undersökningens syfte. Bryman och Bell (2015) och Teorell och Svensson (2007) 

menar att graden av intervjustruktur kan skilja sig, beroende på vilken typ av svar 

intervjuaren vill erhålla av respondenten. Vi har i denna undersökning valt att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer eftersom det ansågs vara den mest lämpade 

strukturen för undersökningens syfte, då respondentens frihet att tolka och svara 

ansågs vara nödvändigt för studiens kvalitet. Vi strävade efter djupgående empiri och 

prioriterade således kvalitativa och öppna svar, som erhölls med hjälp av öppna frågor 

som växte fram allteftersom intervjuerna fortgick. Av den anledningen hade vi 

möjligheten att anpassa frågorna löpande och dessutom ställa följdfrågor, för att rätt 

fokus skulle ligga på rätt saker. På så sätt kunde intervjun koncentreras mindre till de 

frågor som upplevdes som icke relevanta eller applicerbara på respektive företag. 
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Samtidigt lämnade det utrymme för att de frågor som ansågs kunna utvecklas och 

bidra till studiens djup och kvalitet istället kunde prioriteras. Bryman och Bell (2015) 

förtydligar att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren följer ett löst 

schema som under samtalets gång tillåts anpassas och ändras beroende på hur 

intervjun ter sig och hur respondenten väljer att svara. Av den anledningen använde vi 

oss av en intervjuguide, som syftade till att hålla fokus till rätt saker, men samtidigt 

lämna plats för fri tolkning för både respondenten och intervjuaren. Guiden användes 

även i syftet att hålla intervjun på rätt spår och se till att ingendera av parterna svävade 

iväg i en allt för stor utsträckning. 

 

Avslutningsvis belyser Bryman och Bell (2015) strukturerade intervjuer som liknar 

vad som används vid enkätundersökningar. Författarna menar att när frågorna 

utformas på ett strukturerat sätt kommer även svaren blir strukturerade. Konkreta svar 

kräver således konkreta frågor, vilket bidrar till att respondentens tolkningsfrihet är 

relativt begränsad. Motsatsen till strukturerade intervjuer beskrivs som ostrukturerade 

intervjuer, där respondenten tillåts svara helt fritt utan någon som helst styrning och 

systematik från intervjuaren. Det bidrar till svar som ges helt i enighet med den 

tillfrågades egna villkor (Teorell & Svensson, 2007). Varken strukturerade intervjuer 

eller ostrukturerade intervjuer ansågs vara lämpligt för denna studie, då det ansågs vara 

viktigt att ta till vara på den information som respondenterna besatt och som inte gick 

att förutse. 

2.6.1 Pilotstudie 

Innan intervjuguiden fastställdes utfördes en pilotstudie för att säkerställa att begrepp 

och frågor var tillräckligt utförliga och lätta att förstå för respondenterna, samt att de 

bidrog med relevant information för studiens huvudsakliga syfte. En pilotstudie utförs 

enligt Patel och Davidsson (2011) för att pröva frågornas relevans och ska genomföras 

på en målgrupp som motsvarar den riktiga, dock ska den inte genomföras i lika stor 

omfattning. Vi genomförde en pilotstudie efter att ett första utkast på intervjuguiden var 

sammanställt, för att på så sätt kunna testa frågornas relevans och göra nödvändiga 

justeringar innan de slutgiltiga intervjuerna genomfördes. På så sätt kunde vi se till att 

frågorna uppfattades korrekt av respondenten och att svaren i sin tur skulle kunna 

användas, samt bidra med kvalitet och relevans till den fortsatta undersökningen. 

Pilotstudien genomfördes den 7 december 2016 med Jörgen Fornander som idag 

arbetar som Area Sales Manager på Erwin Hymer Group Sverige AB. Fornander har 
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många års erfarenhet av försäljning och personalansvar men har idag inga säljare under 

sig, varför vi valde att utesluta honom från den huvudsakliga undersökningen. Då 

Fornander tidigare har arbetat i en liknande organisation som de som ligger till grund 

för studiens empiri kunde eventuella organisatoriska skillnader som kan påverka svaren 

undvikas. Efter korrigering, utveckling och förtydligande av specifika delar av 

intervjuguiden kunde den slutgiltiga versionen fastställas.   

2.6.2 Intervjuguide 
TABELL 2. Sammanställning av spelmekanikernas operationella definitioner och dess temabegrepp, samt 
övergripande intervjufrågor 

Spelmekanik Operationell 
definition 

Tema- 
begrepp 

Övergripande intervjufrågor 

Poäng Mått på önskad 
prestation som ger direkt 

feedback. 
Prestationsmått 
Feedback 

- Hur mäts prestationer? 

- Hur arbetar organisationen med 
feedback? 

Emblem En synlig bekräftelse till 
följd av en önskad 

prestation. 
Synlig bekräftelse 
Belöning 

- Erhåller säljarna någon form av synlig 
bekräftelse efter en väl utförd handling?  

- Hur ser organisationens belöningssystem 
ut? 

Topplistor Synliggörande av 
säljarnas prestationer i 
relation till varandra. 

Synliga prestationer 
Tävlingar 

- Synliggör organisationen säljarnas 
prestationer i relation till varandra? 

- Anordnar organisationen arbetsrelaterade 
tävlingar för säljarna? 

Levels Avancemang och 
individuella delmål inom 

organisationen. 
Avancemang  
Delmål 

- Finns det möjligheter till avancemang 
inom organisationen för säljarna? 

- Hur arbetar organisationen med 
personliga mål och delmål? 

Relationer Teamkänsla, interaktion 
och samarbete mellan 

medarbetarna. 
Teamkänsla 
Interaktion 

Samarbete 

- Hur arbetar organisationen med 
sammanhållning? 

- Hur interagerar säljarna med varandra?   
- Uppmuntrar organisationen till samarbete 

mellan säljarna? 

Utmaningar Värdeskapande 
utmaningar och 

gemensamma mål. 
Utmaningar 
Mål 

- Hur skapar organisationen meningsfulla 
utmaningar för säljarna? 

- Hur arbetar organisationen med 
gemensamma mål? 

Begränsningar 
 

Regler och riktlinjer som 
uppmuntrar till 

optimistiskt handlande.  
Regler 
Frihet 

- Har organisationen tydligt uppsatta regler 
och riktlinjer för säljprocessen? 

- Hur arbetar organisationen med 
problemlösning? 

Resa Rekrytering, upplärning 
och uppföljning av nya 

medarbetares utveckling 
genom kontinuerlig 

feedback. 

Upplärning 
 
Uppföljning 

- Hur ser organisationens introduktion ut i 
samband med nyrekrytering? 

- Hur arbetar organisationen för att nya 
säljare ska bli en i teamet?  
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2.7 Forskningsetiska överväganden  
Vid uppsatsskrivande är det enligt Patel och Davidsson (2011) viktigt att beakta och 

reflektera över de fyra etikregler som utformats av Vetenskapsrådet. Det första kravet, 

informationskravet, handlar om att personer som deltar i undersökningen har rätt att ta 

del av syftet samt de moment som undersökningen består av (Bryman & Bell, 2013; 

Patel & Davidsson, 2011). Kravet innefattar enligt Vetenskapsrådet (u.å.) all tänkbar 

information samt villkor gällande undersökningen som kan få deltagarna att välja att 

medverka eller inte medverka i undersökningen. Vi har innan påbörjandet av 

empiriinsamlandet delgett deltagarna i undersökningen information om studiens syfte, 

samt övrig relevant information för att vidare ge deltagarna ett beslutsunderlag för om 

de vill delta i undersökningen eller inte.  

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att deltagarna i undersökningen har 

kännedom om att deras deltagande är frivilligt och således kan avbrytas när så önskas 

(Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Även Vetenskapsrådet (u.å.) 

poängterar vikten av de medverkandes självständighet och deras rätt att avsluta 

deltagandet utan negativa följder.  I informationen som gavs deltagarna poängterades 

att deras deltagande var frivilligt och att de när som har rätt att avbryta helt 

konsekvensfritt.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, gäller de krav som ställs på forskarna 

angående hantering av deltagarnas personliga uppgifter. Det ska vara omöjligt för 

personer som inte arbetar med undersökningen att ta del av dessa uppgifter (Bryman & 

Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2011; Vetenskapsrådet, u.å.). Hanteringen av den 

erhållna datan från intervjuerna har genomgående varit varsam och informationen har 

stannat inom uppsatsgruppen. Vidare har bearbetningen av materialet endast skett 

under omständigheter då vi tre har varit närvarande. Vetenskapsrådet (u.å.) 

rekommenderar vidare att ett avtal gällande tystnadsplikt bör tecknas, för att på så sätt 

säkerställa att känsliga uppgifter stannar inom forskningsgruppen. Inget avtal 

angående tystnadsplikt har tecknats, då respondenterna inte ansåg att det krävdes 

eftersom informationen som eftersöktes inte bedömdes vara känslig för 

organisationernas fortsatta verksamhet.  
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Slutligen innefattar det fjärde kravet, nyttjandekravet, enligt Bryman och Bell (2013) 

samt Patel och Davidsson (2011) de krav som ställs på forskningsgruppen gällande 

användandet av den information som samlats in för undersökningens ändamål. 

Vetenskapsrådet (u.å.) poängterar att dessa uppgifter inte får lämna 

undersökningsområdet så vida inte deltagaren godkänt det. Allt material som samlats 

in har samlats in för undersökningens ändamål och har inte använts och kommer inte 

att användas i annat syfte.  

2.8 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om hur tillförlitligt ett resultat är, 

det vill säga om samma resultat skulle erhållas om studien återupprepades. Vidare 

menar Björklund och Paulsson (2012) att vid en intervju stärks reliabiliteten om 

forskarna använder sig av kontrollfrågor som undersöker samma aspekter. Innan 

undersökningen påbörjades utfördes en pilotstudie, för att på så sätt få en förståelse för 

om intervjufrågorna var relevanta och för att vidare kontrollera att de kunde leda oss 

till en tillförlitlig slutsats. Under intervjuerna har samma intervjuguide använts för att 

på så sätt undersöka samma aspekt utifrån olika perspektiv. På grund av komplexiteten 

med en kvalitativ undersökning i kombination med semistrukturerade intervjuer och en 

hög grad av tolkning, eftersträvade vi att två av oss ständigt skulle närvara vid 

intervjuerna. På så sätt minimerades den individuella tolkningen och ett bredare 

perspektiv möjliggjordes. 

 

Bryman och Bell (2005) poängterar att validitet även är ett betydande 

forskningskriterium, då det är av betydande vikt att undersökningens innehåll kan 

relateras till slutsatsen. Vid en kvalitativ studie kan validiteten öka genom att forskarna 

tydligt formulerar intervjufrågor, samt att målgruppen omsorgsfullt bestäms 

(Björklund & Paulsson, 2012). För att stärka validiteten i vår studie 

operationaliserades de teoretiska begreppen som var relevanta för studiens syfte. 

Utifrån de operationella definitionerna utformades sedan en intervjuguide, för att på så 

sätt ha tydliga och väsentliga kategorier inför intervjuerna.   

2.8.1 Källkritik  

På grund av att gamification är ett relativt nytt och outforskat begrepp är vi medvetna 

om att källorna rörande området kan uppfattas som begränsade, då det inte fanns ett 

omfattande material att tillgå. Därför har vi genomgående eftersträvat en så bred 
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variation som möjligt och försökt komplettera forskares teorier med andra närliggande 

för att åstadkomma en bred och samtidigt djup bild av vad gamification är och handlar 

om. På grund av bristen som uppenbarade sig angående en begränsad mängd 

information som leder till att forskare frekvent refererar till varandra, har vi även i 

största möjliga mån hänvisat till förstahandskällan. Detta för att dels respektera 

ursprungsförfattaren respektive forskaren och dels för att minimera tolkningsgraden 

som kan uppstå när en källa refereras till vid flertalet tillfällen. Vi har strävat efter 

aktuella källor som bidrar med en nutida bild av fenomenet. Dock har vi bitvis valt att 

gå längre bak i tiden för att belysa förändringar eller ta tillvara på information som 

ansågs tillföra studien värdefulla aspekter och perspektiv.  
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3. TEORI 
Följande kapitel inleds med en redogörelse för definitionen av gamification, följt av en 

djupare teoretisk beskrivning av ämnet i form av spelmekaniker, feedback och 

motivation. Kapitlet syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för begreppen och 

dess betydelser i kombination med gamification. 

 

3.1 Definition av gamification 
Även om spel och lek är ett resultat av en medfödd strävan efter underhållning för 

människor (Kumar & Herger, 2013), bör inte gamification förväxlas med andra 

spelkoncept som skiljer sig rent tekniskt, så som simulering. Gamification är inte en 

självständig enhet, i den mån att det saknar en början, en mitt och ett slut och används 

till skillnad från dessa andra koncept ofta för att främja mål som ligger utanför spelets 

ram (Brigham, 2015). Marcusson (6 december 2016) förklarar att klassiska spel 

kännetecknas av en förutbestämd väg för spelaren att gå och som leder spelaren 

närmare slutet, samt att det finns en begränsad mängd val som ges till spelaren. Varje 

val har i sin tur även en förutbestämd utgång med redan bestämda konsekvenser. Han 

menar vidare att gamification skiljer sig i den mening att vägen från start till mål 

bestäms helt av spelaren och saknar alltså regler och riktlinjer. Det är således upp till 

spelaren hur spelet ska spelas och varje beslut ligger alltså helt i händerna på spelaren, 

som vidare kan ta valfri väg mot spelets slutpunkt. Vidare poängterar Marcusson (6 

december 2016) att gamification till skillnad från andra spel förutsätter datoriserade 

system. Burke (2014) understryker vidare det faktum att medarbetarnas mål och 

motivation sällan utgörs av en vilja att arbeta hårdare, och Kumar och Herger (2013) 

menar att öka förståelsen för de drivkrafter som ligger till grund för mänsklig 

motivation är en viktig nyckelfaktor inom gamification. Burke (2014) menar 

avslutningsvis att motivationen hos anställda istället ligger i att arbeta bättre, och det är 

där som den verkliga potentialen och kraften med gamification finns.  

 

Trots att begreppet gamification inte är nytt, kommer det ta en allt större plats i både 

vardagliga aktiviteter och som en mer integrerad aspekt av arbetet, på grund av 

kombinationen av att den tekniska kunskapen hos medarbetare ökar och ett växande 

användande av smartphones (Brigham, 2015). I strävan efter en djupare förståelse för 

begreppet gamification har olika forskare försökt bryta ner definitionen i mindre 
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beståndsdelar, för att på så sätt bidra med en klarare bild av begreppets innebörd 

(Deterding et al., 2011; Werbach & Hunter, 2012).  

 
FIGUR 1. Definitionen av gamification nedbruten i de karaktäriserande beståndsdelarna 

I samband med Game menar Deterding et al. (2011) att gamification måste skiljas från 

begrepp som play och playfulness, vilka beskrivs som mer lösa och breda jämfört med 

game och games. Playing utgörs av en kombination av beteende och mening i en mer 

improvisatorisk, omvälvande och friare form jämfört med gaming. Författarna belyser 

vidare games och gaming, till skillnad från toys och playing, karakteriseras av diskreta 

mål och resultat, där distinkta regelsystem påverkar konkurrensen eller stridigheterna 

mellan spelets olika aktörer. 

  

Elements beskrivs i sammanhanget som ett hjälpmedel för att skapa spel, där spel är en 

integrerad helhetsupplevelse som är uppbyggd av en mängd mindre delar (Werbach & 

Hunter, 2012). Definitionen av ett spelelement är aningen problematiskt enligt 

Deterding et al. (2011), som menar att elementen bör ses som en uppsättning 

funktioner och byggstenar som karaktäriserar ett spel. På grund av att det öppnar upp 

för en mycket bred och individuell tolkning, föreslår författarna att de element som 

finns i de flesta spel, dock inte i alla, och de element som ofta förknippas med spel 

eller utgör en betydande roll i spel, utgör spelelementen inom gamification. 

Gamification handlar enligt Werbach och Hunter (2012) alltså inte om skapandet av ett 

detaljerat spel, vilket innebär att gamification erbjuder en större grad flexibilitet. 

Genom att endast använda önskade delar av ett spel, det vill säga specifika element, 

begränsas användandet till en viss nivå. Författarna menar att gamification på så sätt 

inte är låst till spelet och dess utformning, utan karaktäriseras istället av grundidén att 

du som spelare ska tillåtas tänja på reglerna för att närma dig uppsatta mål eller göra 

spelet mer engagerande.  
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Design handlar i grund och botten om vilka element som ska vara var, och hur 

helhetsupplevelsen kan bli övervägande positiv (Werbach & Hunter, 2012). Deterding 

et al. (2011) har sammanställt olika designelement som författarna anser bör utgöra 

grunden för definitionen: 1) Game interface design patterns, såsom levels och 

leaderboards, 2) Game design patterns and mechanics, såsom tids- och 

resursbegränsning, 3) Game design principles and heuristics, såsom tydliga mål och 

spelvariation, 4) Game models, såsom spelmodeller och spelupplevelser, och 5) Game 

design methods, exempelvis metoder och processer såsom speltester och 

värdeskapande speldesign. Gamification innebär vidare att förflytta element som 

vanligen förekommer i spelvärlden till den verkliga världen, där de sedan 

implementeras (Werbach & Hunter, 2012). Non-game contexts avser således de 

situationer där spelelement används i andra syften och på andra platser, än vad de 

ursprungligen avsågs göra (Deterding et al., 2011).  

3.1.1 Gamifications teoretiska ramverk 

För att definiera gamifierade system har forskare använt sig av formaliserade och 

teoretiska spelkoncept för traditionella spel och ett av dem är MDA framework (Ruhi, 

2015). Utgångspunkten för ramverket är att spel ses mer som artefakter, där det 

huvudsakliga innehållet bygger på beteenden, och mindre som media och det mediala 

innehållet som strömmar ut och möter konsumenten (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 

2004). Bohyun (2015) beskriver MDA framework som ett betydande redskap för att 

förstå spel, och menar vidare att det därför även innebär en användbar modell för 

förståelsen för gamification. Zichermann och Cunningham (2011) förklarar vidare att 

MDA framework är ett analysverktyg av spelets olika beståndsdelar, det vill säga 

elementen, och som innebär en ökad förståelse för samspelet mellan dessa element 

genom införande av systemliknande tankebanor. På så sätt möjliggör det även 

applicering av spelelement utanför spelets normala kontext. Forskarna använder sig av, 

vad de kallar för, en spelares konsumtionsprocess av ett spel för att hitta 

motsvarigheten i en speldesigners designprocess (Bohyun, 2015; Hunicke et al., 2004; 

Zichermann & Cunningham, 2011). Konsumtionen av spel bryts sedan ner i sina 

respektive komponenter rules, system, and fun (regler, system och nöje) som sedan 

skapar sin respektive designmotsvarighet mechanics, dynamics och aesthetics 

(mekanik, dynamik och estetik) (Hunicke et al., 2004). Däremot beskrivs MDA 

framework som en envägsrelation från designer till användare (Ruhi, 2015). 
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Systemets estetik utgörs enligt Zichermann och Cunningham (2011) av känslan som 

spelet inger spelaren och kan ses som ett resultat av både mekanikens och dynamikens 

samspel i strävan efter att skapa känslor. Estetiken är alltså de faktorer som har en 

emotionell inverkan på spelaren, samt de känslor som uppstår till följd av interaktion. 

Med MDA framework som utgångspunkt har Robson et al. (2015) utformat MDE 

framework, där aesthetics har bytts ut mot emotions för att bättre stämma överens med 

de känslor och engagemang som företag kan vänta sig från anställda och kunder. 

Författarna menar att de faktorer som rör estetiken inte lämpar sig för gamification, då 

de är anpassade till dataspel och därför är svåra att applicera på kontexter som ligger 

utanför spelet ramar. 

  

Dynamiken beskrivs av Zichermann och Cunningham (2011) som spelarens interaktion 

med mekaniken som beskriver hur spelaren, både individuellt och tillsammans med 

andra, svarar på denna mekanik. Dynamiken i spelet beskriver alltså effekterna av 

reglerna under spelets gång, som beror på spelarnas beteenden och hur de interagerar 

med varandra (Ruhi, 2015). Enligt Hunicke et al., (2004) är dynamiken tätt kopplad till 

estetiken i den mening att exempelvis tidspress och möjligheten att spela mot 

motståndare, har en positiv inverkan på estetiken av en utmaning. Vidare hävdar 

författaren att det informationsutbytet som sker inom olika team, eller fördelarna med 

samarbete, har en positiv inverkan på estetiken av gemenskap.  

3.2 Spelmekanik 
Mechanics, eller mekaniker, beskrivs som särskilda spelkomponenter på en nivå som 

liknar datarepresentation och algoritmer (Hunicke et al., 2004) och som utgör de 

funktionella komponenterna av ett spel (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Mekaniken fungerar som en typ av regler som skapar förutsättningarna för en spelares 

handlingar, de processer som ligger till grund för användaråtgärder, samt 

förutsättningar för avancemang (Ruhi, 2015). De utgör således särskilda åtgärder, 

beteenden och kontrollmekanismer inom den givna spelkontext som ges till spelaren. 

Enligt Kumar och Herger (2013) syftar spelmekaniken inom gamification till att ge 

direkt feedback till användaren. 
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Kumar och Herger (2013) påtalar att spelmekaniken tenderar att vara ett primärt fokus 

i samband med gamifierade system, men att det är viktigt att en förståelse för spelarna 

och mänsklig motivation samt syftet med systemet existerar. Vidare poängterar 

författarna att om dessa spelmekaniker kombineras och används på ett fördelaktigt sätt 

är möjligheten stor att det ökar motivationen och engagemanget hos spelarna. Kumar 

och Herger (2013) belyser vidare sju olika mekaniker som beskrivs som 

kännetecknade för gamification; poäng, emblem, topplistor, relationer, utmaningar, 

begränsningar samt resor. Nedan följer en redogörelse för samtliga mekaniker, samt 

levels som enligt Kapp (2012) beskrivs som en betydande spelmekanik inom 

gamification.    

3.2.1 Karaktäriserande spelmekaniker inom gamification 

Poäng beskrivs av Kumar och Herger (2013) som måttenheter, där syftet är att mäta 

spelarnas prestation i relation till uppsatta mål, dessutom menar författarna att det även 

kan vara en motivationsfaktor för spelaren att se poängen öka vartefter önskade 

prestationer utförs. Enligt Werbach och Hunter (2012) är poäng ett enkelt och 

fördelaktigt sätt att motivera människor som drivs av att tävla mot varandra, dock 

menar de att poäng även kan användas på andra sätt men att det är viktigt att förstå 

innebörden av systemet. Författarna har identifierat sex olika sätt som poäng används 

inom gamification. Det första och det vanligaste är att poäng är ett effektivt sätt att 

hålla räkningen och visar spelaren hur bra denne presterat, vilket innebär att 

framstegen från början till slutet av målet kan följas. Även om Burke (2014) 

poängterar att gamification handlar om inre belöning är det enligt Werbach och Hunter 

(2012) många gamifierade system som erbjuder yttre belöningar. Författarna menar att 

poäng är användbart i det avseendet, då poäng kan avgöra vinsten av en process samt 

att det då skapar en förbindelse till yttre belöning. Vidare ger poängsystem också 

kontinuerlig och snabb feedback till användarna, vilket också är en viktig del i 

gamifierade system. Feedback säger till spelaren om denne presterar bra och utvecklas 

i spelet och ett bevis på utveckling kan vara en viktig symbol för status på bland annat 

en arbetsplats. Vidare menar författarna att poäng skapar data till speldesignerna som 

kan vara användbart vid analys och som ett mätinstrument av användarnas 

prestationer. 

  

Emblem är enligt Kumar och Herger (2013) en form av synlig bekräftelse och är ett 

sätt att uppmärksamma en spelares prestation då denne samlat ett visst antal poäng. 
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Författarna påpekar att det även har en positiv effekt på spelarens beteende då det finns 

ett tydligare mål att uppnå. Vidare menar Werbach och Hunter (2012) att emblem är en 

bredare version av ett poängsystem och ger användarna en synlig bekräftelse på 

prestationerna. Antin och Churchill publicerade år 2011 en studie där de hävdar att ett 

gamifierat system som innehåller emblem har egenskaper som gör användarna 

motiverade. Forskarna menar att ett emblem kan vara lika med ett mål men kan också 

ge en indikation på vad spelet erbjuder och vad som är möjligt att uppnå, och det 

skapar både motivation och engagemang hos användaren. Det kan enligt Antin och 

Churchill (2011) även fungera i form av bevis och bekräftelse, och ett synligt märke 

kan visas upp för andra spelare för att erhålla en känsla av status men det ger också en 

bekräftelse på ett individuellt plan då det visar på vad som åstadkommits individuellt. 

Vidare menar forskarna på att emblem kan leda till samhörighet med andra spelare 

som innehar samma emblem, vilket också är en stark motivationsfaktor. Dock menar 

Werbach och Hunter (2012) att den viktigaste egenskapen med emblem är 

flexibiliteten då dessa kan tilldelas som belöning för många olika handlingar och 

delmål. Författarna förklarar vidare att det endast är utformningen av det gamifierade 

systemet samt företagets behov som sätter begränsningarna, vilket innebär att 

gamification kan engagera en stor grupp av människor med olika behov.  

 

Topplistor är den spelmekanik som tillför den sociala aspekten i det gamifierade 

systemet och ökar motivationen hos spelaren då det synliggörs hur denne presterar 

gentemot andra spelare (Kumar & Herger, 2013). Författarna understryker att denna 

mekanik kan vara demotiverande för nya spelare, då en plats långt ner på listan med få 

poäng kan leda till att spelaren inte längre vill delta i spelet och därmed ger upp. Enligt 

Werbach och Hunter (2012) kan topplistor vara en stark drivkraft för engagemang och 

motivation då spelaren ofta vill veta hur det går för dem i förhållande till andra och 

vetskapen om att det krävs endast ett fåtal poäng för att öka i level kan även det vara 

en betydande motivationsfaktor. Dock har studier visat att implementering av endast 

topplistor har gett motsatt effekt, då det har lett till konflikter och att spelare har 

tröttnat och gett upp, och därför är det enligt författarna viktigt att topplistor 

kombineras med andra spelmekaniker. Werbach och Hunter (2012) förklarar vidare att 

inom gamification kan topplistor användas på flera olika sätt och mäta olika saker 

beroende på avsikten med systemet.  
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Levels inom spel kan enligt Kapp (2012) innefatta olika kategorier, vilka i 

kombination tar spelaren igenom spelet. Den första kategorin av level som författaren 

nämner är game levels och syftar till att uppmuntra spelaren att ta sig från en nivå till 

en annan. I takt med att nya kunskaper och erfarenheter erhålls känner spelaren en 

personlig utveckling, vilket skapar engagemang som i sin tur leder till motivation. Den 

andra kategorin är playing levels vilket författaren påpekar är en viktig del i det 

avseende att svårighetsgraden måste anpassas efter de olika nivåerna i spelet. Genom 

att implementera en bred variation av svårighetsgrad kan en större målgrupp uppskatta 

och delta i spelet. Vidare nämner författaren player levels som handlar om den 

belöning spelaren innehar efter den erfarenhet som denne besitter. Denna del är viktig i 

det avseende att det ger spelaren en känsla av mästerskap och att denne åstadkommit 

något.  

 

Relationer handlar enligt Kumar och Herger (2013) om den motivation som skapas 

genom samhörighet och samarbete med andra spelare. Författarna belyser det faktum 

att sociala samspel och relationer minskar stress hos människor och har en betydande 

effekt på en människas känslor och dennes prestationer. Även Werbach och Hunter 

(2012) betonar att det sociala samspelet som denna spelmekanik tillför är en 

sammanhållning mellan spelarna som leder till omtanke och en känsla av tillhörighet.    

 

Utmaningar menar Kumar och Herger (2013) är en spelmekanik som har stor effekt 

på spelarens motivation att utföra en handling. Författarna poängterar att denna 

spelmekanik är särskilt effektiv då spelaren lever i tron att de arbetar för att uppnå 

något bra, en handling som är större än dem själva. Detta exemplifierar Werbach och 

Hunter (2012) som processen att lägga ett pussel, det vill säga en handling som kräver 

en ansträngning för att lösa den leder till ökat engagemang.  

 

Begränsningar som kombineras med optimism är enligt Kumar och Herger (2013) en 

spelmekanik som även den motiverar människor till handling och är särskilt 

motiverande på ett individuellt plan. Det är viljan att bemästra ett hinder i kombination 

med hoppet att faktiskt kunna göra som driver spelaren till handling, och finns det 

dessutom begränsningar motiverar det spelaren till att övervinna dem.  
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Resor är enligt Kumar och Herger (2013) den spelmekanik som handlar om en ny 

spelares personliga resa och utveckling. Författarna exemplifierar tre olika sätt på vilka 

denna mekanik kan fungera inom gamification. Det första sättet är att en ny spelare är i 

behov av att erhålla instruktioner och stöd vid påbörjandet resan. Det andra sättet är att 

den nya spelaren behöver stöttning så att denne kan undvika fel och misstag, för att på 

så sätt få en känsla av att de utfört en betydande prestation. Slutligen, det tredje sättet, 

som handlar om att ge den nya spelaren feedback och uppmuntra denne till att ta nästa 

steg i sin utveckling.  

3.3 Feedback 
Zichermann och Cunningham (2011) beskriver feedback som en av de viktigaste 

beståndsdelarna av spelmekaniken och även som en framstående hörnsten i samband 

med gamification. Direkt och frekvent feedback är därför en förutsättning inom 

framgångsrika gamification appliceringar som bidrar till effektiv motivation (Werbach 

& Hunter, 2012). Reeves och Read (2009) lyfter fram feedback som en av de främsta 

ingredienserna i ett lyckat spel och menar att både negativ och positiv feedback kan 

förändra beteenden när rätt feedback ges i rätt tid. Feedback handlar enligt författarna i 

grund och botten om återkoppling av beteenden som ger spelarna inblick i var de 

befinner sig i detta nu. Vidare redogör de för feedback i samband med bekräftelse 

(eng. reinforcement) och menar att spelare söker en kontinuerlig förståelse för hur 

saker och ting framskrider. En viktig del av feedback handlar därför om en direkt 

feedback som ett spel genererar då spelaren ges återkoppling på ett beslut eller en 

handling samma sekund som ett beslut tas eller handlingen genomförs. Zichermann 

och Cunningham (2011) understryker att poäng och levels är tydliga exempel på direkt 

feedback. I samma stund som poängen ökar får spelaren veta att denne handlade på rätt 

sätt eller tog rätt beslut. Även Werbach och Hunter (2012) lyfter fram poäng som en 

tydlig och snabb feedback och menar att varje enskilt poäng genererar en liten mängd 

feedback som indikerar att spelaren bör fortsätta på samma spår. Kumar och Herger 

(2013) menar att när en person upplever framgång i samband med ett utförande 

genererar det i positiv feedback, vilket i sin tur genererar en känsla av att vilja 

återuppleva samma sak igen. Författarna förklarar vidare hur feedback verkar 

motiverande för människor genom att exemplifiera hur ett samtal fortskrider. Att prata 

med en passiv människa som inte bemöter dig med motfrågor eller intresse resulterar i 

en demotiverande känsla att fortsätta samtalet.  
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Werbach och Hunter (2012) redogör för tre viktiga aspekter av feedback. För det första 

menar författarna att oväntad feedback resulterar i en ökad inre motivation, på grund 

av att människor värdesätter överraskningar och uppskattar oväntade framgångar och 

belöningar. Författarna menar vidare att belöningar som är väntade inte innebär samma 

motivation då personen redan vet vad som kommer efter en viss prestation. Faktum är 

att sådana väntade belöningar i själva verket kan inge en demotiverande känsla. För det 

andra uppskattar människor att få bekräftelse på hur de ligger till. Genom att frekvent 

ge återkoppling på hur en person ligger till i förhållande till exempelvis mål, kommer 

personen i fråga bli motiverad att fortsätta framåt. Författarna exemplifierar det med 

att om en person får besked om att han eller hon har klarat av tre av fem nivåer, 

kommer personen sannolikt även bli engagerad och motiverad att slutföra övriga 

nivåer. Till sist baserar människor sitt beteende på de faktorer som ges till dem. Om 

exempelvis en arbetsgivare fokuserar på särskilda områden inom vilka feedback främst 

erhålls, kommer medarbetarna i sin tur att fokusera på dessa områden och låta övriga 

komma i andra hand. Kortfattat resulterar feedback i beteenden som ligger nära den 

ursprungliga feedbacken och kan således dirigera människor i särskilda riktningar.  

 

Werbach och Hunter (2012) redogör vidare för engagement loops som handlar om hur 

handling, motivation och feedback hänger samman. När en spelares handling genererar 

feedback leder det till motivation och spelaren blir därmed engagerad till vidare 

handling. Författarna betonar att “the feedback is what creates the motivation for 

further action” (Werbach & Hunter, 2012, s. 95), vilket betyder att handling, 

motivation och feedback skapar upprepade kedjereaktioner. Enligt författarna är 

feedback i ett spel huvudfaktorn, vilket vidare gör den till en effektiv 

motivationsfaktor. 

 
FIGUR 2. Aktivitetscykel som visar relationen mellan motivation, handling och feedback 

(Werbach & Hunter, 2012 s. 96) 
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3.4 Motivation 
Enligt Burke (2014) kan det vara svårt att engagera människor på en djupare nivå i 

mindre stimulerande vardagssysslor eftersom alla människor är olika och inte hittar 

inspiration och engagemang i samma saker. Författaren förklarar vidare att praktiska 

utmaningar kan vara ett sätt att motivera människor, då utmaningar kan uppmuntra till 

emotionellt engagemang och skapa en känsla för människan att denne uppnår något. 

Han menar vidare att fokus i samband med engagemang ofta ligger på mängden 

engagemang och inte på kvaliteten, vilket är två skilda saker då engagemang kan te sig 

olika. Därför behöver större vikt läggas på vad det faktiskt är som får människor 

motiverade till emotionellt engagemang. 

 

Pink (2010) har granskat hur inre och yttre belöningar påverkar människors beteende 

genom att studera forskning inom motivation och kommit fram till att dessa ger skilda 

resultat. Författaren menar att yttre belöningar verkar mer kortvarigt då det endast 

skapar motivation under kortare perioder, vilket i värsta fall kan skada motivationen på 

lång sikt, medan inre motivation tenderar att ha en längre och djupare påverkan. 

Vidare förklarar författaren att arbetsuppgift som utförs i utbyte mot pengar kan bli 

dränerande av själva motivationen och ta bort det roliga i upplevelsen, istället för att 

uppnå inre motivation och njutning som en utförd uppgift annars kan resultera i. Det 

då uppgiften känns påtvingad istället för självvald. Extern motivation, som kortfattat 

innebär att en person får något om personen i fråga utför en uppgift eller når ett visst 

resultat, kan enligt Pink (2010) släcka drivet till att utföra uppgiften. Det vill säga, 

konkreta belöningar kan skada den inre motivationen hos människor, vilket i sin tur 

kan leda till kortsiktiga tankemönster som vidare kan skada de långsiktiga. Reeve 

(2005) menar att belöningar ofta används för att ändra en persons beteende och öka 

dennes motivation till förmån för den som erbjuder belöningen. Kostnaden för det 

menar han dock kan leda till att personen det appliceras på kan tappa sin inre 

motivation till aktiviteten ska utföras i verksamheten.  

 

Pink (2010) menar på att när det finns en uppenbar väg till en lösning kan belöningar 

vara användbart, då de naturligt begränsar människors fokus och kan hjälpa dem att se 

framåt och skynda sig för att nå dit. Däremot understryker han att det även kan skapa 

trångsynthet och tunnelseende, vilket kan bidra till att möjligheter går förlorade som 

annars hade kunnat tas tillgodo. Vidare förklarar författaren att mål får människor att, 
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precis som yttre belöningar, fokusera på något specifikt och försöka åstadkomma mer 

genom att arbeta längre och hårdare. Han skiljer vidare på två olika typer av mål. För 

det första mål som sätts av någon annan, såsom kvartalsrapporter på avkastning och 

säljmål som förväntas uppnås. Dessa mål kan däremot i vissa fall få skadliga 

konsekvenser. För det andra mål som en person sätter upp för sig själv, och som 

personen i fråga är hängiven till i samband med att exempelvis förbättra sin skicklighet 

eller bemästra målen, vilket oftast är mer hälsosamt. Vidare förklarar författaren att 

yttre belöningar för ett uppnått mål ofta leder till att människor väljer den mindre svåra 

vägen att utföra en uppgift, vilket inte alltid leder till att den bästa vägen väljs. Därmed 

kan det leda till brister i kvaliteten av arbetet vilket på sikt kan skada en organisation. 

Att endast anstränga sig och arbeta fram tills den punkt där belöningen nås och sedan 

lägga av är något som kan ske när yttre belöningar blir en vardag. Pink (2010) 

understryker dock att en oväntad yttre belöning kan ge positiva effekter efter en utförd 

uppgift. Genom att dela ut en oväntad belöning för ett väl utfört arbete elimineras 

trångsyntheten och breddar istället synen till att uppnå bästa möjliga slutresultat. Det 

menar han ger utföraren oväntad uppskattning för sin insats, vilket i sin tur leder till 

inre motivation.  

3.4.1 Gamification och inre motivation  

Burke (2014) belyser att människor kan motiveras på en meningsfull och djup nivå 

genom att ställas inför utmaningar. En lyckad utmaning med en lyckad utgång leder 

till engagemang och stimulans hos den berörda. På detta sätt kan människor engageras 

på ett emotionellt plan vilket vidare kan få dem att prestera sitt allra bästa och 

därigenom uppnå sina mål, något som gamification är menat att göra. Burke (2014) 

förklarar att “Gamification is all about motivation” (s. 18) och menar vidare att företag 

i en alltför bred utsträckning förlitar sig på motivation kopplat till arbetet och inte till 

den enskilde individen. Författaren påvisar att fokus istället bör flyttas till en 

känslomässigt engagerande motivation. Werbach och Hunter (2012) menar att det bör 

reflekteras över när det handlar om att skapa motivation inför särskilda aktiviteter, det 

vill säga att välja inre motivationsfaktorer istället för att automatiskt försöka motivera 

genom yttre motivationsfaktorer. Enligt Burke (2014) går det hand i hand med vad 

tidigare forskning anser är den ultimata typen av motivation, nämligen att inre 

belöning skapar bättre engagemang och motivation på en meningsfull individnivå. 

Författaren förklarar att inre belöningar används inom gamification mer frekvent än 

yttre belöningar, vilket skiljer gamification från de flesta andra belöningssystem. 
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Werbach och Hunter (2012) exemplifierar inre belöning med att förklara att vissa 

människor finner nöje i att helt gå in i läsandet av en bok, vilket läsaren gör på grund 

av den upplevelse och glädje en bok kan skapa inom oss. Författarna poängterar att det 

sker när en människa själv väljer att läsa och inte blir tvingad till det.  

 

Enligt Pink (2010) finns det tre väsentliga element självständighet, skicklighet och 

syfte, som tillsammans utgör grundpelarna för inre motivation. Den första pelaren 

inom inre motivation är självständighet och handlar enligt författaren om att vi 

människor vill kunna påverka våra egna liv i enlighet med mål och strävan. Vidare 

förklarar Pink (2010) att positiva effekter kan uppnås i samband med prestationer och 

inställning till arbetet om en person har en sinnesstämning av självständighet. Baard, 

Deci och Ryan (2004) betonar att när anställda erhåller stöd från chefer för 

självständighet ökar även trivseln hos de anställda i företaget. Författarna menar att om 

chefer försöker se frågor ur de anställdas perspektiv ökar chansen för fler 

valmöjligheter, givande återkoppling och uppmuntran till nya projekt, vilket kan gynna 

företaget då det kan leda till förbättrade utföranden av arbetet och högre prestationer. 

Pink (2010) understryker att alla människor har olika önskemål vilket betyder att de 

har olika syn på självständighet. Vissa människor vill känna självständighet till en 

uppgift och andra inte. Därför är det av betydande vikt för en arbetsgivare att ta reda 

på vad som uppfattas som viktigt för varje enskild anställd i ett företag. I effektiva 

implementeringar av gamification är det enligt Burke (2014) spelarna själva som väljer 

att delta eller inte. Om de väljer att delta är det också de själva som väljer hur de ska nå 

sina mål och hur de ska ta sig an och gå vidare genom utmaningarna. Lösningen 

erbjuder i sin tur spelaren att upptäcka nya vägar och möjligheter. Dock påpekar Burke 

(2014) att det finns gamificationlösningar där spelarna ges verktyg, regler och mål, 

samt där det inte finns några alternativa vägar att välja, men som däremot inte leder 

spelaren till nästa steg eller tar bort utrymmet att spela. Han menar vidare att lösningen 

ändå är självständig, då spelaren själv väljer om denne vill delta eller inte. 

Gamification är enligt författaren således ett sätt att tillfredsställa en av grundpelarna 

inom inre motivation. 

 

Enligt Pink (2010) handlar den andra pelaren inom inre motivation om skicklighet och 

att människor vill bli bättre på något, samt att begäret till att utvecklas hela tiden finns 

närvarande. Vidare menar författaren att för att lyckas med det behövs engagemang. 
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Skicklighet och utveckling är en medfödd strävan och något som ligger djupt inom 

människan. Däremot är det ofta en vilande del av våra liv, då det kan vara svårt att 

hitta rätt motivation till utveckling. Engagemang är enligt författaren därför en 

betydande del i människors liv på väg mot skicklighet och utveckling. Gamification 

erbjuder möjligheter att åstadkomma det då det enligt Burke (2014) är lätt att anamma 

systematiken och erhålla feedback på prestationer, vilket i sin tur kan få människor 

motiverade på ett djupare plan inom ett valt område och vidare bidra med goda 

utvecklingsmöjligheter. Författaren förklarar att finns det ett begripligt samband 

mellan lärande och gamification och hänvisar vidare till Pink (2010) som menar att 

skicklighet är en stark motivationskraft och något som människor strävar efter. 

Utmaningen ligger därför i att hjälpa anställda att hitta vägen till framgång. Burke 

(2014) menar att behärskning av något inte är ett verklighetstroget mål, utan en resa 

mot en förbättrad skicklighet där framsteg kan uppnås på vägen men aldrig nå en 

ändpunkt. Pink (2010) nämner att en strategi människor naturligt tillämpar för 

överlevnad är foga sig efter någon annan, samtidigt som författaren belyser att det är 

negativt för den individuella utvecklingen hos en person, då det inte verkar 

tillfredsställande i någon vid utsträckning. 

  

Den tredje pelaren för inre motivation är enligt Pink (2010) syfte. Människor presterar 

bättre om de känner sig självständiga och arbetar mot att förbättra sin skicklighet inom 

särskilda områden, eller till och med lyckas behärska dessa. Genom tillämpning av 

syfte och mål, som kompletterar de två andra pelarna till inre motivation, kan en ännu 

högre prestation uppnås. På så sätt kan en person enligt författaren koppla sina 

önskemål till något mer än sig själv. Enligt Burke (2014) fokuserar gamifierade system 

på en eller flera av de följande tre syftena: utveckling av färdighet och skicklighet, 

förändring av beteende, samt framdrivande till förnyelse. Författaren menar att 

“Gamification must start and finish with a purpose that is centered on achieving 

meaningful player goals” (Burke, 2014, s. 20), vilket är vad den tredje grundpelaren 

handlar om. Genom att bryta ner spelarens lärprocesser i mindre mål som samtidigt 

tänjer på dennes förmåga, dock inom räckhåll för att lyckas, kan det uppnås (Burke, 

2014; Pink, 2010). 

3.4.2 Gamification bygger på personlig kontra social motivation  

Reeves och Read (2009) menar att motivation kan kategoriseras i en personlig division 

samt en social division, där den personliga innefattar prestation, immersion och 
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utforskning och den sociala innefattar tävling och umgänge. Författarna menar vidare 

att divisionerna beror på om spelaren kan hitta en mening på egen hand, eller om 

spelaren hellre engagerar sig i sammanhang som involverar andra. 

Prestationsmotivation innefattar bland annat belöning och status och engagerar spelare 

som värdesätter avancemangsmöjligheter och de skillnader som kan uppstå mellan 

spelare av lägre kontra högre rang. De ser vidare gärna sig själva högt upp på 

topplistorna. Immersion handlar i grund och botten om kreativitet och motiverar de 

spelare som värdesätter möjligheten att testa nya saker och anta olika roller. 

Författarna beskriver det som ett sätt att fly verkligheten genom att spelaren uppskattar 

emotionellt tilltalande historier och metaforer. Den sista personliga motivationsfaktorn 

utforskande beskrivs tilltala spelare som drivs av nyfikenhet och en vilja att förstå sin 

omgivning. De värdesätter estetiken i ett spel och uppskattar möjligheten att kunna 

utforska nya platser. 

  

Den sociala motivationsaspekten tävling beskrivs av Reeves och Read (2009) som den 

mest uppenbara, då en tävling genom bland annat poäng, emblem och topplistor skiljer 

vinnare från förlorare. Spelare som motiveras av tävlingar tenderar att drivas av ilska, 

manipulation och lurendrejerier i syfte att övervinna sina motståndare. Författarna 

understryker dock att tävlingar även förekommer i mer vänskapliga former, där en 

spelares talanger ställs emot en annans i syfte att främja enskilda bidrag till helheten. 

Till sist poängteras vikten av att hitta vänner som en betydande del av den sociala 

motivationen. Spelare som motiveras av umgänge värdesätter samhörighet och att 

tillhöra exempelvis en guild5. Författarna beskriver att de relationer och konversationer 

som uppstår inom en guild ofta är mer värdefulla än själva prestationerna.  

 

 

  

                                                
5 Spelbegrepp som syftar till en social grupp eller ett team. 
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4. SPELMEKANIKERNA I PRAKTIKEN 
 

Följande kapitel syftar till att ge en övergripande bild av det empiriska materialet vi 

erhållit i form av intervjuer, indelat efter de olika spelmekanikerna som ligger till 

grund för studien. Avslutningsvis presenteras en matris som syftar till att sammanfatta 

respondenternas svar och spelmekanikernas förekomst inom organisationerna på ett 

överskådligt sätt. 

 

4.1 Poäng i praktiken 
Samtliga respondenter använder sig av någon form av prestationsmått på säljarna, 

dock kommer det till uttryck på olika sätt. Flertalet av cheferna använder sig av 

statistik över säljarnas prestationer, vilket bland annat innefattar antal kundbesök eller 

specifika försäljningssiffror. En respondent tydliggjorde att det även handlar om poäng 

som säljarna tilldelas när deras respektive kund tillåts bedöma säljarens prestation. 

Prestationerna är sedan det som ligger till grund för den kommande feedbacken inom 

organisationerna.  

 

Gemensamt för organisationerna är att det frekvent arbetas med feedback. Samtliga 

respondenter återgav att det bland annat sker genom veckobrev där försäljningschefen 

ger säljarna en överblick av vad som har hänt, vad som kommer hända eller vad som 

ska uppnås under den kommande veckan. Däremellan sker en löpande kommunikation 

mellan säljarna och respektive försäljningschef, både via mail och telefon samt 

personliga möten när möjlighet ges. På grund av att ett fåtal av respondenterna arbetar 

inom geografiskt utbredda organisationer där säljarna är indelade efter distrikt och 

regioner sker feedback främst via telefon och mail. Dock påtalade de berörda cheferna 

att feedback bland annat förekommer i samband med samåkning med säljarna. 

Majoriteten av respondenterna poängterade vidare att även negativ feedback är en 

betydande del av den löpande feedback som sker inom organisationerna, och som 

syftar till att belysa förbättringsmöjligheter och motivera säljarna att prestera bättre.  

4.2 Emblem i praktiken 
Hälften av respondenterna återgav att de använder sig av någon form av synlig 

bekräftelse, vilket bland annat sker genom offentliggörande av stipendiater, diplom 

eller genom att en säljare blir utsedd till årets säljare. En av respondenterna använder 
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sig dessutom av ett tydligt emblem i form av en kungakrona som placeras på den 

säljare som presterat bäst under veckans gång, vilket syftar till att vara en 

motivationshöjare för säljarna inför kommande vecka. Gemensamt för dessa 

organisationer är vidare att specifika säljare kan lyftas fram, med både bild och 

aktuella siffror, i de veckobrev som löpande går ut till säljarna och där deras goda 

prestationer genererar ära och status. 

  

Hälften av respondenterna berättade att avklarade mål och tävlingar vanligtvis 

genererar en belöning i form av en bonus eller en premie, men att det trots det främst 

är ära och status av att vinna och synliggöras som motiverar säljarna. Samtliga 

respondenter förklarade vidare att de frekvent använder sig av belöningar och alla 

betonade lönen som den huvudsakliga belöningen. Däremot skiljer sig 

löneförhållandena åt mellan organisationerna, då hälften använder sig av fast lön plus 

provision och resterande av fast lön eller fast lön plus chans till bonus.  

4.3 Topplistor i praktiken 
Under intervjuerna med samtliga försäljningschefer uppenbarade det sig att alla 

respondenter synliggör alla säljarnas prestationer i princip i alla situationer, vilket sker 

i form av dagliga eller veckovisa uppföljningar. Trots att flertalet organisationer 

använder sig av topplistor och endast ett fåtal poängterade att de inte gör det, är 

samtliga av säljarnas prestationer synliga för alla vilket gör att den inbördes ordningen 

enkelt kan räknas ut av säljarna själva. Gemensamt för organisationerna är vidare att 

topplistorna syftar till att motivera säljarna genom att ställa deras individuella 

prestationer i relation till varandras. 

 

Tävlingar förekommer inom flertalet organisationer i form av både individuella och 

team-relaterade. Vanligtvis syftar tävlingarna till att få säljarna engagerade och 

motiverade inom specifika perioder. Av de organisationer som återgav att de inte 

använder tävlingar redogjorde en försäljningschef att fokus bör ligga på kundnöjdhet 

och inte på vem som säljer mest av en viss produkt.  

4.4 Levels i praktiken 
En respondent återgav att de har tydliga avancemangsmöjligheter, medan fyra 

respondenter förklarade att möjligheten finns, dock att den är begränsad och komplex. 

En respondent förklarade att avancemang inom organisationen förutsätter en 
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geografisk förflyttning och att de tjänster som finns tillgängliga är kraftigt begränsade. 

Däremot återgav flertalet av respondenterna att säljarna kan tilldelas olika 

arbetsuppgifter som ett resultat av goda prestationer, som exempelvis märkesansvar 

eller chanser till mer ledande roller inom organisationen. En respondent återgav att 

möjligheten för avancemang är stor och påtalade vidare att det finns olika nivåer för 

säljarna. 

  

Trots att samtliga organisationer arbetar med någon form av individuella mål är det 

fyra organisationer som har tydligt uppsatta individuella delmål för säljarna. 

Majoriteten förklarade att det är de organisatoriska målen som utgör grunden och som 

sedan fördelas ut på individnivå. Vidare poängterade en försäljningschef att det snarare 

handlar om förväntningar på säljarna än konkreta individuella mål.  

4.5 Relationer i praktiken 
Teamkänsla, interaktion och samarbete ansågs viktigt av alla respondenter, vilket de 

frekvent arbetar med i respektive organisation. Att säljarna kan arbeta i team ansågs 

viktigt av samtliga respondenter, och en respondent underströk att en organisation 

faller om samarbetet är bristfälligt. Teamkänsla bygger organisationerna främst upp 

genom gemensamma aktiviteter utanför arbetet, men även genom gemensamma 

organisatoriska konferenser fördelade under året. Tre respondenter lyfte även fram 

vikten av att uppmuntra till samarbete på daglig basis, genom att exempelvis be 

kollegor om hjälp och diskutera möjligheter och problem löpande. 

  

Interaktion mellan säljarna sker på olika sätt och ett flertal respondenter svarade att 

säljarna dagligen kommunicerar med varandra via telefon, mail och personliga möten. 

Problematiken som två respondenter belyste ligger i att säljarna ständigt tenderar att 

prata med samma kollegor på grund av en rädsla för att bryta invanda mönster, vilket 

kan resultera i grupperingar av likasinnade.  

4.6 Utmaningar i praktiken 
Utmaningar inom organisationerna ligger främst i specifika utbildningar, både 

frivilliga och obligatoriska som syftar till skilda saker, exempelvis en fördjupad 

kompetensutveckling eller uppdatering av kompetenser relaterade till särskilda 

organisatoriska kravkunskaper. Majoriteten av respondenterna poängterade att säljarna 

genom sina kompetenser kan tillåtas utbilda sig vidare inom specifika områden, för att 
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på så sätt utöka och utveckla sin kunskap. Vidare understryker en respondent att en 

utbildning ska förtjänas och således grundas på och kopplas till prestation. Vidare 

talade två respondenter om utmaningar i samband med mål och menade vidare säljarna 

utmanas genom att de själva ansvarar för sin respektive budget. De gemensamma 

målen, som tidigare nämnts, fördelas inom majoriteten av organisationerna ut på 

respektive säljare och utgör således en utmaning i sig. 

4.7 Begränsningar i praktiken 
När det gäller begränsningar kom majoriteten av respondenterna frekvent in på frihet 

under ansvar i kombination med tydligt uppsatta regler och riktlinjer. Flertalet 

respondenter återgav att det finns tydliga regler för hur säljarna ska hantera särskilda 

situationer i samband med kunder och säljprocessen, och en respondent menade att det 

förekommer både svenska och europeiska riktlinjer. En respondent konkretiserade att 

riktlinjerna ofta är till fördel för kunden som inte ska kunna påverkas negativt av 

säljarnas beslut. Vidare använder sig några försäljningschefer av deadlines, som de 

menar bidrar till motivation genom att tvinga säljarna att slutföra en uppgift inom en 

angiven tid. 

  

Problemlösning hanteras på liknande sätt inom samtliga sex organisationer. Säljarna 

har själva en stor frihet att lösa löpande problem som uppstår, medan 

försäljningschefer eller högre uppsatta chefer kopplas in vid särskilt komplexa eller 

svårhanterliga problem. En respondent förklarade att problemlösning är en viktig 

aspekt från båda hållen, det vill säga att försäljningschefen ibland behöver ta hjälp av 

en säljare för att undvika eller hantera ett redan uppstått problem. Även här underströk 

flertalet respondenter att frihet under ansvar råder.    

4.8 Resa i praktiken 
Vid frågan om rekrytering av nya säljare svarade majoriteten av respondenterna att en 

tävlingsinriktad person är något de eftersöker och tre av dessa respondenter 

poängterade även vikten av att personen uppvisar ett starkt engagemang i arbetet. 

Vidare förklarade även majoriteten av respondenterna att social kompetens är något 

som de värdesätter, vilket de anser är viktigt i avseende att bygga relationer med 

kunder såväl som med kollegor. Samtliga respondenter påtalade även vikten av att nya 

säljare så fort som möjligt blir en i teamet, vilket de alla arbetar med på olika sätt. Tre 

av respondenterna arbetar med en relativt detaljerad introduktionsplan för nya säljare 
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medan tre av respondenterna arbetar med introduktion under särskilda former, såsom 

teambildande aktiviteter.  

  

Vad gäller feedback för nya säljare berättade samtliga respondenter att det är något 

som de arbetar kontinuerligt och frekvent med. Fem respondenter underströk att denna 

feedback skiljer sig åt jämfört med sedan tidigare anställda, i det avseende att den sker 

oftare, medan en respondent berättade att han arbetar med feedback på samma sätt till 

all personal, oavsett om de är nyanställda eller sedan tidigare anställda. 

4.9 Empirisk sammanställning 
TABELL 3. Sammanställning av spelmekaniker och temabegrepp inom de olika organisationerna 

Spelmekanik Temabegrepp JDE 
Coffee 

Grazette 
 

Fritids- 
fordon 

Liljas 
bil 

Appel- 
skogs 

Fors- 
bergs 

Poäng Prestationsmått  X  X X   X X  X  
Feedback X   X X  X  X  X  

Emblem Synlig bekräftelse  X X   - X   - -  

Belöning X   X X   X X  X 

Topplistor Synliga prestationer X   X X   X  X -  
Tävlingar X  X   - X  -  - 

Levels Avancemang  /  - /   X  / - 
Individuella delmål  X X  X   X -   - 

Relationer Teamkänsla  X  X X   X X   X 
Interaktion  X  X  X  X  X  X 
Samarbete  X X   X X   X X  

Utmaningar Utmaningar X   X  X  X  X X  
Gemensamma mål X  X  X  X X  X  

Begränsningar Regler  X X   X  X X   X 
Frihet X   X  X  X X   X 

Resa Upplärning  X X  X   X X  X  
Uppföljning X  X  /  X  X  X  

X = Spelmekaniken förekommer, /  = Spelmekaniken förekommer delvis, - = Spelmekaniken förekommer inte alls 
 

I matrisen tydliggörs det att samtliga organisationer använder sig av poäng, relationer, 

utmaningar och begränsningar och vidare att det inte finns någon spelmekanik som 

inte förekommer inom någon av organisationerna. Samtliga organisationer använder 

sig vidare av emblems tema-begrepp belöning, däremot inte av synlig bekräftelse. 
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Likaså gäller tema-begreppet upplärning som används av samtliga organisationer inom 

spelmekaniken resa. Däremot används inte uppföljning inom samtliga organisationer. 

Vidare är levels den spelmekanik som förekommer minst inom organisationerna, då en 

respondent återgav att avancemangsmöjligheter finns medan resterande påtalade av 

chanserna är små eller obefintliga. Vidare är det en organisation där samtliga 

spelmekaniker förekommer, men trots det återfinns majoriteten spelmekaniker inom 

samtliga organisationer. Till sist används inte någon form av synlig bekräftelse i de 

organisationer som inte heller använder sig av tävlingar.  
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5. ANALYS AV PRAKTIK OCH TEORI 
 

I följande kapitel redogörs det ingående för det empiriska materialet kopplat till den 

teoretiska utgångspunkten i syfte att tillföra ett djupare perspektiv av det insamlade 

materialet. Analysen är utformad efter de åtta spelmekaniker som ligger till grund för 

undersökningen. 

 

5.1 Poäng - prestationsmått och feedback  
Poäng används enligt Kumar och Herger (2013) för att mäta spelarnas prestation i 

förhållande till uppsatta mål. Samtliga respondenter använder sig av någon form av 

mätning på säljarnas prestationer, även om det hos majoriteten inte förekommer i form 

av ett poängsystem. Borg (14 december 2016) lyfte fram att de i dagsläget använder 

sig av ett poängsystem där varje såld bil genererar ett visst antal poäng beroende på om 

bilen är ny eller begagnad, och där poängen sedan sammanställs och löpande skickas 

ut till säljarna. Systemet motsvarar vad Zichermann och Cunningham (2011) belyser 

som fördelen med poäng, nämligen att det ger direkt feedback. I samma stund som 

försäljaren säljer en bil tilldelas säljaren i fråga ett visst antal poäng och får således en 

omgående bekräftelse av att handlingen var positiv. Det stämmer överens med vad 

Werbach och Hunter (2012) menar att poäng syftar till, vilket är att ge spelaren en 

indikation att fortsätta framåt i vald riktning. Författarna menar vidare att poängsystem 

även ger frekvent och direkt feedback till spelaren och som berättar om prestationen 

varit god. Vidare är feedback ett bevis på utveckling som kan inge en känsla av status, 

inte minst på en arbetsplats. Svensson (9 december 2016) berättade att han löpande för 

ratinglistor över vad säljarna har sålt i jämförelse med de individuella målen som är 

uppsatta för säljarna, vilket enligt Werbach och Hunter (2012) är en fördel med 

poängsystem då framstegen från början till slutet av målen enkelt kan följas. 

Författarna menar vidare att poäng även är fördelaktigt i det avseende att det kan 

avgöra resultatet av en process vilket kan leda till någon form av yttre belöning. Tre av 

respondenterna använder sig av provisionsbaserad lön för säljarna och Borg (14 

december 2016) förklarade att hans säljare erhåller poäng för sålda fordon men även 

för kundnöjdhet, vilket ligger till grund för provisionen och motiverar enligt honom 

säljarna att prestera bättre. Appelskog (15 december 2016) menade däremot att det kan 

vara motiverande även om säljaren inte erhåller någon form av yttre belöning, då det 
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enligt honom finns andra säljrelaterade aspekter som motiverar en säljare. Werbach 

och Hunter (2012) belyser även det faktum att poäng skapar data, vilket författarna 

menar kan vara användbart vid mätning av prestationer. Samtliga respondenter 

använder statistik på säljarnas prestationer som underlag för bedömning och 

uppföljning, vilket exempelvis Eklund (12 december 2016) förklarade är ett underlag 

för de månatliga rapporter han delger sina säljare. 

  

Eklund (12 december 2016) förklarade att frekvent och direkt feedback är av 

betydande vikt och utgör en stor del av hans ledarskap. Vidare underströk han att 

feedback även syftar till negativ feedback, vilket enligt honom krävs för att 

medarbetarna ska ha en möjlighet att ändra sitt beteende till det bättre. Det går i linje 

med vad Reeves och Read (2009) belyser, att positiv såväl som negativ feedback kan 

förändra ett beteende förutsatt att den ges i rätt tid. Vidare berättade Eklund (12 

december 2016) att av erfarenhet är feedback det bästa sättet att motivera och engagera 

personal, då många vill bli sedda och uppskattade. Även Kumar och Herger (2013) 

förklarar att feedback skapar motivation hos människor och menar att positiv feedback 

i samband med framgång ökar engagemanget. Författarna poängterar vidare att 

utebliven feedback tenderar att inge en demotiverande känsla att fortsätta. Svensson (9 

december 2016) underströk att alla människor motiveras och engageras av olika saker 

och att feedback inte är en betydande del för alla vad gäller motivation, vilket även går 

hand i hand med Burkes (2014) påstående beträffande det faktum att alla människor är 

olika och finner engagemang i olika saker. 

 

Enligt Werbach och Hunter (2012) är feedback en bekräftelse på om en handling 

utförts rätt eller inte och feedback är något som samtliga respondenter arbetar med, 

men det förekommer det på olika sätt och under olika tidsramar. Eljas (10 december 

2016) erhåller en detaljerad månadsrapport med information om hur försäljarna står i 

förhållande till uppsatta mål, och denna information fördelar han sedan ner i 

organisationen för att på så sätt skapa en medvetenhet hos säljarna. Vidare kan det 

kopplas samman med vad Werbach och Hunter (2012) påtalar är ett av feedbackens 

huvudsakliga syften, nämligen att få människor att fokusera på särskilda aspekter av 

arbetet genom att skapa en kedjereaktion mellan feedback, handling och motivation. 

Genom att ge frekvent feedback inom specifika områden kommer säljarna således 

uppfatta de berörda områdena som särskilt viktiga. Svensson (9 december 2016) 
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förklarade att han två gånger per år träffar säljarna där de tillsammans sätter upp mål 

för vad de ska prestera. Under året arbetar han med att ge löpande feedback till sina 

säljare angående deras prestationer och det gör han för att hela tiden coacha och 

motivera säljarna att nå de uppsatta målen. Werbach och Hunter (2012) betonar det 

faktum att frekvent feedback gällande en persons prestation i förhållande till 

exempelvis mål, vilket motiverar personen till att fortsätta framåt. Eklöf (9 december 

2016) berättade att han varje vecka skickar ut information till säljarna om vad som 

hänt under veckan och att han där även lyfter fram de säljare som har presterat bra, 

vilket enligt honom är en motivationshöjare och som många säljare uppskattar. Det går 

i linje med Werbach och Hunters (2012) redogörelse för att oväntad feedback skapar 

en inre motivation då människor uppskattar oväntade framgångar och överraskningar. 

  

Werbach och Hunter (2012) betonar att en spelare blir motiverad om dennes handling 

genererar i feedback, vilket bland annat Appelskog (15 december 2016) arbetar med 

dagligen. Tillsammans med sina säljare har han ett morgonmöte där de uppdaterar 

varandra med vad som har hänt och vad som är på gång, för att på så sätt uppmuntra 

och motivera säljarna till vidare handling. Även Borg (14 december 2016) berättade att 

han, förutom veckovis feedback, arbetar med löpande feedback via telefon och mail, 

vilket han betonade är viktigt för att säljarna inte ska stanna upp i sitt arbete.  

5.2 Emblem - synlig bekräftelse och belöning 
Ett sätt att uppmärksamma en spelares prestationer efter att spelaren i fråga exempelvis 

har samlat på sig ett visst antal poäng, är enligt Kumar och Herger (2013) att tilldela 

denne ett emblem, vilket har en positiv inverkan på spelarens beteende. Svensson (9 

december 2016) förklarade att något som är väldigt uppskattat av säljarna är en årlig 

stipendieresa, som delas ut till cirka fyra toppresterande säljare under en konferens där 

alla inom organisationen deltar. Han beskrev det som det största en säljare kan vara 

med om på grund av den uppståndelse som sker kring händelsen, och att säljarna i 

fråga blir uppmärksammade och bekräftade av samtliga. Även Eklöf (9 december 

2016) berättade att de löpande synliggör säljare som har presterat bra i samband med 

säljträffar. De säljare som uppnått sina mål tilldelas dessutom ett diplom för sina 

insatser vid årets slut. Det stämmer överens med vad Pink (2010) menar angående att 

oväntade yttre belöningar efter en utförd uppgift kan resultera i positiva effekter, 

eftersom belöningen ges efter att arbetet är utfört. På så sätt elimineras trångsyntheten 
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till arbetet, vilket författaren menar leder till inre motivation då det för spelaren 

innebär en oväntad uppskattning för en god insats.  

 

Eklund (12 december 2016) förklarade att de arbetar med fast lön, men att säljarna 

även har möjlighet att erhålla saker från finansbolagets premieshop. Även Appelskog 

(15 december 2016) berättade att de arbetar med fast lön då han anser att provision 

skapar ett hetsigt arbetsklimat och att fokus ofta försvinner från kunden då säljarna 

under liknande förhållande främst tenderar att koncentrera sig på den sålda volymen. 

Precis som Pink (2010) förklarar kan dessa yttre belöningar leda till att den enklaste 

vägen tas till att utföra en uppgift, vilket kan leda till brister i kvaliteten av arbetet och 

därigenom skada organisationen på lång sikt. Författaren förklarar vidare att yttre 

belöningar kan skapa tunnelseende och kan leda till att möjligheter går förlorade, 

vilket kan förklara varför Appelskogs (15 december 2016) säljare ges chans till 

löneförhöjning en gång per år, där deras prestationer i samband med exempelvis 

volym, kundnöjdhet och antal nya kunder tas i beaktning. Han ger vidare de anställda 

en julbonus som ett bevis på sin uppskattning, och alltså inte på grund av särskilda 

avtal eller dylikt. På så sätt är belöningen flexibel, som enligt Werbach och Hunter 

(2012) är den främsta egenskapen med emblem och som kan tilldelas för många olika 

handlingar och delmål. Eklöf (9 december 2016) berättade att en säljare som varit 

riktigt framgångsrik under året kan bli utsedd till årets säljare. Han menade vidare att 

det är ära och status som är den främsta belöningen, men att det vanligtvis även 

resulterar i någon form av premie. Vidare förklarade han att de inom organisationen 

inte arbetar med bonus, men att en större provision kan vara möjligt vid goda 

prestationer. Respondenten betonade dock att den stora belöningen handlar om att bli 

framlyft för sina prestationer, vilket går i linje med Reeves och Reads (2009) 

påstående att prestationsmotivation tillhör den personliga divisionen, där belöning och 

status är det som främst engagerar och motiverar spelaren.  

 
Emblem har enligt Antin och Churchill (2011) egenskaper som gör användarna 

motiverade, samt att de kan fungera som bekräftelse på ett individuellt plan och inge 

en känsla av status. Borg (14 december 2016) berättade exempelvis att han håller ett 

möte med säljarna varje vecka, där han delar ut en kungakrona till veckans bästa 

säljare. Kungakronan placeras sedan på säljarens foto där den är synlig inför alla. 

Vidare förklarade Borg (14 december 2016) att kungakronan är något som säljarna 

tävlar om, då det är ett bevis på att denne presterat bra vilket i sin tur ökar 
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motivationen hos säljarna. Även Svensson (9 december 2016) berättade att han lyfter 

fram säljare som presterat bra under veckan i ett veckobrev som han skickar ut till 

samtliga, vilket han gör genom att exempelvis publicera en bild på säljaren med 

kommentarer om vad just denna säljare har gjort extra bra under veckan som gått.  

 

Borg (14 december 2016) förklarade att något som är viktigt för säljarna är de diplom 

som de tilldelas efter utförda utbildningar, vilket han menade är ett bevis på kunskap 

som säljarna besitter och som de kan visa upp. Vidare berättade Borg (14 december 

2016) att ett av de mest eftertraktade diplom hans säljare strävar efter är excellence 

camp, vilket bara tilldelas de säljare som sålt flest fordon i Sverige. Enligt Pink (2010) 

handlar motivationspelaren syfte just om att människor presterar bättre när de kan 

arbeta mot att förbättra sin skicklighet inom särskilda områden och kanske till och med 

behärska dessa.  

5.3 Topplistor - synliga prestationer och tävlingar 
Majoriteten av respondenterna svarade att de använder sig av någon form av topplista 

och förklarade att det är ett sätt att skapa motivation hos säljarna, vilket står i enlighet 

med vad Kumar och Herger (2013) menar med att topplistor skapar motivation hos 

spelarna på grund av att det ställer de enskilda prestationerna i relation till andra. 

Appelskog (15 december 2016) förklarade att de inte använder sig av topplistor men 

att samtligas prestationer rapporteras i ett datasystem och att prestationerna på så sätt 

är synliga för alla, då alla har tillgång till systemet. Borg (14 december 2016) berättade 

att de använder sig av en topplista som löpande under dagen uppdateras för att säljarna 

på så sätt ständigt ska kunna se kollegornas prestationer. Även Svensson (9 december 

2016) förtydligade att han genom att ställa den enskilde säljarens prestationer i relation 

till någon annans, samt på grund av den diskussion som ofta skapas i sammanhanget, 

kan skapa motivation som ett resultat av att styrkor och brister synliggörs. På så sätt 

kan de säljare som har det tungt motiveras till goda resultat och prestationer av de 

säljare som faktiskt har åstadkommit det. Det står dock i kontrast till Kumar och 

Hergers (2013) påstående om att nya spelare ofta blir demotiverade av andra spelares 

framgångar som leder till att de istället väljer att ge upp. Eklöf (9 december 2016) lyfte 

fram att motivationen inte ligger i topplistan och dess inbördes rangordning, utan att 

motivationen blir ett resultat av att prestationerna synliggörs, vilket fungerar av den 

anledningen att säljare i grund och botten karaktäriseras som tävlingsmänniskor. Det 

kan förklaras med den prestationsmotivation som enligt Reeves och Read (2009) 
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tillhör den personliga divisionen inom motivation, och som innebär att spelarna 

värdesätter de skillnader som kan uppstå mellan den högre och den lägre rangen då de 

gärna vill se sig själva högst upp på topplistorna. Även Svensson (9 december 2016) 

lyfter fram motivationseffekten av topplistor som ett resultat av att säljare är 

tävlingsinriktade och att de tänder till rejält i tävlingssammanhang. Precis som 

Werbach och Hunter (2012) understryker kan det leda till ökat engagemang och ökad 

motivation på grund av att spelare frekvent eftersöker information om andra spelares 

prestationer, för att sedan kunna utvärdera vad som krävs för att själva hamna i toppen 

eller för att avancera till nästa nivå. Även Eklund (12 december 2016) klargjorde att 

motivationen ligger i synliggörandet av prestationerna, och inte i rangordningen, 

genom att förklara att säljarna fyller i sina prestationer med hjälp av olika färger. På så 

sätt menade han att alla ser vem som säljer vad och hur mycket, men att topplistans 

rangordning i själva verket är osagd. Samtliga respondenter återgav att i stort sett alla 

prestationer är synliga för alla och att det syftar till att skapa rätt motivation för 

säljarna att alltid sträva efter bättre prestationer. Svensson (9 december 2016) 

förklarade att olika topplistor används för olika syften och uppdrag, och han menade 

vidare att det syftar till att motivera säljarna vid specifika tillfällen genom att 

prestationerna ständigt visas upp för de olika regionerna. Det går hand i hand med vad 

Werbach och Hunter (2012) beskriver angående att topplistor inom gamification kan 

användas på skilda sätt och anpassas efter den önskade effekten av topplistan. Även 

Borg (14 december 2016) återgav att det förekommer olika topplistor för olika syften, 

som exempelvis antal nöjda kunder eller vem som har sålt mest av en viss produkt.  

  

I samband med topplistor förklarade Eklöf (9 december 2016) att veckans främsta 

prestationer resulterar i en prispall som synliggörs för samtliga, där ettan, tvåan och 

trean presenteras med bild och resultat. Eftersom belöningen främst utgörs av ära och 

status betyder det enligt Burke (2014) att det är ett praktiskt sätt att skapa engagemang 

och motivation, på grund av att det skapar en känsla för spelaren, i detta fall säljaren, 

att denne uppnår något. Även Borg (14 december 2016) redogjorde för att det ofta är 

äran som resulterar i den främsta motivationen, och han menade att ära i sig är värt 

mer än exempelvis en trisslott eller en biobiljett. Pink (2012) förklarar det med att 

påvisa att det är den inre motivationen som verkar långvarigt och djupt. Även Werbach 

och Hunter (2012) påtalar att den inre motivationen bör reflekteras över i samband 
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med särskilda aktiviteter, som i det här fallet exempelvis säljtävlingar, då yttre 

motivation tenderar att resultera i lägre engagemang och minskad motivation.   

  

De flesta av respondenterna förklarade att de använder sig av en kombination mellan 

inre och yttre belöningar, samtidigt som det blev tydligt att de inre belöningarna 

används mer i den dagliga verksamheten och de yttre belöningarna när det handlar om 

snabba resultat och prestationer. Det kan förklaras med Pinks (2010) resonemang om 

att yttre belöningar begränsar människors fokus och hjälper dem att se framåt. Vidare 

är påståendet aktuellt när det kommer till säljtävlingar som Svensson (9 december 

2016) menade kan fokuseras till specifika tillfällen och uppdrag, som exempelvis att 

säkerställa en viss produkt i butikerna. Då är det av betydande vikt att nå snabba 

resultat och få säljarna att prestera sitt yttersta inom bestämda områden, vilket enligt 

Pink (2010) vidare kan åstadkommas med hjälp av yttre belöningar. Även Eklöf (9 

december 2016) belyste att tävlingar som är tidsbegränsade ofta resulterar i någon 

form av prisstege och premie. Dock kan det resultera i vad Pink (2010) beskriver som 

kortsiktiga tankemönster och som i sin tur kan skada den inre motivationen och släcka 

drivet att utföra uppgiften. Konkreta belöningar som pengar och premier kan alltså 

enligt författaren ta bort det roliga i en uppgift genom att framkalla känslan av att 

uppgiften i själva verket är påtvingad istället för självvald. Dessutom kan för många 

yttre belöningar enligt författaren leda till att spelaren endast anstränger sig till dess att 

belöningen erhålls, vilket resulterar i att engagemanget därefter minskar. Det kan 

vidare ses som en möjlig förklaring till varför Svensson (9 december 2016) vid 

flertalet tillfällen påtalade att de använder tävlingar i de sammanhang där säljarna 

behöver extra inspiration och motivation till att prestera, vilket kan ske runt fem till 

sex gånger per år. När engagemanget på så sätt dalar efter en period skapas en ny 

tävling för att återigen bygga engagemang och motivation hos säljarna.  

5.4 Levels - avancemang och individuella delmål 
Pink (2010) redogör för skicklighet som en pelare inom inre motivation och poängterar 

att det är en stark motivationskraft då människor har ett ständigt behov av att 

utvecklas. Författaren understryker det faktum att det är svårt att hitta rätt motivation 

till utveckling och engagemang, och menar att det ligger en stor utmaning för 

organisationen att hjälpa medarbetarna att hitta vägen till framgång. Svensson (9 

december 2016) berättade att det finns en viss problematik när det kommer till 

avancemang och byte till högre tjänst inom organisationen, då det oftast innebär att 
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säljarna måste flytta till Stockholm där huvudkontoret är beläget. Det menade han 

hämmar säljarnas möjlighet till utveckling, och förklarade vidare att denna 

problematik har lett till att organisationen har förlorat mycket kompetens. Vidare 

nämner Kapp (2012) game-levels, som syftar till att uppmuntra spelaren att ta sig från 

en nivå till en annan. Författaren menar att den personliga utveckling som spelaren 

känner efter att erfarenheter och kunskaper erhålls skapar engagemang och motivation. 

Eklöf (9 december 2016) berättade att det inte förekommer avancemangsmöjligheter 

för säljarna i form av högre tjänster, men att säljarna kan få andra arbetsuppgifter där 

de har möjlighet att visa sina styrkor, vilket han vidare menade leder till en känsla av 

utveckling. Även Eljas (10 december 2016) förklarade att det idag inte finns några 

tydliga avancemangsmöjligheter för säljarna på hans anläggning, men att det i takt 

med att organisationen växer även bör öppna upp för möjligheter att avancera i 

framtiden. Appelskog (15 december 2016) berättade däremot att det finns möjlighet till 

avancemang för säljarna inom organisationen, men han betonade dock att den är liten 

eftersom säljarna arbetar i team och innehar samma tjänst. Vidare betonade Appelskog 

(15 december 2016) att även om det inte förekommer avancemangsmöjligheter för 

säljarna, har de varje dag möjlighet att använda sina kunskaper och erfarenheter för att 

på så sätt känna känslan av personlig utveckling.  

  

Kapp (2012) betonar vikten av att svårighetsgraden i gamification måste anpassas efter 

de olika nivåerna i spelet, då en större målgrupp kan uppskatta och delta i spelet. En 

respondent som tydligt använder sig av olika nivåer för säljarna är Borg (14 december 

2016). Han berättade att en nyanställd säljare kallas för juniorsäljare, varifrån denne 

kan gå vidare till att bli konsumentsäljare och därifrån vidare till att bli företagssäljare. 

Systemet använder han sig av för att alla säljare, oavsett om de är nya eller sedan 

tidigare anställda, ska känna att det finns en möjlighet till en personlig utveckling samt 

en samhörighet med andra. Vidare förklarade Eklund (12 december 2016) att 

avancemang för säljarna i hans organisation innebär att bli ansvarig för ett visst 

fabrikat, och därmed kan säljaren använda sina erfarenheter och kunskaper på ett 

fördelaktigt sätt. Precis som Kapp (2012) betonar bör en spelare få tillfälle att använda 

den erfarenhet som denne besitter, och han menar vidare att det är viktigt i det 

avseende att spelaren då erhåller en känsla av mästerskap. 
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Vad gäller individuella delmål svarade tre av respondenterna att det förekommer för 

säljarna i deras organisation. Svensson (9 december 2016) berättade att han arbetar 

med tydligt uppsatta mål och tillsammans med respektive säljare sätter upp delmål 

som denne ska uppnå. Han förklarade att genom att låta säljarna vara med och 

bestämma delmålen blir de mer motiverade och arbetar hårdare för att uppnå målen. 

Det går hand i hand med vad Pink (2010) betonar är en viktig del i att personer sätter 

upp mål för sig själva, vilket leder till att personen i fråga blir mer engagerad att uppnå 

målen, något som författaren påpekar är hälsosamt för den enskilde individen. Vidare 

berättade Eklöf (9 december 2016) att organisationen arbetar med individuella delmål 

som är uppsatta efter organisationens totala mål. Han förklarade att säljarna har tydliga 

delmål både i det dagliga arbetet och under kampanjperioder. Enligt Pink (2010) har 

människor en naturlig strävan att följa någon annans strategier och författaren att det 

kan hämma en människas utveckling, och det är således viktigt att mål som sätts upp 

är tydliga och möjliga att uppnå. Eklund (12 december 2016) använder även han 

tydligt uppsatta delmål för säljarna, vilka han kontinuerligt följer upp för att säkerställa 

processen och ge relevant feedback när så behövs. Det stämmer överens med vad Pink 

(2010) hävdar angående att ett tydligt formulerat målsyfte kan generera högre 

prestation, vilket i sin tur leder till inre motivation hos människan. Författaren menar 

vidare att mål får människor att fokusera på något specifikt vilket leder till att vi 

arbetar hårdare och längre för att försöka åstadkomma mer, vilket enligt författaren 

exempelvis kan vara säljmål som förväntas uppnås.  

 

Varken Eljas (10 december 2016), Eklöf (9 december 2016) eller Appelskog (15 

december 2016) använder sig av individuella delmål för säljarna. Dock menade 

Appelskog (15 december, 2016) att även om säljarna inte har uttalade delmål, finns det 

ändå förväntningar och krav på vad de ska uppnå. Det står i kontrast till vad Werbach 

och Hunter (2012) menar angående fördelarna med delmål och olika nivåer. 

Författarna menar att när en person klarar av en nivå kommer personen i fråga 

sannolikt även motiveras att gå vidare och klara av nästa nivå, vilket alltså inte blir 

aktuellt i samband med de organisationer som uteslutit användandet av delmål i den 

dagliga verksamheten.  

5.5 Relationer - teamkänsla, interaktion och sammanhållning  
Kumar och Herger (2013) menar att sociala samspel och relationer minskar stress hos 

människor och har en betydande effekt på en människas känslor och dennes 
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prestationer. Appelskog (15 december 2016) berättade att han arbetar för att skapa en 

god sammanhållning och teamkänsla mellan säljarna. Ett sätt menade han är att ge 

säljarna fast månadslön för att minska konkurrensen mellan säljarna, samt för att det 

leder till ett bättre samarbete och ett lugnare arbetsklimat. Vidare förklarade 

Appelskog (15 december 2016) att han försöker skapa teamkänsla med i hans ögon 

små medel, exempelvis anordnar han grill-lunch för personalen under sommaren och 

afterwork med bordtennis och lättare mat. Appelskog (15 december 2016) betonar 

vidare att då det är en relativt liten organisation, arbetar säljarna i team och väldigt 

nära varandra vilket gör att det sker en personlig kommunikation på en daglig basis. 

Reeves och Read (2009) understryker att vänner är en viktig del när det kommer till 

social motivation, och att spelare som motiveras av umgänge med andra värdesätter 

samhörighet. Författarna menar vidare att de relationer som uppstår till följd av 

samhörighet ofta är mer värdefulla än själva prestationerna. Även Eljas (10 december 

2016) förklarade att han arbetar mycket med att skapa teamkänsla bland sina 

medarbetare, och berättade vidare att han löpande försöker hitta på saker med 

personalen utanför arbetet, exempelvis bowling, restaurangbesök och årliga julfester. 

Ibland anordnar han även större kick-offer som exempelvis att tillsammans åka och 

titta på Svenska Rallyt. Dock underströk han att det inte sker varje år utan när det 

bedöms vara lägligt och behövligt.    

 

Svensson (9 december 2016) betonade även han vikten av team, och förklarade att det 

två gånger per år anordnas en konferens där hela företaget samlas. Han lyfte fram 

vikten av dessa träffar och menade att det är oerhört värdefullt att vid särskilda 

tillfällen träffas hela organisationen för att stärka varandra och för att alla ska få 

ansikten på sina kollegor. Utöver de sammanslagna organisatoriska träffarna har de 

fyra regionträffar varje år, där Svensson (9 december 2016) planerar in teamrelaterade 

aktiviteter, vilket han belyste som oerhört viktigt då säljarna är individualister som 

arbetar inom skilda distrikt. Däremot förespråkade Svensson (9 december 2016) ett 

löpande samarbete genom att säljarna bland annat interagerar med varandra via telefon 

och genom det gemensamma datasystemet. Systemet syftar till att vara ett positivt 

forum där kollegor kan lyfta upp varandra och ge positiv feedback, samtidigt som det 

är ett informationsflöde där säljarna sprider relevanta nyheter till varandra. Det kan 

relateras till vad Burke (2014) hävdar att gamification erbjuder, det vill säga ett system 
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som ger möjlighet att erhålla feedback på prestationer. Författaren menar vidare att det 

kan motivera på ett djupare plan, vilket kan leda till goda utvecklingsmöjligheter.   

  

Spelmekaniken relationer handlar enligt Kumar och Herger (2013) om den motivation 

som skapas genom samhörighet och samarbete med andra spelare. Eklund (12 

december 2016) betonade vikten av sammanhållning, och förklarade att han 

tillsammans med personalen en gång varje år reser iväg på en kortare resa för att skapa 

sammanhållning och gemenskap. Dessutom sker mindre aktiviteter löpande under året, 

som exempelvis gemensamma julbord och afterwork. Eklund (12 december 2016) 

menade vidare att han uppmuntrar till samarbete via de veckomöten som sker frekvent, 

där han poängterade vikten av samtligas prestationer för att uppnå goda resultat. 

Vidare redogjorde Eklöf (9 december 2016) för att de arbetar i team indelade efter 

regioner. Eklöf (9 december 2016) förklarade att det alltid förekommer någon typ av 

aktivitet och att temat ofta är teamuppbyggnad, följt av möten med fokus på aktuella 

problem, lösningar och möjligheter. Han förtydligade vidare att sammanhållning är 

viktigt, men att det alltid finns grupperingar på grund av att människor håller sig till 

likasinnade som befinner sig på samma plan i livet. 

  

Trots att säljarna tävlar mot varandra om kunder förklarade Borg (14 december) att det 

är viktigt att de arbetar som ett team och hjälper varandra om säljarna är osäkra på 

något. Det går hand i hand med vad Werbach och Hunter (2012) betonar att denna 

spelmekanik tillför, vilket är en sammanhållning som leder till omtanke och en känsla 

av tillhörighet. Även Reeves och Read (2009) belyser att spelare kan finna mening 

med att involvera sig i bland annat tävlingar som involverar andra, på grund av den 

sammanhållning och känsla av tillhörande som ett team kan inge. För att få en bra 

sammanhållning och teamkänsla mellan de anställda, berättade Borg (14 december 

2016) att de utför gruppaktiviteter och har roligt utanför arbetet genom att exempelvis 

titta på en fotbollsmatch med Kalmar FF eller en hockeymatch med Växjö Lakers. 

Vidare förklarade han att dessa aktiviteter gör att säljarna länkas ihop och därmed blir 

ett starkare team.  

5.6 Utmaningar - utmaningar och gemensamma mål  
När människor ställs inför utmaningar leder det enligt Burke (2014) till att människor 

kan motiveras på en meningsfull och djup nivå. Vidare belyser författaren att en 

utmaning med en lyckad utgång leder till engagemang och stimulans, vilket i sin tur 
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kan få dem att prestera sitt allra bästa. Vid frågan hur organisationen arbetar med 

meningsfulla utmaningar berättade Svensson (9 december 2016) att de har 

återkommande utbildningar för säljarna. Det innefattar ofta områden som säljarna bör 

känna sig bekväma i för att vidare kunna prestera bra, exempelvis butiksekonomi. 

Vidare förklarade Svensson (9 december 2016) att det finns flera återkommande 

utbildningar som uppdateras frekvent, som exempelvis säljteknik och att lära sig nya 

affärssystem. Även Appelskog (15 december 2016) berättade att exempelvis Peugeot 

anordnar kurser och utbildningar för säljarna och att det ibland är krav på att säljarna 

ska delta på dessa, för att de på så sätt ska ha möjlighet att utföra sina arbeten på bästa 

sätt. Burke (2014) förklarar även att meningen med gamification är att motivera 

människor på en meningsfull nivå, och att företag idag allt för ofta använder sig av 

affärsmässig motivation. Appelskog (15 december 2016) underströk att meningsfulla 

utmaningar inte är något som han frekvent skapar. Han vill att personalen ska trivas 

och känna att hela arbetet är meningsfullt, inte bara specifika utmaningar. 

 

Vidare redogjorde Eklund (12 december 2016) för att säljarnas utmaningar ligger i att 

de tillåts åka på produktutbildningar, och att de mässor som anordnas av 

leverantörerna själva enligt honom är de absolut bästa utbildningarna. Vidare betonade 

han vikten av att en utbildning ska vara kopplad till prestation, att en utbildning ska 

förtjänas och att det därför ska ses som en utmaning för säljarna. Kumar och Herger 

(2013) menar att utmaningar har en stor effekt på spelarens motivation att utföra en 

handling. Författarna förklarar att om spelaren tror att de arbetar för att uppnå något 

som är bra och något som är större än de själva, är denna spelmekanik särskilt effektiv. 

Eklöf (9 december 2016) förklarade att utmaningarna ofta ligger i säljarnas 

kompetenser, och han menade vidare att om en säljare är duktig inom ett specifikt 

område har säljaren i fråga chansen att fokusera mer på det. Vidare förklarade Eklöf (9 

december 2016) att han tror att det absolut viktigaste för säljarna är trivsel och 

utveckling, och att de exempelvis tillåts göra på ett annat sätt. Friheten beskrev han 

således som den brännande punkten hos en säljare, som han menade är tätt kopplat till 

förändring och möjlighet att påverka. 

  

Borg (14 december 2016) förklarade att säljarnas största utmaning är att nå den budget 

de själva sätter i början på varje år. Samtliga säljare är dessutom medvetna om att de 

alla individuellt måste uppnå en viss volym för att nå bruttovinstkraven, vilket betyder 
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att de inte kostar företaget pengar. Enligt Reeves och Read (2009) handlar feedback 

just om återkoppling av beteenden som ger spelarna inblick i var de befinner sig. 

Vidare redogör författarna för feedback i samband med bekräftelse och menar att 

spelare hela tiden söker en förståelse för hur saker och ting framskrider.  

 

Vid frågan hur organisationen arbetar med gemensamma mål berättade Svensson (9 

december 2016) att organisationens totala mål är indelade i olika procentsatser, där 40 

% är finansiella mål som gäller för hela säljorganisationen, 40 % är individuella mål 

och 20 % är något som benämns team och organisation och som handlar om mjuka 

värden. Svensson (9 december 2016) belyste att de individuella målen är en 

förutsättning för att klara de gemensamma, och han menade vidare att uppnådda mål 

resulterar i något som han benämnde som en positiv spiral. Desto bättre en säljare 

presterar, desto högre ranking får de och desto mer påverkar det bonussystemet och 

därigenom lönen. Det förklarade Svensson (9 december 2016) ger säljarna en inblick i 

vad de individuellt måste prestera för att uppnå organisationens mål, vilket säljarna ser 

som en utmaning. Burke (2014) hävdar att en utmaning måste innefatta mening för 

spelaren, som vidare gör att spelaren kan uppnå meningsfulla mål. Vidare betonar även 

Pink (2010) att genom att bryta ner spelarens lärprocesser i mindre mål och därmed 

tänja på dennes förmåga kan spelaren känna en mening med att uppnå målen. Både 

Eljas (10 december 2016) och Appelskog (15 december 2016) arbetar med 

gemensamma mål. Dock underströk Appelskog (15 december 2016) att även om 

organisationen har ett gemensamt försäljningsmål fördelas det ut på respektive säljare, 

vilket innebär att varje enskild säljare måste prestera i enlighet med företagets 

förväntningar.  

5.7 Begränsningar - regler och frihet  
Samtliga respondenter har tydliga regler vad gäller samtliga delar i säljprocessen. Eljas 

(10 december 2016) berättade exempelvis att de arbetar efter väldigt tydliga regler, 

vilka bland annat innefattar kundkontakt, kontrakt, hur de ska räkna på affärer och 

vidare rutiner med inbyten. Även Eklund (12 december 2016) berättade att det i 

samband med säljprocessen finns en tydlig beskrivning på hur säljaren ska arbeta, och 

att det innefattar allt från hur kunden ska hanteras till rutiner med kontrakt, 

finansiering och leverans. Dock belyste Eklund (12 december 2016) det faktum att 

även om det finns regler så har säljarna relativt stor frihet i sitt arbete. Vidare betonade 

han att försäljning främst sker på kundens villkor, vilket inskränker på känslan av 
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frihet betydligt, då säljaren måste anpassa sig efter bland annat öppettider och 

besökare. Det står i kontrast till vad Pink (2010) beskriver att motivationspelaren 

självständighet handlar om, det vill säga att människans möjlighet att påverka sitt liv i 

enlighet med mål och strävan skapar inre motivation. Författaren menar vidare att 

positiva effekter kan uppnås gällande prestationer i arbetet om människan erhåller en 

känsla av självständighet. Även Appelskog (15 december 2016) förklarade att 

organisationen har tydligt uppsatta regler för hur säljprocessen ska fungera, och att 

säljarna i största mån hanterar den själva. Dock betonade han att det finns en person på 

företaget som har det övergripande ansvaret för fordonsbeställningar. Vidare berättade 

Appelskog (15 december 2016) att processen innan försäljning inte är styrt av regler, 

och att han därför försöker styra den processen via uppföljning under de dagliga 

morgonmötena, exempelvis om säljarna har kontaktat de kunder som tidigare har 

besökt företaget. Appelskog (15 december 2016) poängterade även att säljarna trots 

uppsatta regler har stor frihet i sitt arbete, och att de oftast löser problem själva. Baard, 

Deci och Ryan (2004) understryker det faktum att när en anställd känner ett stöd av 

cheferna gällande deras självständighet, leder det till ökad trivsel på arbetsplatsen. 

Vidare förklarar författarna det faktum att återkoppling, valmöjligheter och 

uppmuntran förbättrar arbetet och därmed kan leda till högre prestationer. 

  

Eklöf (9 december 2016) berättade att det finns tydliga regler som säljarna måste följa. 

Dock betonade han även att säljarna trots det arbetar med frihet under ansvar. Säljarna 

måste varje vecka rapportera in vad som sålts och planer för nästkommande vecka, 

både för att visa vad som utförts men också för att redogöra för framtida planer. Vidare 

berättade Eklöf (9 december 2016) att kampanjer pågår under en sexveckorsperiod, 

vilket innebär att säljarna arbetar mot fastställda deadlines. Han menade dock att det 

motiverar säljarna och att de trots denna tidsbegränsning har stor frihet att utföra sitt 

arbete. Kumar och Herger (2013) betonar att spelmekaniken begränsningar motiverar 

människor till handling. Författarna menar att det är viljan att klara av ett hinder 

kombinerat med att faktiskt kunna göra det som ger drivkraft åt spelaren att agera. 

Enligt Svensson (9 december 2016) finns det både svenska och europeiska regler 

gällande säljprocessen som måste följas. Vidare förklarade han att säljarna till följd av 

dessa regler måste delta i utbildningar för att öka sin kompetens, vilket ofta är ett krav 

från huvudkontoret som även innefattar en deadline för när utbildningen senast ska 

vara utförd. Även om det finns tydliga regler och styrda processer poängterade 
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Svensson (9 december 2016) att säljarna har stor frihet i sitt arbete, vilket även har 

bekräftats av säljarna i undersökningar som har gjorts inom organisationen. 

  

Borg (14 december 2016) berättade att säljarna har frihet under ansvar, men att det är 

ett yrke där det finns många regelverk som säljarna är tvungna att följa. Vidare 

förklarade han att det finns regler att följa men att vägen från start till mål kan se olika 

ut för olika säljare, då samtliga säljare inte kan arbeta på samma sätt. Det går hand i 

hand med vad Burke (2014) beskriver är en fördelaktig aspekt av gamification, då 

spelarna i ett gamifierat system själva har möjlighet att välja hur de ska uppnå ett mål 

och hur processer ska fortskrida. Författaren påpekar även att det finns vissa 

gamificationlösningar där spelarna ges regler, mål och verktyg och där det finns ett 

begränsat spelutrymme, men som däremot inte tar bort upplevelsen och 

spelmöjligheterna. 

5.8 Resa - upplärning och uppföljning  
Eklund (12 december 2016) återgav att han söker tävlingsinriktade medarbetare genom 

att förklara att ”de säljare som ser en möjlighet att tjäna pengar är inte sällan de som 

säljer mest”. Svensson (9 december 2016) berättade att hans säljare karaktäriseras av 

en otrolig drivkraft, och menade att det finns en vinnarinstinkt hos varje enskild 

säljare. Vid rekrytering av nya medarbetare söker således även han en tävlingsinriktad 

person som visar ett starkt engagemang, men poängterade även att social kompetens, 

självständighet och öppenhet är av betydande vikt. Det kan jämföras med den sociala 

motivationsfaktorn tävling, som av Reeves och Read (2009) beskrivs särskilja vinnare 

från förlorare och som således tilltalar de säljare som drivs av att se sig själv högst upp 

på prispallen. Även Eklöf (9 december 2016) föredrar tävlingsinriktade säljare, men 

underströk även att egenskaper som kreativitet, engagemang och sinne för struktur är 

viktigt, vilket av Reeves och Read (2009) benämns som immersion och utgör en social 

motivationsfaktor som motiverar kreativa medarbetare som uppskattar att testa nya 

saker. Vid frågan om vilka egenskaper Appelskog (15 december 2016) söker hos en 

säljare, svarade han att det viktigaste är att personen ifråga passar in i gruppen då de 

arbetar i team och att kemin bland säljarna därför måste vara bra. Vidare förklarade 

Appelskog (15 december 2016) att social kompetens är ett måste då säljaren måste 

kunna hantera kunder på rätt sätt och skapa värdefulla relationer, eftersom 

kundrelationer idag blir allt mer viktig. Det står i enighet med vad Reeves och Read 

(2009) belyser angående den personliga motivationsfaktorn utforskande som tilltalar 
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de spelare, i detta fall säljare, som uppskattar förståelsen för sin omgivning. Även 

Eljas (10 december 2016) lägger stor vikt vid att säljarna innehar social kompetens, 

men betonade också att flexibilitet, förmåga att göra behovsanalyser samt erfarenhet av 

branschen är viktigt. Borg (14 december 2016) berättade att vid rekrytering är säljarnas 

vilja att sälja och skapa relationer en betydande del, vilket även det går hand i hand 

med utforskande och möjligheten att utforska nya platser med ett nyfiket och öppet 

sinne för omgivningen (Reeves & Read, 2009).  

 

Vid frågan hur organisationen arbetar med upplärning av nya säljare berättade 

Svensson (9 december 2016) att de arbetar med en introduktionsplan som ska följas, 

vilket bland annat innefattar besök på huvudkontoret för att träffa medarbetare samt 

besök hos de olika distriktsäljarna. Vidare berättade även Eklöf (9 december 2016) att 

alla nya säljare får en grundläggande introduktion till arbetet, och att de i början även 

får arbeta nära andra säljare för att lära sig rutinerna och därmed få en djupare inblick i 

säljarnas vardag. Kumar och Herger (2013) belyser just det faktum att en ny spelare 

har ett större behov av stöd vid påbörjandet av resan, och menar att det kan ges med 

hjälp av instruktioner. Vidare berättade Borg (14 december 2016) att alla nya säljare 

tilldelas två mentorer att luta sig mot, och att de från början inte har försäljningsmål att 

prestera efter. Borg (14 december 2016) förklarade även att han arbetar med successiv 

upplärning, där nya säljare först får gå runt på olika avdelningar för att lära sig 

företagets rutiner och möta övriga anställda, för att sedan skickas på utbildningar för 

att på så sätt öka kompetensen. Svensson (9 december 2016) utser två mentorer till nya 

säljare, och han förklarade att mentorerna fungerar som ett bollplank som säljaren kan 

kontakta för exempelvis hjälp med systemen de arbetar i, eller i samband med andra 

säljrelaterade frågor.   

  

Enligt Kumar och Herger (2013) handlar en del av spelmekaniken resor om feedback 

som uppmuntrar spelaren till att nästa steg i sin personliga utveckling. Både Svensson 

(9 december 2016) och Eklöf (9 december 2016) förklarade att personlig feedback till 

säljarna när de är nyanställda i organisation är otroligt viktigt och något som de arbetar 

mycket med. De arbetar även med feedback på liknande sätt, vilket innefattar löpande 

avstämning om hur den nya säljaren mår, känner och hur arbetet fortgår. En ny säljare 

får enligt Appelskog (15 december 2016) mer frekvent och direkt feedback, vilket 

krävs för att säljaren ska kunna fungera i yrkessammanhang. Han förklarade vidare att 
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försäljningschefen i det avseendet har det största ansvaret, men att det krävs att samtlig 

personal engagerar sig och aktivt arbetar med feedback till nya medarbetare. Enligt 

Kumar och Herger (2013) är det viktigt att en ny spelare känner att de utfört en 

prestation som är av betydelse, och menar att genom stöttning kan fel och misstag 

undvikas. Appelskog (15 december 2016) förklarade vidare att då det ofta handlar om 

stora summor pengar är många nya säljare rädda för att göra fel, och han menade att 

det tar upp till ett år för en säljare att bli självgående i arbetet. Han förklarade dock att 

det är helt beroende på person och att vissa behöver mer stöttning än andra. Det kan 

relateras till vad Pink (2010) belyser angående att alla människor har olika önskemål, 

vilket betyder att de har olika syn på självständighet och att det är viktigt att en 

arbetsgivare kan se till den enskildes behov. 

  

Zichermann och Cunningham (2011) lyfter fram att feedback är en av de viktigaste 

delarna inom spelmekaniken och menar på att direkt och frekvent feedback är en 

effektiv motivationshöjare. Vidare belyser Reeves och Read (2009) att direkt feedback 

är viktigt då spelaren direkt får återkoppling om denna handlat rätt eller inte. Det går 

hand i hand med vad Eklund (12 december 2016) berättade om att han frekvent arbetar 

med uppföljning, exempelvis veckomöten och månadsmöten, och att en ny säljare 

redan första dagen får delta i dessa för att på så sätt bli en i teamet. Vidare förklarade 

Eklund (12 december 2016) att han arbetar med feedback på samma sätt till alla 

medarbetare oavsett om de är nyanställda eller inte, samtidigt som han poängterade att 

en ny säljare behöver mer stöttning i säljrelaterade frågor. Borg (14 december 2016) 

berättade att en nyanställd säljare får mer stöttning och feedback jämfört med en 

etablerad säljare, vilket han förklarade är viktigt för att denne ska känna sig som en i 

teamet redan från början.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Följande kapitel syftar till att diskutera de resultat och slutsatser som undersökningen 

har genererat. Vidare besvaras frågeställningen löpande i samband med slutsatsernas 

olika kategoriseringar. Avslutningsvis presenteras det förslag på vidare forskning som 

successivt har växt fram under studiens genomförande. 

 

6.1 Vad vi vet nu som vi tidigare inte visste  
Vår studie tillför ett ny perspektiv till den tidigare forskning som har genomförts i 

samband med gamification. Redan existerande forskning bygger till stor del på den 

externa kontexten samt gamification i samband med beteendeförändring, som förklaras 

under 1.1.1 Tre olika kontexter för gamification. Således finns det redan konkreta 

bevis på att gamification i de sammanhangen existerar, samtidigt som det pekar på en 

kunskapslucka rörande den interna kontexten som ligger till grund för denna studie. 

Därför har undersökningen genererat ny kunskap i form av en djupare förståelse för 

spelmekanikernas förekomst inom säljorganisationer ur ett internt perspektiv. Vidare 

tydliggör undersökningen att det finns uppenbara svårigheter när det kommer till att 

prata om gamification i sin helhet inom säljorganisationer, då det krävs mer än 

spelmekaniker och feedback som genererar motiverade säljare för att kunna 

klassificera ett system som gamifierat. Studien bidrar däremot med tydliga indikationer 

på att motsvarigheter till gamification, grundat på tillämpade avgränsningar och 

operationella definitioner, faktiskt existerar inom säljorganisationer. Vi kan således dra 

vissa slutsatser i förhållande till undersökningens huvudsakliga frågeställning: Hur 

kommer spelmekaniker och direkt feedback till uttryck inom säljorganisationer i syfte 

att öka motivationen och engagemanget hos säljarna? 

 

Motivation skapas genom poäng, relationer, utmaningar och begränsningar 

Poäng kommer till uttryck genom att samtliga organisationer på ett eller annat sätt 

mäter säljarnas prestationer, samt att de alla arbetar med löpande feedback. Sannolikt 

använder sig organisationerna av dessa prestationsmått för att ge säljarna bekräftelse 

på utförda prestationer, vilket vidare syftar till att öka motivationen och engagemanget 

och därigenom få säljarna arbeta vidare. Enligt teorin är det vad feedback resulterar i, 

det vill säga att motivation leder till vidare handling. Dock ser vi att det skiljer sig i det 
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avseendet att merparten av säljarna inte får feedback i det ögonblicket handlingen 

utförts, vilket rimligen beror på att organisationerna i dagsläget inte har de möjligheter 

som krävs för att ge direkt feedback. Det som talar för direkt feedback är att 

majoriteten av organisationerna är relativt små, vilket sannolikt borde kunna resultera i 

mer frekvent och direkt feedback då säljarna arbetar nära cheferna i den dagliga 

verksamheten. Insikten i säljarnas prestationer är därför stor och innebär således att 

prestationerna vidare kan kommenteras omgående. Det som däremot talar emot direkt 

feedback inom mindre organisationer är istället sannolikt att det inte finns tillräckliga 

resurser, då fler arbetsuppgifter är fördelade på färre personer. Det kan således 

innebära att cheferna inte har den tid som krävs för att ge säljarna återkommande 

direkt feedback. Resterande organisationer har sina säljare utspridda i Sverige inom 

olika distrikt, vilket även det kan försvåra möjligheten för direkt feedback. Säljarnas 

och chefernas kommunikation sker främst via mail och telefon, vilket förutsätter att 

säljarnas prestationer rapporteras in i affärssystemen innan de kan generera relevant 

feedback. Det kan rimligen förklara den fördröjning som ofta sker i samband med 

feedback. De små organisationerna såväl som de större skulle däremot med fördel 

kunna dra nytta av gamification, då cheferna på så sätt inte behöver avsätta någon tid 

för att ge direkt feedback på grund av att det sköts automatiskt via systemet. Vidare 

betyder det faktum att systemet är datoriserat att säljare som arbetar runt om i Sverige 

inom olika distrikt enkelt kan få direkt feedback på grund av att systemet behandlar 

och sköter den feedback som cheferna i dagsläget ansvarar för.  

 

Spelmekaniken relationer visade sig vara något samtliga respondenter sätter högt 

värde på, då det framkom att teamkänsla och samarbete är något som de alla arbetar 

frekvent med. Gamification handlar till viss del om att spelarens prestationer 

synliggörs för varandra, vilket i sin tur ska motivera och leda till vidare handling. 

Teorin påvisar även att denna spelmekanik minskar stress och får användaren att 

prestera bättre, vilket sannolikt är en bidragande orsak till att respondenterna lägger 

stor vikt vid relationsskapande. En intressant aspekt är dock hur teamkänslan faktiskt 

påverkas av att allt synliggörs i praktiken, vilket samtliga organisationer förklarade att 

det gör. Rimligtvis leder det till ökad konkurrens mellan säljarna, vilket således kan 

påverka samarbetet samt skapa stress hos de säljare som inte presterar lika bra som 

andra. Det faktum att prestationerna synliggörs för samtliga kan sannolikt även bidra 

till att konflikter uppstår om orättvisa upplevs, då det är enklare för säljarna att jämföra 



  
 

59 

exempelvis lön med de prestationer som synliggörs. Därför är det av betydande vikt att 

systemen baseras på tydliga och konkreta regler för att säljarna ska förstå sambandet 

mellan prestation och belöning.   

 

Utmaningar för säljorganisationer visade sig innebära bland annat utbildningar och 

möjligheter för säljarna att utveckla sin kompetens. Utbildningar är ibland ett krav från 

organisationens sida för att säkerställa att säljarna kan utföra sina arbeten på lämpligt 

sätt och med en bred kompetensgrund. Det finns således inte alltid något som säljarna 

erhåller till följd av en väl utförd prestation eller genomförd utbildning mer än ära, 

status och en känsla av personlig utveckling. Det faktum att företagen erbjuder sina 

säljare vidareutbildning kan därmed innebära ett sätt att hålla säljarna motiverade 

genom att de inges en känsla av åstadkommande och kompetensutveckling. Det 

betyder alltså att flertalet organisationer finner vikten av inre motivation som mer 

betydelsefull än yttre, vilket indikerar att rätt förutsättningar för gamification i det 

avseendet finns.   

 

Vidare förekommer begränsningar, det vill säga regler kontra frihet, på ett liknande 

sätt inom samtliga organisationer. Säljprocesserna styrs av regler, dock kan säljarna 

arbeta relativt fritt inom dessa riktlinjer. En fördel i ett gamifierat system är just att 

användaren har möjlighet att själv välja hur vägen mot måluppfyllnad och hur arbetet 

ska fortskrida, vilket tyder på att förutsättningarna för gamifierade system inom 

organisationerna finns. En respondent liknade relationen mellan frihet och regler med 

en tvåfilig väg där det finns räcken på båda sidorna som föraren måste hålla sig inom, 

men att det däremellan är fritt att föra fordonet framåt. Liknelsen anser vi är 

kännetecknande för samtliga organisationers syn på frihet, då den tydligt förklarar 

uttrycket frihet under ansvar som flertalet försäljningschefer använde för att beskriva 

säljprocessens begränsningar och riktlinjer.  Det är dock viktigt att beakta att reglerna i 

ett gamifierat system är transparenta samt att alla användare spelar efter samma regler. 

Flertalet respondenter påtalade det faktum att alla människor är olika och därför 

exempelvis behöver olika grad av stöttning, samt att alla arbetar efter olika 

förutsättningar. Det är således viktigt att systemet designas på ett sätt som kan 

anpassas efter olika användare, exempelvis genom att varje level har olika 

svårighetsgrader där säljaren själv tillåts sätta sin ambitionsnivå. Det innebär vidare att 

medarbetaren ges större makt när det kommer till hur arbetet ska utföras, vilket kanske 
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inte alltid överensstämmer med chefernas önskemål. Däremot står det i enighet med 

gamification och den maktförskjutning som det leder till i form av att cheferna tappar 

den kontroll som de har när de själva tillåts styra över säljprocessen, genom att 

medarbetarna tar makten över vägen till måluppfyllnad.   

 

Möjligheter till avancemang beskrivs vara små eller obefintliga 

Den spelmekanik som förekom minst hos respondenterna är levels. Det visade sig i 

samband med empiriundersökningen att möjligheterna till avancemang är små hos 

flertalet av organisationerna, vilket enligt teorin borde skapa ett lågt engagemang hos 

säljarna. Däremot verkar det finnas en stor medvetenhet hos respondenterna angående 

problematiken, vilket rimligen kan förklara varför det löpande förekommer exempelvis 

tävlingar och utbildningar inom flertalet organisationer. Sannolikt strävar 

organisationerna efter att skapa motivation genom andra möjligheter som även de 

syftar till en ökad inre motivation. Genom att säljarna ges andra 

utvecklingsmöjligheter inges de, trots låga avancemangsmöjligheter när det gäller 

befordran, en känsla av personlig utveckling och bekräftelse. Vi anser vidare att 

avancemang rimligtvis handlar om mer än byte av tjänst, vilket betyder att 

avancemang inom organisationerna är möjligt, dock på en nivå som mer handlar om 

personlig utveckling och mindre om avancemang inom den organisatoriska hierarkin i 

form av tjänst. En aspekt som är viktig att beakta, i de fall där gamification skulle 

implementeras, är att avancemangsmöjligheter för säljarna måste grunda sig på samma 

förutsättningar eftersom prestationerna synliggörs för samtliga. En av fördelarna med 

gamification är att topplistor kan användas på olika sätt och mäta olika saker, vilket 

vidare borde innebära att möjligheterna till avancemang grundas på ett mer rättvist 

system. Om prestationer är underlag för exempelvis en högre tjänst måste således 

säljaren högst upp på topplistan erbjudas tjänsten först. Cheferna har genom 

gamifierade system vidare ett tydligt underlag för hur säljarna presterar i relation till 

uppsatta mål, vilket även borde underlätta beslutsprocessen i samband med exempelvis 

belöning och avancemang.   

 

Hälften av respondenterna använder sig inte av tävlingar eller synlig bekräftelse 

Intressant är vidare synen på motivation i samband med tävlingar och synlig 

bekräftelse, som visade sig gå hand i hand då de organisationer som inte använder sig 

av topplistor inte heller använder sig av någon form av synlig bekräftelse. 
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Huvudargumentet för att inte använda sig av tävlingar är att det tenderar att ta bort 

fokus från kunden, som enligt oss i slutändan rimligtvis ändå bidrar till helheten. Det 

vill säga att kundnöjdhet går hand i hand med försäljningsvolym och att 

organisationerna därför inte aktivt behöver arbeta med båda för att prestera i enlighet 

med organisationens bästa. Den inre motivationen ligger således i nöjda kunder och 

inte antalet sålda produkter, vilket står i kontrast till de organisationer som frekvent 

arbetar med tävlingar och synlig bekräftelse som motivationsfaktor. Enligt teorin kan 

användandet av endast topplistor skapa konflikter mellan användarna, samtidigt som 

det i kombination med andra spelmekaniker kan skapa motivation. Då samtliga 

organisationer använder sig av flera andra spelmekaniker kan problematiken lösas 

genom ett gamifierat system, på grund av att tävlingar på så sätt vävs in i den redan 

existerande verksamheten. I dagsläget ser dessa organisationer rimligtvis på tävlingar 

och synlig bekräftelse som separata delar och således även effekterna av dem. 

Sannolikt ses de inte i kombination med andra beståndsdelar inom gamification, vilket 

beskrivs vara den verkliga potentialen med tävlingar och synlig bekräftelse. De bör 

alltså kombineras med andra spelmekaniker för att därmed skapa inre motivation hos 

användaren.  

 

En säljorganisation använder sig av samtliga spelmekaniker  

Resultatet visade vidare att en organisation använder sig av samtliga spelmekaniker 

och dess temabegrepp, vilket enligt oss är ett konkret bevis på att organisationen 

värdesätter de karaktäriserande egenskaperna med gamification och dess 

spelmekaniker. Enligt teorin är spelmekaniken ett primärt fokus vad gäller 

gamification, därav kan det sannolikt konstateras att ett gamifierat system inte ligger 

alltför långt bort från deras nuvarande arbetsmetoder och att grundförutsättningarna för 

en vidare implementering existerar. Dock är det viktigt att beakta det faktum att 

respondentens sätt att arbeta med spelmekaniken idag inte förutsätter ett datoriserat 

system, vilket gamification gör. Dessutom påverkar spelets estetik och dynamik, som 

exempelvis spelets design och regler, användaren på ett sätt som användarna inte 

utsätts för i en icke-datoriserad miljö och som påtalas vara viktiga delar i det avseende 

att skapa motivation och engagemang hos spelaren. Vidare är även det faktum att 

majoriteten av spelmekanikerna förekommer i samtliga organisationer och att ingen 

spelmekanik inte förekommer i någon organisation en tydlig indikation på att 
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organisationerna, medvetet eller omedveten, utnyttjar de fördelar som gamification 

enligt forskning resulterar i när det kommer till motivation och engagemang.  

 

IT-utvecklingen innebär förbättrade förutsättningar för gamification 

Tekniken har under de senaste decennierna utvecklats och bidragit till nya effektiva 

sätt att lära av och påverka beteenden hos människor, vilket framgår under 1.2 

Tillväxten av gamification i takt med IT-utvecklingen. Det betyder rimligtvis att 

människor allt mer har börjat förstå de positiva effekter som tekniken faktiskt för med 

sig, i form av bland annat effektiva och snabba metoder att dela, skapa och 

tillgängliggöra information. Det betyder däremot inte nödvändigtvis att alla har förstått 

eller delar samma uppfattning kring tekniken och dess utveckling. I och med att 

gamification förutsätter datoriserade system är det rimligt att anta att direkt feedback är 

en önskad konsekvens, då det möjliggörs i samband med systemen. De organisationer 

som har intervjuats i undersökningen är inte datoriserade fullt ut, vilket gör det 

omöjligt att fastställa om gamification i sin helhet förekommer eller inte, då 

spelmekanikerna och feedback inte skapar ett fullständigt gamifierat system. Trots det 

visar teorin att det för företagen faktiskt finns mycket att vinna på att bli datoriserade, 

då det skulle kunna lösa en del av den problematik angående dröjande feedback och 

den demotiverande känsla som det påstås inge hos medarbetarna. Tekniken finns och 

således även de grundläggande förutsättningarna för att datorisera de organisatoriska 

säljsystemen. Anledningen till varför säljorganisationer inte använder datoriserade 

system fullt ut, trots tydliga indikationer på att bland annat direkt och frekvent 

feedback har en positiv inverkan på medarbetares beteenden och motivation, kan 

tänkas ligga i att kostnaden uppfattas som större än vinsten. En möjlig förklaring kan 

således vara att det råder en viss okunskap kring den pågående digitaliseringen och den 

tekniska utvecklingen, som kan vara ett resultat av de existerande klyftorna i samhället 

där både teknikens förespråkare och motståndare samverkar. Sannolikt ligger det i 

människans natur att känna rädsla inför omfattande förändringar som innebär att det 

bekanta lämnas för de obekanta, vilket rimligen betyder att förändringar successivt 

växer fram först efter att människor själva vant sig vid och accepterat tanken på 

förändring. I och med att gamification är en relativt ny och oprövad metod inom 

säljorganisationer är det troligt att okunskapen kring dess fördelar resulterar i att 

organisationer håller fast vid de redan invanda och beprövade metoderna.  
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Säljorganisationer spelar för att öka motivationen och engagemanget 

Sammanfattningsvis förekommer alltså gamifications karaktäriserande spelmekaniker 

frekvent inom samtliga organisationer och de tar sig till uttryck på ett övervägande likt 

sätt, även om vissa skillnader uppenbarade sig. Vid en djupare analys av det empiriska 

materialet tydliggjordes det vidare att organisationerna främst använder sig av 

spelmekanikerna i syftet att öka motivationen och engagemanget hos säljarna, vilket 

av cheferna rimligen anses vara tätt sammankopplat med de organisatoriska resultaten. 

Ekonomistyrningen i ett företag påverkas till stor del av att personalen beter sig och 

handlar i enlighet med de organisatoriska målen. Som nämndes i inledningen blir det 

allt vanligare med en lösare styrning inom organisationer, vilket förutsätter motiverad 

och engagerad personal. Samtidigt visar Gallups studie att 85 % av anställda i de 

studerade svenska organisationerna är oengagerade i sitt arbete. Enligt teorin ökar 

gamification motivationen och engagemanget hos användaren då det bland annat 

genererar direkt feedback som i sin tur leder till vidare handling. Med gamification har 

organisationerna således möjlighet att skapa engagemang och motivation, samtidigt 

som organisationen kan styra de anställda till att arbeta för att uppnå de organisatoriska 

målen, vilka är en betydande del av ett företags ekonomistyrning. 

 

Avslutningsvis är det problematiskt att generalisera resultatet till en viss population då 

den empiriska undersökningen grundar sig på ett fåtal organisationer inom ett 

komplext och omfattande yrkesområde. Däremot bör det inte förglömmas att studien 

resulterade i liknande svar från samtliga respondenter, vilket tyder på att 

säljorganisationer arbetar på ett likartat sätt för att motivera och engagera sina säljare 

med hjälp av de spelmekaniker som ligger till grund för denna undersökning. Studiens 

resultat och slutsatser lämnar på så sätt utrymme för vidare forskning som kan utveckla 

och ta vid där denna studie avslutas och fortsätta bidra till en djupare förståelse för det 

komplexa och relativt nya begreppet gamification. 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Studiens resultat visade att Liljas Bil använder sig av samtliga spelmekaniker, dock 

skiljer det sig från gamification i det avseendet att organisationens sätt att arbeta med 

de karaktäriserande spelmekanikerna inte är datoriserat. På grund av att resultatet 

indikerar att den angivna verksamhetsbranschen trots det inte ligger långt ifrån 

gamification, baserat på de avgränsningar som gjordes i samband med denna studie, är 

det intressant att granska vad som kan tillföras för att det ska anses vara gamification i 
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sin helhet. Med det som utgångspunkt är vårt förslag till vidare forskning att 

genomföra en studie för den specifika branschen, för att vidare utveckla en modell som 

kan användas för implementering av gamification i sin helhet.  
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