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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår seminariegrupp som under arbetets gång har gett oss 

feedback som har varit betydande i vår skrivandeprocess. Även vår examinator 

Frederic Bill har varit en betydande person genom hela arbetet och gett oss bra input 

för vidare skrivande. Vår handledare Leif Marcusson har varit ett bra stöd och därför 

vill vi rikta ett tack till honom. Det har varit till stor hjälp att Leif Marcusson som är 

insatt i ämnet gamification har varit delaktig i vår process med att skriva uppsatsen. 

Vi vill även rikta ett tack till Prové som har ställt upp på intervjuer vilket gav oss nya 

insikter inom våra ämnesområden. Vår förhoppning är att resultatet och de 

rekommendationer som återfinns senare i arbetet kan vara användbart i framtiden.  

 

Något som har varit till stor hjälp under arbetet med uppsatsen är alla de insikter som 

vi fått under våra år som EBD-studenter. Med detta som grund skulle vi därför vilja 

tacka alla våra klasskamrater som under våra år på Linnéuniversitetet både har hyllat 

och sågat våra arbeten. Detta har varit mycket lärorikt. 

 

Tack,  

Anna, Anna och Kajsa 

  



  

 

 

Sammanfattning 
“Motivation is the desire within a person causing that person to act” (Mathis & 

Jackson, 2009, s. 24). Motivation är det som får människan att prestera och utföra en 

uppgift. Ett motivationsverktyg som under de senaste åren har kommit att bli allt mer 

populärt är gamification. Denna studie kretsar kring ämnet motivation och hur 

gamification kan användas som verktyg för detta. Studien följer fem teoriområden; 

human resource, motivation, belöning, gamification och speldesign. Områdena har 

mycket gemensamt, men den mest centrala delen är motivation som är återkommande 

i samtliga delar. Syftet med denna studie är att påvisa motivationens påverkan på 

människor samt finna hur spelmekanik kan öka motivationen ytterligare. 

Tillvägagångssätten har varit att göra en fallstudie på företaget Prové i form av 

semistrukturerade intervjuer samt datainsamling från hemsidor och bloggar. 

Intervjuerna genomfördes för att få en djupare insyn i hur människor motiveras i sin 

arbetsmiljö. Det data som samlades in från hemsidor och bloggar visade hur 

gamification används i olika situationer i praktiken.  

 

Resultatet av undersökningen visar att motivation har en stor roll i såväl verksamheter 

som hos den enskilda människan, i synnerhet den inre motivationen. Om gamification 

ska användas som ett verktyg för att öka motivationen är det väsentligt att följande 

has i åtanke; det ska vara kopplat till personliga mål, det ska vara grundat och alla ska 

delta efter samma regler. 

 

  



  

 

 

 

Abstract 
“Motivation is the desire within a person causing that person to act” (Mathis & 

Jackson, 2009, p. 24). Motivation is what makes people act. Lately a tool to create 

more motivation called Gamification has been more and more popular to use. This 

study is focusing on the subject motivation and also how gamification can be used as 

a tool to get more of that. Five theoretical subjects are being used throughout the 

whole study. These are: human resource, motivation, rewards, gamification and game 

design. The fields have a lot in common but the most central part is motivation that is 

represented in all parts. The purpose of this study is to explain the impact of 

motivation on people and how game mechanics can increase the motivation further. A 

case study was done at the company Prové using semi structured interviews. To get 

more empirical data we used websites and blogs. The interviews helped to get a 

deeper insight in how people get motivated in their work environment. Data gathered 

from websites and blogs showed how gamification is being used in real life situations.  

 

The result showed that motivation plays a big role in both businesses and among 

people, especially considering the motivation within a person. If using gamification as 

a tool to increase motivation it is really important to keep the following in mind; it has 

to be connection to personal goals, the reasons has to be grounded and everyone has 

to play by the same rules.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till arbetet och ger läsaren en bild över 

studiens område. Vidare problematiseras fenomenet och en problemformulering samt 

syfte utformas och ligger till grund för resten av arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Det ligger stor vikt vid att förvalta de resurser som företaget har och detta kan göras 

med hjälp av human resource management. Enligt Simons (2011) handlar human 

resource management om att anställa människor, träna dem samt utvecklas deras 

talanger. Det är det strategiska närmandet till de människor som arbetar inom 

organisationen. Human resource är den funktion inom en organisation som syftar till 

alla frågor som rör de anställda, så som säkerhet, fördelar, administration, 

kommunikation och organisationsutveckling. En ytterligare aspekt inom human 

resource management är enligt Simons (2011) motivation hos de anställda. 

Motivation kan innebära olika saker för olika individer och därför används begreppet 

idag oreflekterat (Hedegaard Hein, 2012). När det kommer till att motivera anställda 

är det därför av stor vikt att ta hänsyn till att alla individer är olika. Företag måste 

finna nya sätt att motivera anställda eftersom alla inte motiveras av exempelvis 

finansiella belöningar, såsom pengar, i längden. När anställda motiveras kan företag 

också utvecklas (Armstrong & Stephens, 2005). 

 

“Motivation is the desire within a person causing that person to act” (Mathis, 

Jackson, 2009, s. 24). Arbetsmotivationen består av inre och yttre faktorer som 

påverkar arbetsbeteendet hos anställda. Enligt Hedegaard Hein (2012) kretsar inre 

motivation kring det som kommer inifrån människan. Det kan exempelvis handla om 

att individen har en önskan om att prestera eller uppnå personliga mål. Den inre 

motivationen anses vara mer djupgående och långsiktig än vid tillämpning av yttre 

motivationsfaktorer som ofta innefattar belöningar såsom löneförhöjning. Dock är 

inte de inre motivationsfaktorerna mer relevanta i alla situationer, en kombination av 
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inre- och yttre motivationsfaktorer kan vara lämpade för att motivera individer på 

olika sätt (Armstrong & Stephens, 2005). 

 

Ett motivationsverktyg som under de senaste åren har kommit att bli allt mer populärt 

är gamification. Gamification syftar till att motivera och engagera människor genom 

att tillämpa spelmekanik. Zichermann och Cunningham (2011) menar att det är 

processen av speltänkande och spelmekanismer som engagerar och löser problem.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Företag och organisationer är i ständig utveckling vilket har lett till att en ny 

parameter har lyfts in för att skapa mer engagemang och motivation i det dagliga 

arbetet. Enligt Burke (2014) handlar gamification till stor del om att engagera 

människor. Engagemang är något som behövs i företag och organisationer såväl för 

stämningen men också för nivån på det arbete som utförs. Under en 

Gallupundersökning (en slags opinionsundersökning) samlades data kring hur många 

anställda som är engagerade på sin arbetsplats in. I Sverige visade dessa siffror en 

brist på engagemang. 16 procent var engagerade på arbetsplatsen, 73 procent svarade 

att de inte var engagerade och 12 procent var aktiva motarbetare1 (Gallup, 2013). Det 

finns olika sätt att få de anställda mer engagerade på arbetsplatsen och en metod är 

gamification. Det handlar om att engagera människor på ett känslomässigt plan och 

genom detta motivera dem till att uppnå sina mål. Gamification kan ses som en 

strategi i företaget, som med human resource-fokus kan göra skillnader. 

 

Det handlar om att använda spelmekanik och på så sätt skapa nytt engagemang i det 

arbete som utförs. Att tillföra dessa tekniker på uppgifter kopplade till personliga mål 

är det som kallas för gamification. ”Gaming is being used to engage employees and 

ultimately to change their behavior” (Roberts, 2014, s. 30). Tanken bakom att införa 

gamification på arbetsplatser är att skapa motivation hos medarbetarna som annars 

                                                
1 Detta är de siffror som är tagna ifrån Gallups egen undersökning. Vi är medvetna om att det blir 101 
procent. Dock valdes att inte ta bort någon procent eller ändra på detta eftersom siffrorna är Gallups.  
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kan saknas. Genom gamification triggas människor till att prestera (Shah & Sarangi, 

2015). Idag används gamification inom många områden. Såväl marknadsföring, 

lärande som organisationsförändring (Jagoda, 2013). Motivation är något som har en 

betydande roll hos alla typer av verksamheter, och om organisationer visar 

uppskattning för exempelvis utfört arbete eller tvärtom att individen inte uppskattas 

kan det ha en inverkan på den individuellas motivation (Hedegaard Hein, 2012). 

 

Som tidigare diskuterats kan gamification trigga motivation. Motivation hos de 

anställda är något som överlag kan leda till att arbetet som utförs påverkas i en positiv 

riktning, vilket även påverkar hela verksamhetens utveckling. Gallupsiffrorna 

(Gallup, 2013) visade en stor brist på engagemang hos anställda vilket kan ses som ett 

problem. 73 procent svarade att de inte var engagerade på arbetsplatsen och denna 

siffra visar på att förändring är behövligt.  

 

Precis som Hedegaard Hein (2012) menar kretsar motivation kring det som kommer 

inifrån människan och vad människan känner. Den inre motivationen är mer 

djupgående och långsiktig och kan därför vara fördelaktig att sträva efter. Inom en 

verksamhet kan motivation anses vara betydande för såväl arbetsmiljön som det 

utförda arbetet. Därför har motivationsfaktorer en viktig roll, motiverade människor 

som har ett mål att uppfylla kommer sträva efter att prestera på topp. Gamification 

sätter arbetet som ska utföras i ett nytt perspektiv där spelmekanik påverkar hur 

arbetet utförs och vad det får medarbetaren att känna.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur motiveras individer på företaget Prové och kan gamification användas som 

verktyg för att öka motivation? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att påvisa motivationens påverkan på människor samt finna hur 

spelmekanik kan öka motivationen ytterligare.   
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs de vetenskapliga metoder som användes för att samla in 

empirin. Det beskrivs vidare tillvägagångssättet för studien.  

 

2.1 Val av metod 

Metoden som tillämpats är kvalitativ då det fokuserades på att samla in åsikter och 

tankar ifrån respondenter istället för kvantitet av data. Det var viktigare vad som sades 

än kvantiteten av svar. Studien är av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i ett 

deduktivt synsätt. Det deduktiva synsättet tar sin grund i teorin. Bryman och Bell 

(2013) beskriver att vid en deduktiv studie sätts vanligtvis hypoteser, det har dock inte 

gjorts i denna studie.  

 

2.2 Fallstudie 
Bryman och Bell (2013) menar att en fallstudie är en undersökningsdesign som syftar 

till att undersöka och belysa ett specifikt fall, såsom en arbetsplats eller organisation. 

Vid en fallstudie ligger fokus till hundra procent på den miljö eller situation som ska 

undersökas. Fallstudien i detta arbete är gjord på företaget Prové som är ett 

managementföretag med dryga 70 anställda. Studien har fokus på motivation och hur 

det påverkar de anställda. Fallstudier kan tillämpas både när det kommer till kvalitativ 

och kvantitativ forskning menar Bryman och Bell (2013). Dock kopplas metoden 

oftast samman med den kvalitativa delen.  

 

Det är av stor vikt att ha i åtanke att fallstudier inte kan vara fullt representativa. 

Forskare inom fallstudier menar inte att det går att hitta ett typfall som kan 

representera flera snarlika fall. När enbart ett fall studeras går det inte att göra en 

generell tillämpning på flera olika fall. Det går inte att hitta typfall som på ett rättvist 

sätt kan representera alla. Fallstudien belyser enbart ett enskilt fall och det gäller att 

vara uppmärksam och kritisk (Bryman & Bell, 2013). På grund av detta finns en 

medvetenhet om att inte resultatet från Prové inte går att generalisera till andra fall. 
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2.2.1 Urval av företag 

Det urval som gjorts för fallstudien grundar sig först och främst i att Prové är ett 

medelstort företag. Detta för att ett litet företag inte har många anställda och 

skillnader i nivåer, vilket kan innebära att inte tillräckligt med data kan samlas in. Om 

företaget varit stort hade fler intervjuer behövts hållas för att få material från alla delar 

av verksamheten, och detta är något det inte funnits tid till vid en studie av denna 

storlek. En ytterligare aspekt som spelade roll vid urvalet var att det redan fanns en 

relation till Prové då det tidigare utförts ett projekt hos dem. Detta sågs som en fördel 

på grund av insyn i såväl arbetsmiljö, kultur som verksamhetsmål. 

 

2.3 Intervju 

För att få ut relevant data till den kvalitativa studien användes intervjuer. Metoden 

används för att få fram åsikter, attityder, värderingar eller beteenden menar Bryman 

och Bell (2013). I denna studie tillämpades semistrukturerade intervjuer eftersom 

avsikten var att finna ett större djup i svaren och möjlighet till följdfrågor vid 

intervjuerna fanns.  

 

2.3.1 Semistrukturerad intervju 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer vid företaget Prové gjorts. Vid den 

semistrukturerade intervjun användes förbestämda frågor eller teman i en intervju-

guide. Bryman och Bell (2013) menar att en intervjuguide kan vara en kort 

minneslista över teman eller mer tydlig där de frågeställningar som vill tas upp under 

intervjun finns med. De frågor som användes i denna studie var inte så pass specifika 

att det hindrade respondenten från nya idéer, tankar eller reflektioner. Samtidigt 

menar Bryman och Bell (2013) att frågorna ska vara formulerade på ett sådant vis att 

de underlättar för forskarna att besvara sina frågeställningar. Detta är något som tagits 

i beaktande vid utförandet. För att stärka tillförlitligheten i undersökningen var det 

fördelaktigt att lämna över intervjuguiden och dess frågor till andra personer att se 

över. I denna studie har tre oberoende personer läst igenom och granskat frågorna så 

att inga missförstånd skulle uppstå vid intervjutillfällena. 
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Hur respondenten upplever sin värld och sitt perspektiv är av stor vikt när data samlas 

in vid en intervju av kvalitativ karaktär (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har det 

därför varit betydande att känna av situationen och svaren från respondenten. Under 

intervjuerna menar Bryman och Bell (2013) att det inte är så viktigt vilken ordning 

frågorna ställs, eller att de ställs exakt likadant vid alla tillfällen. Intervjufrågorna har 

lämnats öppna för att stimulera respondenterna samt att ge möjlighet till följdfrågor. 

Respondenten bör ges utrymme att tänka och svara fritt. Detta gör det möjligt att få 

intressant och spontan svar som inte annars hade kommit fram. En semistrukturerad 

intervju är flexibel på så sätt att frågorna och svaren har möjlighet att bli påverkade av 

situationen (Bryman & Bell, 2013). Därför ställdes följdfrågor vilket gav intervjuerna 

en ytterligare dimension.  

 

Något som Bryman och Bell (2013) menar är betydelsefullt att göra innan 

undersökningen är att bekanta sig med miljön där respondenten arbetar och verkar. 

Detta för att forskaren lättare ska kunna tolka och förstå respondentens svar. Innan 

intervjun börjar är det viktigt att presentera syftet med studien för respondenten, detta 

för att skapar ett förtroende och en mer öppen kontakt. Vid denna studie fanns redan 

en bekantskap med företaget Prové som skapats vid ett tidigare projekt. En annan 

aspekt som Bryman och Bell (2013) beskriver är att en intervju bör ske i en lugn och 

ostörd miljö. Intervjuerna i denna studie hölls i ett avskilt rum på företaget Prové där 

det inte fanns några störningsmoment. Detta skapade en lugnare miljö och in-

spelningen av intervjun blev inte störd av buller. Det är viktigt att innan intervjun 

startar fråga respondenten om det är okej att spela in. Genom att använda sig av 

inspelning kan det fås en mer naturlig kontakt under intervjun. Det blir således mindre 

utfrågning och mer samtal. Inspelning gör det även enklare för bearbetningen av 

intervjun då anteckningar kan kompletteras i efterhand. Bryman och Bell (2013) 

menar att när det är flera intervjuare kan man dela upp anteckningsarbetet för att det 

ska gå smidigare. I denna studie ställdes huvudfrågorna av en person medan de andra 

två antecknade (och flikade in med följdfrågor när de kände för det).  
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Efter intervjun diskuterades, utan respondentens närvaro, kring respondentens 

samarbetsvilja och öppenhet. Detta är något som Bryman och Bell (2013) påpekar 

som betydelsefullt att göra efter intervjuer. Även andra tankar kring samtliga 

intervjuer diskuterades. Detta gjordes för att öka kvaliteten på nästkommande 

intervju.  

 

2.3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer ut de som är tillgängliga för 

undersökningen menar Bryman och Bell (2013). Vid intervjuerna på Prové valde de 

själva ut vilka som skulle intervjuas. Valet berodde på vilka som fanns tillgängliga. 

Önskemålet var att intervjua två personer ur ledningen och tre personer ur övrig 

personal. Detta för att kunna jämföra om det fanns skillnader. 

 

2.3.3 Operationalisering 

Anställda 

Tema Avsnitt Fråga Författare 

Feedback Belöningssystem, 
Gamification 

Känner du att du får 
feedback för det 
arbete som du 
utför?  

Hur och när? 

Dessler (2013), 
Armstrong (2002) 

Kompetensutveckling Human Resource Får du möjlighet att 
arbeta med kollegor 
som har andra 
kompetenser än dig 
själv?  

Om ja, utvecklas 
din kompetens 
genom detta och i 
så fall hur? 

Söderlund och 
Bredin (2005)  

Utmaningar Motivation, 
Gamification 

Känner du att du 
har utmaningar i 
ditt arbete?  
På vilket sätt? 

Armstrong och 
Stephens (2005), 

Burke (2014) 
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Uppmuntran Belöningssystem, 
Gamification 

Känner du att du får 
uppmuntran under 
tiden arbete utförs? 
På vilket sätt? 

Armstrong (2002), 
Burke (2014) 

Engagemang Motivation, 
Gamification 

Känner du dig 
engagerad i det du 
gör?  
Hur skulle du 
beskriva ditt 
engagemang på 
jobbet? 

Armstrong och 
Stephens (2005), 
Burke (2014) 

Personliga mål Motivation, 
Gamification 

Har du några 
personliga mål och 
finns det fokus på 
dessa? 

Armstrong (2002), 
Burke (2014), 
Hedegaard Hein 
(2012),  
Oxland (2004) 

Organisationsmål Motivation, 
Gamification 

Känner du att det 
finns koppling 
mellan dina 
personliga mål och 
organisationens? 

Armstrong (2002), 
Burke (2014) 

Belöning Belöningssystem, 
Gamification 

Hur belönas du på 
jobbet? 

Armstrong (2002), 
Smitt et al. (2002), 
Burke (2014)  

Konkurrens Motivation, 
Speldesign 

Känner du av att 
det finns någon 
konkurrens på 
arbetsplatsen?  

Hur påverkar det? 
Är det positivt eller 
negativt? 

Armstrong (2002), 
De, Xun och 
Santhanam (2013) 

Motivation Motivation Vart får du din 
motivation ifrån? 
Och hur blir du 
motiverad? 

Hedegaard Hein  
(2012),  
Armstrong och 
Stephens (2005) 
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Ledning 

Tema Avsnitt Fråga Författare 

Feedback Belöningssystem, 
Gamification 

Ger ni feedback till 
de anställda?  

Hur och när sker det 
i så fall? 

Dessler (2013), 
Armstrong (2002) 

Kompetensutveckling Human Resource Försöker ni para 
ihop anställda med 
olika kompetenser 
att arbeta med 
varandra?  

Söderlund och 
Bredin (2005)  

Utmaningar Motivation, 
Gamification 

Ger ni utmaningar 
till de anställda och 
hur sker detta? 

Armstrong och 
Stephens (2005), 
Burke (2014) 

Uppmuntran Gamification Ser ni till att 
uppmuntra de 
anställda under tiden 
arbete utförs? Hur 
gör ni det? 

Burke (2014), 
Armstrong (2002) 

Engagemang Motivation, 
Gamification 

Hur skapar ni 
engagemang hos de 
anställda? 

Armstrong och 
Stephens (2005), 
Burke (2014) 

Engagemang Motivation, 
Gamification 

Tror du att de 
anställda engagerar 
sig för sin egen del, 
för organisationens 
del eller för båda 
delarna? 

Armstrong och 
Stephens (2005), 
Burke (2014) 

Personliga mål Motivation, 
Gamification 

Lägger ni fokus på 
de anställdas mål 
eller på 
organisationens? 
Eller på både och? 
Hur går det till? 

Armstrong (2002), 
Burke (2014), 
Hedegaard Hein 
(2012),  
Oxland (2004) 

Organisationsmål Motivation, 
Gamification 

Arbetar ni för att 
koppla samma 
anställdas mål och 
organisationens 
mål?  

Hur utförs det? 

Armstrong (2002), 
Burke (2014) 
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Belöning Belöningssystem, 
Gamification 

Hur belönar ni de 
anställda? 

Armstrong (2002), 
Smitt et al. (2002), 
Burke (2014)  

Konkurrens Motivation Känner du att det 
finns konkurrens på 
arbetsplatsen mellan 
de anställda?  
Hur påverkas 
verksamheten av 
det? 

Armstrong (2002) 

Motivation Motivation Varifrån tror du att 
de anställda får 
motivation? 

Hedegaard Hein 
(2012),  

Armstrong och 
Stephens (2005) 

Motivation Motivation Hur motiverar ni de 
anställda? 

Hedegaard Hein 
(2012) 

 

Alla respondenter 

Avsnitt Exempel Författare 

Gamification,  

Speldesign 

Skulle du känna dig mer 

motiverad i det dagliga 

arbetet om företaget du 

jobbade på använde sig av 

en app där du kan mäta 

dina prestationer 

individuella samt i grupp 

och kan tävla för att uppnå 

personliga mål. Du blir 

belönad i form av 

feedback av dina 

medarbetare och chefer. 

Man kan sätta upp egna 

personliga mål och sen 

Burke (2014),  

Oxland (2004) 
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fyller man i sina 

prestationer och 

medarbetare kan då ge 

feedback. 

 

 

Genomgången av teorin och de olika ämnena har resulterat i ett antal frågor som varit 

intressanta att ta reda på kring studieområdet. Frågorna har sedan ställts vid 

intervjuerna på Prové. I operationaliseringsschemat visas temat på frågan, vilket 

avsnitt frågan kommer ifrån, frågan i sig och sist vilken/vilka författare som styrker 

frågan.  

 

På grund av den bakomliggande tanken om gamification i studien avslutades 

intervjuerna med ett exempel som bygger på den teori som finns angående 

gamification och speldesign. Svaren från exemplet ämnade svara på om 

respondenterna tyckte om idén att införa spelmekanik i deras arbetssituation utan att 

nämna gamification.  

 

Empirin är upplagd efter de teman som finns i teorin för att få en bra struktur på 

arbetet och göra det lättare för läsaren att följa arbetet. Svaren på intervjufrågorna är 

uppdelade efter de teman som de kommer ifrån i teorin och därför återfinns exemplet 

under rubriken gamification och speldesign. Nedan presenteras empirins upplägg: 

4.1 Human Resource 

- Intervjusvar 

4.2 Motivation 

- Intervjusvar 

4.3 Belöningar 

- Intervjusvar 

4.4 Gamification och speldesign 
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- Exempel på gamification i vardagen 

- Intervjusvar kring exemplet som presenterats under intervjun 

 

2.3.4 Transkribering 

Efter att intervjuerna var klara satte sig var och en av intervjuarna själva för att 

transkribera intervjun. Det skedde ingen fullständig transkribering där suckar och 

liknande noterades, utan istället skrevs alla ord och meningar ner. Efter detta 

sammanställdes en samlad bild av intervjuerna för att se till så ingen viktig 

information utelämnats. Varje fråga med samtliga respondenters svar sammanställdes 

sedan för att få en samlad bild kring frågorna. Efter detta delades frågorna in i teman 

och en mer löpande text med både anställdas och ledningens svar gjordes, detta för att 

ställa dem emot varandra och också för att få ett mer hanterbart material. Genom att 

göra dessa steg är alla intervjusvar väl genomarbetade och grundligt analyserade. 

Detta är något som var till stor hjälp vid vidare analys. 

 

2.4 Dokument som datakälla  

”Dokument som datakälla” är den benämning som Bryman och Bell (2013) använder 

för en specifik metod. När ett dokument används som inte är upprättat för att en 

forskare har efterfrågat det, så tillämpas metoden ”dokument som datakälla”. Det data 

som är av yttersta fokus är det data som ”finns därute”, det kan exempelvis handla om 

dagböcker, tidningar, tidskrifter och foton med mera. Processen att finna relevant data 

av en sådan karaktär kan vara komplicerad och tidskrävande (Bryman & Bell, 2013). 

För att dokument ska kunna bedömas finns det enligt Scott (1990, s. 6) ett antal 

bedömningskriterier att följa: 

• ”Autenticitet- är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

• Trovärdighet- är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

• Representativt- är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

Om så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

• Meningsfullhet- är materialet tydligt och begripligt?” 
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Bryman och Bell (2013) beskriver att dokument på internet är något som allt fler 

forskare använder sig av och tillgängligheten av dessa dokument är ofta stor. I denna 

studie tillämpas ”dokument som datakälla” för att finna konkreta exempel på hur 

gamification kan användas. Litteraturen inom området är begränsad och därför har 

data från bloggar och hemsidor använts som empiri. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns det stora mängder dokument på internet och för att bedöma dokumenten har 

Scotts (1990) fyra kriterier använts i denna studie. Bryman och Bell (2013) beskriver 

att eftersom alla som har tillgång till internet enkelt kan upprätta en hemsida behöver 

en bedömning över hemsidans autenticitet genomföras. Internet är idag väl utvecklat 

och hemsidor och information uppdateras kontinuerligt vilket gör det väsentligt att 

notera datum samt skriva ut (print) delar av materialet för att kunna se om det skett 

förändringar (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.4.1 Urval av gamificationexemplen 

Grunden i urvalet kring gamificationexemplen var att finna gamification inom olika 

områden för att få ett bredare perspektiv på hur det används. Tanken till att alla 

exemplen kommer från olika områden är för att tydligare kunna påvisa att 

gamification kan användas i många olika situationer. Urvalen grundade sig även i att 

varje enskilt exempel påvisade ett positivt slutresultat eftersom det tyder på att 

gamification fungerar.  

 

2.5 Kvalitetsmått 
Tillförlitlighet innebär att man ska skapa en trovärdighet i studien. För att skapa 

tillförlitlighet gäller det att se till så att lagar och regler följs menar Bryman och Bell 

(2013). Personer som har medverkat i studien bör bli uppdaterade kring materialet 

som har sammanställts så att inte oriktiga tolkningar har gjorts och för att säkerställa 

att antagandena är korrekta. Den sammanställda empirin i denna studie har skickats 

till respondenterna för granskning för att öka tillförlitligheten.  

 

För att studien ska vara pålitlig bör en öppen beskrivning om alla delar i tillväga-

gångsättet presenteras. Det bör inte finnas några hemligheter och dold fakta menar 
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Bryman och Bell (2013). På grund av detta har allt som gjorts och det insamlade 

materialet beskrivits utförligt.  

 

2.6 Källkritik 
Enligt Thurén (2013) handlar källkritik om att ta reda på vad som är sant och inte. För 

att göra detta finns ett antal principer att följa. De källkritiska principerna innefattar; 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet handlar om att ”källan ska 

vara det den utger sig för att vara” (Thurén, 2013, s.7). För att säkerställa äktheten i 

denna studie har hemsidorna som använts i teorin undersökts innan data samlats in 

från dem. En av de författare som har använts i studien har kontaktats för att 

säkerställa att källan var äkta. 

 

Principen tidssamband innebär att det finns skäl att tvivla på källan om det gått lång 

tid mellan att en händelse skett och tidpunkten då berättelsen om denna händelse 

skrivs (Thurén, 2013). I denna studie är nästintill alla källor som används från 2000-

talet och många av dem är skrivna efter 2010. Flera av de motivationsteorier som 

tillämpas i studien grundades under 1900-talet, dock används de än idag och anses 

vara pålitliga. Tiden mellan att teorierna kring gamification skrevs och då denna 

studie genomfördes är kort och därför kan tidssambandet anses vara bra för dessa 

källor. Begreppet gamification är ett relativt nytt begrepp och därför finns det inte 

några äldre källor inom detta ämne.  

 

Att en källa är oberoende innebär enligt Thurén (2013) att källan inte ska vara en 

avskrift eller referat av en tidigare källa, den ska alltså inte vara beroende av en annan 

källa. Att en källa är beroende kan exempelvis vara när en berättelse har berättats 

vidare av flera personer efter varandra. I denna studie finns motivationsteorier som 

inte är grundade av författaren till källan som används. Författaren som används i 

denna studie har gått tillbaka till ursprungskällan och eftersom informationen endast 

har förts vidare i ett led så anses det att informationen är pålitlig. De källor som har 

tillämpats i empirikapitlet i form av exempel kring hur gamification används är 

originalkällor. Med originalkälla menas att exemplen är tagna direkt från hemsidor till 
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de företag som har genomfört de gamificationtillämpningar som används som 

exempel i studien. 

 

Principen kring tendensfrihet beskriver Thurén (2013) handla om att det inte ska 

finnas anledning för forskaren att tro att författaren ger en förvrängd bild på grund av 

att denne har en viss personlighet, politisk syn, ekonomiska intressen eller liknande. 

Författarna till källorna i denna studie tycks inte ha tagit några personliga 

ställningstaganden och presenterar delar som är motsatser till varandra vilket är ett 

bevis på detta.  

 

2.7 Värdering av empiri 

Den empiri som samlats in kommer från två huvudkällor. Källorna är intervjuer med 

anställda och ledning på företaget Prové samt empiri har även samlas in från hemsidor 

och bloggar. Empirin som inkommit från intervjuerna behandlar främst ämnena 

human resource, motivation och belöningssystem. Empirin från bloggar och hemsidor 

behandlar främst gamification och speldesign. Utöver de frågor som behandlar 

ämnena human resource, motivation och belöningssystem under intervjuerna så fick 

respondenterna ta ställning till ett exempel kring gamification. Eftersom empirin 

behandlar olika ämnen så värderas de olika inom delarna i arbetet. Intervjuerna väger 

tyngre i de delar som de behandlar medan empirin från bloggar och hemsidor väger 

tyngre i de delar som behandlar gamification och speldesign. Exemplet kring 

gamification i intervjuerna kretsar främst kring ämnena gamification och speldesign. 

Det väger därför tyngre inom dessa områden.  

 

2.8 Tentativt bidrag 
Motivation är ett ämne som det länge har forskats kring och information kring ämnet 

är tillgängligt i såväl böcker som artiklar. Denna studie har sin utgångspunkt i 

motivationsämnet för att sedan riktas mot gamification som verktyg för att motivera 

människor. Informationen kring ämnet gamification är begränsad och meningarna 

kring begreppet gamifications betydelse skiljer sig åt. Med denna studie ämnas det att 
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bidra med nya insikter kring hur gamification kan användas för att motivera 

människor ytterligare.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras fem teoriområden; Human resource, motivation, belöning, 

gamification och speldesign. Dessa har noga valts ut till studien och ligger till grund 

för såväl operationaliseringen som analysen. De är också de avsnittsrubriker som 

strukturen bygger på genom arbetet i teori och empiri. De fem områdena 

kompletterar varandra och det finns en baktanke med följdordningen. I figur 1 

demonstreras hur teorierna hänger samman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoriområdenas sammankoppling 

 

Motivation har den mest centrala rollen i denna studie och därför återfinns den i 

mitten av figuren. Strecken mellan ovalerna visar att det finns en koppling mellan 

teoriområdena. Mellan human resource och speldesign har det valts att inte dra en 

linje då de inte har en direkt påverkan på varandra men ändå har en samhörighet med 

de resterande områdena. 

 

3.1 Human resource 

Human resource är grunden i många verksamheter när de kommer till människorna 

som arbetar där. Både ledning och anställda intervjuades i denna studie och därför 
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var det naturligt att ha kunskap inom detta område för att tydligare förstå dess 

innebörd.  

 

Human resource management är enligt Simons (2011) att anställa människor, träna 

dem och utveckla deras talanger. Det är det strategiska närmandet till organisationens 

mest värdefulla tillgång; människorna som arbetar där. Human resource är den 

funktion inom en organisation som syftar till alla frågor som rör de anställda, så som 

säkerhet, fördelar, motivation, administration, kommunikation och organisations-

utveckling. Även Söderlund och Bredin (2005) diskuterar infallsvinklar inom human 

resource såsom karriärsutveckling, belöningssystem och arbetsbelastning. Dessler 

(2003) menar att utvecklingssamtal är en del inom human resource. Detta för att 

kunna bedöma den anställdas utförda arbete i jämförelse med företagets 

arbetsstandard. Här får den anställda feedback som har till syfte att motivera personen 

att utföra ett bättre jobb. Vidare menar Dessler (2003) att utvecklingssamtal inte bara 

gynnar den anställda, utan det hjälper även till att hantera och förbättra företaget som 

helhet. När man jobbar inom human resource handlar det inte bara om att skapa 

aktiviteter som tillfredsställer företagets behov, utan det är även av stor vikt att tjäna 

den anställdas långsiktiga intressen så att personen i fråga kan förstå vilken potential 

denne besitter.  

 

Den konkurrenskraft som företag har kommer från termer som kompetens och 

medarbetare: 

”Detta har i sin tur medfört att företagets kanske främsta medel för att 

uppnå och behålla konkurrensfördelar står att finna i förmågan att 

organisera verksamheten, integrera olika kunskapsbaser och knyta till sig 

och kontinuerligt vidareutveckla kompetenta medarbetare” (Söderlund & 

Bredin, 2005, s. 10). 

 

3.2 Motivation 

Motivation är något som driver människan till att prestera och utföra en uppgift, eller 

att helt enkelt kontinuerligt hålla arbetsstandarden uppe. Motivation är det 
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ämnesområde som är mest omfattande i denna studie och är lagt efter human 

resource eftersom det är en del inom det. Teorierna kring motivation går in i samtliga 

delar i teorikapitlet, vilket påvisar den centrala roll begreppet har för denna studie.  

 

Motivation kan enligt Hedegaard Hein, (2012) delas in i tre kategorier, dessa 

kategorier kan sedermera delas upp i underkategorier. För vidare beskrivning se figur 

2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tolkning av figur- Olika sätt att förklara motivation (Hedegaard Hein, 2012, s. 15). 

1. Motivation beror på 
förhållanden hos den 
enskilda människan 1.2 Motivation är något man kan besluta sig 

för och förändra: 
 - Individen sätter upp sina mål i förhållande  
    till den enskilde arbetsuppgiften. 
 - Man kan utveckla sig själv och bli motiverad  
 

1.1 Motivation är en fråga om 
grundläggande programmering: 
- Gener och behov 
-Uppfostran i den tidiga barndomen 

2. Motivation beror på 
förhållanden inom 
företaget 

2.2 Motivation skapas av företagets villkor: 
- Lön 
- Förmåner 
- Sociala möjligheter, anda och kultur 
- Ledning 

2.1 Motivation skapas av själva arbetet: 
- Det är arbetsuppgifternas samhälleliga 
kvalitet och självständighet som skapar 
motivation. 

2.3 Motivation skapas av sociala processer i 
företaget: 
- Självförstärkande processer som sätts igång 
ganska godtyckligt 
- Sociala stereotyper 
 

3. Motivation beror på 
förhållanden i samhället 

3.1 Motivation skapas av samhället: 
- Livssituation 
- Kultur, religion 
- Generationer 
- Rådande diskurser 
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I figur 2 framgår att de olika faktorerna kan skapa motivation enligt olika 

motivationskategorier. Motivationen kan ha sitt ursprung från förhållanden hos den 

enskilda, det kan också handla om att den enskilda individen sätter upp individuella 

mål som senare kan vara ett led i sin utveckling. Motivation kan även uppstå utifrån 

jobbrelaterade förhållanden exempelvis att arbetsplatsen strävar efter att uppnå ett 

syfte ur samhälleligt perspektiv. Ur det jobbrelaterade perspektivet kan det även 

handla om motivationsfaktorer som är mer instrumentella såsom lön eller förmåner. 

Om organisationen visar uppskattning för exempelvis utfört arbete eller tvärtom att 

individen inte uppskattas kan det ha en inverkan på den individuellas motivation. Den 

tredje motivationskategorin innefattar motivation som skapas ur samhället, detta kan 

exempelvis innefatta nationella kulturer, konjunkturer eller värderingar som har en 

inverkan på individens motivation (Hedegaard Hein, 2012). 

 

3.2.1 Inre och yttre motivation 

Att dela upp motivation i inre och yttre motivationsfaktorer är ett klassiskt sätt. 

Frederick Herzberg definierade inre motivation som ”motivation through the work 

itself” (Armstrong & Stephens, 2005, s. 121). Vidare menar Armstrong och Stephens 

(2005) att den inre motivationen uppstår när individen känner att arbetet i sig är 

intressant, utmanande och viktigt samtidigt som det involverar ansvar, känsla av frihet 

i agerandet, utrymme att använda och utveckla sina kunskaper samt att det finns 

möjlighet till utveckling. Hedegaard Hein (2012) menar att den inre motivationen 

kretsar främst kring att motivationen kommer inifrån människan vilket kan handla om 

att individen har önskan om att prestera eller uppnå något som person. Att en individ 

sätter upp personliga mål som denne sedan strävar efter att uppnå är ett exempel på 

inre motivation. Inre motivation handlar inte om instrumentella ting och det syftar inte 

till att avhjälpa något, exempelvis något som är bristfälligt.  

 

Armstrong och Stephens (2005) menar att yttre motivationsfaktorer innefattar det som 

görs till eller för personer för att motivera dem. Exempel på belöningar som kan 

användas som yttre motivationsfaktorer är högre lön, beröm eller befordran. 
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Bestraffningar som kan användas som yttre motivationshöjare kan exempelvis vara 

disciplinära åtgärder, undanhållande av lön eller kritik. Hedegaard Hein (2012) menar 

att yttre motivationsfaktorer är något som ligger utanför den enskildes kontroll och 

som kommer utifrån. Det är möjligt för en enskild individ att reagera på faktorer som 

hamnar inom den yttre motivationsramen men de kan inte påverka dem. Yttre 

motivationsfaktorer är främst instrumentella vilket i många fall innebär att individen 

blir belönad med något som kan avhjälpa en brist eller lindra ett obehag.  

 

Enligt Armstrong och Stephens (2005) kan yttre motivation ha en kraftfull inverkan 

på kort sikt men på lång sikt är det vanligtvis inte en bra lösning. Inre 

motivationsfaktorer anses i många fall ha en djupare långsiktig effekt eftersom de 

finns inom individen och inte tillförs utifrån. Även om interna motivationsfaktorer 

kan anses ha en djupare långsiktig effekt så är det inte relevant att påstå att inre 

motivation är bättre än yttre motivation i alla tillfällen, de båda har bra egenskaper 

inom olika områden och en kombination av dem kan i vissa fall vara en bra lösning.  

 

3.2.2 Motivationsteorier 

Franken (2002) menar att det genom åren har vuxit fram många motivationsteorier 

med olika utgångspunkter eller fokus. Armstrong (2002) presenterar ett antal 

motivationsteorier med skiftande utgångspunkter. 

 

Instrumentell teori 

Instrumentell teori baseras på tanken kring att om vi gör en sak så kommer det leda 

till något annat. Om det finns en belöning eller bestraffning direkt kopplad till 

arbetsprestationen blir individen mer motiverad till att arbeta. Vid en hård dragning av 

denna teori antas det att människor enbart arbetar för pengar. Teorin är även baserad 

på principen kring förstärkning vilket innebär att människor kan uppleva att vissa 

handlingar kan bidra till att de uppnår sina mål medan andra handlingar gör dem 

mindre framgångsrika. Om individen når framgång i att få belöningar och uppnå mål 

så fungerar det som ett positivt incitament vilket förstärker beteende nästa gång som 

ett liknande behov uppstår. Ett misslyckande eller en bestraffning för individen 
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innebär en negativ förstärkning vilket ofta gör att denne försöker finna alternativ som 

då innebär att målen har uppnåtts. Denne process kan även kallas lagen om effekt 

(Armstrong, 2002). 

 

Behovsteori 

Behovsteori grundar sig i antagandet att om det finns ett otillfredsställt behov så 

uppstår det spänning och obalans hos individen. För att jämna ut balansen uppstår en 

målsättning om att tillfredsställa behovet och utifrån detta kommer en väg för att 

uppnå behovet att sättas upp. Utifrån detta antagande säger behovsteorin att allt 

beteende är motiverat av otillfredsställda behov. En individ kan ha flera otillfreds-

ställda behov samtidigt och hur mycket energi personen lägger på att tillfredsställa det 

specifika behovet beror på individens bakgrund och situationen som denne befinner 

sig i. Eftersom relationen mellan behov och mål kan vara komplicerad så kan ett och 

samma behov bli tillfredsställt av flertalet mål, ju starkare behovet är och ju längre 

tidsperioden är, desto större blir antalet potentiella mål. Samtidigt som ett behov kan 

bli tillfredsställt av flera mål så kan ett mål tillfredsställa flera behov, exempelvis om 

en person köper en ny bil så tillfredsställs behoven av ett nytt transportmedel 

samtidigt som man imponerar på grannarna (Armstrong, 2002).  

 

Genom åren har det funnits fler olika teorier kring behov men den teori som har fått 

störst genomslag är Maslows behovstrappa. Behovstrappan är uppdelad i sju 

kategorier där de grundläggande psykologiska behoven såsom hunger och törst är 

längst ner i hierarkin, längst upp i den hierarkiska trappan återfinns 

självförverkligande (Franken, 2002). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

Under 1950-talet tog Herzberg och hans kollegor fram en modell kring motivation 

utifrån källor kring arbetsglädje och missnöje bland revisorer och ingenjörer. 

Resultatet av forskningen visade att de faktorer som ledde till arbetsglädje hos de 

anställda skiljde sig från de faktorer som ledde till missnöje. Faktorerna var indelade i 

två grupper bestående av inre- och yttre drivkrafter (motivationsfaktorer). Gruppen 
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med de inre drivkrafterna som Herzberg valde att kalla tillfredsställare (satisfiers) 

eller motivationsfaktorer inkluderade prestation, erkännande, själva arbetet, 

ansvarstagande och utveckling. Den andra gruppen som bestod av de yttre 

drivkrafterna kallades för missnöjesundvikare (dissatisfaction avoidance) och 

inkluderade betalning, företagets policy och administration, personliga relationer, 

status och säkerhet. Dessa drivkrafter kan inte skapa tillfredsställelse såvida inte 

förebyggande åtgärder tillämpas, däremot kan de skapa missnöje hos en individ 

(Armstrong, 2002).  

 

I Herzbergs studie framkom det att om en individ blir belönad genom betalning var 

denna person tillfredsställd under en väldigt kort period i jämförelse med en individ 

som blivit tillfredsställs genom arbetet i sig. Slutsatsen av detta blev att betalning 

enbart är en motivationshöjare kortsiktigt men att det inte fungerar på lång sikt 

(Armstrong, 2002). 

 

Kognitiv teori 

Inom kognitiv teori ligger fokus på de psykologiska processer eller krafter som 

påverkar motivation och grundläggande behov hos en individ. Kognitiv teori berör 

människors uppfattning kring sin arbetsmiljö och på vilket sätt individen tolkar och 

förstår den. Det finns olika processer som ryms inom kognitiv teori (Armstrong, 

2002): 

• Förväntningar (förväntningsteori)- inom kognitiv teori är den huvudsakliga 

kärnan förväntningsteori och flera andra teorier bygger på förväntningsteori. 

Styrkan inom förväntningar kan grunda sig i föregående erfarenheter, dock 

utsätts människor hela tiden för nya situationer där de gamla erfarenheterna är 

en tillräcklig vägvisare för konsekvenserna av förändringen och därigenom 

kan motivationen minskas. Enligt förväntningsteorin uppstår motivation när 

det finns en tydlig relation mellan prestation och resultat. Resultatet anses vara 

ett medel för att tillfredsställa behov. Exempelvis fungerar en extern belöning 

endast om det finns en tydlig koppling mellan prestation och belöning 

samtidigt som individen känner att belöningen är värd mödan för arbetet. 



  

 

 24 

Vilken belöning som ska ges är beroende av insatsen, en insats kan 

exempelvis vara genomfört arbete. Sannolikheten att en individ är villig att ta 

en stor belöning till sig är beroende av storleken på det som har utförts för att 

förtjäna en belöning (Armstrong, 2002).  

• Måluppfyllelse (målteori)- innebär att motivation hos en individ och 

prestationen som han eller hon utför är högre när det finns tydligt uppsatta mål 

som siktet är inställt på samtidigt som målen är svåra men accepterade av 

individen själv. Det krävs även att personen får feedback för den utförda 

prestationen. Att individen får vara med och bidra när målen sätts är väsentligt 

för att det ska finnas en överenskommelse när höga mål formuleras, det är 

även väsentligt att det finns en överenskommelse kring hur målen ska 

uppfyllas. Att individen får återkoppling efter att målen är uppfyllda är viktigt 

för att motivationen ska fortsätta upprätthållas och för att nya mål ska kunna 

sättas och nås (Armstrong, 2002). 

• Känslor kring eget kapital (eget kapitalteori)- innebär att en individ kommer 

att vara mer motiverad om denne behandlas rättvist i jämförelse med andra 

personen, om individen känner att denne blir behandlad orättvist så blir 

individen istället omotiverad. Teorin handlar om huruvida en individ uppfattar 

att denne blir rättvist eller orättvist behandlad i jämförelse med en annan 

person eller grupp inom exempelvis samma område. Processen är alltid 

jämförande och bygger på individens känsla och uppfattning (Armstrong, 

2002). 

 

3.3 Belöning 
Belöning är ett fenomen som syftar till att motivera individer. Ämnet har en tydlig 

koppling till studiens mest centrala del, det vill säga motivation.  

 
Enligt Armstrong (2002) är syftet med belöningssystem att det ska stödja arbetet med 

att uppnå företagens mål, detta ska ske genom att motivera individer till att vilja jobba 

för företaget och att de anställda ska stanna kvar samtidigt som de levererar goda 

prestationer. Smitt et al. (2002) menar att det är väsentligt att ha ett belöningssystem 
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som passar för verksamheten, med rätt belöningssystem kan företaget enklare styra 

verksamheten mot de uppsatta målen. Oavsett hur belöningen sker så är avsikten att 

påverka och motivera de som belönas. 

 

Belöningssystem kan delas upp i olika grupper, dels finns det monetära belöningar, 

dels belöningar som inte är finansiellt grundade menar Armstrong (2002). Belöning i 

form av pengar kan i många fall attrahera och behålla anställda på en arbetsplats, dock 

är det inte lika säkert att de motiveras av pengarna. Pengar är ett av de främsta 

incitamenten till varför människor väljer att gå till jobbet men det är inte alltid 

motiverande nog för att framkalla höga prestationer när de väl är där. Att utgå från att 

pengar kan användas som den enda drivkraften för att motivera alla olika sorters 

individer kan vara naivt. Individer fungerar och motiveras på olika sätt och därför är 

det väsentligt att kombinera finansiella belöningar med icke finansiella belöningar 

och system. När motivation uppnås hos en individ med hjälp av icke finansiella medel 

så kan effekten bli mer kraftfull och långvarig. Vid en kombination av finansiella och 

icke finansiella medel för motivation så kan de vara ömsesidigt förstärkande. Vid 

utformning av belöningssystem inom en organisation bör man därför finna en mix av 

olika typer av motivationsfaktorer utifrån de behov som finns inom organisationen 

och hos dess anställda (Armstrong, 2002). 

 

3.3.1 Icke finansiella belöningar 

Prestation (achievement) 

Motivation kan uppstå när en individ känner möjlighet att uppnå något på 

arbetsplatsen. Armstrong (2002) beskriver att ett sätt att uppnå motivation kan vara 

genom att få känna en sorts egen makt över sitt arbete samt får utrymme att fatta egna 

beslut och använda de färdigheter som han eller hon besitter. Behovet av att uppnå 

något som en individ skiljer sig mycket mellan person och arbetsplatser. Anställda 

inom ledning, försäljning, marknadsföring och utveckling har ofta en stark motivation 

i sitt jobb. Målet bör dock inte stanna vid att enbart dessa grupper inom 

organisationen ska vara motiverade utan att alla grupper ska vara motiverade i sitt 

arbete (Armstrong, 2002). 
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Om en individ har en stark prestationsmotivation resulterar det ofta i ett beteende där 

personen i fråga tar kontroll över situationen eller relationen, skapar möjligheter, 

uppskattar utmaningar samt reagerar positivt till nya omständigheter. För att 

organisationer ska öka prestationsmotivationen hos de anställda kan de förändra 

processer och system exempelvis genom arbetets utformning det vill säga 

verksamhetsstyrning (Armstrong, 2002). 

 

Erkännande 

Erkännande är ett av de mest effektiva medlen för att belöna sina anställda. Anställda 

behöver få erkännande för det arbete som de har utfört och veta hur bra de har utfört 

det. Vidare menar Armstrong (2002) att de också behöver veta att arbetet är 

uppskattat. Erkännande kan kopplas till Maslows behovstrappa, kopplingen sker till 

steget som innefattar självkänslobehov vilket är steget före självförverkligande i den 

hierarkiska trappan. Enligt Maslow kan självkänslobehov innefatta att individen har 

en stabil förmåga att kunna utvärdera sig själv vilket innebär god självkänsla 

samtidigt som individen i fråga har respekt för andra personer. Självkänslobehoven 

kan delas in i två grupper, den första delen innefattar lusten att prestera, tillräcklighet, 

förtroende samt självständighet och frihet. Den andra delen innefattar lusten att få ett 

gott rykte eller status som innebär att personen i fråga får respekt från andra 

människor genom erkännande, uppskattning, uppmärksamhet, betydelsefullhet eller 

liknande (Armstrong, 2002). 

 

Ett tillvägagångssätt för att ge en person erkännande är genom omedelbar 

återkoppling, dock bör berömmet inte ges utan att något har uträttats eller uppnåtts. 

Berömmet ska kopplas till verkliga prestationer annars får erkännandet ingen mening 

hos mottagaren. Finansiella belöningar exempelvis prestationsbundna bonusar som 

ges direkt efter att något har genomfört är exempel på erkännande som kopplas till 

fördelar. Att kombinera icke finansiella belöningar med finansiella belöningar kan 

vara förstärkande och vara ett bra tillvägagångssätt för erkännande (Armstrong, 

2002). 
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Erkännande till en anställd kan även ges till en person genom att en chef eller ledare 

lyssnar på den anställde och tillämpar de förslag som kommer från grupp-

medlemmarna. Detta är dock något som en chef bör vara försiktig med eftersom ett 

sådant erkännande till en person innebär ett icke erkännande till en annan person som 

också kommit med ett förslag. Genom detta skapas det vinnare och förlorare inom 

arbetsplatsen vilket ledningen bör vara medveten om (Armstrong, 2002). 

 

Problemet med att det skapas vinnare och förlorare är något som förekommer som ett 

problem i alla aspekter av belöningssystem. Individer som har uträttat mycket positivt 

i organisationen och belönats för detta är i många fall positivt inställda till sin 

arbetsplats och är motiverade att jobba medan personer som inte får lika stor belöning 

kan få en lägre motivation. De individer som inte belönas till lika hög grad kan 

exempelvis vara de personer som har nått toppen av löneskalan och med den 

vetskapen blir de mindre motiverade då de är medvetna om att de inte kan få högre 

lön. Detta är ytterligare något som tyder på att det är väsentligt att kombinera 

finansiella belöningar med icke finansiella belöningar för att kunna fortsätta att 

motivera de anställda (Armstrong, 2002). 

 

Inflytande/påverkan 

Enligt Armstrong (2002) kan en individ motiveras genom att utöva inflytande eller 

makt. Att söka efter makt kan vara självmotiverande men det anses vara mer vanligt 

att människor motiveras när de har en känsla av att de har utrymme att påverka beslut. 

Detta är något som ofta berör relationen mellan en individ och dess chef och kopplas i 

många fall ihop med andra motivationsfaktorer som har att göra med prestation, 

erkännande och ansvar. Organisationer kan påverka de anställdas motivation genom 

att de får befinna sig i situationer där deras åsikter kommer fram genom att andra 

människor lyssnar på dem och åtgärdar de åsikter som framkommit. 

 

Personlig utveckling 

Individens möjlighet till personlig utveckling och tillväxt på sin arbetsplats är av 

väsentlig karaktär (Armstrong, 2002). Det finns teorier kring att om ett behov av 

tillväxt finns så blir människor mer kreativa och produktiva. Om det inte finns 

möjlighet till att växa och utvecklas som person på en arbetsplats så kommer de 
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ambitiösa och målmedvetna individerna söka sig vidare till andra ställen där dess 

möjligheter finns. Organisationer bör därför klargöra för sina anställda eller blivande 

anställda vad det finns för möjligheter för tillväxt och utveckling inom 

organisationen.  

 

Vidare menar Armstrong (2002) att arbetstagare inom alla nivåer i företag allt mer 

börjar förstå vikten av att få en karriär och därför ser de även tillgången till utbildning 

som en belöning. Att de anställda erbjuds utbildning är speciellt viktigt inom 

organisationer där verksamheten inte är tydligt uppdelad i nivåer utan människor 

utvecklas snarare i sidled. Ett exempel på detta kan vara att en chef får en akademisk 

examen samtidigt som han eller hon får information kring hur detta kommer att bidra 

i karriären. För en kontors- eller verkstadsarbetare kan det istället handla om att 

personen färdigheter inom arbetsområdet utvecklas. Om detta är kopplat till ett 

betalningssystem genom ett kompetensbaserat system så kan motivationen hos en 

individ öka ytterligare (Armstrong, 2002). 

 

3.3.2 Finansiella belöningar 

Utöver de icke finansiella sätten att belöna en anställd menar Armstrong (2002) att det 

även finns finansiella belöningar vilket kan ske på många olika sätt. Ett av de 

vanligaste sätten att belöna sina anställda är genom pengar. Människor är i behov av 

pengar för att kunna överleva och känna säkerhet. Vid val av arbetsgivare samt vid 

avgörande om man ska stanna på arbetsplatsen så spelar lönen ofta en avgörande roll.  

 

Att belöna de anställda med pengar kan agera som motivationshöjare och till-

fredsställare, dock endast under en kortare period. Personer med fast lön känner sig 

ofta uppskattade då de får en löneförhöjning och därigenom blir de mer motiverade, 

när höjden av motivation har försvunnit så skapas ett behov av en löneförhöjning för 

att motivationen ska höjas igen. Pengar motiverar olika individer på olika sätt och i 

olika stor utsträckning (Armstrong, 2002). 
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3.4 Gamification 

Gamification är ett begrepp med svårtolkad betydelse. Teori kring gamification är 

begränsad men trots detta har det fått en relativt stor del i denna studie. Kapitlet 

kring gamification ligger efter belöning eftersom begreppet fokuserar på inre 

belöningar och att få människan att nå sina personliga mål. 

 
Gamification är enligt Zichermann och Cunningham (2011) processen av spel-

tänkande och spelmekanik som engagerar och löser problem. Deltagaren är grunden i 

gamification och dennes motivation är av största vikt. Burke (2014) menar att gami-

fication fokuserar på inre belöningar. Kim (2015) beskriver att det är många företag 

som även använder sig av det och att det kan användas inom många olika delar i 

företag. Exempel på vart det användas är för att rekrytera, inom marknadsföring och 

inom utbildning internt. 

 

Gamification handlar till stor del om att engagera människor på ett känslomässigt plan 

och eftersom alla människor hittar inspiration på olika sätt är detta en svår uppgift. Ett 

sätt att få människor motiverade är att utsätta dem för praktiska utmaningar, 

uppmuntra dem under tiden arbetet fortskrider och se till att de får ett känslomässigt 

engagemang till det de gör för att de ska kunna göra sitt absolut bästa. Det är precis 

det som gamification gör menar Burke (2014). ”At its core, gamification is about 

engaging people on an emotional level and motivating them to achive their goals” 

(Burke, 2014, s. 16).  

 

Precis som Gallupsiffrorna (Gallup, 2013) visar om att svenska arbetare inte är 

engagerade, där 73 procent inte är engagerade menar Burke (2014) att situationen är 

densamma i USA. Där visar gallupsiffrorna att majoriteten är aktivt icke engagerade. 

Det finns två olika sätt att vara engagerad, antingen genom känslomässigt eller 

affärsmässigt engagemang. Det affärsmässiga engagemanget handlar om att göra sitt 

jobb för att få lön och uppfylla de lägsta förväntningarna som arbetsgivare och 

kollegor har. Det känslomässiga engagemanget handlar om att göra något utöver det 

som bestämt måste göras, detta för att hjälpa organisationen. Genom detta fås en mer 
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psykologisk belöning och en känsla av att ha gjort något bra. Burke (2014) tar upp ett 

exempel för att beskriva skillnaden mellan affärs- och känslomässigt engagemang. 

Exemplet handlar om att gå ner i vikt. Då är själva träningen och uppgiften med att stå 

på löpbandet det affärsmässiga engagemanget och när resultat i form av viktnedgång 

sätts det känslomässiga engagemanget igång. Fokus ligger på målet att gå ner i vikt 

och därför finns också en vilja att gå upp på löpbandet och spendera den tid som 

krävs. Burke (2014) beskriver att det tydligt finns kopplingar mellan de två sätten att 

engagera och att företag idag har lite för stort fokus på det affärsmässiga 

engagemanget. Vidare anser Burke (2014) att det krävs mer fokus på att försöka 

koppla in och finna människors känslomässiga engagemang för att verkligen kunna 

motivera dem.  

 

Företag jobbar med gamification för att de vill skapa engagemang och finna kvalitet i 

sina processer. När företag väljer att arbeta s gamification är det en viktig faktor som 

behöver lyftas fram. De måste ta reda på om företaget kan tjäna på investeringen. För 

att ta reda på det behövs mätningar göras (Drell, 2014).  

 

3.4.1 Gamification handlar om motivation 

Burke (2014) beskriver att gamification handlar om att motivera medarbetare för att 

de ska uppnå sina mål, inte organisationens. De personliga målen som finns hos 

medarbetare, kunder och i företagets nätverk är ofta liknande. Detta betyder att det 

finns en gemensam strävan. Även om inte målen ser ut på precis samma sätt och 

synen på målen ser annorlunda ut så finns det likheter som gör att de drar åt samma 

håll. När företag kan förstå vilka mål som intressenter i företaget har, och kan 

använda gamification för att motivera dem till att uppnå sina mål, kan företaget nå de 

mål som de har med sin verksamhet också. 

 

Burke (2014) beskriver att mål som sätts upp ofta inte uppnås. Inte för att målen är 

oinspirerande utan för att vägen till målen ofta är svår eller tar för lång tid. Detta är en 

situation där gamification kan hjälpa till. Genom att dela upp vägen i mindre etapper 

och motivera längst med vägen kan gamifierade lösningar hjälpa till att uppnå de 



  

 

 31 

uppsatta målen. Det sker ofta en hopblandning av organisationens mål och del-

tagarens mål som kan försvåra situationen. Istället för att försöka få deltagare att 

uppnå organisationens mål ska prioritet ett istället ligga på att försöka uppnå 

deltagarens mål. När speldesignen görs måste hänsyn till deltagarens ambitioner och 

behov tas. Det är inte förrän dessa ambitioner och behov är förstådda som spel-

designen kan ta sin form. Speldesignen fokuserar sedan på att förstå hur deltagaren 

ska kunna motiveras till att nå sina mål. Genom utmaningar som motiverar och triggar 

igång känslomässigt engagemang hos deltagaren kan mål som är viktiga för denne 

uppnås. 

 

Det finns element som Burke (2014) beskriver har med den inre motivationen att 

göra. Det handlar om att vilja styra över sitt eget liv och medverka för att själva bidra 

till hur de uppnår sina mål. Alla har en vilja inom sig att bli bättre på det som görs 

även om det ibland kan vara svårt att hitta motivation till att göra något åt det. 

Gamification ger positiv feedback och detta kan ge människor motivation för att ta det 

första steget mot en förbättring. Det handlar inte om att nå slutet utan att bli bättre. 

Den inre motivationen drivs också av att vilja nå ett ändamål som är större än sig 

själv. Gamification riktar in sig på något av de tre områdena: ändra ett beteende, 

utveckla kunskaper eller för att driva innovation. Detta genom att utgå ifrån 

deltagarens mål.  

 

3.5 Speldesign 

Genom spelmekaniken vill gamification få människor att uppnå sina personliga måls. 

Speldesign berör hur spel är uppbyggda för att motivera spelaren att åstadkomma 

något. Detta kapitel ligger sist i teorin eftersom det är en del i gamification och 

gamification handlar om speltänkande. Kapitlet har även minst fokus i denna studie.  

 

3.5.1 Speldesign, mening och motivation 

När det kommer till att skapa spel är begreppet speldesign centralt, dock är ”design” 

enbart hälften av ordet (Salen & Zimmerman, 2004). Design när något som är av stor 

vikt när det kommer till utforska spel och meningsfullheten i spelen. Det finns många 
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olika typer av design, såsom grafisk, textil, mode och stadsplanering. Vad alla dessa 

har gemensamt är människan. Människan är kärnan i alla typer av design, således 

även speldesign.  

 

Ett annat begrepp som är av stor vikt när det kommer till design är mening. Salen och 

Zimmerman (2004) beskriver att mening är en av principerna i den mänskliga 

interaktionen. ”Our passage through life from one moment to the next requires that 

we make sense of our surroundings – that we engage with, interpret, and construct 

meaning” (Salen & Zimmerman, 2004, s. 41). Mening finns i det mesta, och i största 

del i människans interaktion med världen runt omkring. Varför speldesignerna är 

intresserade av hela konceptet kring mening är eftersom de själva är involverade i 

skapandeprocessen av interaktion där mening skapas. De system som spelen utgör 

skapar flera meningsfulla aktiviteter för spelaren. 

 

I likhet med Salen och Zimmermans (2004) tankar kring mening diskuterar Oxland 

(2004) ordet motivation. Denne menar att speldesignern måste ställa sig frågan 

”varför vill någon spela spelet?”, och som designer måste du ha svaret på den frågan. 

Det handlar inte enbart om att det ska vara roligt, utan det är viktigt att spelaren 

känner att han/hon vill fortsätta och spela klart hela spelet. Det värde som varje 

enskild uppgift kan ge måste vara värt mödan att sträva efter. Varje uppgift måste ha 

en möjlighet till vinst där en belöning av något slag finns. 

 

Vad är då belöningar i spel? Oxland (2004) menar att belöningar kommer i olika 

former och förtjänas på många olika sätt. Belöningar är objekt och ”treats” som ges 

till spelaren när en uppgift blivit uppnådd. Det finns även olika stora belöningar 

beroende på hur svår och betydelsefull den utförda uppgiften är. Belöningar måste 

alltid förtjänas, och kan aldrig bara ges till spelaren utan någon anledning. Dock bör 

belöningen stämma överens med den utförda uppgiften, det vill säga att proportionen 

mellan utmaningen eller handlingarna och uppgiften i sig ska vara lika.  
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3.5.2 Att hålla spelaren intresserad 

Oxland (2004) anser att spelaren behöver skäl till att spendera tid framför spelet. 

Detta är den största utmaningen för speldesignern. Spelet behöver innehålla de 

element som fångar spelarens uppmärksamhet och som får spelaren att vilja spela 

ända till slutet. Man kan aldrig lämna spelaren utan något att göra, det är viktigt att 

spelaren alltid har ett nytt mål att sträva efter. Ett annat sätt att hålla spelaren 

intresserad är att ”reta” denne. Att spelet har en retsam infallsvinkel kan vara en 

motivationsfaktor, till exempel att man ser belöningen genom en spricka i väggen 

eller liknande. Något som kan få motsatt effekt och inte alls skapa motivation är när 

belöningen är för enkel att få. Till exempel när man ska samla guldmynt under banans 

väg, dessa kan spelaren till och med känna så pass lite för att de helt enkelt skippas. 

När det kommer till att reta spelaren måste man passa sig, det får aldrig bli så pass 

retsamt att spelaren känner för att ge upp (Oxland, 2004). 

 

Vidare menar Oxland (2004) att det kan vara svårt att få spelaren att vilja fortsätta 

spela. Om spelet är för lätt blir spelaren uttråkad och tappar intresse, denne har inte 

längre motivationen att fortsätta. I motsats till detta, om spelet är för svårt blir 

spelaren irriterad och arg och tappar likväl intresset. Oxland (2004) menar att det 

handlar om att balansera svårighetsgraden i spelet så att det varken är för lätt eller för 

svårt. Det viktiga är att aldrig få spelaren att känna att denne helt tappar intresset och 

vill sluta.  

 

3.5.3 Konkurrens  

De, Xun och Santhanam (2013) beskriver att det som påverkar spelaren mest är 

konkurrens. De nämner ordet ”competition” som grunden för alla spel, och som grund 

till varför spel vill spelas. Eftersom många digitala spel anses roliga, engagerande och 

populära börjar fler organisationer tillämpa detta inom områden såsom att träna 

individer, fånga kunder eller helt enkelt ansluta till någon form av arbetsstyrka på ett 

globalt plan.  
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3.5.4 Feedback och uppfyllelse 

Två vitala delar inom speldesign är feedback och uppfyllelse. Feedback kan ses som 

ledningen mellan spelaren och spelet medan uppfyllelse är uppföljningen och effekten 

av spelet. Återigen handlar det om att finna en balans. Oxland (2004) menar att 

feedback handlar om att stimulera människans alla sinnen. Att spela ett spel som 

varken har ljud, ledtrådar, färg, specialeffekter eller belöningar ger noll feedback och 

fångar inte spelarens intresse alls. Feedback kan ses som spelens språk där 

kommunikation från spelaren till spelet och tillbaka igen äger rum. Till skillnad från 

feedbacken som är väldigt kontinuerlig och saklig handlar uppfyllelse om 

tillfredsställelse. Tillfredsställelse är en känsla som spelaren får efter exempelvis ha 

löst ett pussel eller klarat en svår sektion i ett spel. ”The challenge should be 

balanced sufficiently so the player feels challenged, but the solution is not out of 

reach, so when it is solved, the game rewards him and the player feels fulfilled” 

(Oxland, 2004, s. 90). 
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4. Empiri 
De ämnen som behandlas i studien har en stark koppling till varandra och kan därför 

återfinnas under flera av rubrikerna i empiriavsnittet. Intervjuernas respondenter 

bestod av två personer från ledningen och tre konsulter. Dessa benämns vidare som 

”ledning” och ”anställda” för att skilja intervjusvaren åt. Det är viktigt att ha i 

åtanke att syftningen endast ligger till de fem respondenterna och inte hela ledningen 

och alla de anställda på Prové (om inte ”alla anställda” nämns). Detta eftersom 

respondenternas svar inte gör det möjligt till generalisering för hela organisationen 

eller fler fall 

 

4.1 Human Resource 

På Prové har de anställda idag möjlighet att arbeta tillsammans med personer som 

besitter andra kompetenser än vad de själva gör, emellertid har många av de anställda 

liknande kompetenser men med olika lång erfarenhet inom området. Varaktigheten på 

arbetet med andra är beroende av hur det specifika kunduppdraget ser ut, i vissa 

uppdrag arbetar flera konsulter tillsammans medan andra uppdrag endast inkluderar 

en konsult. Utifrån de anställdas perspektiv är det berikande och stimulerande att 

arbeta tillsammans med andra individer som besitter olika slags kompetenser. Att 

själv få dela med sig av sin kunskap är något som är av stor vikt så att situationer där 

man ger och tar uppstår. De anställda anser även att ”det är lite det som är grejen med 

att jobba på Prové, att man får jobba med andra människor”.  

 

Ledningen på Prové håller med de anställda och menar samtidigt att det är 

fördelaktigt att arbeta i team vilket är något som de idag strävar efter. Att arbeta i 

team är flexibelt, individerna kompletterar varandra samtidigt som att arbeta i team är 

positivt kunskapsmässigt. En ytterligare aspekt är att de anställda får mycket energi 

genom att slippa arbeta ensamma. Vid det så kallade pusselarbete som Prové 

använder när de ska sätta ihop nya team inför ett uppdrag är individernas kompetens 

och personligheter i centrum. En vanlig tanke som tas för givet är att det är 

fördelaktigt att två individer som har spetskompetens inom ett område får arbeta 

tillsammans i ett uppdrag, så är inte alltid fallet. Att ha två ”motpoler” som 
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kompletterar varandra såväl kunskapsmässigt som på ett personligt plan kan i 

slutändan vara ett vinnande koncept. 

 

4.2 Motivation 

Ledningen på Prové uppfattar att motivationen hos de anställda kommer från den 

individuella drivkraften i kombination med att individen trivs med de värderingar som 

verksamheten har. Det arbetssätt som Prové har, att man får vara med och påverka, 

skapar motivation hos många anställda. Att uppdragen är attraktiva och att de 

anställda kan utvecklas på ett personligt plan tror ledningen också är en bidragande 

faktor till motivation. För att motivera de anställda används ”peppning” som det 

främsta tillvägagångssättet. De anställda växer med sina uppdrag och det är viktigt att 

bekräfta det, trots det kan det ibland vara svårt att veta om man är på väg i rätt 

riktning. Provés ledning anser att de behöver bli bättre på att bekräfta de anställda att 

de blir ”tyngre” och bättre i takt med sina uppdrag. Det är också viktigt att förklara 

varför det är så ur olika aspekter. De anställda på Prové anser att de motiveras av ett 

flertal olika delar såsom att träffa nya människor och arbeta med intressanta uppdrag, 

en gemensam nämnare för alla respondenter är kollegorna. De anställda drivs och 

motiveras även av det intellektuella, att lära sig saker och få mer kunskap och 

förståelse inom olika områden.  

 

Engagemang är något som genomsyrar hela verksamheten hos Prové då de flesta 

anställda har en sådan personlighet. De anställda anser att om man inte var engagerad 

skulle arbetet inte fungera. En av de anställda menar att avsaknaden av engagemang 

leder till att man inte lyckas lika bra i arbetet. Relationen mellan kund och konsult blir 

väldigt stark och pågår ofta under en längre tid, samarbetet skulle inte fungera om 

konsulten var oengagerad. Kundens utveckling är ett återkommande samtalsämne 

inom engagemanget för de anställda och det påpekas att man gör en resa tillsammans 

med kunden. Ett begrepp som uppkom under diskussionen kring engagemang var 

”Provéhjärta” vilket är beskrivande i sig själv. Ledningen anser att det är ”lyxigt” att 

medarbetarna på Prové är genomgående engagerade. Genom att alla får vara med och 

bidra, framförallt vid framtagandet av den årliga affärsplanen som styr verksamheten 
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så föds engagemang. Ledningen beskriver situationen på verksamheten som 

förträfflig där man inte alltid mäktar med det stora engagemanget som finns hos de 

anställda. Man ska vara medveten om att engagemanget är stort och att det kan 

minska vid långdragna uppdrag. Då gäller det att göra förändringar vilket kan ske 

genom att byta ut en person i teamet så att ny energi förs in i gruppen. Från 

ledningens perspektiv så är uppfattningen att de anställda är engagerade i sin egen 

professionalism men även verksamhetens. 

 

När det kommer till personliga mål hos de anställda så skiljer sig svaren åt. Vissa 

konsulter har inga specifikt uppsatta mål utan mer riktlinjer att följa medan andra vill 

bli bättre inom alla områden. På de årliga utvecklingssamtalen försöker den 

konsultansvariga tillsammans med den anställda sätta upp mål och utmaningar. Detta 

arbete kan vara svårt då utmaningarna i många fall är kopplade till uppdragen som 

inte alltid är inplanerade då utvecklingssamtalen äger rum. Från de anställdas 

perspektiv finns det indikationer på att det vid vissa tillfällen finns behov av mer 

coachning från ledningen istället för att individen själv ska styra sin utveckling. Att ha 

personliga mål som är kopplade till arbetet kan även vara invecklat då man som 

konsult ”byter” jobb/uppdrag ofta, varje jobb/uppdrag är unikt och varar under olika 

lång tid. Flera av de anställda har som mål att göra kunden nöjd vilket speglar 

verksamhetens mål som är att ha 100 procent nöjda kunder. En av de anställda 

påpekade att Provés utveckling är beroende av individernas utveckling, den samlade 

mängden av de anställdas mål bör bli summan av Provés mål. Genom detta deltar alla 

anställda till att uppfylla verksamhetens mål.  

 

Att de anställda känner sig utmanade i sitt arbete är något som är väldigt 

återkommande inom den bransch som Prové verkar. Som konsult måste man lära 

känna varje ny kund vilket kan vara en utmaning i sig. En av de anställda menar att 

det i de flesta fall är stimulerande med utmaningar, dock kan det ibland vara 

destruktivt och stressande. En annan anställd anser att det under de senaste åren har 

funnits bra utmaningar men att de inte har varit övermänskliga.  
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I diskussionen kring om det finns någon konkurrens på arbetsplatsen var samtliga 

respondenter eniga om att konkurrensen är nästintill obefintlig på Prové. Om det 

uppstår konkurrens så menar ledningen att det sker i samband med uppdragsutdelning 

där valet av konsult kan ifrågasättas. Om en sådan situation uppstår är det väsentligt 

att förklara de sakliga grunderna till varför en person väljs framför en annan till ett 

uppdrag. Ur ledningens perspektiv framkommer det även att de förmodligen inte hör 

allt då det finns ett filter mellan ledningen och medarbetarna. Samtliga respondenter 

är överens om att de anställda på Prové är prestigelösa och att det finns en vi-känsla 

där det finns fokus på gemenskap och samarbete. Att vara prestigelösa uttalades med 

en positiv klang av samtliga. En av de anställda påpekar att det skulle vara konstigt 

om man ena stunden skulle jobba i ett team tillsammans och i nästa stund konkurrera. 

Personen menar också att samarbetet på Prové är ett sätt att stärka deras varumärke 

och att det inte skulle vara positivt för verksamheten om kunden skulle märka att det 

fanns konkurrens mellan konsulterna. Ur en annan anställds perspektiv så skulle det 

kunna vara positivt med lite konkurrens för att alla anställda skulle ”stå på tå”, vidare 

menar samma person att det inte får bli för ”mysigt” på arbetsplatsen.  

 

4.3 Belöning 

I diskussionen kring feedback finns det skilda åsikter mellan de anställda och 

ledningen. De anställda anser att den feedback som de får, i de flesta fall kommer från 

deras kollegor och inte från ledningen. Samtidigt menar en av de anställda att de 

skulle kunna be om mer feedback. Ur ledningens perspektiv så ges det feedback till de 

anställda, dock är de medvetna om att de kan bli bättre inom detta område. Ledningen 

menar även att det är väsentligt att ge både konstruktiv och positiv feedback. ”Det är 

lätt att glömma positiv feedback och bara säga till när det har hänt något dåligt”. När 

något har inträffat och konstruktiv feedback behöver ges så ska det enligt ledningen 

ske direkt och vara grundat. De anställda menar även att de får mycket feedback från 

sina kunder och att en del kunder är bättre och mer vana vid att ge feedback än andra. 

En del av den feedback som de får idag sker efter utfört arbete men den största delen 

sker kontinuerligt under arbetets gång. Ledningen menar att de förväntar sig att de 

anställda ska vara bra och prestera även om man ska uppmuntra och ge positiv 

feedback. 
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På Prové belönas de anställda både genom finansiella och icke finansiella medel, dock 

ligger tyngden på de icke finansiella belöningarna. De anställda anser att de belönas 

genom att ledning, kollegor och kunder visar uppskattning, att visa uppskattning är 

ideellt och med den vetskapen så värdesätter man uppskattningen mer. En av de 

anställda anser att belöning sker genom att man är eftertraktad och att folk vill ha med 

en på uppdrag. Om man inte hade varit eftertraktad som konsult så hade man inte känt 

sig lika uppskattad. En annan anställd anser att det är det är den inre motivationen 

som är den viktigaste belöningen, att få jobba med stimulerande uppdrag och att få 

arbeta i den miljö som finns på Prové. Från de anställda finns det även indikatorer på 

att man kan belönas genom att få förfrågan om en roll inom verksamheten. Prové 

belönar även genom hårda saker såsom löner och pension samt genom friskvård, 

konferenser, mysiga lokaler, kompetensutveckling och att ha trevligt tillsammans. 

Flera av de anställda påpekar att det inte är de extra pengarna som motiverar mest. 

Ledningen menar att Prové ibland firar lite för lite när något bra har utförts men 

samtidigt vill de inte belöna individuella prestationer då det föder ett beteende som 

Prové inte vill stödja. De vill att man ska hjälpas åt och inte konkurrera sinsemellan.  

 

Att få uppmuntran i det dagliga arbetet från ledningen är något som flera av de 

anställda skulle vilja ha mer av, idag skiljer sig denna uppfattning åt mellan de 

anställda och ledningen. Ledningen anser att de är relativt bra på denna del men att de 

kan bli bättre på det samtidigt som flera av de anställda har en avsaknad av 

uppmuntran. Flera av de anställda menar att den huvudsakliga uppmuntran kommer 

från kollegorna. Prové har en leveransavdelning som ska vara med och stötta 

kontinuerligt i uppdragen genom uppmuntran. För att de skulle kunna bli bättre på 

denna del menar ledningen att de skulle kunna jobba mer med att vara nära kunden 

och ta mer kontakt även när de är ute på uppdrag och inte spenderar så mycket tid på 

kontoret.  
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4.4 Gamification och speldesign 

I grunden handlar gamification om hur spelmekanik påverkar människans motivation. 

Gamification kan påverka människor i många olika situationer. Nedan presenteras ett 

antal sådana exempel där gamification har spelat in i verkligheten. Även om 

exemplen är ifrån skilda situationer har de spel som en gemensam nämnare. Det sista 

avsnittet sammanfattar resultatet ifrån gamificationexemplet.  

 

4.4.1 Awesome Group 

Awesome Group anser att gamla metoder för att engagera medarbetare inte längre 

fungerar (Awesome Group, 2015). Piskan och moroten har bytts ut till nya metoder 

som istället ska stimulera användaren. Awesome Group (2015) arbetar med ett antal 

verktyg som kan erbjuda både motivation och även för att mäta parametrar som 

annars är svårt att upptäcka och för att kunna hitta mönster under en längre tid. 

Genom att använda sig av tekniker ifrån spelvärlden gör dem detta möjligt. De vill 

genom spel få människor att utföra samma arbete som vanligt men med mer 

motivation till att göra det.  

 

Deras ambitioner är inte att vardagen ska förvandlas till spel utan det ska istället bara 

vara roliga att utföra sina vanliga uppgifter. Deras lösningar ska kunna utföras på 

dator eller smartphones när som helst. ”Awesome Gamification svarar på den 

väsentliga frågan: ’hur får vi människor att vilja lite mer?’” (Awesome Group, 2015).  

 

Awesome Engagement Platform (AEP) är ett system för att komma åt den svåraste 

delen på ett företag som Awesome Group (2015) beskriver vara engagemanget. Målet 

är att medarbetarna ska vara engagerade i sina arbetsuppgifter och visa stort intresse 

inför att göra dem samtidigt som de ska vilja göra mer. Det ska finnas ett driv till att 

göra det där lilla extra. Miljön ska vara motiverande till engagemang både internt som 

externt. Beroende på vad olika företag behöver jobba med ser verktyget annorlunda ut 

beroende på detta. Det som Awesome Group (2015) ser störst problem med är 

kunskapsspridning, kultur, struktur och marknadsföring/försäljning. Exempel inom 

struktur skulle kunna vara att man ska uppdatera sin konsultprofil, tidsrapportera i tid 
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eller uppdatera företaget om hur det går för ett visst projekt inom företaget. Inom 

Kultur kan det bygga på att ge positiv feedback till sina arbetskamrater. När fler blir 

engagerade inom företaget menar Awesome Group (2015) att det gör så att värdet på 

företaget, medarbetarna och ledningen stiger. Den ytterligare aspekten på detta är att 

det går att mäta statistik från medarbetarna och hur de engagerar sig samt hur 

samarbetet på företaget ser ut.  

 

Awesome Action maker är ett system som vill bidra till handling. Verktyget ska se till 

att det händer saker. Nu för tiden lever vi i ett väldigt informationsrikt samhälle där 

mycket information svävar kring företaget. I och med den ständiga utvecklingen blir 

det svårt för ledare att hänga med överallt och att vara involverad i allt som händer. 

Awesome Group (2015) menar därför att ledare måste lita mer och mer på sin 

organisation till att klara sig själv, den ska vara självgående. Den viktigaste tillgången 

i företaget blir således människorna. Därför måste det finnas incitament som kan 

trigga de anställda och som samtidigt gör så att ledningen har kontroll på vad som 

händer. Action maker är en plattform där grupper eller individer samlas kring ett 

gemensamt mål att uppnå. Där finns någon slags ledare inom varje grupp som har 

ytterst ansvar och teamen får poäng och belöningar för att lägga in nya aktiviteter, 

bjuda in nya till att vara med, klara av de aktiviteter som lagts till på utsatt tid, 

leverera feedback till andra team och även att reflektera över hur arbetet med 

aktiviteten gått. Detta verktyg är utvecklat för att medarbetare ska kunna ta hjälp av 

varandra men också för att utvecklas tillsammans och lära sig av varandra.  

 

4.4.2 Återvinning 

Recyclebank 

Recyclebank vill få människor att återvinna mer och grundtanken hos företaget är att 

ju mer man återvinner desto mer ”credits” får man. På sin hemsida har kunderna ett 

eget konto och där kan de se hur mycket de återvunnit och hur många poäng de tjänat. 

Företaget har till och med utvecklat en teknik där återvinningslastbilar är håller koll 

och mäter mängden återvinning som ett specifikt hushåll gjort. Poängen som 

kunderna tjänar kan sedan användas i affärer för att köpa varor. Vad grundaren Ron 
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Donen menar har hans affärsidé möjlig var först och främst de låga återvinningssiffror 

i USA vilket gjorde att chansen till en märkbar skillnad och påverkan var större. Det 

andra skälet var och är att företaget kan se och hålla koll på kundens beteende, vilket 

gör att de känner för att fortsätta återvinna (Recyclebank, 2015). 

 

Att göra återvinningen till ett spel har inte bara fått företaget att växa till över fyra 

miljoner användare, utan det har även fått en påverkan på tankarna kring återvinning. 

Hemsidan och den egna inloggningen där kunden kan följa sin egen återvinning och 

få belöningar har visat sig vara ett fungerande exempel på gamification.  

 

Tomglasspelet 

Idag finns ett väl utvecklat system för att panta plastflaskor och aluminiumburkar i 

Sverige, dock finns inte pantsystem för glasflaskor vilket gör att en stor del inte 

returnerar glas i samma utsträckning. För att ändra på detta så gjordes ett experiment 

där gamification användes som metod. En returneringsstation för glasflaskor 

monterades så att den såg ut som ett arkadspel som blinkade och pratade. När en 

flaska skulle returneras fanns det sex öppningar att välja mellan, ovanför varje 

öppning var en lampa monterad. När returnering påbörjats så lyste den lampa där 

deltagaren skulle lägga i glasflaskan, genom att lägga i flaskan i rätt öppning fick 

deltagaren poäng. På maskinen fanns även ett high-score att försöka uppnå. Genom 

detta experiment blev returneringen ett roligare moment även om deltagaren inte fick 

några pantpengar. Den utvecklade returstationen användes över 100 gånger under en 

natt samtidigt som den vanliga returstationen som var placerad jämte endast användes 

två gånger under samma tidsperiod (Volkswagen, 2009b).  

 

4.4.3 Hälsa 

Zamzee 

Ytterligare ett praktiskt exempel inom gamification är företaget Zamzee. Detta är ett 

företag som har utvecklat ett spel för att få barn att röra på sig mer. Zamzee använder 
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speldesign för att motivera barn till ett aktivt liv. En undersökning visar att spelet fått 

barnen att röra sig 59 procent mer än i vanliga fall (Zamzee, 2015). 

 

Zamzee har en mätare som barnen bär med sig hela tiden, ungefär som en USB-

sticka. Denna mäter intensiteten och varaktigheten i den fysiska aktiviteten. Företaget 

menar att ”the fun factor” har en avgörande roll när det kommer till barn. Zamzee 

hade inte fungerat i fall det inte var kul, och det lägger företaget stor vikt vid. USB-

stickan sparar informationen kring aktiviteterna och sedan laddas dessa upp på datorn 

och barnet och föräldrarna kan då följa hur pass mycket man rör sig. Väl inne i 

programmet finns det olika nivåer som barnet låser upp genom att röra sig mer och 

samla ytterligare poäng. Motivationsfaktorn ligger alltså i att samla poäng och hela 

tiden klättra i nivåer, få uppleva nya dimensioner av spelet och samla på sig 

belöningar. Zamzee används även i vissa fall i samråd med läkare som vill att deras 

patienter ska leva ett hälsosammare liv. Zamzee finns även som familjeaktivitet och 

de vill få hela familjen att röra på sig mer (Zamzee, 2015). 

 

Pianotrappan 

Att ta trappan istället för rulltrappan eller hissen är ett råd som ofta används för att få 

vardagsmotion, dock är det många som inte tillämpar detta. För att ändra det negativa 

beteendet med att ta rulltrappan istället för trappan i tunnelbanan på Odenplan i 

Stockholm så användes gamification. Trappan omvandlades till ett piano där varje 

trappsteg utgjorde en tangent. När en person gick i trappan så lät det som att någon 

spelade piano vilket gjorde att trappupplevelsen blev roligare. Under den tid som 

pianotrappan var monterad så valde 66 procent fler att ta trappan istället för 

rulltrappan i jämförelse med före pianotrappan monterades (Volkswagen, 2015). 

 

MySkistar 

Ett exempel på gamification som är ett av de mest framgångsrika koncepten i Sverige 

med nästan 339 000 deltagare är MySkistar (Skistar, 2015). MySkistar är utformat 

som en app där personer som åker skidor med liftkort köpta av Skistar kan koppla 

appen till liftkortet och på så sätt följa sin skidåkning. Deltagaren har möjlighet att se 



  

 

 44 

statistik över fallhöjd, antal åk med mera, utmana sig själv och sina vänner, se var 

andra befinner sig, samla pins genom att uppnå olika saker i backen, dokumentera 

skidvistelsen i form av en dagbok. Att vara kopplad till appen innebär även att 

deltagaren kan ta del av erbjudanden och rabatter i Skistars butiker samtidigt som de 

kan få extra erbjudanden och rabatter baserade på sin prestation i skidbacken som har 

dokumenterats i appen. Appen har som syfte att aktivera hela familjen och därför 

finns det även anpassade delar till de yngre deltagarna (Skistar, 2015). 

 

4.4.4 AIDS-forskning 

Ett annat exempel när det kommer till gamification är inom AIDS-forskningen. År 

2009 hade AIDS dödat över 30 miljoner människor, och under 2010 var det över 34 

miljoner som bar på HIV-smittan. I femton år försökte forskare tyda den 

kristallstruktur som ett av de virus som orsakar AIDS har, utan att lyckas. Här kom 

gamification in. The University of Washington’s Center for Game Science skapade 

tillsammans med avdelningen för biokemi ett pussel om ”protein folding” som lät 

människor från hela världen att ”leka” och tävla i att lista ut olika proteinstrukturer 

som kunde passa AIDS-undersökningens kriterium. Detta kan låta långsökt, men med 

över 240 000 spelare fann man en lösning på proteinstrukturen och därmed det 

genombrott som forskare sökt i femton år. Allt detta på tio dagar (yukaichou.com, 

2013). Spelet fick alltså människor att tävla mot varandra och triggas för att lyckas 

skapa den ultimata strukturen på proteinet i viruset. Detta visar tydligt gamifications 

inverkan i verkligheten och inte bara som ett spel i sig (Yu-kai Chou, 2015). 

 

4.4.5 Intervjusvar om gamificationexempel 

När exemplet kring gamification och ett motiverande spel/app diskuterades fanns det 

olika åsikter. Ledningen menar att vissa säkert skulle ha motiverats av det då de alla 

är lite av tävlingsmänniskor. För andra hade ett sådant spel inte alls varit lika 

uppskattat, det är inte alla människor som motiveras mer bara för att det blir en 

tävling. Vad som ledningen tycks lägga stor vikt vid är att om ett sådant spel skulle 

tas i bruk att alla är med på det och har samma regler. Dock är det viktigt att påpeka 

att det fortfarande är gruppmål som skulle vara i fokus. Vidare menar ledningen att 
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det skulle kunna hjälpa till att hitta indikationer och mätvärden i det dagliga arbetet, 

att man har något som man skulle kunna sträva efter och försöka ligga nära. Ett sådant 

spel kan hjälpa till att hålla koll på väsentlig information. En ytterligare aspekt som 

påpekas är att det skulle vara viktigt för medarbetarna att veta för vem och varför det 

görs. Spelet anses även kunna vara bra som diskussionsunderlag vid medarbetar-

samtal. 

 

Från medarbetarnas perspektiv fanns det både de som skulle kunna tänka sig att ett 

sådant spel fungerar, men även de som inte tyckte det. En av de anställda menar att 

det kanske skulle motivera ett tag, men att det inte skulle hålla i sig under en längre 

tid och därför känns ganska överflödig. En annan menar att om fokus ligger på 

personliga mål och prestationer skulle det kunna fungera. Dock är alla inte helt 

övertygade, men det diskuteras kring huruvida ett spel av denna typ kan ses som ett 

komplement till det övriga arbetet. När det kommer till tävlingsmomentet som spelet 

skulle kunna tänkas ha är det något som en av de anställda absolut inte såg som något 

positivt. Denne menar att spelet skulle vara för ens egen motivation och inte som en 

tävling mellan kollegor.  

 

Slutligen menar ledningen att det i framtiden kommer bli allt mer viktigt med att hitta 

alternativa motivationssätt. Gamification är något de pratat om, och som finns på 

deras säljavdelning. Men det som är av störst vikt är att medarbetarna inte känner sig 

ensamma, utan alla ska vara delaktiga. 
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5. Analys 

Nedan följer en analys där empirin sätts i relation till teorin. Likheter och skillnader 

analyseras för att slutsatser ska kunna dras. Strukturen följer samma som i teorin och 

empirin med undantag för det sista avsnittet där gamification och speldesign har satts 

samman. 

 

5.1 Human Resource 

Enligt Söderlund och Bredin (2005) ligger en stor del av företags konkurrenskraft i 

medarbetarna och deras kompetens. Simons (2011) menar att human resource 

management handlar om att utveckla anställdas talanger. Ledningen på Prové, där 

human resource är en del av arbetet, menar att sammansättningen av de anställdas 

kompetenser är av stor vikt. Prové är ett managementföretag där olika kunduppdrag 

utgör kärnan i verksamheten. Detta gör att kompetenser och sammansättningen av 

dem har en avgörande roll. Vidare anser de anställda att många inom företaget har 

liknande kompetenser men med olika lång erfarenhet. Att arbeta tillsammans med 

sina kollegor i team anses väldigt energiberikande och positivt. 

 

Som tidigare nämnt är det vid pusselarbetet (där ledningen ska tilldela anställda 

uppdrag) viktigt med olika slags kompetenser. Ledningen menar att de gärna 

sammansätter kompetenser och personligheter som kompletterar varandra. Detta är 

något som Söderlund och Bredin (2005) anser vara betydande då de påpekar att 

företag bör ha förmågan att organisera verksamheten, samordna olika kunskapsbaser 

samt ständigt utveckla kompetenta medarbetare. På Prové talar ledningen om att det 

ibland kan behövas ”motpoler”, det vill säga att det inte enbart är spetskompetenserna 

som sätts samman. Dessler (2003) menar att det gäller att skapa aktiviteter som inte 

bara tillfredsställer företagets behov, utan även att tjäna den anställdas långsiktiga 

intressen. Från de anställdas perspektiv anses det vara väldigt stimulerande och 

berikande att arbeta tillsammans med medarbetare som besitter andra kompetenser än 

en själv. Det anses även vara givande att få dela med sig av sina kunskaper.  
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5.2 Motivation 

Burke (2014) beskriver att det krävs motivation för att kunna uppnå de mål som 

individer har satt upp på sin arbetsplats eller med sitt arbete. Burke (2014) menar 

exempelvis att ett sätt för att kunna motivera skulle kunna vara att använda sig av 

gamification. Det kan hjälpa deltagarna att bli engagerade och mer intresserade i det 

som utövas. Det kan handla om att förändra attityden mot exempelvis dagliga sysslor 

med hjälp av spelmekanik. För att hitta motivation och olika sätt att bli engagerad är 

det av stor vikt att deltagarna vet var de ska, och att det finns ett mål med det. Vad 

som framkom vid intervjuerna på Prové var att personliga mål var något som till viss 

del inte fanns. En av de anställda menar att denne inte alls har några mål utan mer 

arbetar efter riktlinjer. Om målen blir allt för otydliga är det svårt för personen att veta 

var han/hon är på väg, vilket även gör det svårt för ledningen att hjälpa personen i 

fråga att ta sig framåt. Varje år sätter konsultansvariga tillsammans med de anställda 

upp personliga mål för den individuella utvecklingen, men intervjuerna påvisade att 

dessa mål inte är alltför tydliga. Oxland (2004) menar att mål skapar motivation och 

så fort ett mål är uppnått bör nya sättas upp. Armstrong (2002) menar att 

förväntningarna på målen kan grunda sig på tidigare erfarenheter och motivation 

uppstår när det finns en tydlig relation mellan prestation och resultat.  

 

En anledning till varför det kan vara svårt att sätta fingret på individers mål kan bero 

på det faktum att det inom management och konsultbranschen kontinuerligt sker ”byte 

av jobb”. Eftersom varje uppdrag är unikt är långsiktiga mål svåra att följa då det hela 

tiden byts arbetsfokus. Varje uppdrag får ett specifikt mål, vilket gör att individens 

personliga mål hamnar lite i skymundan. Det är inget fel med att jobba i delmål menar 

Burke (2014), i själva verket menar han att genom att sätta upp delmål eller etapper 

blir det lättare att nå det slutliga målet. Ibland kan vägen mot målet vara otydlig, 

vilket försvårar att målen blir uppnådda. Det är lätt att tro att målen i sig är de som är 

svåruppnådda, men i själva verket kan det vara resan dit. Det ska inte finnas en rädsla 

av att sätta upp höga mål, så länge det finns fokus på hur vägen dit ska se ut. Även om 

det verkar finnas ett driv hos ledningen att hjälpa de anställda med målbildning finns 

det indikationer på att de anställda ibland saknar coachning för att styra sin egen 
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utveckling. På Prové finns det en ambition hos ledningen att hjälpa de anställda att 

sätta och nå personliga mål, även om den skulle kunna bli tydligare. 

 

Vid otillfredsställda behov skapas en spänning som leder till nya målsättningar. 

Målsättningarna och vägen till hur dessa ska uppfyllas är ett resultat för att jämna ut 

obalansen som uppstår. Varje målsättning är inte kopplat till ett specifikt behov, ett 

behov kan bli tillfredsställt av flera mål och tvärtom menar Armstrong (2002). Burke 

(2014) är tydlig med att påpeka att fokus inte bör ligga på organisationens mål utan 

istället på individernas. Med tanke på att medarbetare och kunder är intressenter i 

företaget bör de ha liknande mål som organisationen. Den gemensamma strävan 

resulterar i att organisationens mål uppnås. Som beskrivs i intervjuerna på Prové bör 

den samlade mängden av de anställdas mål resultera i Provés mål, och precis som 

Burke (2014) menar så deltar alla anställda till att uppfylla verksamhetens mål genom 

detta. Det kan inte ske någon utveckling för Prové om det inte gör det på individnivå 

hos medarbetarna på företaget också menar en anställd under intervjun. Att handla 

och utvecklas på individuell nivå betyder enligt Hedegaard Hein (2012) att finna en 

inre motivation. Det är den som är drivkraften hos många på Prové. De känner att den 

personliga utvecklingen och att få inre motivation ger bättre belöning än att få 

materiella ting.  

 

Enligt Hedegaard Hein (2012) kan en individs motivation ha sitt ursprung från 

förhållanden hos den enskilda, i företaget eller i samhället. Ledningen på Prové anser 

att den motivation som finns hos de anställda på företaget till stor del kommer från 

den individuella drivkraften. Hedegaard Hein (2012) menar att motivation som har 

sitt ursprung hos den enskilda kan grunda sig i gener och behov eller hur personen har 

uppfostrats. Det kan också handla om något som personen har beslutat sig för att 

förändra och därför har personen satt upp individuella mål för den specifika 

arbetsuppgiften samtidigt som man kan bli motiverad genom att utveckla sig själv. 

Enligt de anställda på Prové kommer mycket av motivationen från de uppdrag som de 

utför i sitt arbete vilket Armstrong och Stephens (2005) menar handlar om inre 

motivation eftersom de anställda känner att själva arbetet är intressant, utmanande och 

viktigt. Burke (2014) menar att inre motivation är en viktig och återkommande del 



  

 

 49 

inom gamification. Enligt Hedegaard Hein (2012) innebär inre motivation främst om 

att individen har en önskan om att prestera eller uppnå något som person, den inre 

motivationen kommer inifrån människan. Likväl som att Armstrong och Stephens 

(2005) menar att inre motivation till viss del handlar om att utmanas i arbetet så 

menar Oxland (2004) att deltagaren i ett spel kan retas för att denne ska känna sig 

utmanad och motiverad i spelet. Utmaningarna i ett spel får inte vara för svåra då 

deltagaren känner att uppgiften blir övermäktig. Det får heller inte vara för enkla då 

deltagaren tappar intresset och inte ser mening med att fortsätta. Att utmaningar är 

viktigt är en åsikt som även finns på Prové, de anser att det är viktigt att ha 

utmaningar i arbetet och att konsultarbete i sig innefattar mycket utmaningar i olika 

former.  

 

I Herzbergs motivationsteori kring inre- och yttre drivkrafter påvisas det att de inre 

drivkrafterna hos en individ inkluderar prestation, erkännande, själva arbetet, 

ansvarstagande och utveckling (Armstrong, 2002). För att motivera de anställda på 

Prové menar ledningen på företaget att de använder sig av ”peppning”. Burke (2014) 

menar att uppmuntran är en viktig del inom motivationsarbete samtidigt som 

Armstrong (2002) understryker vikten av att låta den anställde få erkännande om att 

den har utfört ett bra arbete. Erkännande är även en väsentlig del inom 

självkänslobehov i Maslows behovstrappa, att få erkännande och därigenom goda 

självkänslobehov kan skapa en lust att prestera samtidigt som det tillbringar 

förtroende och självständighet. Ledningen på Prové menar även att de anställda växer 

med sina uppdrag och att det är viktigt att bekräfta detta vilket är något som kan ske 

genom erkännande. 

 

Många anställda motiveras genom att de får vara med och påverka menar ledningen 

på Prové. Armstrong (2002) menar att motivation kan uppstå genom prestation, alltså 

att individen får känna att denne har makt över sitt arbete och fatta beslut. Att en 

individ har en stark prestationsmotivation kan resultera i att denne tar kontroll över 

situationen eller relationen, skapar möjligheter, uppskattar utmaningar samt ställer sig 

positivt till nya omständigheter. Att de anställda på Prové motiveras genom att få vara 

med och påverka är ett bevis på att de motiveras genom jobbrelaterade förhållanden. 
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Enligt Hedegaard Hein (2012) inkluderar de jobbrelaterade förhållandena att 

arbetsuppgifterna och självständighet skapar motivation. De jobbrelaterade för-

hållandena kan även innefatta lön och förmåner, dock menar de anställda på Prové att 

en liten löneförhöjning inte motiverar dem lika mycket som de inre belöningarna. De 

sociala möjligheterna, andan, kultur samt ledningen är även viktiga delar inom 

jobbrelaterade förhållanden. På Prové motiveras många anställda genom att de får 

vara med och påverka vilket påvisar ledningens sätt att arbeta.  

 

Att de anställda på Prové inte anser sig motiveras avsevärt genom finansiella medel 

visar att de inte motiveras enligt den instrumentella teorin som innebär att det finns en 

belöning eller bestraffning direkt kopplad till utförandet (Armstrong, 2002). Den 

instrumentella teorin beskriver att alla enbart motiveras av pengar vilket inte är fallet 

på Prové. Detta skulle även kunna indikera att de har en bra lön och därför spelar inte 

några hundralappar extra någon roll.  

 

De anställde på Prové menar att de motiveras av det intellektuella och att lära sig 

saker vilket kan betraktas som belöning i form av personlig utveckling. Armstrong 

(2002) menar att om en individ inte har möjlighet till personlig utveckling på 

arbetsplatsen finns det risk att personen söker sig till andra arbetsplatser där det finns 

möjlighet till utveckling. På en arbetsplats som Prové där det inte finns någon tydlig 

hierarki menar Armstrong (2002) att det är väsentligt att individen känner att denne 

får möjlighet till utbildning och därigenom kan utvecklas. 

 

På vilket sätt de anställda på Prové motiveras kan vara beroende av de anställdas 

engagemang. Något som både de anställda och ledningen på Prové återkommer till är 

engagemanget hos alla medarbetare i verksamheten. Ledningen menar att enga-

gemanget är så stort att de ibland har svårt att ”mäkta med”. En av de anställda anser 

sig ha ett stort ”Provéhjärta” vilket är en bra förklaring kring engagemanget på 

företaget. Flera av de anställda påpekar att personer som inte är engagerade inom 

branschen inte lyckas lika bra och att det krävs engagemang för att kunna utföra sitt 

jobb fulländat. Burke (2014) menar att det finns två olika sorters engagemang, dels 
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det känslomässiga engagemanget men även det affärsmässiga. Att bli känslomässigt 

engagerad är något som är väsentligt inom gamification, ett sätt att göra detta kan vara 

genom praktiska utmaningar. De anställda på Prové utmanas ofta i sitt arbete och i 

mötet med kunden, dock är det enligt ledningen svårt att sätta upp utmaningar i förväg 

då de olika uppdragen skiljer sig åt och ändras under tiden som det pågår. 

 

Att ha ett känslomässigt engagemang är något som kan kopplas till hur de anställda på 

Prové beskriver sitt engagemang. En av de anställda menar att det blir en stark 

relation mellan konsult och kund som pågår under en längre tid och att relationen inte 

skulle fungera om konsulten var oengagerad. De anställda på Prové jobbar med 

uppdrag hos kund vilket kan variera mycket tidsmässigt, vissa uppdrag kan pågå i 

flera år. Ledningen menar att det är viktigt att vara medveten om att engagemanget 

hos en anställd som har jobbat i ett uppdrag under en lång tid kan minska och att det 

är viktigt att uppmärksamma det så fort som möjligt. Det kan handla om att rotera om 

bland konsulter för att engagemanget ska stiga igen. För att en individ ska ha en bra 

inre motivation menar Armstrong och Stephens (2005) att arbetet ska vara intressant 

och utmanande, detta skulle kunna vara en anledning till varför engagemanget hos 

konsulterna kan minska vid långdragna uppdrag. 

 

Ledningen på Prové har uppfattningen att de anställda på företaget engagerar sig både 

för sin egen professionalism och för företagets. Att de anställda engagerar sig för 

verksamhetens professionalism är ett ytterligare tecken på det känslomässiga 

engagemanget som Burke (2014) förklarar. Att utföra någonting utöver det som är 

bestämt att man ska utföra. Individen utför saker som gynnar verksamheten och 

genom detta fås en psykologisk belöning och känslan av att ha gjort något bra. Detta 

är något som åter kan kopplas till Armstrongs (2002) resonemang kring den inre 

motivationen och att arbetet bör vara intressant och utmanande för att den inre 

motivationen ska uppstå. Enligt Gallupsiffrorna (Gallup, 2013) för både Sverige och 

USA finns det tydliga tecken på att många anställda är aktivt oengagerade vilket är 

något som inte skulle fungera i den sortens jobb som de anställda på Prové utför. 

Enligt en av de anställda på Prové så lyckas man inte som konsult om man inte är 
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engagerade vilket är ett tydligt tecken på att det inte finns några starka kopplingar 

mellan Gallupsiffrorna kring engagemang och Prové.  

 

5.3 Belöning 
Belöningar kan komma i många former och i likhet med motivation är det personligt 

vad som kan anses som belöningar och vilka belöningar som önskas. Oxland (2004) 

menar att belöningar alltid måste förtjänas, och inte bara kan ges utan någon 

anledning. Som beskrivet av Armstrong (2002) och Smitt et al. (2002) kan belöningar 

delas in i två olika kategorier; inre och yttre belöningar. Efter de intervjuer som gjorts 

på Prové har det visat sig vara de icke finansiella belöningarna som är de som 

påverkar den inre motivation mest och ger störst effekt på de anställda. Icke 

finansiella belöningar betyder mer för de anställda än de finansiella, så som några 

extra hundra kronor i månaden. Precis som Burke (2014) beskriver så kan finansiella 

belöningar ge en kort effekt. Han beskriver också att finansiella belöningar kan dra 

ner på motivationen på lång sikt.  

 

På Prové finns det indikationer att feedback är någonting som uppfattas som belöning. 

Det menar både anställda och ledning. Trots att det är uppskattat hos medarbetarna så 

ges feedbacken i för liten utsträckning och även detta är båda parter medvetna om. 

Det finns en vilja hos ledningen att bli bättre på att ge feedback men det anses som 

svårt. Feedbacken gäller både konstruktiv och positiv feedback. Det finns andra 

belöningar utöver feedback som motiverar de anställda. Det kan handla om att vara 

önskad till ett uppdrag eller att få arbeta i den arbetsmiljö som råder på företaget. När 

det kommer till belöningar är det enligt Smitt et al. (2002) av stor vikt att företaget 

använder sig av ett belöningssystem som fungerar och som är välanpassat just för 

deras verksamhet. Detta menar Smitt et al. (2002) hjälper verksamheter till framgång. 

 

Belöning som ges bör vara kopplad till insatsen menar Armstrong (2002). I likhet 

med detta menar Oxland (2004) att belöningar måste stämma överens med det utförda 

arbetet. Under intervjun på Prové framkom det att ledningen anser att det firas för lite 

i relation till det utförda arbetet. Ledningen menar att belöningarna kunde varit fler, 
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samtidigt som de inte vill ge för mycket personliga belöningar till individer eftersom 

det föder ett beteende som de inte vill stödja. Eftersom Prové som organisation är för 

gemensamma mål och gemensamt arbete skulle ett sådant beteende inte gynna dem. 

Vi-känslan är viktig och det är där de vill hitta den största motivationen. Ledningen 

vill att det ska vara en slags belöning att arbeta inom företaget och delta i aktiviteter 

som rör verksamheten. Det gäller planering av arbetet på Prové när affärsplan för 

nästkommande år upprättas och medverkan i viktiga beslut. Detta är något som 

Armstrong (2002) uppmuntrar eftersom människor motiveras när de har en känsla av 

utrymme till att påverka beslut. Ledningen påpekar att det ska vara ett nöje att gå till 

jobbet och alla ska känna att de trivs. De största förmåner som uttrycks av ledningen 

är att det är en trivsam miljö att arbeta i, det är stimulerande uppdrag, det finns 

möjlighet till kunskapsutveckling och sen självklart också hårda saker som lön, 

pension, friskvård med mera. Blandningen av finansiella och icke finansiella medel 

som belöning är vad Smitt et al. (2002) beskriver som ett vinnande koncept, och det är 

detta som Prové arbetar efter i viss utsträckning.  

 

Att det finns en vi-känsla med fokus på samarbete och gemenskap på Prové är något 

som flera av respondenterna anser. Konkurrensen mellan konsulterna är nästintill 

obefintlig enligt de anställda och ledningen har inte heller märkt av några tendenser 

till detta. Att det inte finns någon konkurrens anses vara positivt av samtliga 

respondenter, dock skulle en viss konkurrens enligt en av de anställda kunna bidra till 

att de skulle ”stå på tå”. En annan aspekt av konkurrens är att det skulle vara negativt 

för verksamheten om kunden skulle uppfatta att det fanns konkurrens mellan 

konsulterna. Om gamification skulle tillämpas i verksamheten skulle detta kunna leda 

till att en viss konkurrens uppstår vilket enligt De, Xun och Santhanam (2013) är bra 

ur ett speldesignperspektiv då det bör finnas en viss del av konkurrens i ett spel. 

 

5.4 Gamification och speldesign 
Vid intervjuerna på Prové framkom att åsikterna kring gamificationexemplet skiljde 

sig åt i vissa avseenden, dock var alla respondenter eniga om att gamification skulle 

kunna fungera som ett verktyg om det var anpassat efter verksamheten. I dagsläget 

menar någon i intervjun på Prové att de tillämpar gamification för sina säljare vilket 
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fungerar bra. En annan av de anställda påpekar att det skulle kunna fungera bättre på 

säljare än konsulter. De anställda på Prové anser att feedback är något som är viktigt 

för dem vilket Oxland (2004) understryker är väldigt viktigt inom gamification. 

Vidare menar Oxland (2004) att feedback handlar om att stimulera individens alla 

sinnen. I spelen utgör feedback kommunikationen mellan spelaren och spelet.  

 

I frågan kring vems mål som spelet ska uppnå skiljer sig ledningen och de anställdas 

åsikter. Ledningen påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att det är verksamhetens 

mål som bör vara i fokus vid tillämpning av ett spel, medan en av de anställda tror att 

gamification skulle fungera om fokus låg på de personliga målen. Burke (2014) 

påpekar att verksamheten ska uppmuntra individen att uppnå sina personliga mål då 

detta blir steg i arbetet med att uppnå verksamhetens mål. De personliga målen som är 

kopplade till arbetet innebär ofta att verksamheten kommer ett steg närmare sin egen 

måluppfyllelse.  

 

Ledningen på Prové menar att om ett spel skulle tillämpas för att motivera de 

anställda så är det väsentligt att alla är med på det och spelar efter samma regler. 

Oxland (2004) menar att det vid speldesign är väsentligt att fråga sig frågan ”varför 

vill någon spela spelet?”, för Prové skulle denna fråga behöva ändras till ”varför vill 

spelarna spela spelet?”. Anledningen till detta är då det enligt ledningen är viktigt att 

alla är med på spelet och varför det genomförs. Utifrån detta behöver spelet därför 

designas så att det inte enbart tillfredsställer på en specifik individnivå. Salen och 

Zimmerman (2004) menar att människan är kärnan i speldesign och att mening är ett 

centralt begrepp inom speldesign.  

 

Från de anställdas perspektiv finns det vissa meningsskiljaktigheter. En av de 

anställda tror att ett spel skulle kunna motivera under en kortare period medan en 

annan respondent menar att alla inte motiveras om ett tävlingsmoment förs in i 

arbetet. Från de anställda finns det indikatorer på att gamification skulle kunna 

fungera som ett komplement till det arbetssätt som tillämpas idag. Oxland (2004) 

menar att ett spel måste innehålla element som fångar spelarens uppmärksamhet, detta 
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är något som skulle behöva beaktas av Prové om en tillämpning av gamification 

skulle ske som ett komplement till det övriga arbetet.  

 

Enligt Kim (2015) tillämpas gamification inom flera områden i verksamheter i 

dagsläget. Verksamheter kan bland annat använda det för att rekrytera nya 

medarbetare, inom marknadsföring och internt lärande. En gemensam nämnare för 

flera av de gamificationexempel som har presenterats tidigare i studien är att 

spelmekaniken har gjort människor mer aktiva inom respektive område. I såväl 

tomglasspelet (Volkswagen, 2009b) som Zamzee (Zamzee, 2015) finns det tydliga 

resultat som visar på ett ändrat beteende efter att spelmekaniken har tillämpats. 

Företaget Awesome Group (2015) menar att spelet måste anpassas efter verksamheten 

för att fungera, därför har de idag ett antal olika lösningar med olika syften för företag 

som vill engagera och motivera de anställda ytterligare. Burke (2013) menar att 

gamification handlar om just det, att engagera, och ett av de verktyg som Awesome 

Group (2015) erbjuder för att höja engagemanget är AEP. Målet är att det ska finnas 

ett driv och miljön ska motivera till engagemang både internt och extern. Prové bryr 

sig om hur arbetsmiljön ser ut och upplevs av alla medarbetare.  

 

Gemensamt i alla de olika exemplen är att det alltid finns någon slags belöning 

kopplad till aktiviteten. I många fall handlar det om belöningar genom att spelaren 

kan låsa upp nya nivåer eller att denne belönas på något annat sätt direkt i spelet. I 

andra fall så som i pianotrappan (Volkswagen, 2009a) kan individen belönas genom 

den inre motivationen som kan vara kopplad till personliga mål. Om det finns ett 

personligt mål hos individen att röra mer på sig och leva en mer aktiv livsstil så skulle 

denne kunna göra en koppling mellan de personliga målen och att ta trappan istället 

för rulltrappan. Genom spelmekanik blir aktiviteten både roligare och i vissa fall mer 

utmanande. Oxland (2004) menar att spelaren kan belönas på olika sätt och i olika 

stor utsträckning, belöningen i spel kan ske genom objekt och ”treats”. Belöningar ska 

alltid förtjänas och ska inte ges till spelaren utan anledning samtidigt som den måste 

stämma överens med den utförda uppgiften.   
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Den största utmaningen för en speldesigner är att skapa ett spel där spelaren känner 

att denne har skäl till att spendera tid framför spelet. Spelet ska innehålla element som 

fångar spelarens uppmärksamhet och att denne vill spela ända till slutet (Oxland, 

2004). I flera av de exempel som återfinns i denna studie finns inget uttalat mål om 

det inte är så att spelaren själv har personliga mål som denne vill uppfylla med spelet. 

I både tomglasspelet (Volkswagen, 2009b) och MySkistar (Skistar, 2015) sätter 

spelaren själv upp mål eller utmaningar för att fortsätta vara motiverad att spela. I 

vissa fall kan det finnas ett high score som kan vara ett mål för spelaren. Oxland 

(2004) menar att ett ledande synsätt inom spelmekaniken är att det alltid måste finnas 

ett mål att sträva efter i spelet, vilket skapar motivation. Awesome Group (2015) har 

utvecklat ett verktyg där grupper eller individer ska sätta upp gemensamma mål. 

Grupperna belönas och får poäng när de lägger till nya aktiviteter, bjuder in fler 

personer, klarar av aktiviteter på utsatt tid, levererar feedback till andra team och 

reflekterar över hur aktiviteten gått. Verktyget är utvecklat för att individer ska kunna 

ta hjälp av varandra samtidigt som de utvecklas tillsammans och lär sig av varandra.  

 

Burke (2014) understryker vikten av att motivera medarbetarna att uppnå sina 

personliga mål och inte organisationens, i första hand. Det finns ofta en gemensam 

strävan i de personliga målen hos medarbetarna, kunderna och nätverket som 

företaget verkar i. Även om målen inte är uppsatta exakt som verksamhetens så finns 

det enligt Burke (2014) ofta likheter som gör att målen styrs i samma riktning. När en 

verksamhet har förstått intressenternas mål finns det möjlighet att tillämpa 

gamification för att motivera dem vilket kan leda till att även verksamhetens mål 

uppnås. Vidare menar Burke (2014) att uppsatta mål i många fall inte uppnås då 

vägen dit är för lång eller svår.  

 

Drell (2014) menar att det är väsentligt att ett företag som planerar att tillämpa 

gamification som verktyg för verksamhetsutveckling vet vad de vill uppnå med 

verktyget. Att implementera gamification är ett sätt att investera i verksamheten vilket 

i många fall kan vara kostsamt. Om företaget då inte vet vad de vill få ut med hjälp av 

verktyget kan det vara svårt att veta hur investeringen ska ge något till verksamheten. 
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I exemplet där forskare med gamification tog hjälp av allmänheten för att tyda en 

kristallstruktur på ett virus som orsakar AIDS, skapades ett spel i en situation som 

inkluderade forskning. Spelet motiverade personer även om de inte var insatta i 

forskningen i övrigt. Genom sådana tillämpningar skulle företag kunna erhålla 

lösningar på problem som de själva inte kan lösa. Oxland (2004) menar att ett spel 

inte enbart ska vara roligt utan att spelaren ska känna att han eller hon vill spela klart 

spelet. Det värde som uppgiften i spelet ger till spelaren måste vara värt mödan. I 

exemplet med AIDS-forskningen (Yu-kai Chou, 2015) kan de individer som valde att 

delta i spelet trots att de inte var insatta i forskningen ha känt att spelet var värt 

mödan. Anledningen skulle kunna vara att de kände att de kunde bidra med något till 

forskningen kring AIDS och alltså kunde de uppnå sina egna mål genom att hjälpa 

samhället.   
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6. Diskussion 
Anledningen till varför vi skrev detta arbete var för att vi har ett intresse i ämnet 

motivation och gamification. Från början hade vi en annan uppfattning om vad 

gamification var, men under arbetets gång visade det sig att det inte var så lätt. 

Gamification var ett begrepp med många olika definitioner och det var svårt att få 

grepp om det. Något som vi har kommit till insikt i är att speltänkandet och 

spelmekaniken i sig är det som är grunden i gamification, och då när det sätts i 

relation till ett personligt mål. Anledningen till varför gamification valdes från första 

början var för att vi ville påvisa ett innovativt sätt att skapa engagemang och 

motivation, och då framförallt inom företagande. För att inte grunda hela arbetet på 

enbart intervjuer var det var stor vikt för oss att få en bred syn på gamification. Vi 

ville förstå och kunna påvisa hur gamification kan användas i praktiken och inte 

enbart i teorin. Det var viktigt för oss att få en trovärdighet i arbetet och därför valde 

vi att ha en bred empirisk grund. Eftersom Prové inte använder sig av gamification 

som ett verktyg till motivationsskapande så kunde inte empiri kring detta ämne 

samlas in genom intervjuerna på företaget. Gamificationexemplen var därför mycket 

kompletterande i detta avseende, och studien fick mer tyngd. 

 

Från början var det gamification som var vårt mest centrala begrepp, och det var kring 

detta som vi ville att studien skulle kretsa. En bit in i arbetet insåg vi att så inte var 

fallet, och fokus ändrades till att handla om motivation istället. Motivation visade sig 

vara mer betydande än vad vi i början trodde, och därför lät vi den vidare ta en större 

roll i studien. Det är något som är återkommande inom alla de ämnen som denna 

studie berör och sammankopplar dessa med varandra.  

 

Redan innan intervjuerna hade vi kännedom om företaget Prové. Som tidigare nämnt 

tyckte vi att det var en fördel att ha denna insyn i företaget eftersom vi redan då var 

insatta i hur arbetssituationen var. Genom detta kunde vi lättare sätta oss in i 

medarbetarnas situationer under intervjuerna och vi förstod bättre vad de menade när 

de pratade i arbetsrelaterade termer. Vi slapp således lägga fokus på att förstå interna 

begrepp och kunde istället fokusera på innehållet i vad som sades. Att vi redan var 
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insatta i Provés arbetsmiljö gjorde att vi kände oss pålästa och alla respondenter 

kunde använda termer de dagligen använder.  

 

Under intervjun på Prové framkom det från en av respondenterna att olika 

motivationssätt kommer att bli allt mer betydande i framtiden. Detta var en mycket 

intressant tanke, och att hitta alternativa sätt att motivera människor ser vi som ett 

ständig aktuellt ämne. Den generation som växt upp med spelmekanik som en naturlig 

del i vardagen är idag verksamma inom arbetslivet, vilket innebär att nya sätt att 

motiveras får en ny innebörd. 
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7. Slutsats 
Ur analysen har ett antal slutsatser urskilts vilka presenteras i detta kapitel. 

Slutsatsen i denna studie grundas på den fallstudie som är genomför på företaget 

Prové samt gamificationexemplen. Det finns möjligheter att det kan stämma på fler 

situationer än denna men ingen generalisering av resultatet kan göras. 

Förhoppningsvis kan resultatet inspirera andra ändå. Slutsatsen svarar på syftet som 

lyder: Syftet med studien är att påvisa motivationens påverkan på människor samt 

finna hur spelmekanik kan öka motivationen ytterligare.  

 

Något som är genomgående i studien är den inre motivationens påverkan. Det har 

visat sig att de belöningar som motiverar mest är erkännande, prestation/påverkan 

samt personlig utveckling. Detta tyder på att det är de inre belöningarna som har störst 

inverkan på motivationen. Den har visats ha mer långvarig effekt än yttre motivation 

och därför bör företag lägga ett större fokus på just detta.  

 

Den inre motivationen har visats till stor del drivas av feedback och uppmuntran. 

Genom detta kan erkännande ges, som är en inre belöning, och som leder till 

motivation. Eftersom feedback är en stor källa till motivation bör detta ges 

kontinuerlig, då genom både konstruktiv och positiv feedback. Det ska också vara i en 

befogad mängd och kopplat till den prestation som har utförts. Utan feedback finns 

risk för att personer inte vet vilka ramar denne ska arbeta inom.  

 

Det har påvisats att genom att sammansätta olika kompetenser på företag utvecklas de 

anställdas talanger och det är ett bra tillvägagångssätt för att utveckla företaget. 

Beroende på hur sammansättningarna ser ut kan företaget utvecklas i olika riktningar. 

 

Det finns både finansiella och icke finansiella belöningar och de ger effekt på olika 

sätt. Det har dock visats att icke finansiella belöningar i många fall ger en mer hållbar 

effekt på motivationen samtidigt som de finansiella inte är lika effektiva långsiktigt. 

En kombination mellan icke finansiella och finansiella belöningar skulle kunna vara 

ett fungerande koncept.  
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Syftet med gamification är att motivera individer att uppnå sina personliga mål. Det är 

alltså centralt att individer har egna mål som går att uppnå och därför ska inte 

gamification användas om fokus enbart ligger på organisationens mål. Alla anställdas 

mål bör resultera i organisationens mål. Detta gör att företag inte ”förlorar” på att 

lägga större fokus vid individens mål eftersom de individuella målen bör hjälpa till att 

uppfylla organisationens. Genom att ha en strävan om att uppnå de individuella målen 

kan motivationen till att uppnå verksamhetens mål förstärkas.  

 

Det finns problem som kan uppstå vid uppsatta mål, de har en tendens att inte bli 

uppnådda eftersom det inte finns en tydlig väg mot målen. Genom att använda 

gamification kan etapper sättas upp och därför blir målen även lättare att uppnå. Det 

finns många exempel som styrker gamifications ”slagkraft” som visar att det är ett 

mycket effektivt verktyg, om det används på rätt sätt. Det passar inte alla 

verksamheter. I vissa fall är belöningar i sig det rätta verktyget och spelmekanik 

behöver inte implementeras, dock bör det finnas belöningar i spelet för att deltagaren 

ska fortsätta motiveras. Svar på om gamification är rätt för en organisation kräver bra 

kännedom om verksamheten och dess behov. Om en verksamhet ska investera i en 

implementering av gamification som verktyg är det väsentligt att de är medvetna om 

varför de ska tillämpa verktyget och vad de vill uppnå med det.  

 

Vid användning av gamification gäller det att alla som ska vara inblandade har samma 

inställning och spelar efter samma regler. Viktigt att tänka på är också att 

implementera utmaningar. Deltagarna måste sättas på prov men på en lagom nivå. Det 

får varken vara för svåra eller för lätta utmaningar eftersom deltagarna då tappar 

intresset och således även motivationen.  
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8. Rekommendationer  
Rekommendationerna i studien är riktade till företaget Prové eftersom fallstudien är 
gjord där och är till för att kunna tillföra företaget nya idéer.  
 

• Ledningen på Prové bör ge de anställda mer feedback och uppmuntran 

eftersom de idag känner viss avsaknad av detta. 

• De anställa bör belönas med icke finansiella belöningar, alternativt genom en 

kombination av icke finansiella och finansiella. 

• Om gamification ska tillämpas så är det väsentligt att företaget vet vad de vill 

ha ut av tillämpningen och varför verktyget ska tillämpas. 

• Gamification kan användas för att vägen till målet ska bli enklare då det 

genom gamification kan delas upp i etapper. 

• Vid tillämpning av gamification bör fokus vara på de personliga målen i första 

hand. 

• Om gamification ska användas bör alla vara med och delta under samma 

regler 

• Om Prové ska använda gamification så bör utgångspunkten ligga i både 

individuell drivkraft och uppdrag eftersom de anställda motiveras av det. 

• Om Prové väljer att tillämpa gamification i framtiden är det väsentligt att ha i 

åtanke att detta kan medföra att viss konkurrens mellan de anställda uppstår. 

Idag anses det på företaget att avsaknaden av konkurrens är positivt och därför 

är det viktigt att ta ställning till om gamification ska implementeras. 

• Awesome Groups verktyg AEP innehåller delar som skulle kunna användas av 

Prové.  
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