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Abstract 

Titel: En granskning av Gamification som kommunikationsstrategi 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap 31-60 

Författare: Emanuel Golabiewski 

Termin och år: VT 2013 

Handledare: Gabor Bora 

Examinator: Mathias Sylwan 

Nyckelord: Kommunikationsstrategi, Gamification, Spelifiering, Spelmekanik, Social 

Marknadsföring 

Gamification, på svenska översatt till spelifiering är ett relativt nytt begrepp som först myntades 

2004, trots detta så är konceptet betydligt mycket äldre än så. Konceptet spelifiering består av en 

kommunikationsstrategi som går ut på att använda sig av spelmekanismer som medaljer, poäng, 

badges etc. för att sedan tillämpa dessa på verkliga informationsöverförings- och/eller 

marknadsföringsprojekt. Detta i och med en förhoppning om att öka effektivieten på en aktivitet  

eller en ökning av försäljning. I den här uppsatsen undersöks främst spelifiering som 

kommunikationsprocess/strategi, detta sker genom två delmoment, det första delmomentet 

genomgår en granskning av ett fåtal undersökningsobjekt bestående av en internetsida två bloggar 

och en spelifiering plus ett fåtal spelifieringsexempel och sidoobjekt som tillkommer. I det andra 

delmomentet ska undersökningsobjekten sammanbindas till den valda teorin för att skapa en 

djupare förståelse kring spelifiering som kommunikationsstrategi samt ge en bild över de olika 

perspektiv som förekommer inom spelifiering. I och med det andra momentet i undersökningen 

tillkommer även en slutsats för granskningen. 
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1. Inledning 

Gamification eller på svenska översatt till spelifiering är ett relativt nytt begrepp. Spelifiering är 

en kommunikationsstrategi gällande informationsöverföring och marknadsföring genom 

speldesigns-tänkande. Begreppet gamification myntades av Nick Pelling och kan dateras som 

tidigast till 2004 men det var först år 2010 som begreppet blev populärt
1
, trots detta har 

företeelsen använts betydligt längre än så. I stort sett alltid har det funnits belöningssystem i 

något form till exempel att på lektionen räcka upp handen och svara på frågor för att bli belönad 

med ett högre betyg, eller att jobba hårt för att sedan bli befordrad eller få förhöjd lön.  

Definitionen av spelifiering ser väldigt olika ut då termen växt fram ur ett levande community, 

men den vedertagna definitionen är kort sagt användandet av en spelmekanik i ett icke-

spelsammanhang som grundar sig i att engagera och motivera användarna till en viss aktivitet 

genom att göra den mer underhållande och fängslande.
 2

 En enskild spelifieringsprocess kan med 

andra ord vara en kommunikationstaktik vanligtvis utformad av företag och/eller organisationer, 

och grundar sig i att attrahera och engagera de tilltänkta kunderna/konsumenterna till att fortsätta 

använda sig av företagets/organisationens produkter, aktiviteter eller för att effektivisera andra 

processer. Detta sker genom att företagen eller organisationerna sätter upp t.ex. mål och delmål 

för deras kunder att nå upp till. Den här definitionen har dock kritiserats och påpekats innehava 

brister, men mer om det senare. 

Spelifiering som kommunikationsstrategi har trots sin ringa livslängd fått stor uppmärksamhet 

och används främst som ett verktyg för företag att göra sin organisationer mer lönsamma genom 

produktivitet, försäljning eller för att allmänt förbättra någon annan del av verksamheten. 

Spelifiering används både internt och externt inom organisationer, internt riktat mot 

organisationens egna anställda t.ex diplom för månadens anställd, eller personalrabatter. Externt 

mot företagets kunder och partners, genom marknadsföringskampanjer, lojalitetsprogram etc. Ett 

                                                           
1
 What is gamification, hämtad från http://www.gamification.org/wiki/Gamification 

 
2
 Vad är gamification, hämtad från http://spelifiering.se/vad-ar-gamification/ 

http://www.gamification.org/wiki/Gamification
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exempel på spelifiering gentemot ett företags konsumenter är kundklubbar som belönar sina 

trognaste kunder med poäng och värdecheckar. Spelifiering börjar likväl även få uppmärksamhet 

som ett verktyg i frågor gällande samhällsnytta, undervisning, hälsa etc. Exempel på detta är att 

diverse biltillverkare tillämpat vissa av sina elbilar med digitala växter som poppar upp på 

instrumentpanelen om föraren kör miljövänligt. Tillika detta så har det producerats elbilar med 

möjligheten att tävla mot andra bilförare genom nätet om vem som kör mest miljövänligt och på 

det sättet inspirera bilförarna att köra mer miljöanpassat.
 3

 

Gamification eller spelifiering vilket är termen för begreppet som jag fortsättningsvis kommer 

använda i uppsatsen  handlar alltså med andra ord egentligen inte om regelrätta spel i den form att 

du gör vardagslivet till ett spel. Utan det tas element från spelmekanismer såsom belöningar, 

poänger, nivåer, medaljer etc. och applicerar sedan detta till verkligheten, och använder det som 

en morot för att användarna ska fortsätta med just användandet. Företag kan alltså genom den här 

kommunikationsstrategin skapa motivation och intresse för att kunderna ska fortsätta använda 

deras produkt, eller för att få personalen att sträva mot ett mer effektivt arbetande. Det finns fler 

än ett perspektiv på detta vilket jag även kommer att ta upp i uppsatsen, men mer om detta senare. 

Begreppet spelifiering blev som tidigare nämnts populärt år 2010 och allt fler företag och 

organisationer började använda metoden med stora profiter som resultat. Analytiker har stort 

förtroende för metoden och är övertygade om att spelifiering som informationsöverförande och 

marknadsföringsmetod kommer att öka kraftigt de näst kommande åren. Men vad är det 

egentligen som gör spelifiering till en gynnsam kommunikationsstrategisk metod, och hur ser en 

avsändare/budskap/mottagare-process ut inom spelifiering? Framför allt detta kommer att 

behandlas i den här uppsatsen. 

 

 

 

                                                           
3
 Spelifiering – om hur vi kan använda spelmekanismer i saker som inte är spel. Media Evolution 
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Syfte 

Den här uppsatsens fundamentala syfte ligger först och främst i att skapa en djupare förståelse 

runt relationerna i spelifiering som kommunikationsstrategi det vill säga relationerna mellan 

avsändare,budskap och mottagare i ramen av en spelifieringsprocess. Men uppsatsens syfte är 

också att se hur de olika perspektiven på spelifiering ser ut, den rent ytliga synen på spelifiering 

ser oerhört positiv ut. Men är det verkligen endast positiva perspektiv som förekommer om 

företeelsen? 

I en spelifieringsprocess skulle en avsändare/budskap/mottagare- modellens beståndsdelar 

kortfattat och i grova drag se ut ungefär såhär: 

Avsändare: Företag och organisationer som formar och tillämpar spelifiering. 

Budskap: Spelifieringsprocessen i sig, hur den går till samt vad spelifieringens innebörd består 

av. 

Mottagare: Användare/kunder/konsumenter av företagets eller organisationens spelifiering. 

Varför skapar spelifiering en sån stor attraktion gentemot användarna. 

Vad finns det för förbindelse mellan dessa tre element samt hur står de gentemot varandra? Jag 

vill också undersöka vad som gör en spelifieringsprocess till en lönsam kommunikationsstrategi. 

Genom att undersöka spelifiering som kommunikationsprocess kan det skapas en bättre förståelse 

i anknytning till hur och varför mottagare väljer att inte ta emot samt ta emot information genom 

den här metoden. Det vill säga anses spelifiering som en berättigad sammanställning för att 

lyckas få ut ett budskap till de tilltänkta mottagarna eller misslyckas den som 

informationsöverföring och marknadsföringsprocess? 

För att kunna förstå det fundamentala syftet med den här uppsatsen anser jag det relevant att 

noggrant undersöka hur fenomenets bakgrund samt hur användandet av spelifiering ser ut i 

dagens samhälle. Ses det överlag som ett framgångsrikt marknadsföringskoncept eller är det 
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endast fanatikerna som hyllar spelifiering som informations- och markandsföringmetod? Vilka 

för och nackdelar finns det med spelifiering som kommunikationsprocess? 

I en komperativ innehållsanalys som denna så medför det även en granskning inom de 

antropologiska förhållandena i detta fall gentemot spelifiering som kommunikationsprocess. Med 

andra ord så kommer även ämnena antropologi och behaviorism omnämnas i undersökningen. 

Detta anser jag nödvändigt då människokännedom spelar en stor roll hur ett företag eller 

organisation utformar en spelifiering för att bli så lyckad som möjligt. Denna del kommer alltså 

främst att riktas gentemot mottagarna i en spelifieringsprocess. 

Teori 

För en solid grund i den här undersökningen så måste vi först förstå spelifiering som 

kommunikationsprocess vilket jag delvis kommer att gå igenom under rubriken Metod där jag 

kommer att förklara hur en djupare förståelse av ämnet ska utveckla sig. Men först ska även en 

kort sammanfattning av hur spelifiering importerar kommunikationsmönster kända från 

datorspelsvärlden och/eller nätbaserad kommunikation överlag förklaras. 

I nätbaserad kommunikation uppmuntras ofta nätanvändarna att kommentera och vara sociala 

med varandra samt ge kommentarer, kritik eller allmän feedback till uppladdare av t.ex. artiklar, 

videoklipp etc. På samma sätt uppmuntras spelare i datorspelsvärlden att spela med eller mot 

varandra genom internet. Vissa spel är till och med omöjliga att klara utan att en vän eller bekant 

till spelaren hjälper till. Ofta förekommer det också att spelaren får extra poäng eller liknande om 

denne bjuder in fler spelare till spelet. I slutändan så handlar datorspel i grova drag om att 

utvecklas i någon form om det så är spelkaraktären eller att komma vidare till nästa bana som 

gäller så sker oftast detta genom någon form av poängsystem eller annan liknande spelmekanik. 

Det är främst detta som företag och organisationer använder sig av som en 

marknadsföringsprocess, de skapar utmaningar för sina kunder/anställda genom att använda 

spelmekanismer eller alternativt andra dynamiker ur spel. Här kan det lätt förekomma en 

missuppfattning om att företag eller organisationer försöker omvandla en aktivitet till ett virtuellt 
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spel, men så är inte fallet. En spelifiering syftar på ett försök av att skapa engagemang och 

intresse för en aktivitet genom att tillföra utmaningar och/eller upplevelser. 

Företag och organisationer försöker alltså skapa ett intresse att engagera sina kunder/anställda 

etcetera i en aktivitet genom att få dem att samla ihop poäng eller liknande. Tanken med detta är 

att användarna ska få motivation till att åstadkomma något. Spelifiering skapar alltså ett syfte. Ett 

exempel: 

I en spelvärld är det möjligt att protagonisten kämpar sig igenom horder av fiender och hinder i 

alla dess former, ju mer huvudkaraktären överkommer desto mer poäng/medaljer och andra 

former av belöningar vinner protagonisten. Dessa vinster öppnar vanligtvis upp nya nivåer, 

karaktärer eller annat material som hjälper hjälten eller hjältinnan genom sin strävan va det nu än 

må vara. Med hjälp av vänner och bekanta kan spelaren åstadkomma dessa saker ännu snabbare. 

Om vi då skulle överföra detta som en marknadsföringsstrategi så skulle alltså protagonisten eller 

huvudkaraktären i företeelsen vara den anställde eller alternativt kunden som en spelifiering riktar 

sig mot. Om vi som exempel tar detta ur kundens perspektiv så kan t.ex. en handelskedja erbjuda 

sin kund att bli medlem och då få tillgång till ett medlemskort. Med det här kortet får kunden 

poäng för varje ny produkt denne köper av handelskedjan.  Ju mer poäng kunden samlar på sig 

desto fler rabatter och erbjudanden erhåller kunden. Med andra ord så skapar företaget i det här 

fallet en handelskedja ett syfte eller en strävan för kunden att handla hos dem. 

Om vi nu återgår till teorierna. Först och främst anser jag att Modeskaparen och hans märke – 

Bidrag till en teori om magin av Pierre Bourdieu är relevant. Då Bourdieu menar att 

märkeskläder eller mode endast visar ett pålagt värde som i slutändan handlar om vem som har 

störst kapital. Så undrar jag om spelifiering med alla dess poäng och medaljer endast är ett pålagt 

värde för att få de anställda att arbeta hårdare, eller för att få kunder att konsumera mera. Detta 

anser jag också relevant då jag ser spelifiering i sig som just en modeföreteelse. I slutändan så 

skulle trots allt detta kunna vara ett pålagt värde skapat av företagen för att tjäna ännu mer 

pengar. Vilket också för mig till nästa teori i min undersökning: Manufacturing Consent – A 

propaganda model skriven av Edward S. Herman och Noam Chomsky. Deras teori angående att 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_S._Herman
http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky


Emanuel Golabiewski (echo.xd@hotmail.com) 
MKV C 
HiG – VT 2013 

 

8 | P a g e  
 
 

regeringar och dominerande parter styr medierna för egen vinning anser jag relevant då jag 

undrar om företagen som skapar spelifieringar endast i slutändan vill förmedla något, och endast 

använder sig av spelifiering som en strategi för egen vinning. 

I och med Herman och Chomsky´s  propagandamodell kommer vi även in på Theodor W. 

Adornos teorier angående kulturindustrin. Adorno menar att kulturindustrin är en dominerande 

part i samhället och som endast är inriktade på att tjäna pengar från okritiska och passiva kunder. 

Adorno menar även att kulturindustrin vill att vi som kunder fortfarande ska tro att det är vi som 

bestämmer om vad vi ska konsumera etc. Vilket återkommer till att spelifiering kan ses som ett 

verktyg skapat av kulturindustrin för att få stora kapitalvinster till företagen. 

Jag bedömer det också essentiellt att även ta upp teorin The Spiral of Silence av Elisabeth Noelle-

Neumann. Detta med tanke på att en majoritet av de kommentarer spelifiering som 

kommunikationsprocess har är positiva. Därför betraktar jag att en opinionsbildning angående 

spelifiering sker, då de mer negativa synvinklarna på spelifiering inte alls är lika många. Finns det 

några ledtrådar för detta antagande och hur ser dessa i så fall ut? I och med The Spiral of Silence 

teorin, kommer vi också in på Stuart Hall som anser att masskommunikation är en process där 

meddelandets mening skapas stegvist. Spelifiering som definition för vad det i själva verket 

består av, är relativt nytt. Med tanke på detta och den opinionsbildning som sker så anser jag att 

Stuart Halls perspektiv är relevant till undersökningen. 

Jag vill också klargöra redan nu att jag ej tänker studera publiken eller företagen som använder 

sig av spelifiering allena. Jag vill istället skapa en bättre förståelse och få en helhetsbild kring 

begreppet av spelifiering som kommunikationsstrategi. Jag vill undersöka varför företag väljer att 

införa den här kommunikationsstrategin till sina företag. 
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2. Metod 

Metoden jag har valt till den här undersökningen kan närmast förklaras som en komparativ 

textstudie. Detta baseras på att jag ska analysera ett fåtal undersökningsobjekt som sedan ska 

jämföras med varandra samt de valda teorierna. Dessa ska därefter skapa en mer sammansatt bild 

av spelifiering som kommunikationsstrategi alternativt marknadsföringsstrategi. 

I den här undersökningen bedömer jag att det först och främst är relevant att skapa en mer djup 

förståelse kring spelifiering som kommunikationsföreteelse detta kommer att ske genom en 

analysering av som sagt ett fåtal undersökningsobjekt: En internetsida, två bloggar samt en 

spelifiering. Dessa objekt ska sedan jämföras med varandra men också med de valda teorierna för 

att kunna återge en mer klar bild av hur spelifiering som kommunikationsprocess ser ut samt hur 

den fungerar. Den här metoden kommer också att bistå till att hitta de olika perspektiv som finns 

för och om spelifiering.  

Tanken med att jag endast har valt att undersöka en internetsida, två bloggar och en kortfattad 

spelifiering är att det annars hade blivit en allt för omfångsrik undersökning. Därför valde jag att 

avgränsa mig, jag valde att endast undersöka en av de mer väletablerade och officiella 

spelifieringssidorna – Gamification.org. Men också de mer intressanta spelifieringsrelaterade 

blogginlägg som jag hittat och som kan ge intressanta perspektiv till uppsatsen. Dessa sidor 

innefattar både svenska och internationella sidor, vilket förhoppningsvis skapar en bättre 

helhetsbild av fenomenet.  

Genom att analysera och koppla de här undersökningsobjekten med varandra så får vi 

förhoppningsvis en väl fundamental bakgrund och bas för begreppet spelifiering. Med detta så 

skapas det som tidigare nämnts ett mer omfattande perspektiv kring  hur spelifiering som 

marknadsföring och kommunikationsöverföring kan se ut. Men vi kan också se vad det finns för 

olika perspektiv på spelifiering som kommunikationsstrategi, är det endast en hyllad och 

glädjefylld process som engagerar och ger människor syften att konsumera, arbeta eller liknande? 

Eller är denna bild av spelifiering endast en hypad opinionsbildning från företag och 

organisationer? Genom att få en bas uppbyggd om företeelsen kan den främst illuminera 
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kontexten till hur kommunikationsrelationerna inom spelifiering ser ut men också hur 

perspektiven kring ämnet kan skilja sig. 

Förtydligande av avgränsningar 

Som sagt kan detta ses som en omfattande undersökning, avgränsningar är därför nödvändigt. Jag 

har valt att avgränsa mig till att endast analysera en av de mer väletablerade och officiella 

spelifieringssidorna på nätet samt endast använda mig av spelifieringsrelaterade blogginlägg som 

kan ge intressanta aspekter till den här undersökningen. Den officiella spelifieringssidan 

Gamification.org eftersom den återger den vedertagna bilden av spelifiering, och de två 

bloggarna spelifiering.se och bogost.com eftersom de ger en mer omfattande, kanske en helt 

omvänd syn på definitionen av spelifiering. Jag kommer även att kortfattat undersöka 

spelifieringen SuperBetter som går ut på att förbättra olika mål beroende på den person som 

spelar. De valda undersökningsobjekten är alltså följande: 

Officiella spelifieringsidor 

 http://www.gamification.org/ 

Bloggar 

 http://spelifiering.se/ 

 http://www.bogost.com/blog/gamification_is_bullshit.shtml 

Spelifiering 

 http://janemcgonigal.com/ 

I och med undersökningen av dessa huvudobjekt kommer jag även nämna andra spelifieringar 

och exempel. Det ligger alltså mindre vikt på dessa beståndsdelar men de är fortfarande 

nödvändiga för undersökningen och slutresultatet då de förstärker eller kommer med nya 

perspektiv som ökar förståelsen för spelifiering. Dessa består av följande: 

thefuntheory.com/ 

http://www.gamification.org/
http://spelifiering.se/
http://www.bogost.com/blog/gamification_is_bullshit.shtml
http://janemcgonigal.com/
http://www.thefuntheory.com/
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lXh2n0aPyw 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSJ5LwAXxLk#! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u6XAPnuFjJc 

http://www.ledarskap.biz/daerfoer-aer-google-en-av-vaerldens-baesta-arbetsplatser.html 

http://www.thersa.org/  

http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf 

http://www.linguistik.tu-

berlin.de/fileadmin/fg72/PDF/Peters_PDF/FRANKFURT__H._G.__2005._On_Bullshit..pdf 

Kontentan av metod: 

 Analysera de valda undersökningsobjekten dvs. Gamification.org, spelifiering.se, 

bogost.com och spelifieringen SuperBetter. För att skapa en kontext mellan begreppets 

bakgrund och innebörd men också för att förstå spelifering som kommunikationsprocess. 

Detta kommer även ljussätta de mönster och perspektiv som finner sig i spelifieringsvärlden. 

 

 Sammankoppla de analyserade objekten med varandra samt till de valda teorierna. Detta för 

att få en djupare förståelse kring spelifiering som kommunikationsprocess och för att kika 

närmare på de olika perspektiv som befinner sig inom spelifieringsvärlden. 

 

 Återge en slutsats kring teorierna om spelifiering. Vilka mönster finns det i spelifiering, och 

vilka mönster bryter sig mot den vedertagna definitionen av företeelsen? Finns det möjligtvis 

några dolda grunder för spelifiering som kommunikationsstrategi? Vad har förövrigt 

framkommit ur undersökningen i sin helhet? 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lXh2n0aPyw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSJ5LwAXxLk#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u6XAPnuFjJc
http://www.ledarskap.biz/daerfoer-aer-google-en-av-vaerldens-baesta-arbetsplatser.html
http://www.thersa.org/about-us
http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf
http://www.linguistik.tu-berlin.de/fileadmin/fg72/PDF/Peters_PDF/FRANKFURT__H._G.__2005._On_Bullshit..pdf
http://www.linguistik.tu-berlin.de/fileadmin/fg72/PDF/Peters_PDF/FRANKFURT__H._G.__2005._On_Bullshit..pdf
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Resonemang kring val av ämne, teori och metod 

Spelifiering är en relativt ny företeelse med hitintills stort inflytande på företag- och 

organisationsvärlden. Spelifiering har växt upp genom ett levande community och enligt flertalet 

officiella webbsidor, kommentarer på bloggar samt forum etc. så ser det också ut som att 

spelifiering har en ljus framtid framför sig. Spelifiering kan ses som det senaste tillskottet av 

kommunikationsverktyg. Med andra ord är spelifiering ett nytt sätt att kommunicera och med 

detta medföljer såklart även strategier om hur verktyget ska användas och hur budskap ska 

förmedlas. Trots att spelifiering i majoritet har fått positiv kritik så undrar jag: är företeelsen 

endast hyllad?  En av grundtankarna med den här granskningen är att se om det finns fler 

perspektiv på spelifiering än den positiva, och hur ser då dessa ut? Kan vi gå in på djupet om hur 

en spelifiering funkar och på det sättet belysa grundtanken med konceptet? Är spelifiering endast 

till för att skapa engagemang och glädje? 

De valda teoretiska utgångspunkterna hjälper till att vidga vyerna angående spelifiering som 

kommunikationsstrategi. De assisterar och gör det möjligt att se på ämnet genom nya perspektiv 

än den vedertagna positiva version som vi finner överlag. Den valda teoretiska litteraturen kan 

också stå som en vägledning för oss att förstå och få en inblick av hur en spelifieringsprocess 

fungerar, hur företeelsen sprider sig och varför företag och organisationer använder sig av den 

etc. Men för att vi ska kunna förstå detta till fullo så erfordras självklart en analysdel som gör det 

möjligt så vi kan reflektera kring de valda teorierna. Först efter att analysdelen och teorierna 

reflekterats med varandra så kan vi beröra någon form av slutsats, där vi förhoppningsvis har 

belyst hela konceptet och grunden kring spelifiering som kommunikationsstrategi. 
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3. Analys 

Analys inledning 

Inledningsvis till analysen vill jag strukturera upp analysen som process. För att inte analysen 

som helhet samt de analyserande materialen ska komma i oordning och skapa förvirring för både 

dig som läsare men också för mig som författare så måste dessa struktureras i ordning. Analysen 

kommer att utformas i två delmoment. 

Moment.1 kommer att bestå av en granskning av fyra stycken undersökningsobjekt bestående av 

en internetsida, två bloggar och en kortfattad spelifiering skapad för att överkomma diverse mål 

här i livet, t.ex för att bli frisk från en sjukdom eller att hålla i träningen och träna hårdare etc. 

Dessa kommer struktureras upp och kommer att undersökas i följande ordning: 

1. Gamification.org 

2. Spelifiering.se 

3. Bogost.com  

4. SuperBetter - Jane McGonigal: Spelet som kan ge ditt liv 10 extra år 

Dessa analyser kommer ideligen att jämföras och relateras med varandra, och förhoppningsvis 

skapa en meningen med spelifiering som koncept men också skapa en förståelse kring de olika 

perspektiv som finns om spelifiering. 

Moment.2 kommer bestå av att relatera iakttagelserna från moment.1 till de valda teorierna. 

Detta i hopp om att få en bild av hur spelifiering fungerar som kommunikationsprocess. Det 

kommer även att redogöras vad som vi med den här undersökningen har kommit fram till. 

  

http://spelifiering.se/
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Moment.1 

Analys av webbsida, bloggar och SuperBetter 

Gamification.org 

Företrädesvis för att undersöka gamification.org så måste vi förstå att detta är en wiki-sida, med 

andra ord så kan i stort sett vem som helst ändra, ta bort eller lägga till information på sidan. 

Anledningen att jag trots detta valde att undersöka sidan är att enligt dem själva är 

gamification.org den mest besökta spelifieringsinriktade hemsidan på nätet. I hänsyn till att 

gamification.org är en wiki-sida och dessutom ständigt är under uppbyggnad så tänker jag vara 

mycket kritisk till dess innehåll. 

Gamification.org är en mycket informativ webbsida med flera exempel och videoklipp av hur en 

spelifiering funkar. Då inte endast spelifieringar i marknadsstrategisyften, utan även i t.ex. 

undervisnings- och hälsosyften. Informationen som sidan förmedlar är för det mesta byggd på 

olika källor angående spelifiering, om dessa källor är tillförlitliga eller ej låter jag vara osagt. Att 

undersöka detta skulle bli alltför omfattande för den här uppsatsen men är likväl ett bra förslag på 

vidare forskning. Informationen  som gamification har lagt upp är främst att prisa spelifiering, 

detta med hjälp av att visa ökade försäljningssiffror från olika företag och visa positiv kritik. 

Redan på förstasidan kan vi se citatet:  

”According to a a recent Gartner Research Report it is estimated that by 2015, more than 

50 percent of organizations that manage innovation processes will gamify those 

processes. By 2014, Gartner predicts that over 70 percent of Global 2000 

organizations will have at least one "gamified" application, and that "gamification is 

positioned to become a significant trend in the next five years." M2 Research reports that 

gamification will be a $2.8B industry by 2016.”
 4

 

                                                           
4
 Citat - förstasida, hämtad från http://www.gamification.org/wiki/Gamification 

 

http://www.gamification.org/wiki/Gartner_Gamification_Report_2011
http://www.gamification.org/wiki/Gamify
https://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1844115
https://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1844115
http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-05-21-gamification-market-to-reach-USD2-8-billion-in-2016
http://www.gamification.org/wiki/Gamification
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Här kan vi se hur gamification.org tar information från tre externa källor (understrukna) och 

sammanfattningsvis berömmer spelifiering som process och menar att spelifiering har en oerhört 

ljus framtid. Tittar vi igenom  gamification.org som helhet så kan vi tveklöst understryka att 

hemsidan består i övervägande del av positiva komplimanger i förhållande till spelifiering som 

kommunikationsstrategi. Jag kan ej finna någon som helst kritik gentemot ämnet vilket jag anser 

medföra att sidan tappar i trovärdighet, och skapar också en följdfråga: finns det inget negativt 

med spelifiering som kommunikationsmetod? I och med att det inte skrivs något som helst 

negativt om spelifiering på gamification.org samt att det är en som sagt wiki sida, så skapas 

känslan av att de endast förmedlar tomma lovord. Är verkligen spelifiering en sån utmärkt 

kommunikationsstrategi som de utlovar?  

Som sagt har gamification.org många exempel på hur en gamification kan se ut, och jag betraktar 

det som en viktig beståndsdel för en större förståelse till kommunikationsmetoden. Därför anser 

jag det relevant att i den här undersökningen ta med en duo av exempel från gamification.org och 

sedan beskriva dem. Jag tänker länka två videoklipp med två olika spelifieringsmål som 

gamification.org har länkat till. Första exemplet är en spelifieringsprocess för att få folk att röra 

sig mer och bli mer hälsosamma: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lXh2n0aPyw 

Det är thefuntheory.com/ som är ett initiativ av Volkswagen som står bakom projektet med 

pianotrappan. Tanken med Volkswagens initiativ kring thefuntheory.com är att försöka förändra 

människors beteenden till det bättre genom att ändra något tråkigt till något roligt. Så här 

beskriver dem själva deras sida: 

”This site is dedicated to the thought that something as simple as fun is the easiest way to 

change people’s behaviour for the better. Be it for yourself, for the environment, or for 

something entirely different, the only thing that matters is that it’s change for the better.”
 

5
 

                                                           
5
 Citat, hämtad från http://www.thefuntheory.com/ 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lXh2n0aPyw
http://www.thefuntheory.com/
http://www.thefuntheory.com/
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Grunden till projektet The fun theory är att människor ska åka mer miljövänligt men Volkswagen 

har tagit det ett steg längre och skapar spelifieringar i hopp om att människor ska ändra sina 

beteenden till det bättre, det vill säga leva hälsosammare och mer miljövänligt. I det länkade 

exemplet med pianotrappan kan vi se en procentökning med hela 66% av personer som tar 

trappan istället för rulltrappan. Thefuntheory.com har tagit fram ett flertal liknande spelifieringar, 

och för den intresserade rekommenderar jag att gå in där och titta för fler exempel. 

En annan spelifiering som faktiskt innefattar spel, som används i undervisningssyfte: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSJ5LwAXxLk#! 

Här kan vi betrakta en lärare, Mr.Pai som undervisar 20 elever i sin grundskoleklass. Mr.Pai har 

skapat ett system för att engagera sina studenter till att lära sig saker: en spelifiering i den form av 

att han har skapat virtuella spel i undervisande syfte med fokus på matematik och språk. Det är 

viktigt att poängtera ut att framgången med det här projektet inte ligger i de tekniska spelen som 

används utan det engagemang som läraren har skapat. 

Resultatet av den här spelifieringsprocessen har gjort att lärarens studenter, som tilltänkt har 

uppnått högre betyg. Läraren granskar även hela tiden hur studenterna lär sig och vilken 

lärningsprocess var och en finner mest framgångsrik. Han placerar därefter sina studenter i olika 

grupper för att öka produktiviteten i aktiviteterna ytterligare. Traditionellt sätt radas studenterna 

endast upp utan tanke på hur de funkar med varandra. Med den här metoden tillkommer det ofta 

att det finns en grupp som har koncentrationssvårigheter eller är allmänt stökig. Det är just detta 

läraren Mr.Pai försöker att undvika. Han försöker skapa en tillvaro bland klasskamraterna som är 

lugn och baserad på att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt. 

Gamification.org´s helhetssyn på spelifiering är sannerligen positiv och för att summera över 

deras perspektiv av ämnet så anser jag att även illustrationen som visas på nästa sida är ett bra 

exempel på hur de förklarar spelifiering som en positiv kommunikationsstrategi, i detta fall 

inriktat på arbete och arbetsmekanismer som förändras om man istället inför spelmekanismer. 

Illustrationen anser jag är ett bra exempel eftersom de redovisar och återger hur deras syn på 

spelifiering ser ut eftersom den klargör de karaktäristiska skillnaderna mellan arbete och lek, där 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSJ5LwAXxLk#!
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lek beskrivs som det uppenbara positiva inställningen i det hela.
 
Bilden visar alltså hur människor 

uppfattar skillnaden mellan spel/lek och jobb. Det förklaras att karaktären i jobb och spelifiering 

är mycket lika: båda består av uppgifter som ska göras. Men beroende på vilken syn man har på 

uppgifterna som ska göras så förnimmas de olika: i ett vanligt jobb så knegar arbetaren i fråga för 

att få ihop sitt levebröd i slutet av månaden, och har en tendens att tröttna då det t.ex. kan vara 

slitande på kroppen, repetitivt, dålig lön eller liknande och därmed anstränger sig den anställde 

inte  lika mycket inom sitt arbete. Medan en spelifieringsprocess i jobblivet kan skapa; genom att 

införa spelmekanismer som poäng och andra belöningar en mer rolig, engagerande och 

inspirationsväckande arbetsplats vilket resulterar i att de anställda ger bättre ifrån sig utan att de 

känner sig utmattade eller uttråkade på sitt arbete. 

Figur.1
6
 

                                                           
6
 Figur.1, hämtad från http://www.gamification.org/wiki/Gamification_of_Work 

http://www.gamification.org/wiki/Gamification_of_Work
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Spelifiering.se 

Spelifiering.se det andra undersökningsobjektet är en svensk spelifieringsblogg främst skapad för 

att belysa om ämnet spelifiering, men också ge klarhet med teorin bakom idén. Den här svenska 

spelifieringssidan är till synes administrerad av en person, men vem personen är och om det 

endast är en person framställs ej. Däremot så är materialet han refererar till taget från olika källor 

på nätet, och återigen låter jag det vara osagt om källorna till bloggen är tillförlitliga eller inte. 

Bloggen innehåller även denna mycket positiva och många exempel av spelifiering. Det 

intressanta med spelifiering.se är trots detta att det finns ett flertal inlägg om varför och hur 

spelifiering spelar in på människorna som använder sig av det. Därför kommer jag med 

undersökningen av den här sidan främst att titta närmare på just detta. 

Först och främst, vad motiverar oss? Den här frågan ställs redan under rubriken syfte i den här 

uppsatsen, om än annorlunda formulerad. Men vad är det egentligen som engagerar och motiverar 

oss att fortsätta, förbättra eller till och med skapa något nytt? Författaren till bloggen på 

spelifiering.se har länkat ett intressant klipp angående detta. Klippet är skapat av RSA och 

baseras på forskning kring ämnet motivation. RSA eller Royal Society for the encouragement of 

Arts som förkortningen står för är en välgörenhetsorganisation som är beroende av finansiering 

av flertalet sponsorer. RSA skapar projekt i syfte att designa och testa nya sociala modeller för att 

förbättra förhållanden för människor i framtiden.
7
 Filmklippet är animerat och förklarar med 

bakomliggande forskning om hur motivation fungerar inom arbetslivet: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u6XAPnuFjJc 

Här förklaras det alltså att en morot i guld dvs. pengar inte alltid är den bästa motivationen. I 

arbeten som verkar i praktiska områden var det som först förväntat: desto mer pengar desto mer 

motiverad till att göra ett bättre jobb. Men inom arbeten som avser mer kognitiva förmågor så 

visar det sig att det är den totala motsatsen: desto mer pengar i belöning desto mindre motiverad 

blir personen i fråga att göra sitt jobb. I min tolkning av detta så kan vi ta ett exempel av en 

designarbetare. Desto mer pengar designern får i lön/belöning för ett arbete desto mer krävs det 

                                                           
7
 Information om The RSA, hämtad från http://www.thersa.org/about-us 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u6XAPnuFjJc
http://www.thersa.org/about-us
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av honom eller henne, detta sätter press på designern och därmed försämras tankeförmågan och 

då också inspirationen.  Men om arbetsgivaren tar bort pengafrågan och ger designern tillräckligt 

mycket pengar, men ger också designern frihet att göra vad han eller hon vill så motiveras 

designern, får inspiration att skapa underverk. I videoklippet nämns det ett exempel liknande 

detta, där de beskriver ett Australienskt företag vid namn Atlassian som är ett mjukvaruprogram. 

På Atlassian är arbetarna fria att göra precis vad dom vill med sin tid på 24 timmar, med vem de 

vill och hur de vill. Men de måste visa resultat i slutet av 24-timmars perioden för arbetsgivaren. 

Det visar sig att under den här korta perioden av ett dygn så fixar arbetarna flera problem med 

redan befintlig programvara men de kommer även på massor av idéer till ny programvara. 

Klippet jämför alltså det gamla tänkandet: Skapa något innovativt så får du ännu mer pengar 

vilket nästan alltid slutar utan resultat eller dåliga resultat. Med det nya tänkandet som allt fler 

företag börjar förstå och anammar: Du som anställd vill antagligen göra något intressant, så jag 

som arbetsgivare ska inte stå i vägen. Vilket skapar motivation att skapa något nytt, eller arbeta 

på nuvarande projekt ännu hårdare. Detta kan vi även relatera till Gamification.org´s illustration
8
 

på sidan 17 i den här uppsatsen, där det beskrivs att beroende på vilket perspektiv den anställde 

person har på ett arbetsplats så tar denne till sig arbetet på olika sätt dvs. ser den anställde i fråga 

ur ett spelifieringsperspektiv på sin tjänst så blir det genast mycket mer roligt och mer fängslande 

att utföra jobbet som ska göras. Dessutom tillkommer inspiration att för den anställde utveckla 

sig själv både i arbetet och utanför sin tjänst, men möjligtvis också komma med nya idéer och 

produkter till företaget som personen i fråga är anställd av. 

 Företaget Google är ett perfekt exempel som belägg till detta, Google har suttit på topplistan i 

flera år som världens bästa arbetsgivare. Kanske inte endast eftersom de skämmer bort sina 

anställda med fördelar och extra förmåner, utan också för att de erbjuder sina anställda 20% per 

dag att vara helt fria till att göra vad de vill. De anställda kan t.ex. träna, ta en vilostund eller 

                                                           
8
Figur.1, hämtad från http://www.gamification.org/wiki/Gamification_of_Work 
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arbeta på sina egna idéer och projekt för företaget och på det här viset har produkter som Gmail, 

Google News och Adsense utvecklats och blivit stora enheter av företaget.
 9

 

I inledningen till den här uppsatsen beskrev jag definitionen av spelifiering som att spelifiering är 

en kommunikationsstrategi gällande informationsöverföring och marknadsföring genom 

speldesigns-tänkande, alltså att man använder sig av spelmekanismer för att förbättra upplevelsen 

i ett icke-spelsammanhang. Jag nämnde även att den här definitionen har kritiserats och påpekats 

innehava brister. Blogg admin på spelifiering.se har publicerat ett inlägg kring just detta.
 
I 

rubriken skriver författaren ”Behöver definitionen av Gamification göras om?” och fortsätter 

strax därefter med att förklara den redan nämnda definitionen av spelifiering, och menar att det är 

en aning dunkel beskrivning. Skribenten till inlägget tar också upp namnen Huotari, K och 

Hamari, J men beskriver inte vilka dessa personer är eller vilken betydelse dessa har för 

spelifieringsvärlden. Trots detta beskriver skribenten att dessa nämnda personer har identifierat 

brister med definitionen, och tagit fram en ny beskrivning som relaterar vad spelifiering som 

process verkligen handlar om: 

”A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences in order to support 

user’s overall value creation.”
 10

 

Med den här beskrivningen av spelifiering försvinner det stora fokuset på spelmekanismer vilket 

egentligen endast är ytliga komponenter i en spelifieringsprocess och inte i närheten av allt som 

krävs för att skapa en framgångsrik spelifiering. Med den senare nämnda definitionen så står 

istället för spelmekanismer, upplevelsen i fokus, vilket mer korrekt beskriver kärnan i 

spelifiering. Spelifiering som kommunikationsstrategi handlar alltså i grunden mer om att skapa 

en engagerande upplevelse för användarna genom struktur, feedback och meningsfulla val. 

Skaparna av en spelifieringsprocess vill alltså skapa ett syfte hos användarna, ett syfte som skapar 

en ambition att fortsätta med att t.ex. konsumera produkter, arbeta eller för att förbättra miljön. 

                                                           
9
 Världens bästa arbetsplatser, hämtad från http://www.ledarskap.biz/daerfoer-aer-google-en-av-

vaerldens-baesta-arbetsplatser.html 

10
 Definition kring spelifiering, hämtad från http://spelifiering.se/senaste-nytt/behover-definitionen-av-

gamification-goras-om/ 

http://www.ledarskap.biz/daerfoer-aer-google-en-av-vaerldens-baesta-arbetsplatser.html
http://www.ledarskap.biz/daerfoer-aer-google-en-av-vaerldens-baesta-arbetsplatser.html
http://spelifiering.se/senaste-nytt/behover-definitionen-av-gamification-goras-om/
http://spelifiering.se/senaste-nytt/behover-definitionen-av-gamification-goras-om/
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Endast spelmekanismer kan alltså inte göra detta, ett företag kan inte förvänta sig en långsiktig 

och framgångsrik spelifiering om de endast använder spelmekanismer. De måste istället 

skräddarsy en lösning direkt anpassad efter det givna kontexten i syfte att forma en balanserad 

och framgångsrik upplevelse. 

Jag uppföljde vilka Huotari, K och Hamari, J är, då jag ansåg att den här nya definitionen måste 

ha någon form av grundstomme. Det visade sig att dessa personer är två finska forskare vilka 

båda jobbar på Helsinki Institute for Information Technology HIIT men Juho Hamari som han 

heter är också forskare för Gamelab i University of Tampere samt doktorand student i 

Information System Science för Aalto University School of Business.
 11

 Kai Huotaris 

grundområde ligger i word-of-mouth (WOM) kommunikation. Han har också en akademisk 

examen i Computer Science ifrån Aalto University School of Business.
 12

 Tyvärr så blir det allt 

för omfattande att ta med helheten av deras undersökning av definitionen av spelifiering i den här 

uppsatsen. Men deras artikel, den forskning som inlägget på spelifiering.se grundar sig på 

beskriver den här nya definitionen av spelifiering ännu mer på djupet, och är en stor 

rekommendation för fortsatt forskning eller för den allmänt intresserade. Artikeln: 

http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf.
 13

 

Bogost.com – Gamification is bullshit 

Gamification is bullshit – Är ett blogginlägg skrivet av Dr. Ian Bogost, en prisbelönad designer 

och filosof inriktad på media. Men blogginlägget i sig relaterar till en avhandling som går vid 

namnet On Bullshit skriven av filosofern Harry G. Frankfurt. Bogost har här relaterat Frankfurts 

teorier om Bullshit/skitsnack till spelifieringsvärlden.
 
Jag ansåg att det här blogginlägget var 

intressant då det tar upp ett annat perspektiv än vad som vanligtvis beskrivs om spelifiering.  

Angående titeln till avhandlingen On Bullshit så menar Frankfurt att bullshit eller på svenska 

skitsnack inte endast är synonymt med svindleri eller lögner som vi vedertaget tror. Han menar 

                                                           
11

 Juho Hamari, hämtad från http://juhohamari.com/info 
12

 Kai Huotaris, hämtad från http://www.ischool.berkeley.edu/people/visitors/kaihuotari 
13

 Kai Huotaris & Juho Hamari artikel om definitionen av spelifiering, hämtad från 
http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf 

http://biz.aalto.fi/en/
http://biz.aalto.fi/en/
http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf
http://juhohamari.com/info
http://www.ischool.berkeley.edu/people/visitors/kaihuotari
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att skitsnack är synonymt med att dölja, att imponera eller att framtvinga något. Frankfurt menar 

med detta att skitsnackare inte har någon användning för sanningen, utan att det enda som räknas 

är att dölja deras egna ignorans eller att frambringa något för deras egen fördel.
 14

 Med andra ord 

kan vi tolka Frankfurts definition av skitsnackare som att de är egoister och endast talar för sig 

själva och ingen annan. Detta är enligt Dr. Ian Bogost spelifieringsrelaterat då han anser att 

spelifiering är skitsnack. Bogost menar alltså att Frankfurts teorier relaterar till spelifiering genom 

att det endast är en form av marknadsföring skapat av företagskonsulter för att tjäna 

förmögenheter på okritiska konsumenter. Han menar att bullshitters eller skitsnackare är många 

saker men inte ointelligenta, och fortsätter med att beskriva den retoriska effektiviteten av ordet 

Gamification som han menar är massivt och gör precis som skaparna av spelifiering vill. För att 

lätt citera: tar den spel – ett mystiskt, magiskt, och kraftfullt medium som har fascinerat och 

fångat uppmärksamheten av miljontals människor och gör den tillgänglig i kontexten till den 

samtida affärsverksamheten. Detta i sikt med att tjäna stora pengar på att människor kedjas i 

deras egna engagerande. Han understryker likväl att detta endast är ur en filosofisk synvinkel.  

Men med andra ord beskriver Bogost spelifiering som något illasinnat, en social mediastrategi 

skapad endast för att tjäna pengar inte för att skapa motivation och engagemang bland 

användarna. Detta motsätter sig de tidigare undersökta spelifieringssidorna där det endast 

beskrivs ur ett positivt perspektiv. Jag kan oberoende av att Bogost beskriver spelifiering som 

något illasinnat se på spelifiering ur hans perspektiv även fast jag inte till fullo håller med. 

Spelifiering är ju trots allt en kommunikationsstrategi och det är mycket möjligt att den grundar 

sig i att endast tjäna pengar. Likväl så tror jag att spelifiering som kommunikationsprocess sänder 

ut ett budskap, ett budskap som bryter mot det traditionella samhället. Dvs. att människor tidigare 

har känt sig någorlunda fängslade och fastkedjade i sina yrken och liv, men att genom spelifiering 

så sker en viss upplyftelse från vardagen. Den skapar ett syfte mer än att endast tjäna pengar på 

något, vare sig du är anställd för ett företag och får lön i slutet av månaden, eller för företagets 

totala omsättning i sig. En spelifiering kan skapa ett engagemang och göra något tråkigt till något 

roligt och intressant men också vara fördelaktig för t.ex. miljö eller hälsa. Precis som vi tidigare 

                                                           
14

 On Bullshit, hämtad från http://www.linguistik.tu-
berlin.de/fileadmin/fg72/PDF/Peters_PDF/FRANKFURT__H._G.__2005._On_Bullshit..pdf 

http://www.linguistik.tu-berlin.de/fileadmin/fg72/PDF/Peters_PDF/FRANKFURT__H._G.__2005._On_Bullshit..pdf
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gått igenom om välgörenhetsorganisationen RSA som inte i första hand skapar spelifieringar för 

att tjäna pengar, utan sponsras av andra företag för att just förbättra miljön och människors hälsa. 

Men det gäller ju såklart att se detta ur flera perspektiv, och de spelifieringar som RSA gör kan 

också ses som ett PR-trick för de företag som är inblandade. Alltså en kommunikationsstrategi 

som visar utåt att de här företagen bryr sig om miljö och hälsa för människor i allmänheten, men 

som vid andra anblick egentligen endast vill att allmänheten ska fortsätta köpa deras produkter, 

eller att fler och fler ska lockas till just detta. Bogost perspektiv är ett intressant 

avståndsförhållande då det motsätter hela den vedertagna definitionen av spelifiering som 

process. Är spelifiering det revolutionerande fenomen som de flesta involverade lovsjunger om 

eller är spelifiering ännu ett försök för att allmänheten ska konsumera ännu mera produkter som 

de egentligen inte behöver? Detta går egentligen inte att svara på eftersom det egentligen inte 

finns ett riktigt svar endast de perspektiv som uppkommer från olika individer eller grupper. Men 

som sagt så understryker Bogost att detta endast är just ur en filosofisk synvinkel. 

SuperBetter - Jane McGonigal: Spelet som kan ge ditt liv 10 extra år 

Jane McGonigal är en speldesigner och spelteoretiker med Phd examen ifrån University of 

California i Berkeley.
15

 Hon har lagt fram en spelifiering så att vi kan må bättre i vår vardag och 

påstår att den till och med kan förlänga våra liv. Något flummig, men väldigt medryckande och 

tänkvärt. Hennes perspektiv på spelifiering motsätter sig Dr. Ian Bogost perspektiv då den här 

spelifieringen inte alls handlar om pengar, utan endast om människors välbefinnande. 

Idén med hennes spelifiering tändes till liv när hon blev sängliggande pga. en omfattande 

hjärnskakning. Efter att läkarna talat om för henne att hon endast får ligga stilla och inte utföra 

någon ansträngande tankeverksamhet så som att skriva, läsa, titta på film, spela etc. för att bli 

frisk så blev hon deprimerad och självmordsbenägen. Efter ett tag med den här konstanta 

huvudvärken och övriga symtom såsom yrsel, illamående och minnesförlust så bestämde hon sig 

för att antingen ska hon satsa allt på att bli frisk eller släppa allt och dö.  

                                                           
15

 Information om Jane McGonigal, hämtad från http://janemcgonigal.com/meet-me/ 
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Som den speldesigner och teoretiker som hon är fick hon en idé om hur hon skulle bli bättre 

genom spelifiering. Hon visste från mer än ett årtionde av att ha studerat psykologi kring spel, att 

när vi spelar spel så tar vi oss igenom tuffa utmaningar genom mer kreativitet, målinriktning och 

optimism, dessutom visste hon att vi är mer benägna att ta hjälp från andra. Målet med hennes 

spelifiering var att hon ville föra in dessa spelvanor som stöd för hennes egna livsutmaningar. Så 

hon skapade ett återhämtningsrollspel som hon kallade Jane the concussion slayer, dvs. Jane 

Hjärnskaksdräparen på svenska. Detta  blev hennes nya identitet och det första hon gjorde i det 

här spelet var att hon allierade sig med hennes tvillingsyster Kelly och hennes man Kiyash som 

kunde hjälpa henne genom hennes strävan till att vinna spelet.  

Det här förbundet som hon skapade med hennes syster och hennes man var en metafor för att be 

om hjälp på ett enklare sätt. I spelet var bovarna som skulle elimineras en metafor för de saker 

som triggade hennes symptom och gjorde hennes läkarprocess ännu långsammare bovarna var 

alltså saker såsom starka ljus överfyllda platser etc. Dom samlade även så kallade ”powerups” 

som gjorde att hon mådde bättre och ökade livsglädjen, detta kunde vara saker som att i korta 

stunder kela med deras hund, eller att gå en kort promenader runt kvarteret. Alltså var spelet inte 

alls särskilt komplicerat, det bestod summariskt endast utav att skapa sin egna hemliga identitet, 

rekrytera allierade, slåss mot bovar och samla ”powerups”. Det behövde inte heller vara mer 

komplicerat än detta, efter bara ett par dagar ökade hennes livsglädje och självmordstankarna 

försvann. När hon sedan blivit mer kry och tillräcklig frisk har hon grävt ned sig i massor av 

vetenskaplig forskning kring detta och skapat det läkande spelet SuperBetter,  som i december 

2010 hade hjälpt över 250.000 personer att tackla svåra livsutmaningar såsom depression, ångest 

etc. 
16

  Med den här spelifiering påstår hon också att vi kan förlänga våra liv med upp till 10 år, 

detta genom att ständigt stimulera oss genom emotionella, sociala, fysiska och sociala aktiviteter 

som enligt forskning ska göra oss mindre deprimerade och få oss att öka våran viljekraft, 

livsglädje, hälsa etc. I den här videon kan vi se Jane McGonigal i en TED konferens där hon 

berättar om sin historia och sin tro av hur stor kraft den här formen av spelifiering har: 

                                                           
16

 SuperBetter siffror, hämtade från http://janemcgonigal.com/2010/12/23/achievements-unlocked/ 
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http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life

.html 

McGonigals perspektiv motsätter sig som tidigare nämnts helt och hållet Bogost perspektiv, 

McGonigals ser inte detta som något vinstdrivande utan något som kan hjälpa människor att 

uppnå olika mål här i livet, inte bara till att bli frisk från diverse sjukdomar utan också att uppnå 

andra mål som t.ex. att sluta röka eller att uppnå träningsmål i alla dess former. Att spelifieringen 

SuperBetter kan ge upp till 10 år längre liv än vad vi egentligen skulle ha levt är för mig endast 

spekulationer. Spekulationer som vi antagligen aldrig kommer få ett svar på, vart får man åldern 

som vi egentligen skulle ha levt ifrån? Däremot så kan jag tänka mig att livet som vi lever oavsett 

hur långt det är berikas om vi genomför de här spelelementen, vi håller oss troligtvis starkare, 

friskare och det slutar nog också upp med att vi försöker oss på nya upplevelser/uppdrag här i 

livet. Detta i sig kan säkerligen ge oss ett längre liv då vi känner oss lyckligare och som sagt 

friskare och förhoppningsvis inte dör i någon sjukdom, men siffran 10 anser jag likväl allt för 

specifikt att utlova. 
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Moment.2 

Summering och redogörelse av iakttagelser till teorier 

Innan jag sammankopplar de iakttagelser som har granskats i de valda undersökningsobjekten till 

de valda teorierna så tänker jag summa upp en kort sammanfattning av vad som har redovisats i 

moment.1: Studierna som hittills har gjorts i den här uppsatsen visar att spelifiering, precis som 

vid första antagande i vedertagna drag ses som något mycket stort, innovativt och 

revolutionerande trots att företeelsens principer funnits bra mycket längre än begreppet. 

Spelifiering har sedan 2010 blivit allt mer populärt och allt fler företag använder sig av metoden 

för att fånga kunder, öka produktiviteten, förbättra miljön och hälsa etc. Men i de analyserade 

materialet har vi också påvisat att spelifiering har fler perspektiv än just det fullt med lovord. I 

blogginlägget från bogost.com skrivet av Dr. Ian Bogost beskrivs ett totalt omvänt 

avståndsförhållande till företeelsen än vad majoriteten har. Väldigt intressant då hans teorier med 

inflytande från Harry G. Frankfurts teorier On Bullshit i stora drag förklarar spelifieringsindustrin 

som en slöja, en slöja av spel, roligheter och syften som täcker företagens egentliga dolda 

avsikter: ännu ett kommersiellt jippo, skapat för att företagen ska göra så stora vinster som 

möjligt. Med andra ord menar Bogost att det endast behövs tilläggas poäng för att ’förfina’ något, 

och göra det upprepbart och därmed ge en aktivitet ett syfte. Dr. Ian Bogost med influenser av 

Harry G. Frankfurts teorier måste jag själv säga är den mest intressanta synpunkten angående 

spelifiering jag funnit i min undersökning av ämnet hitintills. Kanske främst för att den ger ett 

nytt perspektiv än den allmänt accepterade bilden som framställs av spelifiering men också för att 

den ger spelifiering en helt motsatt bild än den vedertagna definitionen. Från något gynnsamt 

inställt på arbetsliv, miljö och hälsa till något som endast handlar om att skapa ett större kapital 

bland företag, något som endast är vinstdrivande. 

Men detta är också en diskutabel synpunkt, är spelifiering endast en kommunikationsstrategi för 

att tjäna pengar för företagen, eller är den skapad för att få allmänheten att uppleva en glädjefull 

aktivitet eller strävan till att förbättras. Ett alternativ av både och är att skapa engagemang och ett 

syfte att genomföra en aktivitet genom att göra den till en glädjefull aktivitet. Spelifiering som 
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kommunikationsstrategi skulle jag vilja säga klarar av att både vara vinstdrivande men också ge 

människors liv en mer kulörfull tillvaro. Spelifiering behöver kanske inte endast vara svart eller 

vit, utan precis som det mesta här i livet kan det blandas till en gråtonig nyans. Det jag med detta 

vill komma fram till är att världen kan behöva lite lek och spel istället för att endast bestå av 

elände alltså behöver spelifiering inte endast vara Bullshit i Harry G. Frankfurt-anda, utan att det 

även kan finns en positiv utgångspunkt i sakfrågan. Ungefär här kommer speldesignern och 

spelteoretikern Jane McGonigals spelifiering SuperBetter in, en helt motsatt spelifiering gentemot 

Dr.Ian Bogosts förslag på att spelifiering endast är något vinstdrivande och lurendrejeri. 

Visserligen kan vi titta på McGonigals spelifiering som något som endast behöver tillägga poäng 

för att ’förfina’ något, och göra det upprepbart och därmed ge en aktivitet ett syfte i detta fall att 

bli frisk. Men i det här fallet anser jag att det är något positivt att ’förfina’ och göra något 

repetitionsbart, McGonigals var som tidigare sagts självmordsbenägen när hon först skapade 

föregångaren till SuperBetter som då hette Jane the concussion slayer men den här spelifieringen 

muntrade upp henne att fortsätta kämpa tills hon blev helt frisk. Men nu är ju inte heller Jane 

McGonigal VD för ett stort företag och har därmed kanske inte heller samma vinstdrivande 

tänkande som någon som först leder ett företag och sen skapar en spelifiering. För där håller jag 

med Bogost, sällan, inte alltid men sällan tror jag att spelifieringar skapade av företag inte handlar 

om någon form av vinst för företaget i slutändan, vare sig det gäller pengar eller 

arbetsproduktiviteten bland de anställda. Jane McGonigals och Dr. Ian Bogost har båda tämligen 

intressanta synvinklar på spelifiering, och jag måste nämna att mitt perspektiv på spelifiering 

bygger på delar av båda världar, både de positiva och den negativa perspektiven reflekterar till 

mitt förhållande till spelifiering. För visst finns det fördelar som spelifiering kan ge oss: hälsa, 

bättre miljö, roligare arbetsuppgifter etc. men det känns också förunderligt att företagen ska 

behöva ge bort en ’morot’ för att just deras produkt ska konsumeras och användas. Är det då 

verkligen så att kunderna köpt produkten just för produktens skull, eller endast för belöningen 

som medföljer? Det går inte att utesluta att i någon form behandlar dessa företag sina kunder som 

någon form av boskap, förtydligas bör göras att det här handlar om den spelifieringsversion där 

företagen säger -”använd vår produkt och du får en belöning” och inte de spelifieringar där 
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kunderna/användarna får arbeta sig för att få ’moroten’ alltså de företag som ger sina kunder ett 

syfte och inspiration av någon form. 

Men det är kanske just detta som anses vara grunden av kommunikationsstrategin inom 

spelifiering, att vilseleda de okritiska konsumenterna att konsumera blint genom att locka dom 

med poäng och ’morötter’. Att sätta ett värde på t.ex. arbete bara för att  företagen i slutänden ska 

tjäna mer pengar. Den här teorin av Dr.Ian Bogost kan relateras till Modeskaparaen och hans 

märke - Bidrag till en teori om magin, skriven av Pierre Bourdieu där han menar att mode kan ge 

ett visst pålagt värde och att modemärken mer handlade om vem som har störst kapital än vem 

som har snyggast designade kläder. Det gällde alltså att visa sitt stora kapital genom att endast 

förvärva dyra, prestigefyllda varumärken som i realiteten inte nödvändigtvis är viktigare eller 

nödvändigare än själva produkten i sig.
 17

  I Spelifiering skulle alltså poäng och medaljer endast 

vara ett pålagt värde som visar hur duktiga användarna av spelifiering är. Desto mer poäng desto 

duktigare, och desto mer användarna konsumerar eller arbetar för det företag som skapat 

spelifieringen ju mer gynnar de företagets totala omsättning. Företagen lägger med andra ord på 

ett falskt syfte. 

 Om vi drar det här kapitalvinst-perspektivet ännu längre så kan vi relatera de företag som skapar 

spelifieringar till Theodor Adornos kulturindustri. Adorno menar att kulturindustrin är en 

dominerande part i samhället som endast är inriktade på att tjäna pengar, han påstår att 

kulturindustrin endast strävar efter att konsumenterna eller majoriteten av samhället ska vara 

duktiga kunder som är helt passiva och okritiska. Detta för att gynna industrins framgång, men de 

vill fortfarande skapa en bild om att vi ska tro att det är vi själva som bestämmer om vad vi ska 

konsumera.
18

 Som jag tidigare nämnt så kan spelifiering ses som ännu ett kommersiellt jippo och 

ur Adornos synvinkel skulle alltså spelifiering, hyllat som det är, endast vara ett verktyg skapat av 

kulturindustrin. En guldhacka som hackar ut kapital ur de okritiska konsumenterna.  

Så pass hyllat som spelifiering faktiskt just nu är så får det också en att undra om det är en 

opinionsbildning som sker. Vi befinner oss i ett tidigt skede av spelifieringens utveckling, och det 

                                                           
17

 Bourdieu, P  (1994) 
18

 Adornos, T W (1997) 
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bör därför också vara en extra stor vikt på en eventuell opinionsbildning. De negativa åsikterna 

gentemot spelifiering är anmärkningsvärt låga, medan de positiva fyller upp varje hörn. Försöker 

kulturindustrin nå ut och få massorna att anamma spelifiering som något positivt och roligt i ren 

Spiral of Silence-anda
19

. Skapas det en norm om spelifiering som något engagerande och lustfyllt 

kommer fler människor att vilja använda sig av metoden, fler vill konsumera och samla poäng 

och företagen växer samtidigt som normen sig allt starkare. Enligt Elisabeth Noelle-Neumann så 

skulle alltså The Spiral of Silence-modellen skapa en förnimmelse av att individer har egna 

åsikter och därmed själva väljer vad de vill köpa, men egentligen har opinionsbildare dvs. i detta 

fall stora företag men också kulturindustrin alternativt genom spelifieringshyllande entusiaster 

skapat en hägring av lek och spel, något som engagerar och fängslar människor och tagit detta till 

som Dr. Ian Bogost nämnde kontexten till den samtida affärsverksamheten. Detta för att fler ska 

konsumera eller arbeta hårt för företagen och därmed skapa en större omsättning för företaget i 

fråga.  

Detta för oss in på Stuart Hall´s Encoding/Decoding-modell, Hall menar att för att fullständigt 

förstå en kommunikationsprocess så måste man inse att masskommunikation är en process som 

skapas stegvist. Detta med underlag på den sociala sammansättning som är befintlig i kontexten 

för meningsskapandet. Förutom den utdaterade linjära processen så utgörs alltså kommunikation 

av komplexa strukturer av relationer som är avgörande för kommunikationsprocessen. Med andra 

ord så kan uppfattningen om spelifiering visa sig på olika sätt beroende på vart personen i fråga är 

uppväxt vad denne har för kultur, bakgrund etc. I stora drag så besitter publiken till spelifiering 

olika sociala normer samt olika sociala grunder. T.ex. så är det möjligt att en person som aldrig 

har spelat ett digitalt spel inte riktigt förstår en spelifierings grundprocess med alla sina 

leaderboards, poäng och strävan för att åstadkomma något. Samtidigt kanske en van datorspelare 

sätter sig in i situationen direkt och fort klättrar i rang eller liknande. Detta behöver inte betyda att 

den person som inte är så bekant med datorspel inte tycker att det är roligt med spel eller 

spelifieringar, utan denne person kanske inte riktigt förstår företeelsen och då tröttnar innan 

personen äns har börjat använda sig av en spelifiering. Detta kan också relateras till 
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opinionsbildningen kring spelifiering då en eventuell opinionsbildning kanske först och främst 

går genom vana datorspelare till de personer som inte är lika vana, dvs. så består nog de flesta 

spelifieringsentusiaster av vana eller kanske före detta  dator eller tv-spels användare. Dessa 

försöker sedan locka den icke vana publiken med att marknadsföra spelifiering som något roligt. 

Alltså sker kanske inte opinionsbildning endast genom större opinionsbildare, som exempel 

företag och organisationer genom reklam etcetera. Utan även genom som tidigare nämnts 

fritidsentusiaster och med tanke på att spelifiering som kommunikationsstrategi är relativt nytt 

men fortfarande gott omtalat så förmodar jag att spelifiering som existens har en ljus framtid 

framför sig. 

The RSA eller Royal Society for the encouragement of Arts som jag tidigare har tagit upp är som 

sagt en välgörenhets organisation som är beroende av sponsorer. De påstår att deras officiella 

uppdrag med den här organisationen är att hjälpa den mänskliga rasen att utvecklas och att 

förbättra förhållandena för människor i framtiden. Att få oss människor att tänka på ett nytt sätt, 

ett sätt som för mänskligheten närmare varandra. De använder sig alltså av spelifiering som ett 

informationsmedel för att få fram sitt budskap, med andra ord så kan vi titta på spelifiering som 

ett nytt och kanske det senaste tillskottet till mediavärlden. Men det här 

kommunikationsverktyget trotsar dock andra nya medier för vår tid. Spelifiering är nödvändigtvis 

inte global som t.ex. internet etc. som folk kan ta del av och nås över hela världen. Istället sker 

spelifiering oftast lokalt, likväl så kan budskapet som spelifieringen frambringar sändas ut globalt 

antingen live eller i efterhand genom t.ex. television eller videoklipp på sidor som Youtube eller 

liknande. Men om vi återkommer till att spelifiering är ett kommunikationsverktyg och att RSA 

använder sig av detta, så får det mig att spekulera kring Edward S. Hermans och Noam 

Chomskys propagandamodell. Herman och Chomsky trotsar att det är medierna som styr och 

menar istället att massmedia endast är ett system för att ge ut budskap och symboler till 

allmänheten. Det här systemet anser de att regeringar och andra dominerande parter som har makt 

och pengar utnyttjar. Dessa dominerande parter bestämmer alltså vad som ska visas i medierna.
 20

 

RSA är som sagt sponsrat av flera stora företag och andra sponsorer, är det dessa företag som är 

                                                           
20

 Herman, E S. Chomsky, N (1988) 
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de dominerande parterna i Herman och Chomskys propagandamodell. Bestämmer om än i mindre 

grad dessa sponsorer vad RSA bland annat ska förmedla? Eller vill företagen förmedla något 

indirekt genom RSA´s spelifieringar, t.ex. finns möjligheten att företagen vill ge det budskap om 

att de sysslar med välgörenhet. Men detta ger såklart sedan i retur till företagen i form av att de 

skapat PR för sig själva. I och med detta återkommer vi också till Dr. Ian Bogost teorier om att 

spelifiering är ”bullshit”, och att spelfieringen som kommunikationsstrategi är något som är 

skapat endast för att producera publicitet för företag, och det slutar återigen om att det i slutändan 

handlar om kapitalvinst. 

Slutsats 

Ett tydligt mönster som vi kan finna inom spelifiering i sin helhet är att det främst förekommer 

positivt inställda opinioner kring företeelsen, det nämns nästan enbart hur bra spelifiering är för 

miljö, människors hälsa etcetera. Vad vi i motsatts till detta har funnit i den här undersökningen 

är Dr. Ian Bogosts perspektiv: Som helt motsätter sig den vedertagna bilden av spelifiering. Med 

hjälp av hans synpunkter på ämnet har vi kunnat dragit av en slöja från den näst intill enbart 

positiva bild som har förmedlats om spelifiering. Vi kan se mer tydligt att det är möjligt att 

spelifiering har en grov baksida framför sitt vänliga yttre. Att spelifiering i slutändan handlar om 

att tjäna ett stort kapital för det egna företaget, och inte en strävan efter att förbättra den 

mänskliga gemenskapen som de ytligt utgör sig att sträva efter.  

Men vi har också påträffat icke vinstdrivande parter som sysslar med spelifiering, som strävar för 

att förbättra allmänheten och människors liv, så som grundskoleläraren Mr. Pai med sin 

spelifiering som han använder i undervisningssyfte. Eller Jane McGonigal med spelifieringen 

SuberBetter. Men måste det vara antingen eller? Är det inte möjligt att spelifiering som 

kommunikationsprocess kan både befrämja allmänheten genom att t.ex. förbättra miljön, men 

samtidigt också få företagen att gå i vinst. Det närmaste svar vi funnit till detta i den här 

undersökningen är initiativet Thefuntheory som har skapats av Volkswagen. Men i den här 

uppsatsen har Thefunthory endast undersökts som en beståndsdel genom en länk från 

analysobjektet Gamification.org. Därför kan jag inte sammanställa några omfattande åsikter om 
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detta, men givetvis en ytlig sammanfattning av varför jag anser att det här är ett ypperligt 

exempel av spelifiering som åstadkommer både gynnsamhet för allmänheten likväl som för 

företaget Volkswagen. 

 Thefuntheory.com är som sagt en sida skapad av Volkswagen. De påstår att det här projektet är 

skapat för att precis som RSA förändra människors beteenden till det bättre genom spelifiering. 

Att förbättra t.ex. miljön genom att göra det roligt att återvinna. Med andra ord så samtidigt som 

miljön, och människors hälsa förbättras (Pianotrappan) så får Volkswagen som företag ett förhöjt 

anseende ur allmänhetens ögon, och blir därmed mer erkänd och får fler som vill köpa deras 

produkter. Men som sagt så har jag endast i den här undersökningen skrapat Volkswagens projekt 

på ytan och kan inte göra några djupare uttalanden gentemot projektet, men detta rekommenderar 

jag som ett starkt förslag på vidare forskning. 

Att mottagarna av spelifiering, dvs. användarna eller kunderna i en spelifieringsprocess väljer att i 

första hand vara med i en spelifiering anser jag främst bero på att de tycker att det är roligt och 

engagerande. De finner en viss spänning i att samla poäng för att kunna köpa ännu fler och finare 

produkter. Vilket också medför en följdfråga som kan relateras till Bourdieu och Modeskaparen 

och hans märke, är det möjligt att privatpersoner använder sig av spelifieringar eftersom de har 

en möjlighet att samla ihop tillräckligt med poäng för att kunna ha råd till att köpa de dyra och 

mer fina produkterna. Eller alternativt kunna vinna dessa dyra modeprodukter genom 

spelifieringstävlingar eller liknande. Detta för att kunna associera sig med det mer högklassiga 

och prestigefyllda. Ett annat alternativ är att spelifiering kan ses som något ekonomiskt 

fördelaktigt,  alltså något som hjälper den individuella personen att spara tusenlappar på sin 

privata ekonomi pga. Rabatter, erbjudanden etc. Jag vill understryka att dessa endast är 

antaganden och spekulationer, då jag inte funnit några konkreta bevis i min undersökning om 

detta är sant (om det äns är möjligt att finna). Likväl så anser jag att det är viktigt att punktera ut 

möjliga aspekter kring hur mottagarna i en traditionell kommunikationsmodell kan tänka och bete 

sig kring en spelifiering. 

Avsändarna som i det här fallet består av organisationer, företag men också hängivna 

spelifieringsfantaster såsom Mr.Pai och Jane McGonigal ser sannolikt på spelifiering från ett 
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annat perspektiv än mottagarna det vill säga användarna/kunderna. De stora företagen och 

Organisationerna ser mest troligen på spelifiering som en kommunikationsstrategi, de vet att 

spelifieringsprocesser i affärsverksamheter har mycket att erbjuda både för företagen i sig men 

också för deras kunder. Dessutom gentemot andra PR-relaterade massmedier så har den här typen 

av kommunikationsstrategi spel och lek vilket vi inte kan återfinna i massmedier såsom television 

och nyhetsblad mer än i den grad att det finns möjlighet att skriva korsord, sudoku eller eventuellt 

vadslagning på sporter. Att spelifiering som kommunikationsprocess dessutom har fått så bra 

kritik som den har fått skadar ju inte heller företags eller organisationers syn på 

kommunikationsstrategin som just strategi. Spelifiering har utan tvivel ett gott rykte om sig, även 

om det finns tvivel så består spelifiering i en majoritet utav positivitet. I och med detta i jämte 

med att spelifiering ses som något roligt och kanske också ekonomisk fördelaktigt så tillkommer 

även att spelifiering som kommunikationsstrategi kan anses som ett lyckat koncept för att 

marknadsföra ett företag eller organisation på. 

Marknadsföring i sig handlar vanligtvis i slutändan om att tjäna pengar, vilket gör att vi 

återkommer till perspektivet kring spelifiering som ett kapitalvinnande koncept. Hur vi än vrider 

och vänder på spelifiering som kommunikationsprocess så återkommer vi alltså till att 

spelifiering endast är ett verktyg för att företagen i slutändan mer eller mindre ska tjäna pengar.  
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Förslag på vidare forskning 

Till eventuell vidare forskning av ämnet spelifiering har jag flertalet förslag. Jag anser att det 

skulle vara intressant att undersöka ett exempel av en intern spelifiering dvs. en spelifiering som 

riktar sig till ett företags anställda, men också en extern spelifiering som riktar sig mot företagets 

eller organisationens kunder/användare. Detta kan ge oss en överblick för ämnet spelifiering och 

givetvis också ge oss en större förståelse och kanske fler perspektiv gentemot företeelsen. likväl 

så tror jag att det finns en chans att de två begreppen intern och extern kommer att flyta ihop t.ex. 

genom att de anställda även kan förekomma som det egna företagets kunder. Därför är det extra 

viktigt att vara tydlig och vaksam vid eventuell undersökning. Ett annat förslag som jag också har 

nämnt i min undersökning är att undersöka källorna till de mer framstående och officiella 

spelifieringssidorna. Anses den information som de officiella spelifieringssidorna lägger upp som 

trovärdiga? Med detta skulle det också vara intressant med en undersökning av fler 

spelifieringsrelaterade sidor. Kanske kommer mer information samt fler perspektiv komma upp 

till ytan och då också öka vår förståelse för spelifiering som kommunikationsstrategi. Ett exempel 

på detta är en undersökning av http://www.thefuntheory.com/ som går mer på djupet av deras 

syfte och bakgrund, kanske bättre förklara eller motbevisa min något dimmiga teori om att 

projektet gynnar båda allmänheten och företaget. Ett annat exempel som jag också har tagit upp i 

den här uppsatsen är att titta närmare på självaste definitionen av spelifiering, detta med tanke på 

Kai Huotaris och Juho Hamaris artikel om just detta. Deras artikel kan du hämta här: 

http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf 

  

http://www.thefuntheory.com/
http://www.hiit.fi/u/hamari/2012-defining_gamification-a_service_marketing_perspective.pdf
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5. Bilagor 

Bilaga 1. Figur.1 


