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Abstract 
Gamification is defined as the use of game design elements in non-gaming context. This is a 
concept whose popularity has increased and continues to increase. In recent years, 
gamification has been applied in education but also other areas such as: marketing, politics 
and interactive systems. Studies have shown a noticeable impact of gamification on user 
behavior, but despite this, there is a lack of applications and research of gamification applied 
on information systems and teaching. 
 
The purpose of this study is to describe what feelings students experience when using their 
primary learning management system and how a gamified learning management system 
would affect students' feelings and thus their study experience. This is done through a 
qualitative research assignment that is based on semi structured interviews with five students, 
which holds an active education at the University of Borås. In connection with the semi 
structured interviews, an interactive IT artefact was presented in the form of a prototype 
where game elements have been applied to the students' primary learning management 
system. The prototype was used to enable the informants to gain a deeper understanding of 
what gamification involves and what it could look like in practice applied to the learning 
management system. 
 
The conclusions presented indicate that students' study experience is improved to some extent 
as there are more positive feelings in connection with the use of the gamified learning 
management system. This is unlike what it did in connection with the use of the primary 
learning management system where gamification was not applied. The positive emotions that 
arose among the students were primarily an increase of motivation, improved self-esteem and 
an increased community. Some parts of the gamified learning management system have 
caused negative feelings such as stress and performance anxiety. The conclusions also 
indicate what developers need to keep in mind in order to avoid stress and performance 
anxiety among the students. We also find that the conclusions are essential for developers to 
succeed in the practical application of gamification on a learning management system where 
the students' study experience is the main focus. 
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Sammanfattning 
Spelifiering definieras som användningen av speldesignelement inom icke-spelsammanhang. 
Detta är ett koncept vars popularitet har ökat och fortsätter att öka. På senare år har 
spelifiering tillämpats inom utbildning men även andra områden som: marknadsföring, politik 
och interaktiva system. Studier har visat märkbar inverkan av spelifiering på användares 
beteende men trots detta finns det en brist på tillämpningar och forskning av spelifiering på 
informationssystem och undervisning.  
 
Avsikten med denna studie är att redogöra för vilka känslor studenter upplever när de 
använder sin primära lärplattform samt hur en spelifierad lärplattform skulle påverka 
studenters känslor och därmed deras studieupplevelse. Detta utförs genom en kvalitativ 
forskningsansats som baseras på semistrukturerade intervjuer med fem studenter vilket 
innehar en aktiv utbildning vid Högskolan i Borås. I samband med de semistrukturerade 
intervjuerna presenterades en interaktiv IT-artefakt i form av en prototyp där spelelement har 
tillämpats på studenternas primära lärplattform. Prototypen användes för att informanterna 
skulle kunna få en djupare förståelse kring vad spelifiering innebär och hur det skulle kunna 
se ut i praktiken tillämpat vid lärplattformen. 
 
Slutsatserna som presenteras tyder på att studenters studieupplevelse förbättras till viss del då 
det framkommer mer positiva känslor i samband med användningen av den spelifierade 
lärplattformen. Detta till skillnad från vad det gjorde i samband med användningen av den 
primära lärplattformen där spelifiering inte var tillämpat. De positiva känslor som uppstod 
bland studenterna var främst en ökad motivation, ett förbättrat självförtroende och en ökad 
gemenskap. Vissa delar av den spelifierade lärplattformen har framkallat negativa känslor 
såsom stress och prestationsångest. Slutsatserna tyder även på vad man som utvecklare 
behöver ta i åtanke för att undvika stress och prestationsångest bland studenterna. Vi finner i 
övrigt att slutsatserna är väsentliga för utvecklare till följd att lyckas med en praktisk 
tillämpning av spelifiering på en lärplattform där studenternas studieupplevelse ligger i 
huvudfokus.  
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1 Introduktion 
Människor har lekt i alla tider och innan dess lekte djuren (Huizinga 1949). Lek kan ses som 
grunden till vad som idag kallas för spelifiering (eng. gamification). Begreppet påstås ha 
myntats år 2002 av en programmerare vid namnet Nick Pelling. Pelling (2011) beskriver 
begreppet som “att tillämpa accelererande spel-liknande användargränssnitt för att göra 
elektroniska transaktioner både roliga och snabba”. Deterding, Dixon, Khaled och Nacke 
(2011, s. 9) har definierat spelifiering som “användningen av speldesignelement inom icke-
spelsammanhang”. Spelifiering är ett koncept vars popularitet har ökat, och fortsätter att öka i 
hög takt. På senare år har spelifiering tillämpats inom en rad olika områden såsom: 
marknadsföring, politik, interaktiva system och utbildning (Richter, Raban & Rafaeli 
2015).  Inom samtliga av dessa områden förväntar man sig att tillämpandet av spelifiering 
kommer att främja användarnas motivation (Sailer, Hense, Mayr & Mandl 2016). Det verkar 
inte heller som att populariteten av spelifiering avtar utan man tycks snarare se den omvända 
situationen då spelifiering blir mer och mer accepterat inom fler och fler områden (Kapp 
2012). 
 
Den stora framgången inom spelsektorn är vad som för spelifiering framåt men det finns även 
andra faktorer, bland annat olika psykologiska teorier som beskriver hur man som 
speldesigner ska gå tillväga för att förbättra spelarens upplevelse (de-Marcos, Domínguez, 
Saenz-de-Navarrete & Pagés 2014). Ett exempel på en sådan teori är Self-Determination 
Theory (SDT) av Ryan och Deci (1985) som identifierar två motivationstyper: yttre- och inre 
motivation. Det finns olika grader av nivåer mellan dessa två motivationstyper. Yttre 
motivation innebär att ett visst beteende vidtas för att erhålla någon specifik belöning 
alternativt för att undvika någon specifik form av bestraffning. Inre motivation innebär att en 
person engagerar sig i en aktivitet för sin egen skull på grund av njutning, inlärning eller för 
att få en känsla av att ha åstadkommit någonting. När man utvecklar en speldesign är det 
lämpligt att fokus ligger på att främja och framkalla inre motivation hos användaren, vilket 
innebär att den som utför en uppgift erhåller sin motivation från själva utförandet av uppgiften 
snarare än en potentiell belöning och/eller bestraffning (de-Marcos et al. 2014). Huvudsyftet 
med att tillämpa spelifiering är att öka användarens engagemang och inre motivation vid 
utförandet av uppgifter som generellt sett inte anses vara attraktiva (Aparicio, Vela, Sánchez 
& Montes 2012). 
 
I samband med den ökande popularitet och uppmärksamhet som spelifiering har fått de 
senaste åren har många även diskuterat dess tillämpning i utbildningssammanhang. I boken 
The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for 
Training and Education diskuterar spelifieringsanalytikern Karl Kapp just detta och 
argumenterar för nödvändigheten att utbildningssektorn utbildar sig i detta ämne samt 
tillämpar spelifiering i sina inlärningsmetoder för att inte riskera att hamna efter i den 
samhällsutveckling vi kan se idag (Kapp 2012). Kapp menar att de studenter som har växt upp 
med videospel upplever de traditionella inlärningsmetoderna som tråkiga och att dessa 
individers tid och uppmärksamhet är begränsad vilket skapar ett problem som måste lösas. 
Han föreslår att tillämpningen av spelifiering i utbildning utgör en potentiell lösning på detta 
problem då det kan främja studenternas engagemang i skolarbetet (Kapp 2012). När man talar 
om spelifiering i utbildning menar man användandet av olika element, som ofta refereras till 
som spelrelaterade och/eller underhållande, i syfte att främja inlärning och engagemang i 
studiemiljöer (Kapp 2012). 
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Det har utförts en stor mängd studier med avsikt att undersöka vilka effekter tillämpandet av 
spelifiering kan ha i utbildningssammanhang varav majoriteten tycks påvisa positiva effekter. 
I en metastudie (studie av ett stort antal vetenskapliga studier inom ett visst område) av 67 
vetenskapliga artiklar kunde man utläsa att 56 % av de undersökta studierna inte funnit någon 
skillnad mellan spelifierade inlärningsmetoder och traditionella inlärningsmetoder, att 32 % 
av de undersökta studierna fann positiva skillnader som gynnade spelifierade 
inlärningsmetoder och att 5 % av de undersökta studierna fann positiva effekter som gynnade 
traditionella inlärningsmetoder (Randel, Morris, Wetzel & Whitehill 1992). I en ytterligare 
metastudie av sju vetenskapliga studier som utfördes några år senare kunde man utläsa att en 
tillämpning av spelifiering i utbildningssammanhang resulterade i en signifikant ökning av 
kunskapsnivån hos studenterna jämfört med tillämpningen av traditionella inlärningsmetoder 
(Wolfe 1997). Liknande resultat erhölls även i en metastudie av 32 vetenskapliga studier i 
ämnet från år 2006. I denna studie observerade man att studenter som fick använda sig av 
spelifierade inlärningsmetoder erhöll större kognitiv ökning samt uppvisade en bättre attityd 
till inlärning jämfört med de studenter som fick använda sig av traditionella inlärningsmetoder 
(Vogel, et al. 2006). 
 
Majoriteten av de vetenskapliga studier som undersökt spelifiering i utbildningssammanhang 
har haft som avsikt att undersöka vilka potentiella effekter tillämpandet av spelifiering på 
inlärningsmetoder kan skapa, till exempel genom skapandet av specifika applikationer eller 
program. Utbildning består dock av mer än enbart inlärningsmetod i form av direkt 
undervisning, bland annat sker en stor del av kommunikation mellan studenter och 
lärare/föreläsare samt översikten av sina individuella studier genom lärplattformar. Szabo och 
Flesher (2002) skriver att lärplattformar används inom utbildning för att kunna leverera och 
hantera instruktioner ut mot studenterna samt att kunskap och utbildningsmål identifieras och 
utvärderas för respektive student. En lärplattform kan användas för att spåra utvecklingen och 
framsteg som en student gjort för att uppfylla utbildningsmålen. För att kunna övervaka 
inlärningsprocessen genom lärplattformen samlas och presenteras data. PING PONG är en av 
de största lärplattformsleverantörerna i Sverige och levererar bland annat lärplattform till 
Högskolan i Borås (Ping Pong AB u.å.). Denna lärplattform inkluderar olika funktioner som 
bland annat har i syfte att säkerställa en kommunikation mellan studenter och personal vid 
Högskolan i Borås. Vetenskapliga studier som behandlar effekterna av tillämpningen av 
spelifiering på lärplattformar är inte lika vanligt förekommande och utbudet är mycket mindre 
än för de studier som undersöker inlärningsmetoder. O’Donovan, Gain och Marais (2013) 
utförde däremot en fältstudie där de tillämpade spelifiering på en lärplattform för en kurs 
inom dataspelsutveckling med målsättningen att förbättra studenternas närvaro, förståelse 
kring kursens innehåll, problemlösningsförmåga, motivation och engagemang. Resultatet 
visade sig vara positivt då studenterna uppnådde samtliga målsättningar. Studiens resultat 
visade att genomsnittsbetyget för studenterna ökade jämfört med föregående år då spelifiering 
inte var tillämpat samt att närvaron bland studenterna ökade markant. 
 
Resultatet från O’Donovan, Gain och Marais studie indikerar att tillämpningen av spelifiering 
på lärplattformar kan medföra positiva effekter på studenters studieframgångar samt 
motivation. Det går att tänka sig att liknande effekter skulle kunna observeras om spelifiering 
tillämpades på lärplattformen PING PONG. Möjliga positiva effekter som skulle kunna 
uppstå vid en sådan spelifierad version av PING PONG jämfört med den ursprungliga 
versionen som saknar spelifiering skulle kunna vara att studenten använder sitt PING PONG-
konto mer frekvent för att hålla sig uppdaterad kring de tillämpade spelmekanikerna. En 
anledning för studenten att vilja besöka PING PONG mer frekvent skulle kunna vara att 
studenten vill kontrollera om han eller hon har uppnått en ny prestation (eng. achievement) 
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vilket leder till ett ökat engagemang mot lärplattformen. En ytterligare möjlig positiv effekt 
som skulle kunna frambringas genom tillämpandet av spelifiering på lärplattformen är en 
bättre anknytning till lärplattformen och den sociala kretsen genom att ge studenterna 
möjlighet att besöka varandras PING PONG-profiler för att se andra studenters prestationer. 
Det finns forskning som tyder på att studenter arbetar mer effektivt när de är kopplade till 
skolans gemenskap vilket enligt Webach och Hunter (2012) anses vara något som är 
komplicerat att bygga in i en läroplan. Det går även att tänka sig att tillämpandet av 
spelifiering på lärplattformen PING PONG skulle kunna öka studentens motivation genom att 
använda sig av olika prestationsbaserade utmaningar. Om man exempelvis tillämpar en 
utmaning som kräver att studenten presterar och får godkänt på fem tentamina i rad, kan 
studenten bli motiverad att studera till den femte tentamen om hen redan har blivit godkänd på 
fyra tentamina i rad.  
 
Bristen på studier med liknande upplägg skapar dock en kunskapslucka gällande spelifierings 
effekt när det tillämpas på lärplattformar. Syftet med denna studie är därmed att undersöka 
hur tillämpningen av spelifiering på lärplattformen PING PONG påverkar studenters 
studieupplevelse jämfört med den ursprungliga versionen av lärplattformen. För att undersöka 
detta har en prototyp av en spelifierad version av PING PONG skapats och semistrukturerade 
intervjuer där informanter har fått bekanta sig med denna prototyp har utförts för att sedan få 
svara på frågor rörande sin studieupplevelse. 

 Problemformulering och Syfte 1.1
Den tanke som ligger till grund för begreppet spelifiering har varit närvarande längre än själva 
begreppet har existerat. Det är sedan uppkomsten av begreppet som tillämpandet av 
spelifiering har blivit alltmer aktuellt. Tidigare forskning indikerar att spelifiering är en trend 
vars tillämpande har blivit allt mer vanlig inom olika sammanhang på senare år, speciellt 
inom utbildningssektorn (Kapp 2012). Trots att studier har visat märkbar inverkan av 
spelifiering på användarens beteende och mänsklig psykologi finns det brist på tillämpning 
och forskning av spelifiering för specifika områden inom informationssystem och 
undervisning (Matallouni, Hanner & Zarnekow 2017). I ett spelifierat system är mekaniken 
uppbyggd av element som vid rätt användning kan åberopa en meningsfull respons hos 
användaren (Zichermann & Cunningham 2011). Om spelifiering inte tillämpas korrekt kan 
det motverka motivation och istället bidra till att negativa känslor uppstår hos studenten. Ett 
typexempel på detta kan vara användningen av rankinglistor där de studenter som inte är med 
på rankinglistan kan känna prestationsångest och stress på grund av den tävlingsanda som 
uppstår (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). Detta visar på att tillämpningen av 
spelifiering inom utbildningssektorn måste ske genom ett specifikt tillvägagångssätt för att ha 
potential att framkalla positiva känslor hos studenten och för att undvika att negativa känslor 
uppstår. I detta arbete undersöks det hur spelifiering kan bidra till en mer positiv upplevelse 
för studenter i sina studier, vad som orsakar negativa känslor samt hur dessa kan undvikas. 
Med detta i åtanke ska denna studie agera som underlag vid tillämpning av spelifiering inom 
utbildningssektorn, i detta fall på en lärplattform. 
 
Studiens syfte och forskningsfråga grundar sig i följande två hypoteser: 

H1. Användningen av poäng, nivåer, emblem och virtuell identitet på PING PONG bidrar till 
en inre motivation i studentens studier. 
H2. Användningen av rankningslistor på PING PONG bidrar till prestationsångest och stress. 
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Båda hypoteserna är baserade på teori kring spelmekaniker. H1 grundar sig i tidigare studier 
som påvisar att belöningar i form av poäng (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017) eller 
emblem (Hamari & Eranti 2011) bidrar till motivation och engagemang samt studier som 
påvisar att användandet av avatarer kan bidra till ett ökat självförtroende hos användaren 
(Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). H2 grundar sig i tidigare studier som påvisar att 
användandet av rankningslistor kan hämma användarens motivation och engagemang samt 
skapa ångest hos användaren (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
En mer ingående beskrivning av hypoteserna kommer att ges i avsnitt 2.2.1 Spelmekaniker. 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur studentens studieupplevelse påverkas av olika 
spelmekaniker som tillämpas vid en lärplattform. 
 
Den forskningsfråga som ska besvaras är: 
Hur kan studenters studieupplevelse påverkas genom en spelifierad lärplattform? 
 
En studieupplevelse innebär hur studenter upplever sin studietid. Studieupplevelsen baseras 
på de känslor som studenter upplever. För att kunna identifiera hur studieupplevelsen 
påverkas har de känslor som studenter upplevde när de använde PING PONG utan några 
tillämpade spelmekaniker analyserats. Resultatet från denna analys har sedan jämförts med de 
känslor studenten upplevde när en prototyp av spelifiering tillämpades vid PING PONG. 

 Avgränsning 1.2
Det finns ett antal lärplattformar som används vid olika lärosäten runt om i Sverige. Detta 
arbete har avgränsats till att endast täcka lärplattformen PING PONG. Anledningen till denna 
avgränsning är att tillgången till denna lärplattform och dess användare är bättre jämfört med 
andra lärplattformar och tillhörande användare. 
 
Den primära målgruppen för detta arbete är studenter vid Högskolan i Borås som har en 
anknytning till lärplattformen PING PONG. Alumner som tidigare har haft en koppling till 
PING PONG genom sin utbildning har uteslutits från målgruppen då det finns en risk att deras 
erfarenhet har minskat med tiden sedan de aktivt använde PING PONG i samband med sina 
studier.  



 

- 5 - 

2 Teoretiskt ramverk 

 Lärplattformar 2.1
Lärplattformar kom till efter att internet och multimedia utvecklades på 90-talet. På senare år 
har lärplattformar utvecklats och nu används det av flertal skolor runt om i världen. 
Lärplattformar är skalbara system som kan användas för att stödja kurser och program vid en 
skola (Coates, James & Baldwin 2010). Kats (2013, s. 2) definierar lärplattformar som ett 
server- eller molnbaserat mjukvaruprogram som har ett gränssnitt mot en databas 
innehållande information om användare, kurser samt kursinnehåll. Systemspecifikationer 
varierar mellan system men Coates, James och Baldwin (2010) menar att lärplattformar 
vanligtvis tillhandahåller verktyg för kursadministration och pedagogiska funktioner. 
Lärplattformar är en infrastruktur som levererar, förvaltar och bedömer individuella samt 
organisatoriska inlärningsmål och träningsmål. De spårar framstegen mot att möta målen samt 
samlar och presenterar data för att kontrollera organisationens inlärningsprocesser som en 
helhet (Watson & Watson 2007). Lärplattformar ger stöd för kommunikation genom 
funktioner som exempelvis e-mail eller chatt. Det ger även stöd för registrering, scheman, 
inlämningar, feedback, innehållsutveckling och leverans (Coates, James & Baldwin 2010).  
 
Lärplattformar är i de relativt tidiga utvecklingsstadierna, men enligt Coates, James och 
Baldwin (2010) har antagandet av lärplattformar runt om i världen gått snabbt. Watson och 
Watson (2007) menar att lärplattformar är en kraftfull teknologi som ännu inte har uppnått 
dess fulla potential och är viktiga för informationsålderns synsätt på utbildning. 

 Mechanics, Dynamics och Aesthetics-ramverket 2.2
Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) nämner i sin presentation att Mechanics, Dynamics and 
Aesthetics-ramverket (MDA) är en efterhandsundersökning av spelelementen i ett spel. Detta 
innebär att en större förståelse bildas kring spelelementen och dess samband för att sedan 
kunna tillämpa dessa i system som befinner sig utanför ett spelsammanhang. Hunicke, 
LeBlanc och Zubek (2004) skriver att det finns en klyfta mellan speldesign, utveckling, 
spelkritik och teknisk spelforskning samt att MDA-ramverket fungerar som en brygga mellan 
dessa. De anser även att MDA-ramverket kommer att tydliggöra och stödja den iterativa 
processen som utvecklare och forskare använder sig av eftersom det blir lättare för alla parter 
att bryta ner, studera samt designa speldesigner och spelartefakter. Genom att använda MDA-
ramverket kan estetiska mål uttryckligen motiveras, dynamik kan utvidgas för att stödja dessa 
mål och sedan kan mekaniker väljas utefter behov. 
 
Spelelement fungerar som byggstenar för en spelifierad applikation. Det är dessa element som 
uppmuntrar användaren till ett visst beteende och leder användaren mot ett definierat mål 
(Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). MDA-ramverket bryter ner spelelement i tre delar: 
spelmekaniker, speldynamiker och spelestetik. 

2.2.1 Spelmekaniker 
Spelmekaniker utgör för de funktionella komponenterna i ett spel och de tillåter en 
speldesigner att vägleda spelarens handlingar i spelet (Cunningham & Zichermann 2011). 
Spelmekaniker kan jämföras med begränsningar och möjligheter som har i uppgift att bidra 
till motivation och fastställandet av ett engagemang mellan en användare och ett system. 
Några av de vanligaste spelmekanikerna spelifiering består av är poängsystem, emblem och 
rankinglistor (eng. points, badges and leaderboards) vilket förkortas PBL. Werbach och 
Hunter (2012) har i sin forskning analyserat ett högt antal tillämpningar av spelifiering i 
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system och har funnit att PBL visat sig vara de vanligaste spelmekanikerna som tillämpas. 
PBL bidrar till ett kortsiktigt engagemang hos användaren och är på egen hand inte flexibelt 
nog för att säkerställa ett långsiktigt engagemang. Detta innebär att fler spelmekaniker krävs 
för att detta ska uppnås. Spelifiering är uppbyggd på fler spelmekaniker utöver PBL som kan 
leda till ett långsiktigt engagemang från användarens sida. Några av dessa spelmekaniker är 
prestationssystem, virtuell identitet, nivåer och narrativ. 
 
Poängsystem (eng. points) är den första spelmekaniken i PBL och även den mest tillämpade 
spelmekaniken som spelifiering är uppbyggd på (Werbach & Hunter 2012). Poängsystem 
används för att belöna användaren i olika delar av ett system. Exempelvis genom att 
användaren erhåller poäng när den uppnår ett specifikt mål. Det finns olika sorters 
poängsystem som används i olika kontexter och syften, såsom: spelpoäng, sociala poäng och 
inlösbara poäng. Dessa olika poängsystem hindrar inte varandra från att samexistera i ett 
system och samtliga poängsystem bidrar till motivation och ett engagemang mellan en 
användare och ett system. Däremot bidrar de till olika sorters motivation och befinner sig i 
olika delar av ett system (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
Spelpoäng (eng. game points) erhåller användaren genom att uppnå en prestation där 
kriterierna är fördefinierade. Kriterierna skulle kunna vara att lösa en viss uppgift eller att 
slutföra ett uppdrag. Oftast delas det ut samma antal spelpoäng till alla användare som uppnår 
samma prestation vilket leder till att användaren blir tävlingsinriktad och därmed motiverad 
till att fortsätta samla spelpoäng (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). En form av 
spelpoäng kan vara erfarenhetspoäng (XP) (eng. experience points). XP kan användas för att 
låsa upp innehåll när en viss gräns har uppnåtts av användaren samt leda till att användaren 
alltid har någonting att se fram emot, vilket skapar ett engagemang mellan användaren och 
systemet (Hao & Chuen-Tsai 2011). 
 
Sociala poäng (eng. social points) ges mellan användare i ett system, vilket kan ske på olika 
sätt. Ett exempel på sociala poäng som kan utväxlas mellan användare är betyg. Detta betyg 
kan grunda sig i hur väl en användare hjälper andra användare vid olika problem. Betyget kan 
ges genom en likertskala som sedan framställer det genomsnittliga betyget. Sociala poäng kan 
även vara antal gillningar eller visningar från andra användare på till exempel en uppladdad 
video (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
Inlösbara poäng (eng. redeemable points) representerar en spelvaluta vilket kan användas för 
att anskaffa virtuella föremål i spelet eller fysiska föremål. Denna typ av poäng bidrar till att 
användaren själv får möjligheten till att ta sina egna beslut och forma sin personliga 
upplevelse (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
Emblem (eng. badges) är den andra spelmekaniken som beskrivs av Werbach & Hunter 
(2012) i PBL. Ett emblem representerar ett föremål som delas ut till användaren när en 
prestation har uppnåtts. En prestation kan ses som ett mål vilket uppnås först när användaren 
har avklarat fördefinierade kriterier. Det kan bland annat vara ett virtuellt föremål som delas 
ut, till exempel en medalj eller pokal, som ger användaren en känsla av status och respekt från 
andra användare i systemet. Principen med emblem är densamme som i ett poängsystem; att 
ge användaren feedback och en form av belöning efter att ett mål har uppnåtts. För att 
användaren ska kunna erhålla emblem kan det till exempel finnas ett tillämpat 
prestationssystem. Dessa används för att påverka användarens beteende och beslutsfattande på 
ett positivt sätt, exempelvis få användaren att bli mer miljövänlig i sin vardag (Hamari & 
Eranti 2011). Vanligtvis finns det en framställning av alla prestationer i ett system, vad som 
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måste göras för att uppnå dessa samt vilken belöning som erhålls (Ibid.). Emblem är en vanlig 
belöning till användaren när den uppnår en prestation men det finns även andra belöningar 
som användaren kan erhålla, exempelvis avatarer eller applikationsutseenden vilka bidrar till 
en virtuell identitet. 
 
Rankinglistor och rekord (eng. leaderboards and high scores) är den tredje spelmekaniken i 
PBL och visar vilka personer som har lyckats bäst eller har mest erfarenhet i ett system. De 
tillåter användare att jämföra sina framgångar med andras. De bidrar till en hög nivå av 
tävling mellan användarna och kan därmed hämma användarens motivation och engagemang 
istället för att uppmuntra användarens motivation till att uppnå sina mål. Därmed finns risken 
att användaren gör ett aktivt val till att inte delta (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
Studenter som inte är med på rankinglistan kan känna prestationsångest och stress på grund av 
den tävlingsanda som uppstår (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
Virtuell identitet (eng. virtual identity) syftar på att användaren ska kunna uttrycka sin 
personlighet genom användningen av olika avatarer eller utseenden. Detta bidrar till ett ökat 
självförtroende och en ökad självsäkerhet hos användaren (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 
2017). 
 
Narrativ (eng. stories) innebär att en berättelse sker i spelet för att på ett strategiskt sätt skapa 
en virtuell värld vilket ger spelet mening och hjälper användaren att fokusera på spelets 
slutmål. Narrativ har i uppgift att övertyga användaren till att vilja delta i spelet och fortsätta 
sitt deltagande fram tills att narrativet har avslutats. Ett narrativ kan vara statiskt eller 
dynamiskt. Ett statiskt narrativ är oföränderlig och är uppbyggd på idé- och 
bakgrundsbeskrivningar. Ett dynamiskt narrativ innebär att narrativet utvecklas beroende på 
användarens interaktioner och bidrar till en ökad förståelse kring användarens åsikter 
(Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
 
Nivåer (eng. levels) indikerar användarens tidigare erfarenhet eller framgångar och ger 
användare möjligheten att jämföra sig med varandra. Användaren kan stiga i nivå genom att 
uppnå ett specifikt mål, exempelvis att uppnå en viss mängd XP (Matallaoui, Hanner & 
Zarnekow 2017). Nivåer är viktigt för att användaren ska veta vart de ska och vart de tidigare 
har befunnit sig (Gamified UK 2017). 

2.2.2 Speldynamiker 
Hur spelaren interagerar med spelmekaniker är enligt Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) 
vad som resulterar i speldynamiker. Det är därmed avgörande för de som tillämpar 
spelifiering att sikta in sig på att tillfredsställa användarens behov (Matallaoui, Hanner & 
Zarnekow 2017). 
 



 

- 8 - 

 
Figur 1. Översatt modell från Bunchball, Inc. (2010) som visar sambandet mellan 

spelmekaniker och mänskliga behov. 

 
Några vanliga behov hos människor enligt Bunchball, Inc. (2010, figur 1.) är: (i) belöningar: 
för att motivera till en handling eller ett beteende. Efter att en människa har genomfört en 
handling eller visat på ett visst beteende kan en belöning ges. Detta för att uppmuntra 
människan till att upprepa dessa handlingar eller beteenden; (ii) status: något som många 
människor kan vara i behov av för att känna prestige och få andra människors respekt samt 
uppmärksamhet; (iii) prestationer: leder till möjligheten att sätta upp personliga mål vilket är 
något de flesta människor eftersöker. Prestationer leder till att människor letar efter nya 
utmaningar och uppnåeliga mål att sträva efter; (iv) självuttryck: gör det möjligt för en 
människa att visa vem man är och att man är unik som individ; (v) tävling: bidrar till att 
tävlingsinriktade människor blir motiverade och tillfredsställda av att vinna över andra 
människor. Tävling ger även en möjlighet för människor att jämföra sina prestationer med 
varandra; och (vi) altruism: innebär att människan känner sig tillfreds genom att exempelvis 
utbyta gåvor med andra människor. 

2.2.3 Spelestetik 
Spelestetik beskriver hur ett spel får spelaren att känna när den interagerar med spelet och kan 
ses som resultatet av ett spels spelmekaniker och speldynamiker (Cunningham & Zichermann 
2011). 
 
I sin presentation kring MDA-ramverket beskriver Hunicke, LeBlanc och Zubek 
(2014)  önskvärd spelestetik som spelutvecklare vill framkalla hos en användare när de 
interagerar med ett spel: (i) sensation: spel som framhäver en känsla av njutning; (ii) fantasi: 
spel som utspelas i en overklighet; (iii) narrativ: spel där ett narrativ utspelas; (iv) utmaning: 
spel som innehåller hinder för att ta sig vidare; (v) gemenskap: spel som innehåller sociala 
möjligheter; (vi) upptäckt: spel där okänt territorium finns att utforska; (vi) uttryck: spel som 
tillåter för självinsikt; och (h) underkastelse: spel som har i uppgift att fördriva tid; 
Anledningen till att vardagliga termer såsom kul eller trevligt inte står med är för att de är 
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generella och istället vill man gå in på djupet till vad som får ett spel att upplevas som kul 
eller trevligt. 
 
Hunicke, LeBlanc & Zubek (2014) har i sin studie analyserat fyra välkända spel: Charader, 
Quake, The Sims och Final Fantasy. Alla spel kan ses som kul på sitt egna sätt men det ger 
inte tillräckligt med information om vad spelaren faktiskt upplever. Därav har de analyserat 
vilka spelestetiker som uppstår i respektive spel. 
 
Charader bidrar i största grad till gemenskap då man fysiskt spelar tillsammans med andra 
människor. Charader bidrar även till uttryck och utmaning då spelaren fysiskt måste uttrycka 
sig och därmed uppstår även en utmaning som innefattar att de andra spelarna ska hitta rätt 
svar (Ibid.). 
 
Quake handlar om att lyckas eliminera andra spelare som i sin tur försöker eliminera andra 
spelare. Detta innebär att en tydlig utmaning uppstår och om denna utmaning avklaras känner 
spelaren en känsla av sensation. I och med att det alltid finns en vinnare och en förlorare i 
spelet skapas det en tävling mellan spelarna. Quake utspelar sig i en värld som inte efterliknar 
människans fysiska värld och därmed upplever spelaren en sorts fantasi (Ibid.). 
 
The Sims är ett spel där spelaren får möjligheten att upptäcka okänt territorium som under 
spelets gång framkommer. Detta spel kan utspelas på ett sådant sätt som inte efterliknar 
människans vardag eller liv vilket innebär att spelaren upplever en sorts fantasi. Spelaren får 
även möjligheten till att uttrycka sig själv genom olika spelmekaniker som finns i spelet, 
bland annat att låsa upp virtuella föremål. Slutligen utspelas det ett narrativ i spelet som bidrar 
till att spelaren känner sig som en del av ett narrativ (Ibid.). 
 
Final Fantasy är ett spel som lägger mycket vikt vid att efterlikna en fiktiv värld där ett tydlig 
narrativ utspelas genom hela spelet. I Final Fantasy utformar spelaren en egen karaktär som i 
sin tur kan låsa upp virtuella föremål och därmed kan spelaren uttrycka sig själv. Genom att 
spelaren avancerar sig i spelet öppnas tidigare okänt territorium upp som spelaren har 
upptäckt. För att kunna avancera sig i spelet uppkommer det ett flertal olika utmaningar som 
spelaren måste avklara. Till sist finns det i Final Fantasy mycket ledtider mellan de olika 
momenten som utspelas vilket kan leda till att spelaren känner en känsla av underkastelse 
(Ibid.). 
 
Genom att analysera spel och vilka spelmekaniker som uppstår kan spelutvecklarna på ett 
effektivt sätt nå ut till en given målgrupp och även nå ut till presumtiva spelare. Utifrån denna 
analys kan man även förstärka upplevelser för spelarna vid behov då man vet vilka 
spelmekaniker som krävs (Ibid.). 

 Spelarpersonligheter 2.3
Det är många människor som spelar spel och det innebär att det finns många olika 
personligheter som utvecklare behöver anpassa sina spel till. Dessa personligheter kan 
kategoriseras på en högre nivå för att framhäva vad olika människor söker efter i ett spel. 
Detta resulterar i spelarpersonligheterna achiever, explorer, socialiser och killer som 
presenteras av Bartle (2014). 
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Figur 2. Översatt modell från Bartle (2014) som demonstrerar spelarpersonligheters intressen. 

 
En achiever har som huvudmål att samla poäng och stiga i nivå, allt som en achiever gör 
utförs med huvudmålet i åtanke. För att kunna hitta flera olika sätt att samla poäng och stiga i 
nivå krävs en viss grad av utforskning för en achiever. Att kommunicera med andra spelare 
görs för att få reda på vad för kunskap andra spelare har om achievers huvudmål. Att 
eliminera andra spelare görs endast om det erbjuds ett högt antal poäng eller om de hindrar en 
achiever från att samla poäng eller stiga i nivå. En achiever kan ses som målinriktad och kan 
säga meningar i form av: “Jag är upptagen.”, “Visst, jag kan hjälpa dig. Vad får jag ut av 
det?”, “Men hur eliminerar DU bossen, då?” eller “Bara 5124 poäng kvar!” 
 
En explorer har som huvudfokus att utforska spelet, dess bakomliggande mekaniker, 
felaktigheter i spelet (även kallat buggar) och att lista ut hur allt fungerar. Att samla poäng 
och stiga i nivå kan vara nödvändigt för att kunna fortsätta med sitt huvudfokus. En explorer 
har oftast bra koll på spelet och kommunikationen med andra spelare är inte väsentligt då det 
mesta som andra säger anses vara irrelevant. Att eliminera andra spelare är för tidskrävande, 
krångligt och bidrar inte till en explorers huvudfokus. En explorer kan ses som nyfiken och 
kan säga meningar i form av: “Hmm…”, “Menar du att du inte vet snabbaste vägen från 
<obestämd plats 1> till <obestämd plats 2>?”, “Jag har inte testat den, vad gör den?” och 
“Varför är det så att om du bär runt på uran utsätts du för strålning, om du lägger det i din 
väska får du fortfarande det, men om du lägger det i väskan, släpper väskan, väntar 20 
sekunder och plockar upp den igen så utsätts du inte för strålning?” 
 
En socialiser har ett stort intresse av andra spelare och vad de har att säga. Spelet hanteras mer 
som en kommunikationsplattform än ett spel. Interaktioner med andra spelare är väsentligt, 
det kan innebära empati och sympati för andra, att skämta, lyssna eller observera andra 
spelare medan de förbättras. Att samla poäng görs oftast för att få tillgång till andra 
kommunikationsmedel. En viss grad av utforskning kan vara nödvändigt för att förstå vad 
andra spelare kommunicerar om. Att eliminera andra spelare görs inte för spelets syfte utan 
det kan göras i en akt av hämnd, till exempel att en spelare har sårat en. Det som absolut 
tillfredsställer en socialiser är att lära känna andra spelare och att förstå dem för att bilda 
relationer. En socialiser kan säga meningar i form av: “Hej!”, “Ja, alltså, jag har problem med 
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min partner.”, “Vad hände? Jag missade det för att jag pratade.” och “På riktigt? Åh nej, det är 
hemskt! Är du säker? Usch, bara usch.” 
 
En killer tillfredsställs genom att imponera på andra spelare. Detta kan innebära att hjälpa 
andra spelare men vanligtvis är det tvärtom. En killer strävar oftast efter att eliminera andra 
spelare och desto mer skada som görs, ju mer tillfredsställd blir en killer. Att samla poäng är 
oftast nödvändigt för att bli så kraftfull som möjligt. Utforskning sker i syfte att hitta nya och 
effektiva sätt för att eliminera andra spelare. Att kommunicera med andra spelare kan vara 
nyttigt utöver att håna de man har eliminerat. Till exempel kan en killer ta reda på en annan 
spelares spelvanor eller diskutera taktiker med andra killers. En killer söker adrenalin som 
uppkommer när andra spelares upplevelse försämras. En killer är fåordig men kan säga saker 
som: “Ha!”, “Fegis!”, “Dö!” och “Dö! Dö! Dö!” 
 
En spelare går nödvändigtvis inte endast under en av dessa spelarpersonligheter. Det krävs 
oftast att alla spelarpersonligheter finns i ett spel för att spelarna ska vilja fortsätta spela. Utan 
explorers kan antalet achievers minska då de inte har tillräckligt information om spelet. Om 
dessa spelare lämnar kan det leda till att antalet socialisers minskar då socialisers är ute efter 
andra spelare. I och med detta kan även killers välja att lämna då det inte finns tillräckligt med 
spelare att eliminera.  
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3 Metod 
Målet med detta arbete är att få en djupare förståelse kring vad fenomenet spelifiering kan 
bidra med för upplevelse bland studenter när det tillämpas på lärplattformen PING PONG. 
För att uppnå denna målsättning är studiens forskningsprocess deduktiv och induktiv. 
Deduktion används vanligtvis i studier där man vill förutspå resultatet av hypoteser och kan 
ses som ett försök att testa koncept och mönster som är kända från teorier genom att använda 
sig av ny empirisk data (Recker 2013, s. 31). Genom att utgå från vedertagna teorier härleddes 
testbara hypoteser vilka besvaras i studiens slutsats. Induktion innebär resonemang som från 
specifik fakta drar en generell slutsats eller från observationer drar en bredare generalisering 
och teorier. Detta görs genom att utveckla mönster, gemensamhet, preliminära hypoteser och 
förslag kan formuleras för att utveckla generella slutsatser och teorier. Studien är deduktiv då 
fyra hypoteser har skapats utifrån studiens teoretiska ramverk, dessa hypoteser besvaras 
genom induktion då informanternas svar ligger till grund för svaren på hypoteserna. 
 
För att bilda en bättre förståelse kring kvalitativ forskning menar Recker (2013, s. 88) att det 
kan jämföras med kvantitativa forskningsmetoder för att påvisa skillnader mellan dessa. Den 
mest uppenbara skillnaden mellan kvantitativ- och kvalitativ forskning är att kvantitativ 
forskning fokuserar på numeriska värden som är mätbara medan kvalitativ forskning 
fokuserar på det som informanten sagt, tänkt eller upplevt om ett visst fenomen, ämne eller 
händelse. Kvalitativa forskningsstudier innehar oftast färre informanter och istället erhålls det 
mer data från respektive informant. Denna studie har utförts med en kvalitativ 
forskningsansats då detta ansågs vara mer lämpligt med tanke på studiens forskningsfråga. 
Anledningen till att en sådan forskningsansats ansågs vara överlägsen en kvantitativ beror på 
att syftet med studien har varit att erhålla en djupare kunskap från informanter om ämnet. 
 
I kvalitativ forskning används det olika filosofiska antaganden, datainsamlingstekniker och 
tekniker för att analysera och tolka data. Metoderna är utformade för att stödja forskare som 
försöker förstå ett fenomen inom en kontext (Recker 2013, s. 88). Kvalitativa forskare 
använder sig vanligtvis av intervjuer, observationer, triangulering och dokumentation för att 
få flera olika perspektiv och infallsvinklar (Recker 2013, ss. 90-91). 
 
Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer i samband med en presentation av en IT-
artefakt. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att erhålla information från 
informanterna som kan vara svårupptäckt vid observationer eller fältstudier. IT-artefakten 
presenterades för informanterna innan intervjufrågorna relaterade till IT-artefakten ställdes. 
Syftet med att kombinera intervjufrågor med presentation av IT-artefakt var att ge 
informanterna en bild av hur spelifiering skulle kunna se ut i praktiken. I samband med att 
vissa frågor ställdes utfördes det interaktioner med IT-artefakten, av informanten och 
intervjuledarna. En positiv effekt som skapades av att presentera IT-artefakten före 
intervjuerna utfördes var att informanterna hamnade i rätt tankebanor och enklare kunde bidra 
med högkvalitativa svar samt att det underlättade för informanterna att finna och beskriva de 
känslor som uppstod. 
 
Backman (2014) nämner att det är viktigt att utforska studiens forskningsområden för att 
bygga upp en grund av teorier innan studien inleds. Tidigare forskning och fältstudier kring 
spelifiering inom utbildningssektorn har studerats för att få en uppfattning om området för att 
på så sätt bli medveten om potentiella problem som i nuläget existerar men även redan 
existerande lösningar. I detta arbete har begreppen spelifiering och lärplattformar studerats 
till följd att kunna skapa en IT-artefakt som demonstrerar en version av lärplattformen PING 
PONG där spelifiering har tillämpats. Syftet med den spelifierade lärplattformen var att ta 
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reda på vilka känslor studenterna upplever i samband med att de interagerar med en 
spelifierad lärplattform jämfört med en lärplattform där spelifiering inte har tillämpats. Detta 
har krävt kunskap om olika mänskliga känslor, såsom tillfredsställelse eller frustration, och 
orsaken till att de framkallas. Mer specifikt har kunskap gällande hur människan blir 
motiverad, engagerad och tillfreds i ett system varit nödvändigt. Detta har inneburit att 
studiens teoretiska ramverk har legat som grund till utformningen av IT-artefakten. Mer 
specifikt har MDA-ramverket använts för att ta reda på hur man på det mest optimala sättet 
framkallar en inre motivation genom den utformade IT-artefakten. 

 Urval av teoretisk grund 3.1
De källor som detta arbete har utgått från var i första hand vetenskapliga artiklar, böcker och 
avhandlingar samt övriga akademiska texter kring spelifiering, lärplattformar, integreringen 
mellan dessa, mänskliga behov och mänskliga känslor. Utöver dessa har källor som behandlar 
spelforskning, speldesign och metodologi även använts som ett komplement till 
förstahandskällorna. För att undvika en förvirring kring olika definitioner och begrepp 
relaterade till fenomenet spelifiering har en stor del av det teoretiska ramverket utgått från 
samma källor multipla gånger. För att finna relevanta vetenskapliga artiklar har vi använt oss 
av olika eletroniska databaser såsom Google Scholar och Primo. De sökord som främst har 
använts är följande: gamification, learning management system, game design elements, game 
mechanics, game dynamics och game aesthetics. Fysisk litteratur såsom böcker som inte har 
funnits tillgängliga i elektronisk form har inhämtats via biblioteket vid Högskolan i Borås. 
 
Spelifiering är ett relativt nytt begrepp men spelifiering som koncept har funnits under en 
längre period och därmed har de källor som använts i studien en variation när det kommer till 
publiceringsår. De källor som har prioriterats i studien har varit de som haft spelifiering som 
huvudfokus samt använt sig av begreppet spelifiering, dessa källor varierade i publiceringsår 
från 2010 till 2017. Anledningen till att dessa källor har prioriterats i studien beror på att det 
bakomliggande konceptet har blivit tydligare efter uppkomsten av begreppet spelifiering. De 
källor som är publicerade innan 2010 täcker till större del tidigare forskning inom speldesign 
och teori rörande metodologi. 

 Urval av informanter 3.2
Den population som studien var intresserad av att studera är studenter som använder sig av 
lärplattformar i sina studier. Urvalet ur denna population har varit ett kriterieurval, vilket 
innebär att vissa kriterier har behövt vara uppfyllda för att informanten ska kunna delta i 
studien. Det första kriteriet som fastställdes var att informanterna behövde vara studenter för 
att kunna delta i studien. För studiens syfte fann vi att ett ytterligare nödvändigt kriterium var 
att informanterna skulle ha en viss erfarenhet av lärplattformen PING PONG för att de skulle 
kunna bidra med värdefull information. Detta grundas i att det kan det vara svårare för 
informanten att veta om det var bättre innan eller efter en tillämpning av spelifiering utan 
tidigare erfarenhet då de möjligtvis inte vet vilken funktion eller vilka känslor PING PONG 
bidrog med innan spelifiering hade tillämpats. Ett annat kriterium var att informanterna 
behövde vara aktiva användare av PING PONG, alltså att de använde lärplattformen i 
dagsläget i sina studier. Detta för att det finns en risk att informanten inte kommer ihåg sina 
upplevelser av att använda lärplattformen PING PONG i sin originalform och därmed kan ha 
svårigheter att jämföra med den spelifierade prototypen. 
 
Urvalet skedde randomiserat, genom att fysiskt tillfråga studenter på Högskolan i Borås om 
de ville delta i studien. De informanter som har intervjuats är 22-25 år där 60 % av 
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informanterna identifierade sig som män och 40 % som kvinnor. Samtliga informanter har en 
aktiv utbildning vid Högskolan i Borås. 

 Datainsamling 3.3
För att kunna svara på studiens forskningsfråga och hypoteser har studien genomförts med en 
kvalitativ forskningsansats. Denna ansats har bedrivits för att kunna gå djupare in i de känslor 
som uppstår hos användare när de använder en lärplattform där spelifiering har tillämpats. För 
att gå in på djupet i dessa känslor har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med 
studenter vid Högskolan i Borås som aktivt använder PING PONG som sin primära 
lärplattform. I semistrukturerade intervjuer får informanten svara på fördefinierade frågor där 
intervjun börjar med generella frågor eller ämnen. Denna typ av intervju är flexibel då man 
kan ta upp nya frågor alternativt följdfrågor under intervjun utefter vad informanten säger 
(Recker 2013, s. 90). En IT-artefakt i form av en prototyp fanns till förfogande vid 
intervjuerna för att upprätthålla en förståelse hos informanten till vad syftet med studien är. 
Prototypen skapades med användbarhet i åtanke och det var tänkt att informanten skulle förstå 
den utan att en detaljerad genomgång utfördes. 
 
Recker (2013, s. 91) menar att det finns fördelar med att använda sig av semistrukturerade 
intervjuer över andra intervjumetoder: (i) underlättar kommunikation genom att de är mindre 
påträngande på den som intervjuas då semistrukturerade intervjuer uppmuntrar tvåsidig 
kommunikation. Informanten får exempelvis möjlighet att ställa frågor till den som intervjuar; 
(ii) djupgående kommunikation: de kan användas som bekräftelse på befintlig information 
samtidigt som de kan ge möjlighet till lärande. Erhållen information från semistrukturerade 
intervjuer ger oftast inte bara svar utan även anledningen bakom ett givet svar; och (iii) 
känslig kommunikation: När individerna intervjuas personligen genom muntlig konversation 
kan det bli lättare att diskutera känsliga ämnen. 
 
Intervjuerna inleddes med att muntlig information lämnades om studien och dess syfte. Sedan 
fick informanterna ge ett muntligt samtycke till att delta i studien. Inför intervjun fick 
informanten även ge sitt godkännande till att allt ljud i rummet spelades in. Om informanten 
skulle välja att neka en ljudinspelning skulle vi vara tvungna att avbryta intervjun och istället 
tacka informanten för ett visat intresse. Bland de intervjuer som genomfördes godkände 
samtliga informanter en ljudinspelning. Denna ljudinspelning genomfördes i syfte att kunna 
transkribera informantens svar efter att intervjun hade genomförts och därmed möjliggöra för 
högre tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 
 
Informanterna intervjuades en i taget och vi valde att göra våra intervjuer i ett avlägset rum 
där endast informanten och vi befann oss. Detta för att upprätthålla en lugn miljö utan några 
externa störmoment som skulle kunna påverka intervjun negativt. Alla frågor ställdes muntligt 
till informanten och deras svar antecknades skriftligt under intervjuns gång utifall det skulle 
ske tekniska problem med inspelningsutrustningen för att inte riskera att förlora all 
information som förskaffats genom intervjun. 
 
Intervjuerna bestod av tre huvudmoment: förintervju, presentation av prototyp samt 
efterintervju. Under förintervjun ställdes frågor relaterade till lärplattformen PING PONG och 
hur informanten på en känslomässig nivå påverkades av PING PONG utan att några 
spelmekaniker hade tillämpats samt en kort förklaring till vad spelifiering innebär. De frågor 
som ställdes utgick från en färdig intervjuguide som utformats innan intervjuerna påbörjades 
(se bilaga 1). Sedan presenterades prototypen över hur PING PONG skulle kunna se ut om 
spelifiering var tillämpat. Informanten fick sitta framför en dator där prototypen 
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presenterades. Denna dator hade två inkopplade datormöss i syfte att prototypen skulle kunna 
presenteras utan att informanten behövde förflytta sig från datorn. Informanten fick i 
presentationen se samtliga ändringar som hade utförts vid PING PONGs gränssnitt och om de 
ville se någonting ytterligare en gång fick informanten självmant navigera i prototypen och 
ställa frågor relaterade till prototypen. Efter att prototypen hade presenterats genomfördes 
efterintervjun. I efterintervjun ställdes det frågor till informanten kring hur de på en 
känslomässig nivå skulle påverkas av PING PONG om spelifiering var tillämpat samt deras 
personliga åsikter om hur det skulle tillämpas för att förbättra upplevelsen ytterligare. Även 
de frågor som ställdes under efterintervjun utgick från en färdig intervjuguide som framtogs 
innan intervjuerna (se bilaga 1). Innan intervjun avvecklades fick informanten tillfälle att 
ställa frågor till oss relaterade till prototypen eller studien samt möjlighet att lämna ytterligare 
kommentarer relaterade till studien. Detta för att kunna erhålla mer information som kan ge en 
djupare förståelse för det studien undersöker, vilket annars kunde ha gått oupptäckt. 

 Dataanalysmetod 3.4
För att kunna analysera kvalitativ data och få fram värdefull information råder Recker (2013) 
att kodning kan utföras, vilket är en av de mest använda och användbara dataanalysmetoder 
för att analysera kvalitativ data. Kodning innefattar tillämpning av etiketter på insamlad data, 
vilket kan bestå av ord, fraser, paragrafer eller hela dokument. Med hjälp av dessa etiketter 
kan data kategoriseras och organiseras på ett effektivt sätt. De vanligaste teknikerna för att 
utföra en kodning är enligt Recker (2013) öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning 
som presenteras av Corbin och Strauss (1998). Robson (2014) definierar dessa metoder enligt 
följande: i öppen kodning identifieras, namnges, kategoriseras och beskrivs den data som 
finns relaterat till givet fenomen för att sedan kunna sätta etiketter på insamlad data, i axial 
kodning relateras de satta etiketterna till varandra för att sättas samman till konceptuella 
kategorier och i selektiv kodning identifieras kärnkategorier som övriga kategorier kan 
relateras till. 
 
Den data som har samlats in i denna studie har skett genom semistrukturerade intervjuer med 
ljudinspelning. Genom denna ljudinspelning har alla frågor och informanternas svar 
semitranskriberats, vilket innebär att onödiga utfyllnadsord vanligen förekommande i talspråk 
såsom “ehm” eller “asså” inte har transkriberats, och sedan skrivits i en förenklad form. Den 
förenklade formen är vad som sedan har kodats med öppen, axial och selektiv kodning. I den 
öppna kodningen sattes det etiketter på respektive svar från respektive informant. Dessa 
etiketter analyserades i en axial kodning där de sattes samman för att skapa kategorier och till 
sist identifierades en kärnkategori som alla andra kategorier kunde relatera till. Kodad data 
återfinns i bilaga 1. 

 Etiska överväganden 3.5
Studien har följt de etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) har satt: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att informanterna ska få information om studien och deras roll i 
densamma innan de samtycker till att delta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien 
antingen ska ge muntligt eller skriftligt samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet 
kräver att studiens deltagare ska kunna vara helt anonyma och nyttjandekravet säger att det 
material som samlats in från informanterna bara får användas till forskning. 
 
Informationskravet har använts i studien genom att vi innan varje intervju har muntligt 
informerat om studiens syfte och informanternas roll i studien.  Efter att informanterna har 
erhållit information har ett muntligt samtycke till att delta i studien inhämtats och därmed har 
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samtyckeskravet följts. Då informanterna varit anonyma i studien och det insamlade 
materialet bara kommer att användas till denna studie så har konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet uppfyllts. 

4 IT-artefakt 
En IT-artefakt i form av en prototyp har skapats som används i samband med de 
semistrukturerade intervjuerna för att kunna bidra med en tydligare förståelse hos 
informanten. IT-artefakten är en avbildning av hur PING PONG skulle kunna se ut om 
spelifiering tillämpas. Olika spelmekaniker har tillämpats i syfte att agera som 
motivationsfaktorer i studentens utbildning. Spelifiering spelar en stor roll för att skapa 
engagemang och kreativt tänkande hos studenter (Kapp 2012). 
 
Prototypens design har skapats med hjälp av ett bildredigeringsverktyg och prototyperna har 
skapats med hjälp av det webbaserade prototypverktyget UXPin. Prototyperna har ingen logik 
eller funktionalitet bakom sig utan består huvudsakligen av ett par sammankopplade bilder 
som är designade på ett sätt som tillåter informanten att interagera med de spelmekaniker som 
tillämpats. De webbsidor vid PING PONG som har ändrats är startsidan, inställningssidan och 
användarprofilen. 
 
Under designfasen av denna IT-artefakt har Nielsens (1995) principer för 
användargränssnittsdesign använts som grund för att skapa ett användarvänligt samt 
omfattande användargränssnitt. Bland annat kan användaren nå vissa sidor på olika sätt där 
vissa sätt kräver mindre knapptryck och andra kräver fler knapptryck. Målet med designen var 
att skapa en inre motivation hos studenten. En inre motivation leder till ökat självförtroende, 
kreativt tänkande, engagemang, mindre prestationsångest och mindre stress. I och med detta 
är det huvudsakliga målet med denna IT-artefakt att studenten ska uppleva en bättre trivsel i 
lärplattformens miljö genom en integrering av spelifiering. 

 Startsida 4.1

 
Figur 3. Förändringen av användarmenyn vid PING PONG (ursprunglig användarmeny t.v., 

prototypens användarmeny t.h.). 

 
I denna sektion av prototypen har studentens PING PONG-Poäng (PPP), antalet erhållna 
emblem i respektive nivå samt tre klickbara ikoner adderats. Den första ikonen är ett kugghjul 
som leder användaren till inställningssidan (se figur 3.). 
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Figur 4. Vänförfrågan från en annan student. 

 
Till höger om kugghjulet finns det en ikon som visar en animerad person (se figur 3.). Denna 
representerar det vänsystem som i denna prototyp har tillämpats. Om användaren klickar på 
denna ikon kommer en ruta upp som visar om någon användare har skickat en vänförfrågan 
eller inte (se figur 4.). 
 

 
Figur 5. Ett flöde som tillämpats där studenten kan se de senaste händelserna som är 

relaterade till andra studenter och en själv. 

 
Den tredje och sista ikonen representerar ett flöde (se figur 3.). Om användaren klickar på 
denna ikon kommer en ruta upp där senaste händelser visas i ett flöde, till exempel 
prestationer som uppnåtts av användaren eller användarens vänner (se figur 5.). 
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Figur 6. Prestationsflödet som tillämpades på startsidan vid PING PONG. 

 
I figur 6. presenteras vad vi har valt att kalla prestationsflödet eller senaste prestationer. Det 
har placerats på startsidan bredvid den nuvarande rutan som kallas Information. I detta flöde 
visas de senaste prestationerna som uppnåtts av studenten och andra studenter. Studenten i 
fråga kan välja att visa alla PING PONG-användare som har valt att aktivera prestationsflödet 
eller att endast visa sina vänner som har prestationsflödet aktiverat. När en student kommer 
med i prestationsflödet får andra studenter möjligheten att skicka en hälsning eller en 
gratulation. Detta tillämpades i syfte att öka gemenskapen mellan studenterna. 

 Inställningssida 4.2

 
Figur 7. Tillämpade inställningar på inställningssidan vid PING PONG. 

 
För att kunna tillämpa spelifiering vid PING PONG utan att skapa negativa effekter eller 
missnöjda studenter har vi valt att skapa inställningar som tillåter studenten att stänga av 
spelifiering alternativt ändra sekretessinställningar. Studenten kan välja att dölja sin profil och 
sina framgångar för alla andra studenter eller att vara anonym i prestationsflödet alternativt 
endast visa sitt förnamn (se figur 7.). 
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 Användarprofil 4.3

 
Figur 8. Förändringen av användarprofilen vid PING PONG utifrån hur den såg ut innan 

ändringen. 

 
Figur 8. visar hur användarprofilen ser ut i den ursprungliga versionen av PING PONG och 
hur den har gjorts om i den spelifierade prototypen. På den förändrade användarprofilen visas 
studentens emblem, antal PPP, upplåsta PING PONG-teman och upplåsta profilbildsramar. 
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 Urval av spelmekaniker 4.4
Det finns ett högt antal olika spelmekaniker som kan tillämpas i olika syften. I denna prototyp 
har en avgränsning skett till de spelmekaniker som är mest relevanta för studiens 
forskningsfråga. Urvalet av de spelmekaniker som har tillämpats har gjorts utifrån tidigare 
forskning inom ämnet som påvisar att en utbildningsmiljö inte bör vara tävlingsinriktad 
mellan studenter. Med detta i åtanke tillämpades det inte en rankinglista. Utbildningsmiljön 
kan däremot vara tävlingsinriktad gentemot studentens egna framgångar och prestationer. Ett 
exempel på det kan vara att göra bättre ifrån sig, det vill säga förbättra sina egna resultat. 
 
Belöningar är någonting som användaren får när de har utfört eller uppnått någonting. 
Belöningar och motivation är relaterade genom att en möjlig belöning kan motivera 
användaren att försöka erhålla den. För att erhålla belöningen måste en handling ske från 
användarens sida (se figur 9.). Däremot finns det fler faktorer än belöningar som bidrar till 
motivation. Det kan bland annat vara själva vägen till att erhålla belöningen som motiverar 
användaren (Wu 2014). 
 
 

 
Figur 9. Sambandet mellan motivation och en presumtiv belöning. 

 

Det finns två kategorier av belöningar: inre- och yttre belöningar. Inre belöningar innebär att 
man får en belönande känsla utan att en konkret eller fysisk belöning erhålls. Ett exempel kan 
vara vetskapen att man har hjälpt en individ och på så sätt fått den människan att må bättre. 
Yttre belöningar är en konkret eller fysisk belöning som ges till någon. Det kan vara en 
medalj för att man vunnit en tävling, ett emblem för att man har gjort någonting speciellt eller 
en monetär belöning för ett jobb (Wu 2014). De belöningar som främst varit i åtanke under 
designfasen har varit yttre belöningar, som i sin tur skulle kunna leda till inre, inte ännu 
kända, belöningar. 
 
De belöningar som har tillämpats i IT-artefakten är poäng i form av spelpoäng som 
användaren erhåller när de utfört aktiviteter, till exempel uppnått prestationer, närvarat vid 
föreläsningar eller klarat examinationsmoment. Dessa poäng kallas för PING PONG-Poäng 
(PPP). En annan belöning som studenten kan erhålla är emblem som ges ut när de uppnått 
prestationer. Det finns fyra nivåer av emblem: brons, silver, guld och platina där brons är den 
lägsta nivån och platina den högsta nivån. Respektive emblem ger olika antal PPP beroende 
på vilken nivå emblemet tillhör. I prototypen finns inget nivåsystem tillämpat för studenten 
utan istället kan studenten låsa upp ramar för sin profilbild samt webbutseenden genom att 
uppnå en viss mängd PPP. Detta bidrar till att studenten får möjlighet att skapa en virtuell 
identitet och därmed kunna uttrycka sin personlighet. Genom att uppnå en viss mängd PPP 
och möjligheten att låsa upp olika föremål kan studenten uppleva en känsla av status. Denna 
känsla bidrar till ett driv hos användaren till att vilja uppnå prestationer och därmed erhålla 
respekt från andra användare (Matallaoui, Hanner & Zarnekow 2017). 
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Figur 10. Urval av spelmekaniker där de blåmarkerade spelmekaniker är tillämpade i 

prototypen medan de spelmekaniker som är tonade inte har tillämpats. 

 
All information som fanns på PING PONG innan tillämpningen av spelifiering finns kvar 
men viss information har omplacerats. På startsidan har ett flöde placerats där de senaste 
uppnådda prestationerna syns. I detta flöde har ett system tillämpats där man kan gratulera 
alternativt tacka en annan student för en prestation de har uppnått. Detta är vad som ska bidra 
till en ökad kommunikation som i sin tur leder till en ökad gemenskap bland studenterna. 
Framgångsprofilen täcker användarens framgångar. Detta inkluderar PPP, ramar till 
profilbilden, PING PONG-utseenden, prestationer samt erhållna emblem. Webbsidan över 
inställningar täcker, utöver de vanliga PING PONG-inställningarna, inställningar för 
användarens integritet. Användaren kan välja att stänga av spelifiering, dölja sin 
användarprofil för andra användare och dölja sin identitet i prestationsflödet. I den 
ursprungliga versionen av PING PONG kan man inte lägga till vänner utan man kan endast 
lägga till andra användare i en kontaktlista. Syftet med denna kontaktlista är att enklare och 
snabbare komma åt användare. Kontaktlistan är inte ömsesidig, det vill säga att motparten inte 
behöver acceptera eller lägga till den andra i sin kontaktlista. Vi har då valt att även skapa ett 
vänsystem i prototypen med syfte att öka gemenskapen mellan studenterna. Detta innebär att 
en användare kan lägga till vänner för att sedan välja att endast visa sin framgångsprofil för 
sina vänner. I prestationsflödet kan användaren välja mellan att visa alla studenter i ens 
årgång, i sitt egna program alternativt endast sina vänner.  
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat med tillhörande analys av de fem intervjuer 
som har genomförts i studien. Först kommer en presentation göras av varje informant samt 
kärnan av respektive intervju. Sedan kommer en sammanfattning av de mest primära 
upptäckterna gällande likheter mellan informanternas svar att presenteras. 

 Informant 1 5.1
Informant 1, härefter kallad INF-1, har använt PING PONG som sin primära lärplattform i 
cirka tre års tid vilket motsvarar den tiden hen har studerat vid Högskolan i Borås. Dessa tre 
år anser INF-1 har gjort hen till en van PING PONG-användare. Det som INF-1 använder 
PING PONG till i sina nuvarande studier är att få tag i studierelaterad information samt 
upprätthålla en kommunikation med föreläsare. Användningen av PING PONG bidrar inte 
med motivation, engagemang eller självförtroende enligt INF-1. Hen anser att PING PONG 
bidrar med en gemenskap mellan studenterna genom att man kan hålla koll på de andra 
studenterna som läser samma kurser som en själv och att alla studenter tar del av gemensam 
information. Däremot anser inte INF-1 att denna gemenskap leder till en social krets. INF-1 
tror att positiva känslor, såsom motivation, engagemang och gemenskap kan förbättras vid 
PING PONG.  
 
INF-1 anser att spelifiering tillämpat vid en lärplattform hade bidragit till ett förbättrat 
självförtroende om hen ser att hen presterar väl i sina studier. Om hen däremot inte presterar 
väl kan självförtroende sänkas och istället kan en negativ effekt i form av stress och 
prestationsångest uppstå. Motivation är någonting som enligt INF-1 kan uppstå genom 
användningen av den spelifierade lärplattformen så länge huvudfokus inte ligger på den del 
som har spelifierats. Den motivation som uppstår genom spelifiering tror inte INF-1 skulle 
vara övervägande gentemot den motivation som grundar sig i det slutgiltiga betyget. Det är 
enligt INF-1 viktigt att spelifiering är en rolig grej vid sidan av och att man samlar feedback 
från studenterna för att i sin tur kunna tillämpa spelifiering på ett korrekt sätt.  
 
INF-1 säger att spelifiering kan leda till mer gemenskap och en större social krets bland 
studenterna. Bland annat blir det en social faktor där studenter exempelvis kan se vilka 
studenter som presterar väl i sina studier och de studenterna kan i sin tur dela med sig av sin 
kunskap. INF-1 är positivt inställd till att PING PONG skulle kunna vara den huvudsakliga 
plattformen för kommunikation gällande studier. För att utöka denna gemenskap och sociala 
krets ytterligare säger INF-1 att en chatt som är enkel att använda bör integreras. Hen 
använder Facebooks chattfunktion som jämförelse där det endast krävs ett lågt antal klick för 
att komma igång med chatten.  
 
Om INF-1 hade uppnått en svåruppnåelig prestation i den spelifierade versionen av PING 
PONG som visas i prestationsflödet för andra studenter skulle hen uppleva glädje och 
motivation. Hen anser däremot att detta prestationsflöde kan resultera i en negativ effekt. 
Exempelvis att en annan student kontinuerligt kommer upp i prestationsflödet men plötsligt 
kommer de inte upp. Då vet man att den studenten inte har klarat en viss tentamen. 
Möjligheten till anonymitet och valfrihet till deltagande anser INF-1 därmed vara nödvändig. 
 
INF-1 anser inte att nivåer bör tillämpas vid den spelifierade lärplattformen då det kan leda till 
en negativ effekt i form av att man jämför sig med andra studenter. Detta kan resultera i en 
falsk bild över att man är bättre än andra eller att andra är bättre än en själv. Rankinglistor är 
någonting som INF-1 anser skulle kunna tillämpas men att det finns för många faktorer som 
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påverkar möjligheten till att det ska vara anpassat för alla studenter. Bland annat säger INF-1 
att rankinglistor skapar ett tävlingsmoment som kan bidra med motivation om man redan 
ligger i toppen av rankinglistan men det kan även ha en motsatt effekt. Det kan bidra till 
prestationsångest och stress för de studenterna som inte ligger i toppen och som vet att de 
aldrig kan nå upp dit. Till sist nämnde INF-1 att avatarer hade varit en rolig grej och att man 
bör kunna designa basen av sin avatar själv för att sedan låsa upp extra delar som detaljerar 
ens avatar. Om INF-1 längtar efter att låsa upp en viss avatar kan ett långsiktigt mål uppstå 
och om INF-1 skulle låsa upp en avatar som är svår att låsa upp skulle hen få en känsla av 
status och glädje. 

 Informant 2 5.2
Informant 2, härefter kallad INF-2, har använt sig av PING PONG i studierelaterade syften 
sen hen började studera vid Högskolan i Borås för cirka tre år. INF-2 anser sig själv till att 
vara en van användare när det kommer till att få tag i studiematerial, skapa 
diskussionsgrupper och upprätthålla en kommunikation med föreläsare, vilket även är det som 
INF-2 främst använder PING PONG till. INF-2 upplever inga positiva känslor såsom 
motivation eller engagemang i samband med användningen av PING PONG. INF-2 säger att 
anledningen till att hen besöker PING PONG är för att det är det enda stället studiematerial 
återfinns på och det blir därmed ett behov att besöka PING PONG. Någon gemenskap eller 
social krets bland studenterna återfinns inte enligt INF-2 då hen inte använder PING PONG i 
syfte att kommunicera med andra studenter. INF-2 är positivt inställd till att studenters 
motivation, engagemang och gemenskap vid PING PONG kan förbättras. 
 
INF-2 tror att spelifiering kan bidra med ett förbättrat självförtroende hos studenter då det 
känns mer intressant att besöka denna variant av PING PONG än den ursprungliga varianten. 
Hen säger att i vanliga fall sker besök vid PING PONG endast i syfte att hämta relevant 
studiematerial. Däremot anser INF-2 att det även kan ha en motsatt effekt och istället sänka 
ens självförtroende beroende på hur väl man presterar i sina studier men hen kvarstår vid att 
det är mer fördelaktigt än vad det är negativt.  
 
Den huvudsakliga källan av motivation för INF-2 grundar sig i slutbetyget av kurserna. 
Spelifiering tillämpat vid PING PONG för INF-2 hade varit mer som en bonus vid sidan av 
sina studier. Det hade motiverat INF-2 till att kämpa för prestationer men hen hade antagligen 
lagt ner lika mycket tid i sina studier som hen gör i nuläget. Det som skulle kunna få INF-2 att 
lägga ner mer tid i sina studier är om hen är nära att uppnå en svåruppnåelig prestation där det 
krävs lite extra för att faktiskt uppnå prestationen.  
 
Enligt INF-2 kan spelifiering bidra till mer gemenskap mellan studenterna då man kan få en 
förståelse kring hur andra studenter presterar i sina personliga studier. Det kan i sin tur leda 
till en större social krets då man kan hitta nya studenter att arbeta tillsammans med. För att 
PING PONG skulle kunna vara den primära plattformen för kommunikation gällande studier 
anser INF-2 att andra sociala medier, t.ex. Facebook, är en stor konkurrent då de flesta 
använder sig av det och finner en sorts bekvämlighet på Facebook. Det som skulle krävas för 
att PING PONG skulle vara den primära plattformen för studierelaterad kommunikation 
skulle vara fler integrerade tjänster som används i ens studier. Bland annat en chattfunktion 
och att Google Docs, eller en variant av Google Docs, hade integrerats i PING PONG där 
studenter kan skriva sitt arbete tillsammans och sedan lämna in uppgiften genom denna tjänst. 
 
Möjligheten till att vara anonym och valfriheten till att delta tycker INF-2 är bra men hade 
personligen inte känt att hen skulle behöva dölja någonting från andra studenter. Däremot 
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förstår hen att det finns människor som inte vill se vissa grejer av olika anledningar. Om INF-
2 hade uppnått en svåruppnåelig prestation som andra studenter såg och gratulerade en för 
skulle hen känna en känsla av glädje och status. Denna känsla av status skulle däremot inte 
uppstå om INF-2 var den enda som såg den uppnådda prestationen. Detta prestationssystem 
anser INF-2 till viss del leder till en långvarig motivation beroende på hur väl det går för hen i 
sina studier. Om man är nära en svåruppnåelig prestation kan man finna motivation till att 
kämpa hårdare men om man skulle misslyckas med att uppnå prestationen kan ens motivation 
minska drastiskt. 
 
Gällande rankinglistor funderar INF-2 på om det skulle finnas någon poäng med att integrera 
rankinglistor tillsammans med de spelmekaniker som just nu finns i prototypen men 
misstänker att det skulle kunna skapa mer motivation till att plugga. INF-2 nämner att 
rankinglistor kan vara lämpligt för vissa studenter och olämpligt för andra studenter. Mer 
specifikt är det lämpligt för tävlingsinriktade människor och de som inte är tävlingsinriktade 
kan bara välja att stänga av rankinglistan. Att välja att stänga av rankinglistan kan däremot 
resultera i att man får en fråga i stil med “Varför har du stängt av rankinglistan?” som kan 
leda till ett sorts grupptryck. INF-2 säger även att detta grupptryck kan uppstå utan att någon 
säger någonting specifikt utan det kan räcka att alla i ens närhet har igång det medan en själv 
har stängt av det, vilket kan ha ett stort inflytande på en. 
 
Avslutningsvis säger INF-2 att under de tre åren hen har använt PING PONG har det varit rätt 
tråkigt men att hen har varit tvungen att besöka PING PONG då det är där all information 
finns tillgänglig. INF-2 nämner att spelifiering gör PING PONG överlag mer intressant. 

 Informant 3 5.3
Informant 3, som i fortsättningen kommer kallas INF-3, har använt sig av PING PONG som 
lärplattform i två år och anser att hen är en van PING PONG användare då hen kan navigera 
dit hen vill. I dagsläget använder INF-3 PING PONG till att studera, lämna in och se svaren 
på inlämningsuppgifter samt för att upprätthålla en kommunikation med föreläsare. När INF-3 
använder sig av PING PONG i dagsläget upplever hen endast positiva känslor om hen får 
godkänt på ett inlämningsarbete men i övrigt säger INF-3 att hens känslor är neutrala vid 
användningen av PING PONG. INF-3 anser att PING PONG i dagsläget endast är en 
plattform för att lämna in och hämta information och att PING PONG inte bidrar med någon 
motivation i hens personliga studier. Att skapa projektgrupper är den enda gemenskap som 
framkommer vid PING PONG, enligt INF-3. Däremot sker det ingen samverkan vid PING 
PONG utan all gemenskap gällande studier sker via andra sociala medier som Facebook eller 
WeChat. INF-3 ställer sig positivt till att motivation, engagemang och gemenskap är något 
som kan förbättras vid PING PONG och tror att detta hade varit nyttigt för studenterna. 
 
INF-3 tycker att spelifiering tillämpat vid PING PONG hade bidragit till ett förbättrat 
självförtroende för de användare som ligger bra till rent poängmässigt medan de som inte låg 
bra till kanske hade upplevt ett försämrat självförtroende. Personligen tror INF-3 att hen hade 
upplevt ett förbättrat självförtroende och mer motivation i och med användningen av den 
spelifierade lärplattformen. Genom att ha spelifiering tillämpat på PING PONG framkommer 
det mer gemenskap då det enligt INF-3 finns mer att prata om med andra studenter. INF-3 
säger även att gemenskapen ökar genom att man kan se och jämföra sina resultat med andra 
studenter. INF-3 tror att PING PONG skulle kunna användas mer för kommunikation 
gällande studier än vad det gör i dagsläget. För att öka användningen skulle man enligt INF-3 
kunna ha chattar där man kan lägga till hela ens klass eller specifika vänner. 
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Om INF-3 hade uppnått en svåruppnåelig prestation som skulle visas i prestationsflödet för 
andra studenter, där vissa studenter hade gratulerat hen för sin prestation hade hen endast 
upplevt positiva känslor. Några av de mest övergripande känslor INF-3 hade upplevt skulle 
vara en känsla av status och stolthet. 
 
Gällande integrering av nivåer och rankinglistor tyckte INF-3 att nivåer kunde samverka med 
det nuvarande poängsystem som existerar, ju mer poäng man får, desto högre nivå uppnår 
man. I detta fall föreslår INF-3 att ens nivå visas för andra studenter och ens poäng ser man 
endast själv. INF-3 säger att rankinglistor kan tillämpas då det skulle kunna öka motivationen 
hos studenter. Möjligheten för valfrihet till deltagande och anonymitet är viktigt för INF-3 då 
vissa kanske inte vill visa sina studieresultat för andra studenter. INF-3 tror att negativa 
känslor som kan uppstå genom rankinglistor kan undvikas då det finns en möjlighet till att 
vara anonym. 
 
Avslutningsvis tycker INF-3 om konceptet väldigt mycket och känner rent spontant att det 
hade motiverat hen mer än vad det gör i dagsläget. INF-3 tror att PING PONG skulle 
användas mer av studenterna om spelifiering faktiskt tillämpades. 

 Informant 4 5.4
Informant 4, som framöver kommer kallas INF-4, har använt sig av PING PONG i cirka fyra 
års tid och detta anser INF-4 har gjort hen till en van PING PONG-användare. Det som INF-4 
främst använder PING PONG till i samband med sina studier är att komma åt studierelaterat 
material och att upprätthålla en kommunikation med föreläsare. Användningen av PING 
PONG för INF-4 framkallar inte några konkreta positiva känslor förutom att det är lätt att 
navigera runt i gränssnittet. INF-4 kommer åt allt studierelaterat material genom PING PONG 
och det kan leda till en viss grad av motivation i hens studier. INF-4 kan inte identifiera om 
hens motivation grundas i något utöver detta. PING PONG i dagsläget bidrar inte med någon 
gemenskap men det skulle kunna ha gjort det, enligt INF-4. Hen säger att det som hindrar 
PING PONG från att bidra med en gemenskap är den frekventa användningen av Facebook 
bland studenterna. Detta är vad som leder till att studenter väljer att inte använda PING 
PONG. 
 
INF-4 tycker det är bra att man får möjligheten till att vara anonym och valfriheten till att 
delta då hen kanske inte vill dela med sig av all information till andra studenter. INF-4 anser 
inte att ett grupptryck skulle uppstå om alla i ens närhet har igång spelifiering medan man 
själv har det avstängt då man är vuxen och står för sina egna beslut. Om INF-4 skulle uppnått 
en svåruppnåelig prestation som andra studenter har gratulerat hen för skulle positiva känslor 
uppstå för INF-4, detta inkluderar en känsla av bekräftelse att hen har presterat väl. Om hen 
däremot var en sådan person som inte får bra resultat skulle det inte kännas bra när man ser att 
alla andra får bra resultat. Det kan leda till negativa känslor genom den tävlingskänsla som 
uppstår. INF-4 nämner att detta är en av anledningarna till att hen inte använder sig av sociala 
medier, såsom Facebook, då hen inte gillar att alla andra ska se vad hen har gjort. INF-4 anser 
inte att rankinglistor bör integreras då det kan leda till överlag negativa känslor. Däremot 
säger INF-4 att det kan motivera vissa användare. De negativa känslorna grundar sig i det 
tävlingsmoment som skulle uppstå. INF-4 säger att man kanske känner sig utsatt om man inte 
är bland de bästa för att alla andra presterar mycket bättre. INF-4 säger att detta kan efterlikna 
prestationsångest. 
 
Avatarer är något som INF-4 finner som en rolig grej vilket skulle kunna motivera en och 
anser därav att det bör integreras. 
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INF-4 säger att ens självförtroende kan både förbättras eller försämras beroende på hur man 
som student presterar i sina studier. Om man uppnår mycket ökar ens självförtroende och om 
man inte presterar väl sänks det. INF-4 anser att spelifiering på PING PONG kan bidra till 
ökad motivation då man får en översikt på vad det är man har klarat av och vad det är man ska 
klara av. Även gemenskapen ökar enligt INF-4 då studenterna blir mer sammanslutna, vilket 
inte är fallet i den ursprungliga lärplattformen. Att PING PONG skulle kunna vara den 
primära plattformen för kommunikation gällande studier anser INF-4 vara möjligt. 

 Informant 5 5.5
Informant 5, hädanefter kallad INF-5, har i sina studier använt sig av PING PONG som sin 
primära plattform i sammanlagt sex år, tre år vid gymnasiet och tre år på eftergymnasial nivå. 
INF-5 skulle vilja säga att hen är en van PING PONG-användare men säger även att det finns 
vissa funktioner på PING PONG som hen inte kan eller inte har använt under sin studietid. 
PING PONG för INF-5 är källan till information och hen använder PING PONG primärt till 
att hämta och skicka studierelaterad information. När PING PONG fungerar som det ska och 
när INF-5 får ett bra betyg upplever hen en känsla av glädje. Det som motiverar INF-5 i sina 
studier är till stor del det slutgiltiga betyget men även det estetiska vid PING PONG. INF-5 
nämner att olika färger som representerar någonting, t.ex. att grönt representerar ett godkänt 
betyg, bidrar till motivation. Gemenskap är någonting som enligt INF-5 existerar på PING 
PONG. Bland annat genom att man kan se alla personer som är involverade i sin utbildning 
eller i sina kurser. När INF-5 blev antagen till högskolan kollade hen upp vilka som hade 
hamnat i samma utbildning som hen. INF-5 anser att allt kan förbättras och därmed säger hen 
att motivation, engagemang och gemenskap kan förbättras vid användningen av PING PONG. 
 
INF-5 tycker att det är en bra idé och viktigt med möjligheten till anonymitet och valfriheten 
till deltagande då viss information, såsom betyg, kan vara känsligt att dela med sig till andra 
studenter. Däremot tror INF-5 att det kan leda till grupptryck om en själv har stängt av 
spelifiering medan personer i ens närhet har det igång. Detta anser INF-5 nödvändigtvis inte 
vara en negativ aspekt då man blir motiverad av att se att andra studenter presterar väl. 
 
INF-5 anser att den spelifierade varianten av PING PONG hade bidragit till ett ökat 
självförtroende och en ökad motivation i sina studier. Det hade motiverat en att försöka uppnå 
svårare prestationer och samla mer poäng. Hen säger även att uppnådda prestationer skulle 
kunna öka ens självförtroende. Om INF-5 hade vart en person som hade hamnat efter i sina 
studier skulle de prestationer och de poäng man har samlat på sig bidra till att man blir mer 
motiverad men det kan även ha motsatt effekt. Om man ser att ens kurskamrater har lyckats 
väldigt väl kanske man ger upp då man möjligtvis inser att man inte kan nå upp till deras nivå. 
INF-5 säger att om hen skulle ligga efter i sina studier skulle hen antagligen ha dolt sina egna 
framgångar för andra studenter och även andra studenters framgångar i syfte att endast 
fokusera på sig själv. 
 
Enligt INF-5 hade spelifiering förbättrat gemenskapen och den sociala kretsen bland 
studenterna genom att studenter och föreläsare kan se vilka som presterar bäst och därav 
kunna gratulera varandra till sina framgångar. INF-5 skulle tycka det var motiverande om 
föreläsarna skulle anordna någon form av belöning, exempelvis ett stipendium, för de bäst 
presterande. Om INF-5 hade fått en gratulation från en person de inte känner väl kan det 
resultera i att det blir enklare att prata när man ses i person då man kan använda det som en 
konversationsstartare. INF-5 tror att det är fullt möjligt att PING PONG skulle kunna vara den 
huvudsakliga plattformen för kommunikation gällande studier för studenter vid Högskolan i 
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Borås. INF-5 säger även att det hade underlättat om man hade kunnat ha klassgrupper och 
eliminera behovet av andra sociala medier som Facebook och liknande. 
 
Om INF-5 hade uppnått en svåruppnåelig prestation skulle hen upplevt en stolthet och en 
ökad motivation till att lyckas ännu bättre nästa gång. INF-5 säger även att det kan leda till 
ökad gemenskap genom att man kan gratulera andra studenter när man träffar dem runt om på 
campus. INF-5 säger att om man kan uppnå prestationer blir det mycket roligare att använda 
PING PONG och man blir motiverad till att besöka PING PONG. I nuläget tycker INF-5 att 
PING PONG är rätt tråkigt då det inte händer mycket förutom att studierelaterad information 
skickas mellan parter. 
 
Om rankinglistor skulle integreras tycker INF-5 att det bör vara frivilligt att delta i syfte att 
undvika mobbning mellan studenter eller en känsla av prestationsångest. INF-5 nämner att det 
vore en bättre lösning om rankinglistan endast täckte ett visst antal studenter som låg i toppen 
av listan, till exempel de 50 bästa studenterna. 
 
Avatarer är någonting som INF-5 anser vara roligt då det blir mer personligt. Det blir hens 
egna personliga plattform som gör hen motiverad att besöka PING PONG mer frekvent. INF-
5 nämner att hen var utbytesstudent under ett halvår i Skottland. Den lärplattform som de 
använde där fick studenterna själva anpassa. Bland annat genom att göra det mer personligt, 
lägga till sina intressen, samla poäng beroende på de betyg man fick som sedan resulterade i 
erhållandet av en medalj i valörerna brons, silver eller guld beroende på hur mycket poäng 
man hade samlat på sig. INF-5 säger att spelifiering på PING PONG efterliknar den 
lärplattform de använde i Skottland och att hen besökte den lärplattformen väldigt ofta. Till 
skillnad från PING PONG som hen endast besöker ibland för att exempelvis läsa tidigare 
föreläsningar. 
 

 Resultatsammanfattning 5.6
Resultatet av de fem intervjuerna visar att informanterna höll med varandra rörande vissa 
aspekter. Alla informanter kände någon form av positiva känslor för den spelifierade 
lärplattformen. Samtliga informanter ansåg även att spelifiering kunde bidra med motivation 
för studenter i sina studier och att det kunde ge ett förbättrat självförtroende för studenten. 
Informanterna var även överens om att en viktig aspekt var att det är valfritt att delta i de 
spelmekaniker som tillämpats och möjligheten att vara anonym, samtidigt som majoriteten av 
informanterna tänkte att man på grund av grupptryck har igång spelifiering även fast man 
egentligen inte vill. Studiens resultat kommer att diskuteras mer i nästkommande avsnitt. 
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6 Diskussion och slutsats 
Målet med detta arbete är att få en djupare förståelse kring vad fenomenet spelifiering kan 
bidra med för upplevelse bland studenter när det tillämpas på lärplattformen PING PONG. 
Diskussions- och resultatavsnittet utgår från insamlad och analyserad empiri samt det 
teoretiska ramverket som arbetet är grundat på. 

 H1. Användningen av poäng, nivåer, emblem och virtuell 6.1
identitet på PING PONG bidrar till en inre motivation i 
studentens studier 

Ryan och Deci (1985) säger att inre motivation grundas i om en användare utför en uppgift på 
grund av ett intresse eller för att det är roligt. de-Marcos, Domínguez, Saenz-de-Navarrete och 
Pagés (2014) säger att inre motivation innebär att användaren får motivation från själva 
utförandet av en uppgift.  
 
Enligt Matallaoui, Hanner och Zarnekow (2017) finns det olika sorters poängsystem som 
används i olika sammanhang. De poängsystem som informanterna fick se var sociala poäng 
och en variant av inlösbara poäng. Det sociala poängsystemet innebar att man kunde gratulera 
andra som uppnått prestationer och få gratulationer om man själv hade uppnått en prestation. 
Detta går att jämföra med gillningar vid sociala medier som Facebook och LinkedIn som man 
kan utbyta med andra användare. Fyra av informanterna upplevde en känsla av status i och 
med att andra såg ens framgångar och gratulerade en genom det sociala poängsystemet. Att få 
och ge sociala poäng ansåg ingen av informanterna resultera i negativa känslor och samtliga 
informanter skulle uppleva positiva känslor. Två av informanterna sa att det skulle haft en 
direkt positiv inverkan på deras motivation och i allmänhet skulle samtliga informanter 
uppleva en sorts glädje. 
 
I prototypen som presenterades för informanterna fanns en variant av inlösbara poäng där 
studenten inte förlorade några poäng när de låste upp någonting med sina poäng. Dessa poäng 
kallades för PING PONG-poäng och samlades för att låsa upp nya utseenden vid 
användargränssnittet. De kunde bland annat låsa upp olika färger för att ändra färgen på 
användargränssnittet vid PING PONG. Informanterna fann i allmänhet detta som roligt. Två 
av informanterna hade däremot en önskan att även kunna låsa upp avatarer och att man bör 
kunna utforma själva grunden själv. Sedan kan dessa inlösbara poäng användas för att låsa 
upp föremål och utseenden för att detaljera sin avatar. Detta hade enligt dessa två informanter 
bidragit med motivation till att samla mer poäng och därmed en ökad motivation i ens studier. 
 
Eftersom att den motivation som uppstår i och med användningen av poäng gör det i samband 
med en känsla av glädje framkommer det att sociala poäng och inlösbara poäng leder till en 
inre motivation i studenters studier. 
 
Möjligheten att kunna låsa upp nya föremål och utseenden anser vi leder till en mer personlig 
upplevelse, med andra ord, en virtuell identitet. Detta intygar INF-1 och INF-5 då de säger att 
avatarer och utseenden gör det mer personligt och att man blir mer motiverad till att aktivt 
använda sig av lärplattformen och i sina studier. 
 
Att klara av prestationer och erhålla emblem bidrar med en känsla av status och respekt från 
andra användare i systemet (Werbach & Hunter 2012). Vi anser även att erhållandet av 
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emblem leder till att studenter får kort- och långsiktiga mål till att erhålla fler emblem. Denna 
målinriktning anser vi leder till en motivation. Wu (2014) säger att det finns ett samband 
mellan en belöning, i detta fall emblem, och motivation då en presumtiv belöning kan 
motivera användaren att erhålla den. 
 
Alla informanter upplevde någon sorts glädje i och med erhållandet av ett emblem. Den 
tydligaste känslan som uppstod bland informanterna var en känsla av status. Denna 
statuskänsla grundar sig i att andra studenter ser att de har uppnått en prestation och erhållit 
ett emblem. En informant hade upplevt en bekräftelse på att de har presterat väl i sina studier 
och det kan i sin tur motivera hen till att fortsätta kämpa i sina studier. Att erhålla emblem 
hade en direkt positiv inverkan på tre informanter där en sa att det ökar den motivation som i 
dagsläget grundar sig i ens slutbetyg. Att ständigt behöva uppnå prestationer och erhålla 
emblem kan enligt två informanter resultera i en ständig stress och prestationsångest. Däremot 
säger dessa informanter att de i sådana fall bara skulle stänga av det och endast fokusera 
på sina personliga studier. En informant gick emot vad teorin sade och vad vi trodde att 
emblem kunde leda till. Denna informant ansåg att erhållandet av emblem kan resultera i en 
social faktor där man kommunicerar med andra studenter om vad man har uppnått och hur 
man kan uppnå det. 
 
En tydlig motivation framkommer i och med användningen av emblem. Denna motivation är 
både en grad av inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen ökar genom att 
vissa informanter finner ett intresse till att ständigt förbättra sina resultat och uppnå nya mål. 
Den yttre motivation grundar sig i att vissa informanter känner att de måste prestera väl och 
erhålla emblem då andra studenter gör det. 
 
Samtliga informanter ansåg att spelifiering hade potential till att bidra med motivation i sina 
studier. En informant betonade däremot för att man ska bli motiverad får det inte vara för 
mycket fokus på det som har spelifierats utan att det ska ses som en rolig grej vid sidan av och 
en annan informant beaktade spelifiering som en “bonus vid sidan av”. Här framkommer det 
ett mönster som visar på att spelifiering kan bidra med motivation så länge man behåller 
lärplattformens ursprungliga huvudsyfte och att spelifiering inte tar över för mycket av 
lärplattformen. Det är med andra ord viktigt att det finns en balans mellan spelifiering och 
lärplattformens huvudsyfte. 

 H2. Användningen av rankinglistor på PING PONG bidrar till 6.2
prestationsångest och stress 

Matallaoui, Hanner och Zarnekow (2017) skriver att rankinglistor medför en risk för studenter 
som inte är med på rankinglistan att uppleva prestationsångest och stress på grund av den 
tävlingsanda som uppstår. Av de fem informanterna som deltog i studien visade det sig att det 
endast var en som tyckte att rankinglistor borde tillämpas vid PING PONG då det skulle 
kunna bidra till en ökad motivation. Bland resterande informanter uppstod det en viss 
osäkerhet till om rankinglistor skulle vara lämpligt eller inte. Dessa informanter påstod att 
rankinglistor kan fungera för de studenter som presterar väldigt väl och har en stor chans till 
att ligga i toppen av rankinglistan. Dessa studenter kan i detta fall uppleva en ökad 
motivation. De studenter som inte presterar väl i sina studier kan istället uppleva 
prestationsångest och stress då de inte kan nå upp till rankinglistan. En av informanterna 
påstår att de tävlingsinriktade studenterna skulle bli tillfreds men att de som inte är 
tävlingsinriktade känner ett obehag. Denna informant nämnde däremot att detta obehag går att 
undvika genom att stänga av rankinglistan. 
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Vi anser att rankinglistor inte bör tillämpas på en lärplattform då det finns för många faktorer 
för att det skulle vara lämpligt för alla studenter. Av de spelarpersonligheter som 
presenterades i avsnitt 2.3 Spelarpersonligheter är rankinglistor lämpliga för achievers och 
killers medan socialisers och explorers helst undviker rankinglistor på grund av den tävling 
som uppstår. 

 Hur kan studenters studieupplevelse påverkas genom en 6.3
spelifierad lärplattform? 

För att kunna besvara den givna forskningsfrågan har de känslor som informanterna upplevde 
i och med användningen av den spelifierade varianten av PING PONG analyserats. Detta 
inkluderar negativa, neutrala och positiva känslor, anledningen till att de upplevde vad de 
upplevde och vad som skulle kunna förbättras för att ytterligare förbättra studenters 
studieupplevelse. 

6.3.1 Negativa känslor 
Informanterna ansåg att prestationer och emblem kunde försämra ens självförtroende och 
minska ens motivation. En av informanterna berättade att ens självförtroende kan sänkas om 
man inte presterar väl i sina studier och därmed inte uppnår några prestationer, vilket kan leda 
till att man inte blir lika motiverad till att försöka uppnå prestationer. I de fall kan studenten 
uppleva stress och prestationsångest. Även rankinglistor ansåg informanterna vara negativt att 
tillämpa vid lärplattformen. Anledningen var att den tävlingsanda som uppstår skulle kunna 
leda till att studenter upplever stress och prestationsångest om de inte var högt placerade i 
rankinglistan. 
 
Om alla i ens närhet hade haft igång spelifiering medan en själv har stängt av det kan ett 
grupptryck uppstå till att sätta igång det. Detta enligt fyra av de fem informanterna som 
intervjuades. Två informanter ansåg att det kan ha ett stort inflytande på en och för att inte 
hamna utanför sin sociala krets sätter man igång det. En informant ansåg att det skiljer sig 
från person till person, folk med hög framförhållning upplever inget grupptryck medan de 
som har låg framförhållning upplever grupptryck. Den informant som ansåg att grupptryck 
inte skulle uppstå sa att det beror på att alla är vuxna och kan stå för sina egna beslut.  
 
För att förbättra studenters studieupplevelse bör prestationer inte vara för svåra att uppnå och 
bör inte återspegla hur väl en student presterar i sina studier. Om rankinglistor mot all 
förmodan skulle tillämpas bör de endast täcka de studenter som presterar bäst, exempelvis 
topp femtio. Det finns även en risk att grupptryck kan uppstå om en valfrihet till deltagande 
erbjuds. Anledningen till att studenter väljer att stänga av spelifiering är att de inte vill dela 
med sig av känslig data såsom sina personliga betyg. 

6.3.2 Neutrala känslor 
Informanterna upplevde en del neutrala känslor vilket innebär att de inte påverkas på en 
känslomässig nivå. En neutral känsla tyder antingen på att informanten inte ägnat sin 
uppmärksamhet till vad det skulle innebära eller att de är osäkra hur de skulle känna när 
exempelvis ett spelelement väl tillämpades. Att tillämpa nivåer i samband med poäng tyckte 
informanterna varken var en bra eller dålig idé utan att det var oväsentligt om det skulle 
tillämpas eller inte. Att PING PONG skulle vara den huvudsakliga plattformen för 
kommunikation gällande studier ansåg vissa informanter vara en bra idé men att det var 
oväsentligt då alla har tillgång till andra sociala medier, såsom Facebook eller Google Docs. 
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Studentens studieupplevelse påverkas inte om nivåer tillämpas eller om PING PONG blir den 
primära plattformen för kommunikation gällande studier, enligt informanternas egna svar. Det 
som skulle rekommenderas är att tillämpa nivåer vid lärplattformen och samla feedback i 
efterhand. 

6.3.3 Positiva känslor 
Alla informanterna upplevde genom användningen av den spelifierade lärplattformen någon 
positiv känsla. Samtliga informanter var enade om att spelifiering innehar potential till ett 
förbättrat självförtroende, ökad motivation och ökad gemenskap. Informanterna gav tydliga 
svar och exempel på hur gemenskapen och den sociala kretsen skulle kunna förbättras 
ytterligare.  
 
Prestationer och emblem kan utöver negativa känslor även bidra med positiva känslor som 
glädje, motivation, status och bekräftelse samt en ökad gemenskap. Den motivation 
informanterna upplevde grundade sig i viljan att förbättra sina studieresultat. Om andra 
studenter såg att man hade uppnått en prestation skulle informanterna uppleva en känsla av 
status och bekräftelse på att de har presterat väl. Gemenskapen skulle öka genom att det blir 
en social faktor där man kan kommunicera med andra studenter om vilka prestationer man har 
uppnått samt hur man effektivt kan uppnå prestationer. 
 
Att kunna uttrycka sig själv genom att låsa upp gränssnittsutseenden och avatarer ansåg två 
informanter hade bidragit till ett ökat engagemang gentemot lärplattformen och en ökad 
motivation i sina studier. Om informanterna hade kunnat låsa upp avatarer och personligen få 
utforma dem skulle lärplattformen upplevt som mer personlig. Motivationen som uppstår 
grundar sig i viljan att låsa upp mer utseenden och detaljer till sin avatar. Om det skulle kräva 
en viss handling, exempelvis att klara en hel årskurs, skulle det även kunna leda till en känsla 
av status, enligt en av informanterna. 
 
För att förbättra studenters studieupplevelse ytterligare bör prestationer ha en tydlig koppling 
till studenters studier men nödvändigtvis inte hur väl man presterar i sina studier. 

6.3.4 Utveckling 
Det framkom i intervjuerna förslag på hur vissa av informanterna tyckte att PING PONG 
skulle se ut. Någonting som alla informanterna hade gemensamt var att alla tyckte att det 
fanns rum för utveckling när det gäller förbättring av engagemang, gemenskap och motivation 
hos studenterna som använder sig av PING PONG i dagsläget. Samtliga informanter tyckte 
även att en viktig aspekt som fanns i prototypen var möjligheten till anonymitet och 
valfriheten till deltagande. Två av informanterna sa däremot att de ville ha mer möjligheter till 
att kontrollera gränssnittet. Detta genom att stänga av och sätta på specifika element för att det 
ska vara mer lättförståeligt och användarvänligt för studenterna. För att studenter ska få en bra 
studieupplevelse genom den spelifierade lärplattformen är det viktigt att det finns möjlighet 
till olika nivåer av anonymitet genom att studenter ska kunna välja den information som de 
vill visa eller dölja. En simpel av/på-funktion för alla spelelement är något som kan vara bra 
att införa vid framtida iteration. I detta fall kan studenterna själva anpassa sin spelifierade 
lärplattform som de själva vill. En annan tanke som framkom från en informant var att 
erbjuda yttre belöningar i form av exempelvis stipendium eller liknande till de som presterar 
bäst vilket i sin tur kan ligga som grund för studenters motivation. 
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En informant nämnde att feedback från studenterna är viktigt vid tillämpning av spelifiering. 
Detta för att studenterna ska ligga i fokus för att de ska bli tillfreds i systemet. För att lyckas 
med detta behöver deras tankar och åsikter tas i åtanke vid utformning av spelifiering. Det är 
därför viktigt att samla feedback från studenter och iterera utformningen utifrån denna 
feedback innan den spelifierade lärplattformen driftsätts. Detta gör att urvalet av spelelement 
blir effektivare genom att studenterna säger vad de tycker och tänker om specifika 
spelelement.  
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7 Metodreflektion 
Många av de metoder som används för att påvisa validitet och reliabilitet i en kvantitativ 
forskning är inte tillämpbara för att utvärdera icke-numerisk data. För att kunna utvärdera 
icke-numerisk data och uppnå en hög validitet samt reliabilitet förespråkar Recker (2013, s. 
94) att tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet kan användas som 
tillvägagångssätt. 

 Tillförlitlighet 7.1
Recker (2013, s. 94) skriver att tillförlitlighet handlar om huruvida andra forskare skulle 
kunna komma fram till liknande eller samma slutsatser om de hade använt sig av samma 
observationer eller data. Tillförlitlighet kan jämföras med reliabilitet, vilket används inom 
kvantitativ forskning. 
 
För att uppnå tillförlitlighet i studien har varje intervjutillfälle spelats in med hjälp av 
inspelningsmjukvara. Under varje intervjutillfälle har även anteckningar förts över våra 
personliga tankar för att komplementera den semi-transkribering och dataanalys som utfördes 
på insamlad empiri. 

 Trovärdighet 7.2
Om forskarna har kunnat tillhandahålla tillräckligt med underlag som bevis för de tolkningar 
som görs i dataanalysen kan studien enligt Recker (2013, s. 94) framstå som trovärdig. 
Trovärdighet kan uppnås genom triangulering, att upprätthålla en kedja av bevis och 
anteckningar kring de beslut som fattas under hela forskningsprocessen. 
 
Data som har samlats in i denna studie har semi-transkriberats och analyserats av studiens 
båda forskare till följd att inte missförstå den analyserade datan. Vid misstanke av felaktig 
uppfattning har kontakten med informanten återupptagits i syfte att säkerställa det givna 
svaret som informanten gav. 

 Bekräftelsebarhet 7.3
Bekräftelsebarhet är en princip som enligt Recker (2013, s. 94) förutsätter att en kvalitativ 
forsknings empiri kan bekräftas av individer utomstående från studien, detta görs vanligtvis 
av deltagarna. Bekräftelsen görs i vanliga fall genom att individen granskar slutsatser och 
sammanfattning från intervjuerna eller de slutsatser som framkommit från den kvalitativ 
datan. 
 
Vi har, för att uppnå bekräftelsebarhet, framfört studiens tillvägagångssätt med en tydlig 
struktur som gör det lättförståeligt för läsaren. Den data som samlats in har vi som forskare 
inte påverkat utan bara semi-transkriberat och analyserat. Som intervjuledare har vi båda varit 
objektiva för inte påverka informanternas svar, exempelvis har informanterna inte avbrutits 
under tal utan de har fått prata till punkt. 

 Överförbarhet 7.4
Recker (2013, s. 94) skriver att överförbarhet handlar om och hur studiens fynd kan 
generaliseras till andra förhållanden eller områden. En väl detaljerad beskrivning av 
forskningens sammanhang bör presenteras i syfte att utomstående ska kunna bedöma om 
forskningen egenskaper överensstämmer med andra forskningsområden. 
 
För att uppnå överförbarhet har studiens urval beskrivits tydligt och det framkommer vad det 
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är vi eftersöker. Studien kan överföras till forskning där spelifiering ska tillämpas på andra 
lärplattformar med andra studenter. Den metod som ligger till grund för detta arbete kan 
överföras till forskning där spelifiering ska tillämpas på andra områden utöver utbildning. 
Studiens överförbarhet riktar sig främst till forskning som är på svenska men det går att 
överföra studien till en internationell nivå. En icke-svensk talande individ hade däremot 
behövt en översättning av hela arbetet till det språket som individen förstår för att kunna dra 
nytta av studien. 
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8 Bidrag till informatiken och förslag på framtida 
forskning 

Denna studie har bidragit med en ökad förståelse kring vad fenomenet spelifiering innebär, 
hur det kan användas inom utbildningssektorn samt vilka effekter spelifiering kan bidra med 
bland studenter. Med denna studie som underlag kan framtida forskning kring spelifiering 
inom utbildningssektorn bidra till mer detaljerade slutsatser. Studien kan ligga som grund till 
vad utvecklare bör ha i åtanke vid en tillämpning av spelifiering på en lärplattform. Studiens 
struktur och metod kan återanvändas i framtida forskning kring tillämpningen av spelifiering 
inom andra områden utöver utbildningssektorn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Insamlad empiri 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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