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Sammanfattning 

 
Gamification är en strategi som använder spelmekanismer och spelkomponenter för att skapa 

motivation och engagemang hos användare av olika typer av system. Denna studie syftar till att 

undersöka om gamification kan användas för att motivera användare av system för 

tillverkningsindustrin.  

 

Studien har genomförts med en initial litteraturstudie och kvalitativa intervjuer med experter 

inom gamification samt utveckling av system för tillverkningsindustrin. Intervjufrågor har 

därefter ställts mot tidigare genomförd forskning, för att identifiera möjliga resultat. 

 

Resultatet av denna studie visar att spelmekanismer och spelkomponenter skulle kunna 

användas i ett system för tillverkningsindustrin, förutsatt att det finns ett tydligt affärsmål, 

mätbar och användbar data samt identifierade drivkrafter hos organisationens 

maskinoperatörer. Vidare har ett antal punkter identifierats som kan vara motiverande för en 

användare av system för tillverkningsindustrin 

 

• Möjlighet för operatörerna att följa utvecklingen i sitt expertområde 

• Kartläggning av operatörernas drivkrafter, vilken därefter används för att förbättra 

operatörernas arbetssituation, med exempelvis mer givande uppgifter 

• Belöningar som utdelas är matchade mot operatörernas preferenser, med syfte att vara 

mer effektiva som motivationsskapare 

 

Nyckelord: Gamification, Motivation, System, Tillverkningsindustrin, MES, Manufacturing 

Execution System 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Gamification har blivit en populär strategi inom IT-branschen de senaste åren. Gamification är 

en strategi där mekanismer och belöningar som oftast återfinns i spelvärlden, integreras i olika 

IT-system och icke-spelrelaterade sammanhang. Anledningen till att organisationer väljer att 

införa dessa mekanismer och tekniker är för att det ökar motivation och engagemang hos sina 

anställda eller hos kunder som använder organisationernas mjukvaror. Skälet för att integrera 

mekanismer från spelvärlden är att spelbranschen år efter år strävar efter att upptäcka nya 

tekniker och metoder för att få oss användare att motiveras och ha kul när vi spelar (Werbach 

& Hunter 2012).  

 

Spelmekanismer innefattar exempelvis uppdrag som genererar belöningar om spelaren 

uppfyller uppdragets krav, resultattavlor för att kunna jämföra sig med sina vänner eller andra 

spelare samt virtuella märken som kan användas för att skryta för andra om sina prestationer. 

Gamification använder dessa erkända motivationsfaktorer för att driva användare av olika 

system att bli mer motiverade, samtidigt som de förblir produktiva eller lär sig nya saker 

(Werbach & Hunter 2012).  

 

I tillverkningsindustrin finns många olika typer av system, bland annat manufacturing 

execution systems (McClellan 1997) vilket ansvarar för att styra och övervaka tillverkningen 

av produkter. Vissa av dessa system kan vara gamla, dåligt utformade och krångliga att 

använda,1 vilket kan skapa motivationsproblem för operatörerna av systemen. Zichermann och 

Linder (2013) menar att utan motivation från anställda eller kunder så spelar det ingen roll hur 

bra organisationens strategier och taktiker för att producera kvalitativa produkter är, de kommer 

ändå inte att fungera om inte alla jobbar mot samma mål. Problemet i många organisationer är 

att många arbetare drivs endas av yttre motivation (Werbach & Hunter 2012) för att sköta sina 

arbetsuppgifter, vilket kräver belöningar som oftast kommer i form av mer och mer pengar, 

som på sikt är en ohållbar lösning2 

 

Utmaningen ligger därmed i att designa system för tillverkningsindustrin som är moderna och 

med ökat fokus på att belöna användare av systemen genom att identifiera deras drivkrafter och 

aktivera dem3, istället för att enbart använda pengar eller saker som belöningsform. Då 

gamification framgångsrikt har används inom andra typer av system än de för 

tillverkningsindustrin, syftar denna uppsats att undersöka om gamification är ett potentiellt 

verktyg som kan utnyttjas för att lösa de motivationsproblem som kan existera i många av 

dagens system i tillverkningsindustrin.  

 

 

 

 

  

                                                 
1 Mats Persson Utvecklare Sogeti, Strukturerade intervju den 24:e april 2015 
2 Jan Bidner Projektledare Sogeti, Strukturerad intervju den 17:e april 2015 
3 Jan Bidner Projektledare Sogeti, Strukturerad intervju den 17:e april 2015 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om gamification kan användas i system för 

tillverkningsindustrin för att motivera användare. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
 

• Vilka spelmekanismer och spelkomponenter kan användas i system för 

tillverkningsindustrin? 

 

• Vad kan motivera och engagera användare av system för tillverkningsindustrin? 

 

1.4 Målgrupp 
 

Den huvudsakliga målgruppen för denna uppsats är organisationer som bedriver utveckling av  

industriella IT-system och som saknar grundläggande kunskap om gamification, men är 

intresserade att kunna nyttja de drivande och motiverande mekanismer som gamification 

erbjuder. Vidare kan uppsatsen anses lämplig för organisation som har tidigare kännedom om 

gamification, men som finner det svårt att identifiera lämpliga gamification-mekanismer för 

sina system. Förutom organisationer kan även forskare, lärare och studenter som bedriver 

forskning inom gamification, motivation och system för tillverkningsindustrin finna 

informationen nyttig. 

 

1.5 Metod 
 

1.5.1 Val av ämne    

  

Ämnet för denna uppsats togs fram i samverkan med Mats Persson och Bengt Löwenhamn hos 

Sogeti Sverige AB i Karlstad. Jag kontaktade dem vintern 2014 med en förfrågan om att få 

genomföra ett examensarbete hos dem, och några veckor senare presenterades jag med en 

uppgift att undersöka vad gamification var och hur gamification skulle kunna implementeras i 

system för tillverkningsindustrin. Då jag har viss tidigare erfarenhet och intresse av 

gamification, ansåg jag att uppgiften skulle passa mig väl, och accepterade därför deras 

erbjudande. 

 

1.5.2 Litteraturgenomgång 

 

Inför denna studie har den huvudsakliga kunskapen insamlats genom att läsa böcker samt 

artiklar inom ämnet gamification och motivation, vilket Goldkuhl (2011) beskriver som 

”inventering av kunskapsläget”. Böckerna valdes ut då de var skrivna av författare som jag dels 

blev rekommenderade av doktorand Raul Ferrer Conill, som forskar om gamification och dels 

läst böcker av tidigare. Jag sökte därefter på internet efter läsarrecensioner av samtliga böcker 

jag ämnade att använda för att verifiera att böckerna kan anses som pålitliga i deras 

ställningstaganden. Källor till läsares reaktioner fann jag på Amazon, GoodReads, 

GoogleBooks, samt i ett fall Bokus och i ett annat fall förlaget O'Reillys egna webbsidor. För 

varje bok visar Tabell 1 var läsarrecensionerna har hittats. 
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Tabell 1: Recensioner av använd litteratur i bokformat 

 

Författare och år Titel Läsarrecensioner 
Amabile, T. & Kramer, S. (2011). The progress principle: Using 

small wins to ignite joy, 

engagement, and creativity at 

work. 

Amazon: 4.5/5 – 45 recensioner 

GoodReads 3.5/5 – 396 recensioner 

Kapp, K.M. (2012). The gamification of learning and 

instruction: game-based methods 

and strategies for training and 

education. 

Amazon 4.2/5 – 21 recensioner 

Goodreads 3.8/5 – 12 recensioner 

McClellan, M. (1997)  Applying manufacturing 

execution systems. 

Amazon  3.5/5 – 2 recensioner 

Google books 5/5 – 1 recension 

Pink, D.H. (2011). Drive: The surprising truth about 

what motivates us. 

Amazon 4./5 - 757 recensioner 

Goodreads 3.9/5 – 2303 recensioner 

Bokus 4/5 – 4 recensioner 

Salen, K. & Zimmerman, E. 

(2004). 

Rules of play: Game design 

fundamentals. 

Amazon 3.6/5 – 47 recensioner 

Goodreads 4/5 – 30 recensioner 

Google books 4/5 – 8 recensioner 

Werbach, K. & Hunter, D.   

(2012). 

For the win: How game thinking 

can revolutionize your business. 

Amazon 4.5/5 – 81 recensioner 

Goodreads 3.8/5 – 46 recensioner 

Zichermann, G. & Cunningham, 

C. (2011). 

Gamification by  design: 

Implementing game mechanics in 

web and mobile apps. 

Amazon 3.5/5 – 25 recensioner 

Goodreads 3.5/5 – 22 recensioner 

O’Reilly 4.5/5 – 4 recensioner 

Zichermann, G. & Linder, J. 

(2013). 

The gamification revolution: How 

leaders leverage game mechanics 

to crush the competition. 

Amazon 4.2/5 – 34 recensioner 

Goodreads 3.8/5 – 10 recensioner 

 

 

Med tabell 1 som utgångspunkt gjordes en bedömning att alla böcker har fått bra eller mycket 

bra recensioner överlag, och därför bör vara lämpliga att använda för studien. När det kommer 

till resultatet för Applying manufacturing execution systems av McClellan, gjordes 

bedömningen att boken var så pass gammal att den troligen sällan läses numer, vilket kan svara 

för det låga recensionstalet. Ålder till trots stämmer innehållet väl överens med exempelvis 

Larsson och Fribergs4 föreläsning om vad ett MES-system är, vilket gjord att boken behölls. 

Artiklar söktes fram genom att använda DiVA Portal och Google Scholar, men ett antal artiklar 

erhölls också av Raul Ferrer Conill samt av min uppsatshandledare. Sökord som användes när 

artiklar söktes fram var främst ”Gamification” samt ”Motivation”.  

 

1.5.3 Val av respondenter 

 

I denna rapport samlades empiriskt material in genom kvalitativa intervjuer med personer som 

besatt gedigen kunskap om gamification samt system för tillverkningsindustrin. 

 

Anders Tufvesson jobbar sedan 4 år tillbaka som digital strateg på Ninetech i Karlstad.  Han 

började sin karriär i IT-branschen på 1980-talet som utvecklare, men jobbar nu främst med 

affärsutvecklande verksamhet så som strategi och marknadsföring. Anders föreläser om 

gamification och har deltagit i utvecklingen av flera gamifierade produkter; bland annat 

MySkiStar och Social Connect. Anders valdes ut som respondent då han har genomfört flera 

                                                 
4 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 Maj 2015 
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gamifierade projekt, och har en flerårig kunskap inom ämnet. Anders kommer i resten av 

uppsatsen att refereras som ”Strategen” och hans intervjusvar finns att hitta i bilaga 3. 

 

Jan Bidner jobbar sedan 2 år tillbaka som projektledare på Sogeti i Umeå. Jan började sitt 

yrkesverksamma liv som skådespelare och pedagog, men ändrade sedan fokus till IT-

branschen. Jan har tillsammans med en kollega skapat en podcast vid namn 

”Gamificationfredag”, i vilken de diskuterar ämnet gamification. Jan valdes ut som respondent 

efter det att jag lyssnat igenom ett antal avsnitt av Jans podcast och insett att han är väldigt 

kunnig och ”brinner” för ämnet. Jan kommer i resten av uppsatsen att refereras till som 

”Projektledaren” och hans intervjusvar finns att hitta i bilaga 4. 

 

Thomas Heder började jobba som utvecklare 1998, och sedan 5 år tillbaka jobbar han som 

systemutvecklare med inriktning på .Net och Microsoft-tekniker hos Sogeti i Karlstad.  

Thomas valdes ut som respondent då han har en gedigen bakgrund som utvecklare av system 

riktat mot tillverkningsindustrin, samt att han rekommenderades av ett stort antal kollegor på 

Sogetis Karlstadkontor. Thomas kommer i resten av uppsatsen refereras som 

”Seniorutvecklaren” och hans intervjusvar finns att hitta i bilaga 5. 

 

Mats Persson jobbar som utvecklare på Sogeti i Karlstad. Han utvecklar webbtjänster, 

industriell IT, applikationer för mobila plattformar baserat på Microsoft-tekniker. Mats valdes 

ut som respondent då han varit med och utvecklat ett flertal system för tillverkningsindustrin. 

Dessutom var det intressant att få höra Mats åsikter då han är yngre än övriga respondenter, 

vilket gav en inblick över hur ”den yngre generationen” ser på system för tillverkningsindustrin. 

Mats kommer i resten av uppsatsen att refereras som ”Utvecklaren” och hans intervjusvar finns 

att hitta i bilaga 6. 

 

1.5.4 Kvalitativa intervjuer 

 

Patel & Davidson (2003, s. 78) beskriver kvalitativa intervjuer som ett sätt för en intervjuare 

att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”. Denna typ av intervju skapas genom ett 

samarbete mellan intervjuaren och respondenten, där standardiseringsgraden på frågorna är låg. 

Med detta menas att frågorna inte tvingar respondenten till förvalda svarsalternativ, utan ger 

möjlighet till att själv formulera svar (Patel & Davidson 2003). 

 

Inför intervjuerna upprättades två olika intervjuguider, en för de som skulle intervjuas angående 

gamification (Bilaga 1) och en för de som skulle intervjuas om utveckling av system för 

tillverkningsindustrin (Bilaga 2). Patel & Davidson (2003) menar att intervjufrågorna inför en 

intervju kan bygga på teman. I mitt fall byggdes frågorna runt min frågeställning samt 

funderingar som uppstått under litteraturgenomgången. Jag behövde genomföra några 

ändringar på vardera intervjuguide efter deras första användande, då jag märkte att vissa frågor 

kändes ovidkommande, eller att respondenten hade svårt att förstå vad jag frågade efter. Patel 

& Davidson förklarar att det är bra att utföra löpande analyser av de svar som samlas in, för att 

kunna identifiera om alla frågor varit bra, eller om någon mer fråga behövs för att få det material 

man önskar. Intervjuguiderna som jag använde hade i sin första version ett antal frågor 

angående respondenternas spelvanor, vilket jag senare insåg var ointressanta för mitt syfte och 

frågeställning, och de raderades således från intervjuguiden. Initialt fanns också ett problem 

bland mina frågor där respondenterna skulle beskriva fördelar och nackdelar om ett område. 

Frågorna var skrivna som en sammanhängande och stor fråga vilket medförde att 

respondenterna som intervjuades med första versionen av intervjuguiden ibland glömde att 
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svara på båda delarna av frågan. Därför delades frågorna upp till separata fördel- och 

nackdelsfrågor inför nästa intervjutillfälle, och jag tycker att det kändes som att respondenterna 

förstod frågorna bättre, vilket bidrog till att svarens kvalité vid denna typ av fråga förbättrades. 

I intervjuguiden för utvecklarna av system för tillverkningsindustrin ställde jag i första intervjun 

en fråga om vad som är viktigt för att få ett system att användas, samt en fråga om vad som är 

viktigt för att system ska kännas användbara. Jag tyckte att det fanns en distinktion mellan dessa 

frågor, men första respondenten till dessa frågor tolkade dem som exakt likadana. Jag 

diskuterade detta med respondenten och gjorde bedömningen att frågorna var svårtolkade. 

Därför raderad jag frågan som behandlade vikten av att system ska kunna kännas användbara 

men behöll frågan om vad som är viktigt för att ett system ska användas. 

 

Intervjuerna genomfördes semi-strukturerat, där jag ställde frågor som respondenten sedan efter 

bästa förmåga besvarade. Tre av fyra intervjuer skedde ”på plats”, där jag besökte 

respondenternas arbetsplatser och satt med dem i konferensrum, ostört från övrig verksamhet. 

En intervju fick bedrivas genom att samtala över internet med hjälp av chatprogrammet Skype, 

med anledning av att respondenten bodde i norra Sverige och ej hade möjlighet till att mötas i 

Karlstad. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till att jag spelade in intervjuerna, vilket 

gjordes med min laptop och mobil. 

 

1.5.5 Databearbetning 

 

När det blev dags att bearbeta informationen från intervjuerna, kom inspelningarna att bli 

ovärderliga, då jag fick hela intervjun återberättad närhelst jag hade ett behov. Jag kunde därför 

bearbeta ett område, för att sedan gå tillbaka och lyssna på originalintervjun och verifiera att 

jag tolkat respondenten rätt, vilket Friedrich-Lantz (2008) anser är ett bra tillvägagångssätt. 

Patel & Davidson (2003) rekommenderar att ljudinspelningar skrivs ut i textform innan de ska 

bearbetas, vilket också gjordes. Därefter organiserades respondenternas svar under rubriker 

som överensstämde med litteraturgenomgångskapitlet, för att göra det lätt för läsaren att koppla 

vilken empirisk data som var kopplat till en viss litteratur. På så vis kan läsaren om den så 

önskar, själv genomföra en analys av insamlat material. Friedrich-Lantz menar att en 

datareduktion bör genomföras på det insamlade materialet, då viss information inte ligger till 

grund för en analys. Materialet bearbetades ett flertal gånger, med fokus på att identifiera 

kärnfull information och radera meningslös text.  

 

Materialet i varje avsnitt i det empiriska kapitlet skrevs enligt samma respondentordning, vilket 

möjliggör för läsaren att snabbt leta sig till en specifik respondent i varje avsnitt. Denna 

indelning visade sig vara fördelaktigt för mig när sedan det insamlade materialet skulle 

analyseras, då det var tydligt vem som sagt vad, och om vilket område. 

 

1.5.6 Etiska överväganden 

 

Under skapandet av denna uppsats har jag följt Vetenskapsrådets etiska principer och krav för 

att säkerställa att den information som samlas in behandlas på ett korrekt sätt och med största 

respekt för respondenterna. Kraven jag följde var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vetenskapsrådet har valt att definiera informationskravet på följande vis: ”forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte”(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Vad som menas med denna definition är att respondenter 

som deltar i en undersökning måste delges vad deras uppgifter är, samt de villkor som föreligger 
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för deras deltagande i undersökningen. Samtliga respondenter blev innan intervjuerna muntligt 

meddelade om syftet med denna uppsats. 

 

Samtyckeskravet är av Vetenskapsrådet definierat följande: ”Deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Definitionen kan 

förklaras som att forskare måste, om undersökningen bedrivs på ett aktivt sätt, erhålla 

respondenternas godkännande att medverka. Om respondenten vill återta sitt godkännande att 

deltaga ska vederbörande ges möjlighet att göra så utan påföljder, och allt material kopplat till 

respondenten ska i all möjlig mån raderas (Vetenskapsrådet 2002). Före mina intervjuer 

meddelade jag samtliga respondenter muntligt att de hade rätt att få läsa en kopia av uppsatsen 

innan den gick upp för opponering. Om någon skulle anse sig vara feltolkad eller dylikt fick de 

rätten att dra tillbaka sitt deltagande. Samtliga material kopplat till den specifika respondenten 

skulle då raderas ur uppsatsen.  

 

Vetenskapsrådet definierar konfidentialitetskravet på följande vis: ”Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Syftet med detta krav är att göra det omöjligt för utomstående 

att identifiera de respondenter som används i undersökningen. Det betyder att information och 

dylikt måste skrivas om för att försvåra identifiering. Samtliga respondenter informerades 

muntligt att de hade rätt till att vara anonyma före intervjun började. Ingen av respondenterna 

önskade att vara anonym, men jag valde förutom i metodkapitlet att namnge respondenterna 

efter deras roller. 

 

Slutligen finns nyttjandekravet vilket definieras enligt följande: ”Uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Med detta menas att den information som insamlas under en studie ej får säljas, utlånas eller 

lämnas till tredje part i syfte att användas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk. Inget 

insamlat råmaterial som jag erhållit har delats ut till tredje part före, under eller efter studien. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Gamification 
 

Gamification som koncept är inget nytt fenomen inom databranschen. Werbach och Hunter 

(2012) berättar att professor Richard Bartle, en pionjär inom MMO-genren, redan på 1980-talet 

beskrev gamifierade system som ”något som inte är ett spel, men som sedan görs till ett spel” 

(Werbach & Hunter 2012, s. 25). Gamification har sedan dess stadigt ökat i popularitet, och 

organisationer så som IT-forskningsinstitutet Gartner spådde att vid 2015 skulle 50 % av alla 

organisationer som sysslar med innovativa processer ha gamifierat dessa processer (Gartner 

2011). År 2010 adopterades själva termen ”gamification” som det erkända namnet för strategin 

att införa spelmekanismer och spelkomponenter med syfte att motivera användare (Werbach & 

Hunter). Men trots att användandet och kännedomen om gamification har ökat, finns det 

fortfarande en stor oenighet över hur strategin ska definieras. Werbach och Hunter (2012, s. 26) 

använder följande definition för att beskriva gamification: 

 

”Gamification är användandet av spelelement och speldesign-tekniker i 

icke-spelskontexter”. (Översatt av författaren) 

  

Zichermann och Linder (2013, s. 6) väljer att definiera gamification följande: 

 

”Gamification är användandet av speltänkande och spelmekanismer för att 

engagera personer och lösa problem”. (Översatt av författaren) 

 

Den amerikanska IT-forskningsfirman Gartner skrev en artikel om gamification i april 2011 

där en av deras analytiker, Brian Burke, definierar gamification på följande sätt (Gartner 2011): 

 

”Gamification beskriver den breda trend att använda spelmekanismer i 

icke-spelmiljöer så som innovation, marknadsföring, träning, medarbetares 

prestationsförmåga, hälsa och social förändring”. (Översatt av författaren) 

 

Oavsett vilken definition man väljer att använda för gamification, finns det några 

återkommande faktorer som återfinns i de flesta definitioner; användandet av spelmekanismer 

och spelkomponenter i syfte att motivera användare (Werbach & Hunter 2012 ; Zichermann & 

Linder 2013 ; Kapp 2012). Gamification handlar alltså i grund och botten om att hitta 

motiverande och engagerande faktorer, så som utmaningar och belöningar etc., ur spelvärlden 

och sedan nyttja dessa faktorer för att driva och motivera användare. Detta kan exempelvis vara 

att motivera anställda till att använda ett visst system och/eller att göra uppgifter som ibland ses 

som mindre motiverande och tråkiga. (Werbach & Hunter 2012). 

 

Vad är det då som gör att vi människor engageras av gamification? En av de främsta 

anledningarna är att spel och de spelkomponenter som gamification bygger på har en väldigt 

bra förmåga att få våra hjärnor att frige signalsubstansen dopamin (Werbach & Hunter 2012 ; 

Zichermann & Cunningham 2011). Zichermann och Linder (2013) skriver att dopamin kan 

länkas till flertalet positiva beteenden hos människor, bland annat avslappning. Werbach och 

Hunter nämner också att dopamin är ett av de ämnen som får oss att känna njutning. Zichermann 
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och Linder förklarar att vi som människor är programmerade att må bra när dopamin frigörs, 

och att därefter sträva för att få mer av det. Denna cykel kallar de för ”dopamine release loop” 

(Zichermann & Linder 2013, s. 132). Genom att utmana oss själva och sedan slutföra uppgifter 

frigörs en mängd dopamin, vilket får oss att må bra. Välmående motiverar oss att fortsätta att 

utmana oss själva för att kunna uppnå samma känsla igen. Werbach och Hunter väljer dock att 

ge en varningens ord åt de som anser att gamification enbart handlar om att fokusera på att ge 

sina användare belöning i form av dopamin. Likt droger som missbrukas kan för mycket 

dopamin få motsatt effekt. De rekommenderar att använda dopamin som en belöning, men bara 

om man kombinerar det med faktorer utanför hjärnans mest primära belöningssystem. 

 

2.1.1 Gamification i olika applikationer 

 

Ett bra exempel på hur gamification har använts för att engagera människor till förändring är 

Rolighetsteorins omvandling av en helt vanligt trappa i en tunnelbanestation på Odenplan i 

Stockholm. De ville undersöka om det gick att motivera folk att använda trappan istället för 

rulltrappan bredvid. Varje trappsteg utrustades med elektronik och tryckkänsliga plattor som 

spelade en ton när någon ställde sig på trappsteget. Resultatet blev väldigt positivt. 66 % fler 

människor än normalt valde att gå i trappan före att ta rulltrappan upp (Rolighetsteorin 2009). 

 

Epic Win är ett annat exempel på hur gamification kan användas för att konvertera tråkiga och 

monotona vardagssysslor till något roligt. Grundidén är en applikation med simpel kom-ihåg-

lista, där användaren själv kan lägga till sysslor som behöver göras, t.ex. träna på gymmet, fylla 

och köra diskmaskinen eller göra läxan. För att göra dessa sysslor roligare att genomföra får 

användaren skapa en karaktär som kan gå upp i nivå och få belöningar genom att användaren 

slutför uppdrag som genererar erfarenhetspoäng. Uppdragen är de sysslor användaren vill eller 

måste göra, och det är användaren själv som väljer att namnge uppdraget, ge det en beskrivning, 

antal erfarenhetspoäng vid slutförande samt vilken typ av bragd uppdraget är; styrka, 

intelligens, uthållighet, social eller stämning. Allt detta sammansatt ger en applikation som gör 

tråkiga sysslor mer motiverande genom att låta spelaren låtsas att denne är en äventyrare i ett 

rollspel, som slutför uppdrag för att öka i nivå och bli starkare (Rexbox 2015). 

 

2.1.2 Spelmekanismer och spelkomponenter 

 

Gamification använder sig av mekanismer och komponenter från spelvärlden. Men vad är ett 

spel och vilka mekanismer och komponenter handlar det om? Salen och Zimmerman (2004) 

väljer att jämföra definitioner av spel och de kommer med hjälp av dessa fram till en egen 

definition som förklarar att ett spel är ett system som engagerar spelare i en artificiell konflikt, 

definierat av regler, som resulterar i kvantifierbara resultat. Systemet syftar till en serie av 

sammankopplade element i vilket aktioner genererar poäng, och aktioner regleras av regler osv. 

Med spelare menas de individer som interagerar med systemet. Kapp (2012) väljer dessutom 

att kalla spelare ”lärjungar”. Anledning till detta är att huvudsyftet med många spel är att lära 

ut något. Artificiella konflikter kan beskrivas som en abstraktion av verkligheten som 

modellerats till att efterlikna verkligheten, dock utan att vara en ren kopia. Exempel på en 

artificiell konflikt är NHL-serien av spel från Electronic Arts (EA Sports 2014). Dessa spel 

efterliknar element i hockey, utan att i sin tur vara riktig hockey. Regler är de ramar som spelare 

måste hålla sig inom när de befinner sig i spelvärlden. Reglerna avgör vilka aktioner som 

spelaren får utföra, samt när spelet är vunnet eller förlorat. Kvantifierbara resultat syftar på 

tydliga slutmål. Till skillnad från ostrukturerad lek visar ett bra designat spel tydligt när spelaren 

har nått spelets mål (Kapp 2012). 
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Spelmekanismer är de processer som gör att människor drivs till att spela. Inom spelbranschen 

finns en uppsjö av olika mekanismer som är designade för att nå spelares inre och yttre 

motivation till att göra någon uppgift. Werbach och Hunter (2012) har sammanställt en lista 

med tio viktiga mekanismer som används i spel: 

 

• Utmaningar - Pussel och utmanande uppgifter 

• Chans - Slumpmässig vinstchans 

• Tävling - En spelare eller grupp vinner och resterande förlorar 

• Samarbete - Spelare arbetar tillsammans för att nå ett mål 

• Återkoppling - Spelare får information om sin progression 

• Samlande - Införskaffande av unika och/eller användbara föremål 

• Belöningar - Spelaren får något som är till nytta för denne p.g.a. en prestation 

• Transaktioner - Handel mellan spelare 

• Turordning - Växlat deltagande i spelet 

• Vinstläge - Uppdrag som gör en spelare eller grupp till vinnare. 

 

För dessa olika mekanismer finns ett flertal komponenter som kan knytas till en eller flera 

mekanismer för att ge en mer detaljerad beskrivning av mekanismernas högre nivåer som 

interagerar med spelarna. Werbach och Hunter (2012) anser att följande komponenter är några 

av de vanligaste som finns i spel: 

 

• Prestationer - Definierade uppdrag. 

• Avatars - Visuell representation av en spelares karaktär. 

• Märken - Visuell representation av en spelares prestationer. 

• Bosstrider - Väldigt svåra utmaningar i slutet av en nivå. 

• Kollektioner - Uppsättningar av föremål eller märken. 

• Strider - Oftast korta och definierade. 

• Upplåsning av spelinnehåll - Unikt material enbart tillgängligt för spelare som klarat 

speciella prestationer eller betalat verklig valuta.  

• Gåvor - Delande av föremål mellan spelare. 

• Resultattavlor - Visuell representation av spelares framgångar och prestationer. 

• Nivåer - Ett definierat steg i en spelares utveckling. 

• Poäng - Numerisk representation av en spelares utveckling. 

• Sociala grafer - Representation av spelares sociala nätverk inuti spelet. 

• Lag - Definierade grupper av spelare som jobbar mot samma mål 

• Virtuella föremål - Tillgångar i spel med upplevt eller riktigt pengavärde. 

 

Här följer en mer utförlig förklaring över de komponenter som anses vara grundläggande för 

gamification och således används i många gamifierade system. 

 

Poäng är en numerisk representation över en spelares utveckling. I många spel används 

experience (XP) för att visa en spelare progression till nästa nivå. Poäng kan också innefatta att 

visa en spelares skicklighet (Skill) eller förmåga att hjälpa andra (Karma). Huvudsaken när man 

använder poängsystem är att rätt poängsystem används till rätt funktion (Zichermann & Linder 

2013). Det finns ingen anledning att dela ut karmapoäng om det som ska mätas är användarens 

generella progression, för vilket XP är mer lämpat.  

 

Märken är visuella representationer över en spelares prestationer. Märkena erhålls när ett visst 

mål är uppfyllt, och spelare kan då visa sina märken för andra spelare för att demonstrera sina 
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prestationer. Märken är en populär belöning inom gamification och har även används tidigare 

med framgång inom militären och scoutföreningar (Zichermann & Linder 2013).  

 

Resultattavlor är rankade listor med syfte att visa spelare eller lag i fallande ordning, från högst 

poäng till lägst poäng. Dessa listor återfinns överallt i vårt samhälle, dock vanligtvis inom sport, 

för att visa positionen på olika person eller lag i exempelvis en tävling eller liga. Detta medför 

att resultattavlor är ett enkelt koncept för folk att förstå, även i andra kontexter. Nackdelen med 

att använda resultattavlor är att nya spelare ofta kan bli avskräckta att använda ett spel eller 

system, då de anser att det är helt omöjligt att komma ikapp de som ligger i toppen (Zichermann 

& Linder 2013). Zichermann (2010) föreslår istället att en ny användare grupperas som en 

central punkt, med enbart 1-2 vänner över och under sin position i listan. Resten av alla 

deltagare i resultattavlan behöver inte visas. Detta medför att användaren istället för att tävla 

mot okända personer, med stundtals ouppnåeliga poäng, istället kan fokusera på att försöka slå 

sina vänner. 

 

Nivåer är strukturerade hierarkier med syfte att visa progression. Vanligtvis representeras 

nivåerna av siffror i ökande ordning, men kan också visas i form av andra värden. Nivåer 

används för att ge feedback till spelaren om vederbörandes framgång (Zichermann & Linder 

2013).  

 

2.1.3 Spelartyper 

 

För att kunna definiera olika personlighetstyper, eller spelartyper som termen lyder inom 

gamification, kan Bartles ”Test of Gamer Psychology” användas. Bartle (1996) skriver om fyra 

spelartyper som han gett namnen Achievers, Explorers, Socializers och Killers. Dessa 

spelartyper återfinns i många olika spelgenres, men främst inom MMO (Massive Multiplayer 

Online Game) - kategorin. Syftet med dessa olika spelartyper är att ge designers möjligheten 

att undersöka om och hur bra deras produkter kan tilltala olika typer av personer. Fördelningen 

mellan spelartyperna är olika, beroende på hur man väljer att räkna. Zichermann och 

Cunningham (2011) menar att om människor enbart kan knytas till en spelartyp var skulle 

fördelningen se ut ungefär såhär: 75 % Socializers, 10 % Achievers, 10 % Explorers och 5 % 

killers.  

 

• Achievers - Denna spelartyp strävar efter att slutföra prestationer i spelvärlden. De vill vara 

först med att döda en speciell boss, eller tillverka ett visst vapen. När de avklarat dessa 

prestationer vill de kunna visa upp sina prestationer, oftast via resultattavlor eller dylikt. 

Achievers tenderar till ett enbart motiveras av aktiviteter som kan föra dem närmare sina mål 

(Kapp 2012). 

 

•  Explorers - Personer som älskar att springa runt i spelvärlden i syfte att uppleva allt den har 

att erbjuda. De letar ständigt efter gömda föremål eller platser som andra spelare inte känner 

till. Explorers utforskar alla aspekter i ett spel i hopp om att lära sig något nytt, vare sig det 

är att samla poäng eller döda fiender för att låsa upp nytt spelinnehåll (Kapp 2012). 

 

• Socializers - Spelartyp som är intresserade av relationer med andra spelare, och/eller att 

organisera spelare. För en socializer är spelet först och främst ett verktyg som de kan använda 

för att prata med andra. De skapar grupper, hjälper nya spelare och skickar vän-förfrågningar 

för att utöka sitt kontaktnätverk (Kapp 2012). 
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• Killers - Denna spelartyp motiveras, precis som namnet föreslår, av att bekämpa sina 

motståndare på alla möjliga sätt. Målet är inte att samla mest poäng eller vinna spelet, utan 

att nedgöra så många som möjligt. Dock kan denna spelartyp tolkas på mer sätt än bara som 

en blodtörstig galning. En killer kan vara en person som försöker hjälpa andra, men är så satt 

i sina vägar och idéer att spelaren blir omöjlig att ha att göra med. Möjligheten att påverka 

andra spelare blir helt enkelt viktigare än att påverka spelet (Kapp 2012). 

 

2.1.4 Belöningar 

 

Inom gamification är belöningar för speltyperna viktiga och Zichermann och Cunningham 

(2011) ger exempel på ett belöningssystem som de kallar SAPS. Denna akronym står för 

”status, access, power and stuff” (Zichermann & Cunningham 2011, s. 10). Samtliga delar i 

SAPS är belöningar, vilka rangordnas från mest till minst åtråvärda samt billigast till dyrast att 

erhålla. ”Status” syftar till en persons relativa position i exempelvis en social grupp. En person 

med status kan tilldelas vissa fördelar i form av belöningar som vederbörande sedan kan 

använda för att skaffa sig fördelar över andra. I spelet World of Tanks (Wargaming 2010) 

belönas duktiga stridsvagnsförare med Marks of Excellence, vilket är ringar eller märken som 

är synliga på vagnens eldrör. Dessa märken som är synliga för alla i spelet, kan bara erhållas 

om spelaren presterar resultat bättre än topp 35 % (Rank 1) av spelare på respektive vagn, vilket 

gör märkena till en statussymbol. ”Access” handlar om att ge utvalda personer förtur till 

exempelvis upplevelser eller varor. Zichermann och Cunningham använder modesidan 

Gilt.com (Gilt Groupe 2007) som exempel. När Gilt ska genomföra en rea på sina varor erbjuds 

deras topp 1 % av alla lojala kunder att börja handla 15 minuter innan den ordinarie rean börjar. 

Detta gör att de tack vare sin lojalitet har större chans att få tag på något innan produkterna tar 

slut. Belöningsformen ”Power” handlar om att en viss form av makt över andra ges ut till 

personer som utmärkt sin lojalitet och stöd. Ett exempel på detta finns på streamingplattformen 

Twitch.tv, där ”streamers” kan göra följare av sin kanal till moderatorer. Dessa moderatorer har 

bland annat rättigheter att radera olämpliga inlägg i chatten samt bannlysa användare som inte 

följer kanalens regler (Twitch.tv 2015). Den sista belöningsformen, vilket också är den mest 

lättillgängliga är ”Stuff”. Människor älskar att få saker gratis, men om ”saker” är det enda som 

motiverar att bry sig om exempelvis en produkt eller en organisation, så kommer motivationen 

sluta att existera så fort individen får det den vill ha (Zichermann & Cunningham 2011). 

 

2.2 Motivation 
 

Motivation som ord härstammar från det latinska ordet motivus, vilket löst kan översättas till 

”en orsak för rörelse” (Werbach & Hunter 2012, s. 53 ). Att motivera betyder just att få en 

person att resa sig upp (eller sätta sig om arbetet är sittande) och göra något. Werbach och 

Hunter (2012) förklarar att människor är objekt, som alla har en viss rörelseenergi vid en given 

tidpunkt. För att få något att hända måste rörelseenergin överkomma den friktion som håller 

människan på plats. 

 

Amabile och Kramer (2011) definierar motivation som en individs förståelse över vad som 

behöver göras i en viss situation samt personens drivkraft att faktiskt göra det nödvändiga. 

Amabile och Kramer väljer också att mer detaljerat beskriva motivationen som en kombination 

av tre saker. En persons val att göra en uppgift, ett val om att anstränga sig för att göra uppgiften 

samt ett val att fortsätta anstränga sig till dess att uppgiften är klar.  

 

Pink (2011) menar att vi människor är programmerade med ett operativsystem som hanterar 

vår motivation. Den ursprungliga typen av detta ”operativsystem”, som existerade i våra 
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förfäder för tusentals år sedan väljer han att kalla Motivation 1.0. Pink skriver att motivationen 

som dessa tidiga människor upplevde främst baserades på att överleva dagen. Uppgifter som 

att leta och samla mat eller ta skydd från farliga djur var det som drev dessa individer. 

Allteftersom människor utvecklades och skapade mer och mer avancerade samhällen blev det 

tydligt att det gamla system som motiverat och drivit våra förfäder behövde en uppgradering. 

Motivation 1.0 var huvudsakligen baserat på biologiska drifter, men när samarbete mellan 

individer blev alltmer viktigt blev det tydligt att de olika biologiska drifterna ibland måste hållas 

tillbaka på något sätt för att inte medföra att individer stal mat eller partners (Pink 2011).  

 

En ny typ av ”operativsystem” växte fram, Motivation 2.0, som enligt Pink (2011, s. 18) såg 

människan som ”mer än summan av dess instinkter”. Pink (2011) menar att den gamla typen 

av system inte helt och fullt förklarade för hur vi människor fungerar. Han anser att vi hade 

utvecklat en ny typ av drift; viljan att söka belöningar och undgå bestraffningar. Pink menar att 

Motivation 2.0 blev en kritisk faktor i utveckling av vår civilisation och våra ekonomiska 

framsteg. Pink nämner Frederick Winslow Taylor som i början av 1900-talet kom fram till att 

han inte gillade det sätt många organisationer arbetade på. Därför utvecklade han en teori, 

”Taylorism”, som gick ut på att se arbetare som en del av en maskin. Så länge arbetarna gjorde 

rätt saker vid rätt tidpunkt, snurrade maskinen på utan problem. Taylors system hanterade 

lydnad och lojalitet med belöningar, och icke-önskvärt beteende med straff. Pink menar att vi 

än idag finner liknande typer av yttre motivation överallt, det har blivit en del av vårt liv. Pink 

förklarar vidare att när 1900-talet senare fortsatte blev det uppenbart att Motivation 2.0 började 

möta starkt motstånd, vilket fick forskare som Douglas McGregor att på 1960-talet hävda att vi 

människor har fler drivande faktorer än vad som tidigare var trott. Pink skriver att McGregor 

motsatte sig det antagande att människor enbart kan jobba om de blev belönade eller straffade. 

McGregor ansåg att människor hade ytterligare drifter som Motivation 2.0 inte tog hänsyn till, 

och att organisationer skulle kunna tjäna massor på att respektera dessa olika drifter. Pink 

förklarar att McGregors förbättringar åtgärdade vissa problem med det nuvarande systemet, 

men att avsaknaden av en total förändring enbart kan beskrivas som en uppgradering till 

Motivation 2.1. Problemet, enligt Pink, är att mänskligheten inte behöver en uppgradering; den 

behöver en ny helt ny version, 3.0 för att kunna tackla framtiden. 

 

2.2.1 Motivation i arbetslivet 

 

Inom arbetslivet är yttre och inre motivation den avsevärt vanligaste formen (Amabile & 

Kramer 2011 ; Werbach & Hunter 2012). Yttre motivation handlar om att det är externa faktorer 

så som lön, befordran eller en examen, som motiverar oss att utföra en uppgift. Det som 

motiverar oss finns alltså inte i själva uppgiften (Amabile & Kramer 2011). Werbach och 

Hunter anser att alla som någonsin befunnit sig i arbetslivet har upplevt någon form av yttre 

motivation. Werbach och Hunter menar också att yttre motivation spelar en central roll i alla 

organisationer; utan den skulle många anställda inte komma till jobbet eller sköta sina uppgifter. 

Det blir ett fall av den erkända moroten eller pinnen. Amabile och Kramer hävdar det finns en 

baksida till yttre motivation. Om den yttre motivationen är för påtaglig och stark kommer den 

inre motivationen att påverkas negativt, eller helt försvinna. 

 

Inre motivation definieras av Amabile och Kramer (2011) som ”glädjen i själva arbetet”. Med 

detta menas att det är uppgiften som är motiverande, engagerande och intressant; inte någon 

yttre faktor. Inre motivation kan användas för att driva människor till att genomföra enastående 

resultat; oftast helt utan någon form av belöning. Amabile och Kramer anger open-source 

utveckling som ett väldigt bra exempel på detta. Stora open-source projekt drivs världen över 

av motiverade programmerare som samarbetar för att skapa eller förbättra mjukvara; ofta utan 
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ersättning. Amabile och Kramer anser dock att även inre motivation är belagt med vissa 

problem. De menar att de flesta personer drivs av stark inre motivation tidigt i deras karriärer. 

Motivationen kommer existera tills dessa att något inträffar som ändrar personens inställning. 

För att återigen finna motivationen måste något förändras och här återfinns ett av de stora 

problemen. Många chefer lägger alldeles för lite tid på att utveckla nya sätt att motivera deras 

anställda. De anser att så länge de anställda är motiverade och jobbar så finns det ingen 

anledning att lägga tid på motivationsutveckling. Därför saknas resurser för förändring när 

behovet uppstår. 

 

Förutom de ovanstående källorna nämner även Amabile och Kramer (2011) altruistisk 

motivation. Altruistisk motivation handlar om att hitta motivation i att samarbeta med och 

hjälpa andra människor. Amabile och Kramer förklarar att denna typ av motivation kan vara 

generell (”Mitt arbete kan hjälpa många företag inom tillverkningsindustrin”) samt specifik 

(”Mitt arbete kommer hjälpa mig och min grupp”). Vidare skriver de att det är vanligt för 

personer att motiveras genom att utföra ett bra jobb åt personer eller grupper de gillar och 

respekterar. 

 

Zichermann och Linder (2013) menar att motivation och de åtgärder som görs för att motivera 

människor är en komplex uppgift att tackla. Därför är det ytterst viktigt att skaffa sig en djup 

och detaljerad förståelse över hur människor faktiskt motiveras. Zichermann och Linder 

förklarar att detta stundtals kan vara problematiskt, då forskare släpper nya artiklar om beteende 

och motivation varje månad, och det medför att det är svårt att veta om det som står i en artikel 

fortfarande är relevant information. Zichermann och Linder föreslår därför att organisationer 

bör skaffa sig information från experter och konsulter som hänger med i utvecklingen och 

ständigt förnyar sin kunskap. Om organisationen anser att den helhjärtat vill satsa på att 

motivera och engagera inte bara sina anställda, utan även deras kunder, bör en chief 

engangement officer (CNO) tillsättas. En CNO är en person som har kunskap om speldesign 

och vars syfte är att bygga upp en strategi för hur organisationen och dess kunder ska motiveras. 

Detta kräver att en person som jobbar som CNO är uppmärksam på nya trender och har 

kapaciteten att inte bara motivera, utan att också finna resurser för att driva 

motivationsprocessen framåt (Zichermann & Linder 2013). 

 

2.3 System för tillverkningsindustrin 
 

Tillverkningsindustrin använder sig av en uppsjö av olika system, men en typ av system som 

återfinns hos många organisationer är ett så kallat Manufacturing Execution System eller MES-

system. McClellan (1997, s. 2) har valt att definiera denna typ av system på följande sätt: 

 

”Ett manufacturing execution system (MES) är ett on-line, integrerat, 

datoriserat system vilket är en samling av metoder och verktyg som 

används för att genomföra produktion”. (Översatt av författaren) 

 

McClellan (1997) förklarar att MES-system befinner sig i en hierarki av olika system, vilket 

han delat in i 3 olika lager; planeringslagret, genomförandelagret samt kontrollagret. I 

planeringslagret existerar olika planerings- och affärssystem, där hanteringen av exempelvis 

vad som ska tillverkas och när, beslutas. I kontrollagret finns de system som hanterar process- 

och maskinfunktioner, t.ex. PLC-system och sensorer. I mitten emellan planerings-och 

kontrollagret finns MES-systemen i genomförandelagret. MES-system har till syfte att fungera 

som en kommunikationslänk mellan planering- och affärssystemen samt de kontrollsystem som 
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existerar i tillverkningen (McClellan 1997). McClellan (2001) menar att fokus hos ett MES-

system ligger i exekveringen av de planer som planering- och affärssystemen genererar, vilket 

exempelvis kan vara att:  

 

• Tillverka produkter 

• Tillverka samt mäta enskilda delar av en produkt 

• Sätta på och stänga av maskiner 

• Ändra orderprioritet 

• Fördela personal och material 

 

McClellan (2001) menar att MES-system bör ha en direkt tvåvägsanslutning till 

planeringssystemet, för att kunna ta emot arbetsordrar samt skicka uppdateringar om nuläget. 

Arbetsordrar tas emot automatiskt eller manuellt, och bearbetas därefter enligt en prioriterad 

planering. McClellan (2001) förklarar att orderhanteringen i MES-system ständigt måste vara 

redo för att göra ändringar i befintliga ordrar. Material kan vara slut, kvantiteten kanske ökar 

eller ordrar kombineras och delas. Orderhanteringen måste således hålla ständig kontroll över 

statusen på alla ordrar i sin kö. McClellan (2001) förklarar också att materialhantering och 

förflyttning av material är ett av områdena som MES-system används för att hantera. Detta kan 

exempelvis vara när någon tillverkad produkt måste flyttas från en plats i tillverkningen till en 

annan. MES-system ansvarar också för att samla in och förmedla data till berörda för bland 

annat planering och ledning, med syfte att visa statusen på tillverkningen i realtid.  Systemet 

får data ifrån olika sensorer och interfaces ute i verksamheten. Förutom tillverkningsstöd 

innehåller MES-system ofta någon form av supportfunktioner, vilka har ansvar för att 

exempelvis hålla statistik, hantering av dokumentation, underhållsplanering och 

leverantörsinformation (McClellan 2001). 

 

Larsson och Friberg5 berättar att deras firma har ett MES-system för pappersindustrin som heter 

Paperline. Systemet används på ett pappersbruk i Karlstad-trakten och är där kopplat till ett 

antal pappersmaskiner. Maskinerna matas med råvara i ena änden och i andra kommer färdigt 

papper ut, som rullas upp på en tambour, vilket är en stor pappersrulle. Vid denna punkt tar 

Paperline vid, och hanterar efterbearbetningen av pappret. Varje pappersmaskin har en 

tillhörande rullmaskin, där de stora tambour-rullarna kan skäras till mer hanterbar storlek, 

beroende på kundens önskemål. Friberg berättar att rullarna därefter skickas till packlinjen. Där 

registreras flytten så att rullen förblir spårbar. På ett annat bruk som använder samma MES-

system, sker detta med hjälp av helt automatiserade truckar som hämtar rätt rulle och kör den 

till rätt ställe. Väl i packlinjen måste varje order kontrolleras för att kundens speciella önskemål 

på paketering uppfylls, t.ex. packning på pall för de kunder som saknar truck med gripklo. När 

rullarna är förpackade förs de ut till olika magasin där de förvaras tills dess att leverans ska ske. 

Friberg berättar att det i nuläget finns ca 50 användare av systemet vid drift, som kan använda 

ca 25 arbetsstationer för att få åtkomst till systemet. Dessutom har varje truck en nedbantad 

version av Paperline, där de kan få information om saker som gäller just dem. Alla truckar är 

också utrustad med en kamera, vilket används till att läsa av streckkoder och få information om 

de rullar som de nyss plockat upp. Utöver dessa klienter så har deras firma även utvecklat en 

mobilapplikation för att enkelt kunna gå runt i t.ex. lagret och inventera rullar. I systemets 

databas lagras information om varje rulle för att kunna ha en spårbarhet i produktionen. Vad 

som har hänt med rullen, vilken status den har, om den har blivit skadad under produktionen, 

om den är packat, lastad eller levererad. Systemet lagrar även information om alla platser som 

                                                 
5 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 



 

 
15 

rullarna varit på. MES-systemet tar dagligen emot ca 1000 meddelanden per dygn, och skickar 

ca 10 000 meddelanden till berörda sensorer och system i produktionen 
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3. Empiri 
 

3.1 Gamification 
 

Definitionen av gamification kan ibland vara en smula otydlig, och därför var en av mina första 

frågor till respondenterna om hur de själva väljer att se på gamification. Strategen menar att 

gamification är att ”använda spelmekanismer i en icke spel-produkt och att använda det för att 

engagera och motivera användare”. Förutom denna definition använde han sig även utav en 

mer slogan-liknande beskrivning som lyder; ”gamification, gör allt kul roligare och något 

tråkigt kul”. Strategen förklarar att gamification är en bra strategi att använda när det finns 

något mätbart värde som linjerar mot organisationens affärsmål, samt att det finns jättemånga 

organisationer där man skulle vilja använda gamification, men att det helt enkelt inte finns några 

mätvärden. Han anser också att när något ska gamifieras är det ytterst viktigt att undersöka och 

förstå vilka beteenden som systemet syftar till att uppnå, vare sig det handlar om att spara eller 

tjäna pengar, eller att helt enkelt förbättra det sociala samspelet i organisationen. I fallet med 

MySkiStar som Strategen var med och tog fram, var målet att få folk att åka mer skidor och 

köpa mer ski-pass. Med hjälp av olika spelkomponenter och belöningar för samtliga spelartyper 

anser han att de lyckats bra med just det målet, vilket också bekräftades när SkiStar vann priset 

som bästa resesajt 2014.  

 

Strategen varnar dock för att det aldrig går att tvinga någon att deltaga i de tävlingar och dylikt 

som gamifierade system kan erbjuda. Strategen berättar att tillverkningsindustrin har försökt 

använda spelobjekt, till exempel topplistor för att visa skiftlagens resultat, men förklarar att de 

glömmer att göra ett samlat grepp över hur användarna ska engageras och motiveras på längre 

sikt. Strategen förklarar att när hans företag ska genomföra en gamifiering undersöker de vilken 

data de kan få ut ur systemet och vad de kan göra med den. Därefter görs en långsiktig plan 

mellan nuläget och var man vill hamna i slutänden, och därefter börjar lösningen byggas bit för 

bit. Strategen berättar att en dålig implementation utan framtidsplaner ofta hamnar i ett läge där 

det blir för mycket av samma sak om och om igen, vilket gör att tjusningen med systemet 

försvinner. Problemet ligger i att hitta en balansgång så att utmaningarna inte blir för svåra, då 

nya användare måste kunna lära sig systemen. 

 

Projektledaren förklarar att formuleringen som han använder för att definiera gamification är 

”att ta speldesignelement och spelmekanik och applicera dem i en icke-spelkontext för att 

engagera och motivera”. Projektledaren anser att gamification är ett väldigt bra stöd för att 

förstå vad användarcentrerad design är på riktigt, genom att huvudfokus ligger på att arbeta 

med användares drivkrafter och beteenden. Projektledaren tycker att det är viktigt att förstå sina 

användare, och ta reda på vad som driver dem och han anser att spel och dess komponenter är 

ett fantastiskt bra exempel på system som gör detta. Projektledaren tycker att gamification gör 

sig bra att använda i system för marknadsföring, lärande, lojalitet och hälsa m.m. Han anser 

också att onboarding, d.v.s. upplärningsperioden för en ny användare i ett system, kan 

underlättas genom att använda gamification, där systemet arbetar med olika aktiveringsfaser 

och strategier så som pirate metrics. Projektledaren anser att det finns vissa nackdelar med 

gamification, och förklarar att en av riskerna är att inte veta vilken effekt som ska uppnås när 

ett system gamifieras. Han tror att många utvecklare som utför gamifieringar ibland fyller sina 

system med poäng och topplistor utan eftertanke, vilket blir problematiskt om de inte först 

undersöker vad som driver systemets användare. Projektledaren säger lite skämtsamt men ändå 

allvarligt att ”sjuka sociala experiment kan genomföras om man leker med drivkrafter utan 

eftertanke”. 
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3.1.1 Gamification i olika applikationer 

 

Strategen, Projektledaren och Utvecklaren använder i dagsläget LinkedIn. Strategen anser att 

deras lösning med en toolbar för att visa uppfyllnadsgrad av en användares profil är 

problematisk, då han tror att vissa användare struntar i den. Dessutom menar Strategen att det 

saknas kontinuitet, då det helt enkelt inte händer något när användaren fyllt i sin profil till 100 

%. Projektledaren berättar att han tycker LinkedIn är bra på att jobba med ”completion” och 

achievements, men att även han inte är direkt driven av denna toolbar. Han anser istället att 

Linkedins sociala indikatorer är mycket bättre utformade. Detta kan till exempel vara att han 

får en notis som meddelar honom att ”fem användare har idag besökt din profil”, vilket driver 

honom att hålla sin profil uppdaterad. Projektledaren tycker också att Linkedins uppmuntran 

att verifiera andra användares kompetenser är en bra användning av så kallad ”thank you-

economy”. Han menar att det leder till att användarna frivilligt börjar utföra tjänster åt varandra 

i hopp om att den andra parten gör likadant tillbaka. 

 

Strategen berättar om en social plattform som han varit med och utvecklat, vilken har namnet 

Social Connect. Han förklarar att huvudsyftet med plattformen är att med hjälp av gamification 

få dess användare att bli bättre på att socialisera och mingla på exempelvis event eller mässor. 

Social Connect fungerar genom att frågor dyker upp på användarens skärm, som denne sedan 

ska ställa till en valfri person på plats. Därefter får personen ställa en fråga tillbaka till 

användaren, och när bådas frågor är besvarade ges möjlighet att scanna en QR-kod. När 

användaren gjort detta utdelas poäng, vilket sedan används för att kunna utröna vem som 

exempelvis varit bäst minglare under ett event. Strategen förklarar att plattformen använts med 

stor framgång under interna händelser på företaget, men även på event som Webbdagarna. 

 

Projektledaren anser att hälsoapplikationer, till exempel Zombies,Run! och Runkeeper är andra 

bra exempel på gamifierade hälsoplattformar. Han menar att Runkeepers enkelhet och fokus på 

användaren är tilltalande. Projektledaren förklarar att varje användare av plattformen får sina 

individuella mål och achievement, och när något mål är uppnått ges användaren feedback om 

sin prestation. Han tycker också att Runkeeper använder topplistor på ett bra sätt, där 

användaren ligger i fokus och får information om vänner som ligger nära ovanför och under i 

listan.  

 

3.1.2 Spelmekanismer och spelkomponenter 

 

Strategen berättar att han gillar badges, collections, levels och virtuell valuta. Han tror också 

att sociala aspekter skulle kunna vara något, där till exempel en vinnande grupp annonseras via 

Facebook eller på organisationens intranät. Han påpekar dock att det är viktigt att använda dess 

komponenter och mekanismer i rätt kontext och inte bara använda dem utan någon plan eller 

tanke. Strategen förklarar att hans företag fokuserar på spelartyper, spelobjekt och hur de i olika 

aktivitetsloopar på kort och lång sikt kan använda sig av dessa objekt. Han menar att de till 

exempel kan kolla på en topplista och undersöka hur de ska få den att fungera på dags-, vecko-

och månadsnivå o.s.v. Strategen ger som exempel att i en säljtävling om 100 personer, kommer 

kanske bara de som ligger i topp 10 arbeta hårt för att nå målet, samtidigt som de längre ned 

struntar i det, för att de anser att de inte har en chans att vinna. Han förklarar att hans företag 

löser detta genom att undersöka på vilka sätt, med hjälp av andra spelobjekt det går att aktivera 

även de som ligger längre ned i listan. Detta medför att även om den stora tävlingen är det 

centrala, kan användarna ändå få saker gjort runtomkring den. Strategen anser även att 

användandet av levels nästan är ett måste i en gamifiering som ska fungera över längre tid, och 

att han aldrig skulle göra en större gamifiering i dagsläget där levels inte användes. Han tycker 
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också att lojalitetsprogram med virtuell valuta kan fungera bra, då Strategen tror att grunden till 

många lösningar är att ha med någon form av ekonomi. Ekonomin kan bestå av riktiga pengar, 

virtuell valuta eller bonussystem så som ”köp 10, få en gratis”, eller 15 öre rabatt per liter 

bensin. Strategen menar också att gamifiering av ett system måste börja lätt så att nya användare 

lätt kan lära sig systemet. Han refererar till Candy Crush Saga, där de initiala nivåerna oftast är 

väldigt lätta för att sedan öka i svårighetsgrad.  

 

Projektledaren förklarar att det går att dela upp gamification i olika distinktioner, narrativ och 

strukturell gamification. Den narrativa delen handlar om att generera någon form av berättelse 

eller storyline, vilket medför att den gamifierade lösningen blir likt ett rollspel. Den strukturella 

delen är den som innehåller spelkomponenter så som topplistor, badges och progressbar's. 

Projektledaren menar att de komponenter som tilltalar honom mest är de som påverkar 

människors drivkrafter, till exempel mening eller förverkligande. Han tycker att feedback är en 

viktig komponent där användaren blir informerad om vad som händer för tillfället. Han ger 

Runkeeper som exempel då användaren ges detaljerad information om vilka achivements och 

mål som slutförts efter en aktivitet. Projektledaren nämner också mastery-system där 

användaren kan gå upp i nivå och bli bättre på sitt expertområde. Projektledaren menar att viss 

form av prestation och tävling kan vara bra om det sköts på rätt sätt, genom att exempelvis 

använda sig av gruppkoncept när tävlingar utförs. Han är övertygad om att det på många företag 

finns en sund tävlingsanda vilket medför att man kan ordna simplare tävlingsmoment, såvida 

det inte handlar om säljtävlingar, vilket oftast medför aktivering av mörka drivkrafter. Som 

exempel på detta berättar han om företag som Disney och Sears, vilka båda använde sig av 

dåligt planerade och gamifierade tävlingar, där de anställdas drivkraft helt förbisetts, vilket 

medförde att de anställda vände sig mot varandra eller mådde dåligt och blev sjukskrivna. 

Projektledaren anser också att oförutsägbarhet är en billig och enkel komponent att använda, 

men poängterar samtidigt att det är viktigt att vara försiktig med användandet av sådana 

komponenter, då de kan ligga till grund för ett spelberoende. Vid frågan om Projektledaren 

anser att det finns outnyttjade komponenter svarar han mentorssystem. Han förklarar att det är 

möjligt att skapa en slags ”thank you-economy”, där erfarna användare i ett system uppmuntras 

att hjälpa och guida nya användare.  

 

Seniorutvecklaren förklarar att han känner till ett plug-in till utvecklingsmiljön Microsoft 

Visual Studio, där användaren får poäng och achievements beroende på hur bra eller dålig 

vederbörande är på att koda. Exempelvis så kan användaren få achivements för ”flest antal fel 

vid en kompilering” eller för att ett ovanligt bibliotek använts under utvecklingen. 

Seniorutvecklaren har flera gånger hört önskemål om sociala funktioner som intern 

kommunikation i system, där det skulle vara möjligt att lämna information till de som kommer 

och byter av vid skiftbyte, eller för att ställa en fråga till en operatör på andra sidan fabriken. 

Seniorutvecklaren förklarar att han inte sett denna typ av funktionalitet, men att det finns 

önskemål. Han berättar också att han varit i diskussion med en kund gällande branding av 

system, dvs. att systemet ska ha ett utseende som stämmer överens med företagets grafiska 

profil, samt att ledningen ska ha möjlighet att pusha information till systemet, vilket kan komma 

upp som en notis där det exempelvis står ”vi slog produktionsrekord” eller något liknande. När 

det kommer till tävlingar så anser både Seniorutvecklaren och Utvecklaren att det är viktigt att 

vara försiktig med tävlingsmoment där skiftlag ställs mot varandra. Utvecklaren förklarar att 

det i många organisationer finns stort motstånd mot tävlingar, men Seniorutvecklaren menar 

också att det finns många organisationer som är progressiva, där sådana saker skulle kunna 

funka, förutsatt att det genomförs på rätt sätt. 

 



 

 
19 

3.1.3 Spelartyper 

 

Strategen berättar att hans företag använder sig av Bartle’s spelartyper, dock något modifierat. 

Han förklarar att de hade belöningar och uppgifter för alla fyra spelartyper vid lansering av 

deras gamifierade plattform MySkiStar. En femte spelartyp föddes då Strategens fru undrat 

över vad hon kunde få för riktiga prylar om hon använde plattformen. Strategen menar att det 

ledde till en delning av spelartypen ”Achiever” till två separata typer; en digital achiever samt 

en verklig achiever. Han förklarar att ibland är de samma, men de skiljer sig åt när det kommer 

till belöningar. Den digitala achievern är ute efter virtuella priser och belöningar, medan den 

verkliga achievern vill ha riktiga saker, pengar o.s.v. Strategen drar en parallell till folk som 

vill ha sin matbutiksbonus rakt in på ett kort kontra en värdecheck i papper. Strategen förklarar 

också att han tycker att det finns en sjätte spelartyp som måste tas i hänsyn när en gamifiering 

genomförs av ett system; the non-gamer. Han berättar att non-gamers är personer som inte vill 

ta del av exempelvis gamifierade lösningar, utan de vill bara göra sitt jobb utan extra moment. 

Strategen menar att det är viktigt att se till så att spelartyperna är anpassade för varje enskilt 

system, och att systemet designas för att tillgodose samtliga spelartypers behov; annars riskerar 

systemet att tappa användare. 

 

3.1.4 Belöning 

 

Strategen förklarar att vi idag har ett belöningssystem i alla företag, vilket går ut på att 

medarbetarna får en lön för sin prestation. Detta tilltalar de som är achievers, då denna spelartyp 

drivs av att få saker. Strategen menar att pengar är basen i dagens system och att inget företag 

skulle göra något utan dem. Han tror att det är viktigt att det arbete som finns i våra fabriker är 

enkelt, för att penga-bonusar ska kunna fungera bra. Han förklarar att det har bedrivits 

experiment som visar på att uppgifter generellt presteras sämre när det finns en eftertraktad 

bonus med i bilden, då det i dagsläget finns väldigt få enkla uppgifter kvar i fabrikerna. När 

ackorden kom fanns det mycket enkla jobb kvar, men de blir färre. Strategen tror dock att vissa 

lättare uppgifter kan gå lite snabbare med rätt sorts belöning. Han menar också att företag bör 

bli bättre med att använda status och ”klapp på axeln” som belöning, då det oftast inte kostar 

företaget något. Strategen anser också att olika former av lojalitetsprogram fungerar bra som 

belöning, där användare kan samla virtuella poäng eller biljetter för att få saker. 

 

Projektledaren förklarar att han gillar belöningar, men han anser också att det är extremt viktigt 

att de står i proportion till uppgiften som genomförs. Han menar att det vore olämpligt att ge 

anställda en bil bara för att de kommit i tid till jobbet. Han berättar vidare att han inte anser att 

belöningar måste vara pengar eller fysiska saker, då dessa saker inte är hållbara i längden. 

Istället kan belöningen helt enkelt bestå av att få ett utökat ansvar inom organisationen eller nya 

och svårare utmaningar. Projektledaren tycker att det är viktigt att när man överväger 

belöningar, tittar på den grupp som ska mottaga belöningarna, och avgöra vad som faktiskt är 

motiverande för just denna grupp. Projektledaren anser att alla former av bestraffningar är 

dåliga. Han förklarar att det är ett enkelt sätt att få folk att göra saker, speciellt i många äldre 

generationer. Men som han ser det är det viktigare att få folk engagerade, än att bestraffa dem. 

 

3.2 Motivation 
 

Strategen menar att när man lyckas med motivering av en person eller grupp, så kommer det 

att generera ett bättre resultat. Han förklarar att plattformar som Social Connect har gjort att 

kollegorna från de olika kontoren inom hans organisation har kommit närmare varandra, och 

att folk åker mer skidor när de motiveras genom att använda MySkiStar. Strategen tycker att 



 

 
20 

det är viktigt att hitta saker som engagerar och motiverar samtliga av systemets spelartyper, och 

varnar för att system som inte uppfyller kraven på motivation för alla typer kommer att tappa 

användare. Han menar också att det är viktigt med kontinuitet i sitt motivationsarbete, där nya 

motiverande faktorer läggs till löpande. Strategen berättar att det i skrivande stund fortfarande 

saknas vissa features i MySkiStar som utvecklarna spånade fram i början av plattformens 

utveckling, men att de byggs på allteftersom. Han menar att det är viktigt att ha en långsiktig 

plan och en utbyggnad av systemet, där det tillkommer nya saker då och då, för att inte riskera 

att systemet blir monotont och bristande i motivation. Generationsfrågan är enligt Strategen 

väldigt viktig. Han förklarar det som att ”vi håller på att förlora en generation”. Med detta 

menar han att den yngre generationen, vilka är uppväxta med multiplayerspel och dylikt 

uppfattar den verkliga världen som fruktansvärt tråkig. När de kommer ut i arbetslivet och får 

sätta sig med exempelvis lager- eller faktureringssystem, finner de sådana system tråkiga; de 

vill bara hem och spela. Strategen menar att drivkraften från spel på så vis blir viktig att ta hand 

om. 

 

Projektledaren menar att när det kommer till motivation och engagemang, handlar det om att ta 

reda på vad folk är intresserade av och vad som driver dem. Han menar att det bästa sättet för 

att engagera människor är att hitta den ultimata balansen mellan yttre och inre motivation. 

Projektledaren förklarar att motivation på arbetsplatsen är ett väldigt stort problem, och att det 

beror på att vi får det allt bättre i västvärlden. Följden är att det genererar ett krav på att våra 

uppgifter ska bli mer meningsfulla. Projektledaren nämner att uppemot 20 % av arbetare idag 

är så omotiverade att de praktiskt taget saboterar på sin arbetsplats genom att strunta i uppgifter 

eller göra dem fel. Ytterligare 50 % saknar engagemang och vantrivs. I slutänden är det enligt 

Projektledaren bara ca 13 % av alla människor som är engagerade och trivs med sitt jobb. 

Projektledaren väljer att citera författaren Scott Mautz angående tre viktiga punkter för att få 

en motiverande arbetsplats. Den första punkter är ”tydlig riktning och mål”, vilket betyder att 

organisationer måste ha en transparent vision över vart man är på väg, samt att ledningen inte 

säger en sak och gör en annan. Utöver detta är det viktigt att medarbetarna känner att sitt jobb 

är meningsfullt och viktigt. Den andra punkten är ”utforskande och upptäckter”, vilket betyder 

att medarbetare ges möjlighet att växa, lära sig och ta ansvar samt känna att de kan påverka 

deras arbetsplats. Den sista punkten Projektledaren citerar är ”hängivenhet”, vilken handlar om 

att bygga på meningsskapande saker och identifiera samt hantera sådant som stjäl energi och 

dränerar mening. 

 

Projektledaren förklarar att han och hans kollega ofta brukar prata om drivkrafter i sin podcast. 

Han menar att alla människor drivs av en kombination av drivkrafter, vissa mer än andra. 

Projektledaren tycker att förverkligande och mening är essentiella drivkrafter, då de får 

människor att känna lojalitet och en känsla av att vara utvald samt att de har en påverkan i sin 

organisation. Han förklarar också att mening är den viktigaste drivkraften för att kunna erhålla 

långvarig motivation. Själv gillar Projektledaren att få feedback när något händer i systemet 

han använder och menar samtidigt att han gillar när saker är estetiskt tilltalande. Projektledaren 

tycker dessutom att en väldigt enkel och billig drivkraft är oförutsägbarhet, vilket också är en 

drivkraft han uppmanar att vara försiktig med. Projektledaren förklarar att det är exakt samma 

typ av drivkraft som folk utsätts för när de spelar på en enarmad bandit, de måste bara testa en 

gång till för att se vad som händer. Projektledaren anser att gamification är ett bra stöd för att 

förstå vad användarcentrerad design är på riktigt, genom att huvudfokus ligger på drivkrafter 

och beteenden. Det är viktigt att hela tiden undersöka vad som driver användaren, och dessutom 

att fokus ligger på användare eller kund. Projektledaren förklarar att när designen av ett system 

har ett perspektiv som enbart handlar om affärsmål och systemägaren, kommer det antagligen 

inte fungera så bra. Han anser att det istället är väsentligt att undersöka vad som driver kunderna 
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och få dem att använda system för att de tycker det är roligt, vilket på sikt kan få dem att 

uppfylla organisationens affärsmål. 

 

3.2.1 Motivation i arbetslivet 

 

Seniorutvecklaren förklarar att ett av de vanligaste problemen som han upplever när det 

kommer till system för tillverkningsindustrin och motivation, är när någon form av fel uppstår. 

Han förklarar att det första som händer då är att operatörerna kollar på klockan och fastställer 

hur långt det är kvar på deras skift. Om det bara är någon timme kvar görs inga försök att åtgärda 

problemet, utan det överlåtes helt enkelt till nästa skift. Seniorutvecklaren tror att det 

uppmuntras för lite att lösa de problem som uppstår, eller att ens kontakta support. 

Seniorutvecklaren tror att tillverkningsindustrin överlag är dålig när det kommer till 

motivationsfaktorer för operatörerna. Han tror att de flesta operatörer har förståelse för att de 

måste tillverka saker av kvalité, men tror också att många enbart vill göra klart sitt skift och gå 

hem. Seniorutvecklaren förklarar att organisationer i tillverkningsindustrin kanske måste börja 

kolla på lite andra saker för att vara attraherande för de nya och unga medarbetarna som kommer 

ut i företagen. Detta kan exempelvis vara att ha fräscha och moderna system som ”inte ser ut 

som något som katten släpat in i slutet av 80-talet”. Tävlingar för att höja motivationen anser 

Seniorutvecklaren vara något som kan bli problematiskt i tillverkningsindustrin. Han har hört 

om organisationer som försökt sig på vissa former av tävlingar, och därefter fått problem med 

exempelvis fackförbund. 

 

Utvecklaren tycker att det ibland känns som att systemen är för krångliga att använda, vilket 

medför att operatörer istället för att registrera enskilda produkter, gör klart en stor mängd 

produkter för att sedan registrera dem i systemet i en enda stor klump. Problemet som 

Utvecklaren ser det, är att system som är bristande i motivation och undviks kan leda till att en 

stor mängd felaktiga produkter tillverkats. Men på grund av att operatörerna inte registrerar 

produkterna i rätt ordning kan det ta lång tid innan ett fel upptäcks. Han ger också ett exempel 

på en användare som upplevde en mängd fel i ett system han varit med och utvecklat. 

Användaren fick upp felrutor som denne klickade bort och sedan klagade över att systemet inte 

fungerade som det skulle. När Utvecklaren kom dit och bad användaren att återskapa felet 

klickades felmeddelandena bort igen och felet uppstod. Först när Utvecklaren bad användaren 

att läsa felmeddelande förstod användaren vad felet var. Därför anser Utvecklaren att användare 

inte uppmuntras tillräckligt för att själv undersöka vad felet är innan de kontaktar support. Även 

Utvecklaren upplever att många användare släpper problemet och låter nästa skift ta hand om 

ärendet. Utvecklaren håller med Seniorutvecklaren i att systemen måste ses över och bli mer 

moderna och attraktiva, speciellt med tanke på de yngre generationer som är mycket mer 

medvetna om design och funktion. Utvecklaren tror att många yngre som tvingas använda 

gamla system, vilka saknar den nivå av grafiskt tilltalande design som de är vana med, kan 

medföra att de lätt blir negativt inställda mot systemet. 

 

3.3 System för tillverkningsindustrin 
 

Seniorutvecklaren menar att ett system för tillverkningsindustrin är ett system där användarna 

registrerar vad de gör, till exempel när något kasserats eller hur stort mängd material utav en 

viss kvalité som de tillverkat. Han berättar också att det finns en stor mängd informationssystem 

i tillverkningsindustrin, vilka används för att övervaka till exempel pappersmaskiner. Dessa 

system kan exempelvis visa olika grafer över hastigheter, kvalité o.s.v. Seniorutvecklaren 

förklarar att många system i tillverkningsindustrin börjar bli automatiserade, där kvalité på 

exempelvis papper kontrolleras löpande, och om kvalitén kanske är lite sämre vid en punkt, ger 
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systemet förslag på att flytta ordrar, då vissa kunder kanske tolererar lite sämre kvalité på 

exempelvis papper. Seniorutvecklaren menar att många av dagens system är skapta för att 

utföra smarta kontroller, då företag vill minimera mängden tillverkat material som kasseras. 

Seniorutvecklaren tror att det kan bli problematiskt att implementera gamification i system för 

tillverkningsindustrin. Han menar att operatörerna måste sköta sitt jobb först och främst, och 

om systemet blir för attraktivt kommer många kanske ”stå och hänga” i det för mycket. Han 

förklarar också att tillverkningsindustrin i stor utsträckning är väldigt konservativa, vilket kan 

försvåra implementationen av nya system och strategier. Men han menar också att det absolut 

finns företag med framtidsvisioner där nya saker som gamification och Google Glass har en 

plats; om det genomförs på rätt sätt. 

 

Seniorutvecklaren förklarar att han hos en tidigare arbetsgivare varit med och utvecklat ett 

system som heter Paperline, vilket är ett MES-system för pappersindustrin. Systemet håller koll 

på pappersrullar som tillverkas och vad som händer med dem i tillverkningsflödet. 

Seniorutvecklaren berättar att vissa pappersrullar kanske delas upp i mindre rullar, och sedan 

exempelvis körs genom lamineringsmaskiner, vilket medför att man vill ha spårbarhet över vad 

som hänt en specifik rulle under hela tillverkningsprocessen. Seniorutvecklaren har också 

deltagit i utvecklingen av ett system för ett gjuteri, vilket hade till uppgift att tillverka 

aluminium-göt, genom att hälla olika grundmetaller i en stor ugn. Seniorutvecklaren berättar 

att de i systemet försökte göra massa smarta lösningar för att exempelvis räkna ut 

sammansättning av aluminiumet innan det gjuts, för att få ut en teoretisk bild över vad som tros 

bli slutresultatet om olika mängder av vissa metaller används. När blocket väl var gjutet så togs 

ett prov som sedan kunde registrerades i systemet för framtida bruk. 

 

Utvecklaren anser att ett system för tillverkningsindustrin används i främsta hand för att samla 

in information, till exempel testdata och mått för det som tillverkas. Han förklarar att denna 

data kan användas för att estimera hur lång tid det tar för vissa processer att genomföras. 

Informationen kan sedan användas för att optimera steg i tillverkningen och radera flaskhalsar 

i produktionen. 

 

Utvecklaren berättar att han deltagit i ett projekt där han utvecklade en webbplattform åt en 

kund som hade problem med att en stor del av medarbetarna började närma sig pensionsålder. 

De äldre och mer erfarna medarbetarna satt inne på mycket gedigen kunskap som nyanställda 

skulle få svårt att kunna lära sig utan hjälp av dessa äldre personer, då det saknades 

dokumentation över tillverkningen. Plattformen fungerade som en slags instruktionsplattform 

där användaren kunde skriva in vad som skulle tillverkas, och sedan få en lista med instruktioner 

över hur produkten skulle monteras ihop, vilka delar som behövdes samt hur den färdiga 

produkten skulle se ut. 

 

Utvecklaren berättar vidare att han också deltagit i uppgraderingen av ett äldre system som hade 

till uppgift att samla in mätdata vid tillverkning av rör. Uppgiften var att göra systemet enkelt 

och intuitivt för användarna, med få steg och tydlig information. Systemet hade till uppgift att 

kommunicera med andra system och samla in mätdata om rören vid olika stationer samt varna 

när rören befann sig utanför mätgränserna. De felaktiga rören skulle då förhindras att fortsätta 

vidare i tillverkningskedjan. 
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4. Analys 
 

4.1 System för tillverkningsindustrin 
 

Manufacturing Execution System (MES) är en typ av system för tillverkningsindustrin som 

har till syfte att stödja och möjliggöra produktion genom att erbjuda planerings- och 

kontrollfunktionalitet. Ett MES system bör kunna genomföra följande uppgifter (McClellan 

1997; 2001; Larsson och Friberg6; Seniorutvecklaren; Utvecklaren): 

 

• ta emot arbetsordrar 

• ändra befintliga arbetsordrar 

• ändra prioritering av arbetsordrar (Vid brist på material, ändrar kvantitet o.s.v.) 

• tillhandahålla statistik  

• tillhandahålla övervakning av maskiner och processer (Genom att använda grafer över 

exempelvis kvalité, hastighet) 

• hantera material och förflyttning av material 

• tillhandahålla spårbarhet av tillverkade produkter och material (Vad har hänt produkten, vad 

är dess nuvarande position, är produkten paketerad eller levererad) 

• utföra mätningar av tillverkade produkter 

• utföra smarta kontroller med hjälp av mätvärden (Med syfte att minimera mängden kasserat 

material eller för att stödja produktionen) 

• hantera dokumentation 

• hantera underhållsplanering (Vilka maskiner är nyligen servade, vilka behöver service) 

• hantera information från och om leverantörer (När kommer material, är något material slut) 

• fördela personal och material 

• sätta på och stänga av maskiner 

 

System av MES-typ får data från olika sensorer, interfaces (McClellan 2001), exempelvis 

kameror, scanners eller mobila applikationer som kan läsa in streckkoder (Larsson och Friberg7) 

ute i verksamheten, eller via personalens registreringar (Seniorutvecklaren, Larsson och 

Friberg8). Registrering av data kan ske inför tillverkning av en produkt, när något måste 

kasseras eller när en mängd produkter av en viss kvalité tillverkats (Seniorutvecklaren), samt 

vid exempelvis paketeringen, där kundens preferenser kontrolleras och uppfylls (Larsson och 

Friberg9). Data som registreras behandlas av systemet (McClellan 2001) och lagras i databaser, 

för att sedan kunna distribueras till operatörernas arbetsstationer, eller externa plattformar som 

mobila applikationer eller ”tunna klienter” (Larsson och Friberg10), där informationen  

presenteras för operatören på ett tydligt och intuitivt sätt (Utvecklaren).  

 

                                                 
6  Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 
7 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 
8 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 
9 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 
10 Mikael Larsson Project Manager, Katarina Friberg Utvecklare, ÅF, Lunchföreläsning SNITS den 12 

Maj 2015 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka om gamification kan användas i system för 

tillverkningsindustrin för att motivera användare. Baserat på litteraturgenomgång och 

erfarenheter bland strateger och utvecklare i branschen, skulle arbetsmoment i tabell 2 kunna 

utgöra grunden för att identifiera uppgifter som kan vara bristande i motivation. 

 

Tabell 2: Arbetsmoment med eventuella motivationsbrister 

 

Arbetsmoment Används när 

Registrera data • Registrera arbetsorder 

• Ändra befintliga order 

• Ändra orderprioritering 

• Anmäl tillverkade och kasserade produkter 

• Statusändra tillverkade produkter 

• Hantera och förflytta material 

• Utföra mätningar 

• Smarta kontroller 

• Hantera information till och från 

leverantörer 

Hämta information • Visa statistik 

• Visa övervakning av produktion 

• Information om tillverkade produkter 

• Information om fel i produktionen 

• Visa produktionskritisk information 

• Inventering 

• Upplärning 

 

 

 

4.2 Motivation 
 

Motivation är en väldigt viktig faktor i utvecklingen av vårt samhälle (Pink 2011), och i alla 

människors liv, inte minst när de befinner sig på sin arbetsplats (Amabile & Kramer 2011; 

Werbach & Hunter 2012). I västvärlden har motivation på arbetsplatsen blivit en bristvara 

allteftersom våra levnadsstandarder ökar, vilket också ökar kraven på att arbetsuppgifterna ska 

vara meningsfulla (Projektledaren). Dessutom kommer många yngre människor som är 

uppväxta och vana med online-spel och dess olika former av uppmuntring, ut i arbete vilket 

också stället krav på en förändring i hur vi arbetar med motivation (Strategen; 

Seniorutvecklaren; Utvecklaren). I vissa fall kan motivationsproblem på arbetsplatsen 

uppmätas till mer än hälften av medarbetarna (Projektledaren), vilket är en oroväckande hög 

siffra, och detta gör att skapande av motivation både är en viktig (Werbach & Hunter 2012; 

Pink 2011; Strategen; Projektledaren) och komplex (Zichermann & Linder 2013) uppgift att ta 

sig an, då lösningen måste tilltala en stor mängd personer med olika intressen och mål, och helst 

vara fungerande under en längre tidsperiod (Strategen; Projektledaren). Kort sagt går det att 

säga att motivation bör skapas genom att hitta en balans mellan yttre och inre motivation 

(Projektledaren). 
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I arbetslivet och därmed även i tillverkningsindustrin drivs de flesta operatörer av en yttre 

motivation (Werbach & Hunter 2012) som härstammar från ”Taylorismen”, vilken förespråkar 

att korrekt beteende skall belönas, medan oönskade beteenden som att misslyckas i sin 

arbetsuppgift ska mötas med någon form av straff (Pink 2011). För att ”Taylorism” ska fungera 

ställs ett stort krav på externa belöningar, för att bibehålla motivationen hos organisationernas 

medarbetare (Amabile & Kramer 2011; Strategen; Projektledaren). Det vanligaste fallet är att 

belöningarna kommer i form av pengar (Strategen), men kan också ges ut i form av fysiska 

saker (Strategen; Projektledaren). Problemet med belöningar är att de oftast måste utökas eller 

förnyas för att inte bli monotona eller bristande i motivation (Strategen).  

 

För att slippa eller minska användningen av kostsamma belöningar kan istället inre motivation 

användas för att skapa motivation hos medarbetarna (Amabile & Kramer 2011; Strategen; 

Projektledaren). Den inre motivationen uppstår när människor gör saker för att de tycker att de 

är roliga eller intressanta. Motivationen finns således i själva uppgiften (Amabile & Kramer 

2011), och kan vara en så enkel sak som att arbetsuppgiften känns meningsfull för 

medarbetaren, eller att denne ges möjlighet att utvecklas i jobbet (Projektledaren). För att bäst 

kunna identifiera vilka typer av inre motivation som kan användas vid skapande av motivation, 

måste medarbetarnas drivkrafter kartläggas (Projektledaren). Drivkrafter kan ses som kraftfulla 

då de lika lätt kan få en människa att jobba gratis om denne anser att arbetet i sig är tillräckligt 

motiverande (Amabile & Kramer 2011) som att få samma individ att göra någonting dåligt eller 

förstöra för sina medarbetare om de används på fel sätt (Projektledaren). Lyckas 

identifikationen av en grupps drivkrafter samtidigt som försiktighet tas med de mörkare 

drivkrafterna, går det att skapa långsiktiga planer (Strategen) som bygger på lojalitet, 

meningsfullhet och förverkligande, vilket är nycklar till att få långvarig motivation (Strategen; 

Projektledaren). 

 

En vital funktion för bland annat MES-system (McClellan 2001) är möjligheten att registrera 

data, men denna uppgift kan bli en relativt monoton syssla om den måste genomföras manuellt 

och exakt likadant upprepade gånger (Strategen). Är dessutom systemet dåligt designat, vilket 

medföra att en enda registrering kräver onödigt många klick med musen för att färdigställa, kan 

frustration och negativitet mot systemet skapas (Utvecklaren). Om en operatör väljer att inte 

använda systemet, eller att använda det sporadiskt för att registrera en stor mängd material bara 

för att få det överstökat, kan brister eller fel i produktionen upptäckas för sent (Utvecklaren), 

vilket riskerar att skapa en ökad mängd med kasserat material (Seniorutvecklaren). I ett MES-

system kan information om nuläget i produktionen vara nödvändig för att exempelvis 

operatörer ska veta hur produktionen fortlöper och om det finns några problem, men också för 

att ledning eller planerare ska kunna ta rätt beslut (McClellan 2001). Informationen bör 

presenteras på ett sådant sätt att det som står är tydligt för användaren att läsa och förstå 

(Utvecklaren). Om informationen är felaktig kan det generera brist på motivation att ens läsa 

felmeddelanden, vilket ökar risken för att problem blir förbisedda (Utvecklaren) och att 

problem inte rapporteras utan helt enkelt lämnas över till nästkommande operatör vid skiftbyte 

(Seniorutvecklaren; Utvecklaren). Denne operatör får då börja sitt skift med att försöka lösa ett 

problem som kanske borde varit löst för länge sedan av det tidigare skiftet (Seniorutvecklaren; 

Utvecklaren). Många av de exempel som ges i denna studie är tecken på när motivationen 

fallerar, och inte ens belöningar kanske kan åtgärda de problem som finns. Operatörerna kan 

sakna eller förlora förståelse för varför det är viktigt att genomföra en viss uppgift, eller så ger 

den yttre eller inre motivationen för dåliga belöningar för att ha en påverkan (Amabile & 

Kramer 2011). Operatörerna kan också känna avsaknad av altruistisk motivation vilket kan 

medföra att de inte känner nån solidaritet emot sina medarbetare (Amabile & Kramer 2011). 

Därför är det viktigt att ledningen i organisationerna ständigt jobbar för att förbättra situationen 
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och motivationen för sina anställda (Amabile & Kramer 2011), genom att jobba med 

motivationsstärkande verksamhet (Projektledaren), vilket kan ske genom att utse personal som 

är ansvarig för motivationsarbetet (Zichermann & Linder 2013), som kan skapa ett engagemang 

i organisationen att vilja kunna påverka (Projektledaren). Ledningen bör också bli mer insatta i 

vad som driver deras anställda (Projektledaren) för att lättare se vart förbättring behövs, och i 

vilken form. En viktig punkt vid motivationsarbete är långsiktighet (Strategen, Projektledaren) 

och därför är det viktigt att ha en plan, dels för hur det skulle kunna gå att jobba med mer 

motivationsfaktorer än ”piska och morot” (Pink 2011), och för att främja samarbetskänslan 

mellan operatörerna, vilket kan öka deras vilja att ställa upp för varandra (Amabile & Kramer 

2011, Projektledaren). Tre punkter som kan ge ökad motivation i en organisation är att dels vara 

tydliga med vart organisationen är ”på väg”, dess mål och ambitioner görs synliga för alla 

(Projektledaren), vilket kan generera altruistisk motivation, och dels genom att låta operatörer 

växa i sin roll och erbjudas mer ansvar (Projektledaren), vilket kan öka den inre motivationen, 

och slutligen att städa undan alla motivationsdränerande faktorer. 

 

4.3 Gamification 
 

Gamification är användandet av spelmekanismer och spelkomponenter i en icke-spelkontext 

(Werbach & Hunter 2012; Zichermann & Linder 2013; Strategen; Projektledaren) för att 

engagera, motivera och lösa problem (Zichermann & Linder 2013; Projektledaren). 

Gamification kan också ses som en möjlighet att göra något som är kul roligare, och något 

tråkigt kul (Strategen) genom att exempelvis bygga om en trappa till ett piano för att öka 

mängden personer som väljer att gå istället för att åka rulltrappa (Rolighetsteorin 2009) eller 

transformera tråkiga vardagssysslor till äventyr med en rollspelskänsla (Rexbox 2015). 

Gamification bygger på motivationsmekanismer från spelbranschen, vilka ständigt jobbar för 

att finna faktorer som kan motivera människor (Werbach & Hunter 2012), och detta gör 

gamification kraftfullt i den aspekt att de motiverande faktorerna som används är testade, 

beprövade och inget påhitt. 

 

När vi människor tycker att en uppgift är kul eller utmanande att genomföra, frigörs en mängd 

dopamin i våra hjärnor (Werbach & Hunter 2012; Zichermann & Linder 2011), som får oss att 

känna ett välmående, vilket är en känsla vi finner önskvärd att uppnå om och om igen 

(Zichermann & Linder 2011). Gamification-mekanismer som välplanerade tävlingar och 

utmaningar (Strategen; Projektledaren), kan genom att utmana användare, trigga frigörelse av 

dopamin, och på så vis skapa beteenden där användaren motiveras att utföra uppgifter för att 

erhålla belöningar (Werbach & Hunter 2012). 

 

För att veta vad som motiverar en individ eller en grupp individer måste deras drivkrafter och 

mål undersökas och identifieras (Bartle 1996; Strategen; Projektledaren). Ett stöd i detta är att 

kategorisera människor från Bartle’s fyra olika speltyper; socializers, achievers, explorers och 

killers (Bartle 1996; Kapp 2012; Strategen), men det finns också andra typer, baserat på vad 

systemet kräver (Strategen). I tillverkningsindustrin bör spelartypen ”non-gamer” tas med i 

beräkningen när en gamifierad lösning utvecklas (Strategen), då många operatörer inte vill delta 

i tävlingar, utan bara göra sitt jobb och gå hem (Seniorutvecklaren). Alla spelartyper drivs av 

olika typer av mål, där t.ex. Achievers strävar efter att få belöningar; fysiska eller digitala 

(Strategen) som de kan visa upp (Kapp 2012) och Socializers gillar att knyta kontakter (Kapp 

2012) och tävla om vem som minglar mest och bäst under ett event (Strategen). Oavsett vilka 

spelartyper som innefattas i ett system så måste alla dessa spelartypers mål tillgodoses, då 

avsaknad av någon tilltalande uppgift kan medföra att individen inte får ut något av att vara 

med, och helt sonika låter bli att använda systemet (Strategen).  
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Förutom att kartlägga systemets användare och deras drifter, måste också någon form av data 

vara tillgänglig för att systemet ska gå att gamifiera (Strategen), vilket också system för 

tillverkningsindustrin ofta är fulla med (McClellan 2001). De mätvärden som ska användas 

måste kvalitetssäkras och bekräftas att de faktiskt går att använda i den tänkta kontexten och att 

den är tillförlitlig (Strategen), för att inte riskera att fel typ av spelmekanismer eller 

spelkomponenter används när en gamifiering ska genomföras (Zichermann & Linder 2013), 

vilket kan få negativa följer så som förlust av användare (Strategen), eller psykisk ohälsa 

(Projektledaren). 

 

När det kommer till spelmekanismer och spelkomponenter så finns en stor mängd att välja 

mellan, men några av de vanligaste är poäng, märken och resultattavlor (Zichermann & Linder 

2013; Strategen; Projektledaren) vilket återfinns i många kända och gamifierade plattformar 

t.ex. Runkeeper (Projektledaren).  Poäng är viktiga indikatorer när det kommer till att visa 

utvecklingen av en individ (Zichermann & Linder 2013), eller för att kunna visa vem som varit 

bäst i en tävling (Strategen), vilket med fördel också kan används i samverkan med 

resultattavlor, vilka rankar individer efter deras prestation (Zichermann & Linder 2013; 

Projektledaren). Resultattavlor är dock inte helt utan problem, då nya användare av ett system 

kan bli avskräckta att deltaga om de känner att topplatserna inte är möjliga att nå (Zichermann 

& Linder 2013). Dock finns det möjlighet att lösa detta problemet genom att visa användaren 

som den centrala punkten i listan, och bara visa de närmaste positionerna vilket användaren 

faktiskt kan direkt påverka (Zichermann 2010, Projektledaren). För att lösa problemet med 

resultattavlor går det också att använda sig av aktivitetsloopar, på längre eller kortare sikt, där 

tävlingen som resultattavlan visar fortfarande är central, men där användare längre ned i listan 

får individuella eller andra typer av uppdrag, vilket medför att de också kan hållas aktiverade 

och motiverade längre även om de inte slåss om topplatserna (Strategen). Användandet av 

nivåer är också något som kan vara viktigt att se över när en gamifiering ska genomföras, då 

denna mekanism har en möjlighet att stödja motivation på längre sikt (Strategen), t.ex. genom 

att användas i en form av mastery-system där användare får feedback över hur deras utveckling 

går, och vad som krävs utav dem för att avancera till nästa nivå (Zichermann & Linder 2013; 

Projektledaren). Systemet bör samtidigt göra nivåer successivt svårare att nå och klara av, vilket 

skapar en utmaning för användaren (Strategen), men det måste också finnas en balansgång för 

att inte nivåerna ska bli allt för utmanande. Sociala funktioner kan användas för att skapa 

gemenskap i en grupp (Strategen) eller för att underlätta kommunikation genom att erbjuda 

chatfunktionalitet (Seniorutvecklaren) samt möjlighet att dela med sig av information via social 

media (Strategen). 

 

Oavsett vilka komponenter som ska användas, är det viktigt att de är perfekt matchade till 

systemet och dess användare (Strategen; Projektledaren), samt att det finns ett utritat mål med 

varför en gamifiering ska genomföras (Strategen) och vilka effekter den kommer att få 

(Projektledaren).  Många gamifierade lösningar blir dåliga, då för lite förarbete genomförs 

(Strategen), och där system fylls med poäng och nivåer, utan eftertanke (Strategen; 

Projektledaren) om spelmekanismerna är rätt eller om användarna drivs av de former av 

belöningar som de implementerade spelmekanismerna erbjuder (Projektledaren). Det bästa är 

att börja litet och därefter bygga ut systemet med jämna mellanrum, för att kunna erhålla 

långvarig motivation (Strategen), samt att komma ihåg att det aldrig går att tvinga någon att 

använda de gamifierade funktioner som byggs (Strategen). 

 

Gamifiering av ett system för tillverkningsindustrin kan vara en hård nöt att knäcka, inte minst 

för att tillverkningsindustribranschen besitter en viss konservatism mot nya trender och verktyg 
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(Seniorutvecklaren; Utvecklaren), men även för att de system som gamifieras inte ska bli för 

distraherande för operatörerna så att de missköter sitt jobb (Seniorutvecklaren). Vinster finns 

dock att hitta när bland annat upplärning av ett system ska ske, där gamification kan användas 

i ”onboarding”-syfte (Projektledaren), för att fånga upp och få nya operatörer att använda 

systemet. Mentorssystem kan också fungera, där erfarna operatörer belönas för att lära upp 

nyanställda (Projektledaren). Belöningarna kan komma i olika former, men oftast är pengar det 

vanligaste. Andra former kan vara utökat ansvar och status (Zichermann & Cunningham 2011) 

men även virtuell valuta. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om gamification kan användas för att öka motivationen 

hos användare av system för tillverkningsindustrin. Baserat på uppsatsens syfte har tabell 3 

upprättats, där arbetsmoment från tabell 2 matchats mot spelmekanismer och spelkomponenter 

identifierade i litteratur samt av branschkunniga, för att ge en fingervisning över möjliga 

implementationer av gamification i ett system för tillverkningsindustrin. 

 

Tabell 3: Förslag på spelmekanismer och spelkomponenter. 

 

 

Delmoment Förslag på 

spelmekanism/komponent 

Motivering 

Registrera en arbetsorder Poäng 

Märken 

Toolbar 

Enkel uppmuntran och 

feedback för operatören vid 

en monoton uppgift. Om ej 

inloggning finns bör ej 

poäng och märken användas 

då informationen ej kan 

kopplas till användaren. 

Registrering av tillverkade 

eller kasserade produkter 

Poäng  

Märken 

Virtuell valuta 

Se ovan. Virtuell valuta kan 

användas för att belöna 

operatören när denne når 

produktionsmål 

Upplärning Poäng 

Märken 

Samlingar för märken 

Virtuell valuta 

Nivåer 

Mentorskap 

Onboarding 

Under upplärning är det 

viktigt att inte stöta bort den 

nya operatören. Försök 

därför använda mycket 

feedback så att operatören 

ska känna sig uppmuntrad 

att fortsätta lära sig 
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Mätning Poäng 

Märken 

Virtuell valuta  

Noggrannhet vid mätning är 

vitalt för att bibehålla 

kvalité vid tillverkning, och 

därför bör operatörer som 

presterar bra resultat få 

virtuell valuta eller andra 

former av belöning för att 

förstärka detta. 

Hantera information om 

fel 

Virtuell valuta När fel uppstår i systemet 

måste operatören 

uppmuntras till att 

undersöka fel och vid behov 

kontakta teknisk personal. 

Då många operatörer kanske 

inte ser detta som deras 

jobb, så måste de belönas 

väl för att få en 

beteendeändring. 

Hantera viktig information Notiser När information från 

ledning eller andra 

beslutfattare måste ut till 

operatörer kan en simpel 

notis i programfönstret göra 

operatören uppmärksam på 

vad som händer. 

Samverkan med andra 

operatörer 

Chatfunktionalitet Genom att sammankoppla 

de olika arbetsstationerna 

och erbjuda 

chatfunktionalitet kan 

operatörer på olika delar av 

lokalen kommunicera om 

hjälp, eller lämna 

information till sin kollegor. 
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5. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om gamification kan användas för att motivera 

användare av system för tillverkningsindustrin.  

 

I detta kapitel ämnar jag att besvara de frågeställningar som har legat till grund för min studie: 

 

• Vilka spelmekanismer och spelkomponenter kan användas i system för 

tillverkningsindustrin? 

 

• Vad kan motivera och engagera användare av system för tillverkningsindustrin? 

 

Dessutom kommer det i slutet av kapitlet återfinnas förslag på vidare forskning inom området 

gamification och system för tillverkningsindustrin. 

 

5.1 Metodkritik 
 

Studien var från början tänkt att vara en fallstudie där ett system för tillverkningsindustrin skulle 

gamifieras som ett proof of concept. På grund av legala skäl fick jag ej möjligheten att 

genomföra detta, vilket gav studien en väldigt generell bild av ämnet. Om ett system hade 

kunnat erhållas, hade studien blivit bättre och resultaten antagligen sett annorlunda ut. 

 

Litteraturen som användes för att identifiera tidigare forskning kom huvudsakligen att bli 

böcker istället för artiklar. Detta kan medföra att studien saknar vissa nyare upptäckter inom de 

behandlade områdena. Mängden källor om gamification och motivation skulle också ha kunnat 

införskaffas för att ge studien bättre reliabilitet och validitet. Dessutom anser jag att mycket 

mer information om tillverkningsindustrin och dess system borde ha samlats in för att få en 

gedigen genomgång av ämnet, än bara en typ av system.  

 

Intervjufrågorna skulle ha kvalitetssäkrats bättre för att generera mer tydliga svar, då många av 

respondenterna ibland verkade missförstå vad vissa frågor handlade om. Studien skulle 

antagligen ha fått mer direkt och värdefull information om detta hade gjorts. 

 

Medgivanden till respondenterna borde ha uppförts och skickats ut, istället för att ges muntligt. 

På så vis skulle det funnits skriftliga bevis på att respondenterna mottagit information om deras 

rättigheter, om en tvist skulle uppstå. 

 

5.2 Vilka spelmekanismer och spelkomponenter kan användas i system för 

tillverkningsindustrin? 
 

När spelmekanismer och spelkomponenter ska väljas ut vid gamifiering av ett system för 

tillverkningsindustrin, är det viktigt att organisationens affärsmål, operatörernas drivkrafter och 

mätbara data identifieras. Dessa ligger till grund för vilka spelmekanismer och 

spelkomponenter som lämpar sig för det specifika systemet, då planlöst adderande av 

spelmekanismer och spelkomponenter kan göra mer skada än nytta. Det är därför svårt att 

konkret nämna specifika spelmekanismer eller spelkomponenter som är mer användbara än 

andra innan alla förutsättningar är fastställda. 
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Med detta sagt går det ändå att identifiera ett antal spelmekanismer och spelkomponenter som 

skulle kunna vara kandidater för att använda i ett system för tillverkningsindustrin, sett ur en 

generell synvinkel (Tabell 3). Fetmarkerade spelmekanismer och spelkomponenter kan ses som 

standard för många gamifierade system, vilket gör att de också bör fungera i system för 

tillverkningsindustrin, medan de övriga kan ses som önskvärda att ha med. 

 

Dessa spelmekanismer och spelkomponenter är: 

• Poäng 

• Märken 

• Samlingar 

• Nivåer 

• Toolbars 

• Notiser 

• Resultattavlor 

• Virtuell valuta 

• Chatfunktionalitet 

• Mentorskap 

 

5.3 Vad kan motivera och engagera användare av system för 

tillverkningsindustrin? 
 

Motivationen hos en användare av system för tillverkningsindustrin kommer i nuläget främst 

från en källa, vilket är den yttre motivationen, där användarens lön fungerar som belöning och 

motivator. Belöningar i form av pengar eller saker behöver dock alltid förhöjas eller förnyas 

för att behålla sin motiverande faktor, vilket på sikt kan bli en ohållbar situation. 

 

För att skapa motivation och engagemang hos användare av system för tillverkningsindustrin, 

som dessutom bör fungera på längre sikt, kan organisationer genomföra ett antal förändringar 

och förbättringar för att kunna åstadkomma detta. Nedan listas framstående möjliggörare för 

motivation som identifierats i litteratur- och empirisk studie: 

 

• Erbjuda transparenta och tydliga mål i organisationen 

• Erbjuda möjlighet för användaren att följa utvecklingen inom sitt expertområde 

• Belöna användare med utökat ansvar i kombination med monetär belöning 

• Låta användare medverka i arbetet för att skapa motivation 

• Kartläggning av operatörernas drivkrafter, vilket därefter används för att förbättra 

operatörernas arbetssituation, med exempelvis mer givande uppgifter 

• Erbjuda moderna system 

• Belöningar som utdelas är matchade mot operatörernas preferenser, med syfte att vara 

mer effektiva som motivationsskapare 

 

5.4 Förslag till vidare studier 
 

För vidare forskning inom ämnet gamification i system för tillverkningsindustrin, vore det 

intressant att se en fallstudie där ett system för tillverkningsindustrin undersöks och 

implementeras med spelmekanismer, i syfte att utröna om operatörerna faktiskt motiveras av 

gamification. 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide Gamification 
 

Intro 

• Introduktion om examensarbete. 

• Informera respondenten om att denne har rätt till att vara anonym, få ta del av inspelat mtrl 

från intervjun samt en möjlighet att se uppsatsen innan den lämnas in. 

• Be respondenten ge en presentation om sig själv, sitt företag samt dess roll på företaget. 

 

Gamification 

• Vad är din definition av gamification? 

• Vilka typer av system anser du att gamification passar för? 

• Har du någon erfarenhet av att använda gamifierade system? 

• Om Ja; Ge exempel på några system som du anser varit framgångsrika. 

• Om Nej; Varför? 

• Vad anser du generellt vara fördelar med att använda gamification? 

• Vad anser du generellt vara nackdelar med att använda gamification? 

• Vad är din definition av spelmekanismer och spelkomponenter? 

• Vad anser du är de viktigaste spelmekanismerna och spelkomponenterna i gamification, och 

varför? 

• Vilka spelkomponenter används enligt dig för lite, och varför? 

 

Motivation 

• Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att kunna engagera människor? 

• Hur ser du på användandet av belöning och straff som huvudsakligt form av motivation hos 

många företag? 

• Hur tror du företag skulle kunna motivera sin anställda utan belöning och straff? 

• Finns det spelkomponenter som du anser är extra lämpliga för att motivera anställda att 

utföra sina dagliga uppgifter? 

 

Tillverkningsindustrin 

• Har du någon erfarenhet av att jobba i något system som är utvecklat för 

tillverkningsindustrin? 

• Om Ja; Ge exempel.  

• Har du sett eller använt någon form av gamifierat system för tillverkningsindustrin? 

• Om Ja; Ge exempel. 

• Vad anser du att det kan finnas för fördelar med att implementera gamification i system för 

tillverkningsindustrin? 

• Vad anser du att det kan finnas för nackdelar med att implementera gamification i system 

för tillverkningsindustrin? 

• Vilka komponenter i gamification tror du skulle passa i IT-system för tillverkningsindustrin, 

och varför? 

• Vilka komponenter i gamification tror du inte skulle passa i IT-system för 

tillverkningsindustrin, och varför? 

• Upplever du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

arbetssätt och system? 

• Om Ja; Varför är det så? 
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• Fråga respondenten om det finns möjlighet att återkomma om fler frågor uppstår. 

• Tacka respondenten och fråga om denne har några egna frågor, eller om något ska tilläggas. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Tillverkningsindustrin 
 

Intro 

• Introduktion om examensarbete. 

• Informera respondenten om att denne har rätt till att vara anonym, få ta del av inspelat mtrl 

från intervjun samt en möjlighet att se uppsatsen innan den lämnas in. 

• Be respondenten ge en presentation om sig själv, sitt företag samt dess roll på företaget. 

 

Gamification 

• Känner du till gamification? 

• Om Ja; Kan du berätta lite kort om din kunskap gällande gamification 

• Har du någon erfarenhet av att använda gamifierade system? 

• Om Ja; Ge exempel på några system som du anser varit framgångsrika. 

 

Tillverkningsindustrin 

• Vad är din definition av ett system för tillverkningsindustrin? 

• Vad är din erfarenhet av att utveckla system för tillverkningsindustrin? 

• Om Finns; Ge exempel 

• Kan du ge exempel på några vanliga eller kritiska processer inom tillverkningsindustrin där 

motivationsproblem ofta uppstår?  

• Upplever du att många användare låter bli att använda systemen som ska stödja deras arbete 

pga brist på motivation och engagemang? 

• Vad anser du är viktigt för att få ett system att användas? 

• Anser du att organisationer måste ändra fokus till att göra framtida system mer inriktade på 

motivation och användares drivkrafter? 

• Upplever du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

arbetssätt och system? 

• Om Ja; Varför tror du det är så? 

 

• (Dessa frågor om de känner till gamification) 

• Har du sett eller använt någon form av gamifierat system för tillverkningsindustrin? 

• Om Ja; Ge exempel. 

• Vad tror du att det kan finnas för fördelar med att implementera gamification i system för 

tillverkningsindustrin? 

• Vad tror du att det kan finnas för nackdelar med att implementera gamification i system för 

tillverkningsindustrin? 

 

• Fråga respondenten om det finns möjlighet att återkomma om fler frågor uppstår. 

• Tacka repondent och fråga om denne har några egna frågor, eller om något ska tilläggas. 
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Bilaga 3 - Intervju med Anders Tufvesson 16:e April 2015 
 

Fråga 1: Hur definierar du gamification? 

Strategen använder två olika definitioner för gamification. Han anser att gamification handlar 

om att ”använda spelmekanismer i en icke spel-produkt och att använda det för att engagera 

och motivera användare”. Dessutom förklarar Strategen att han använder sig av förklaringen 

”Gamification, gör allt kul roligare”. Han ger exempel på hur MySkiStar har gjort skidåkning 

roligare. Strategen fortsätter att förklara att tillverkningsindustrin har försökt använda 

spelobjekt, till exempel topplistor för att visa skiftlagens resultat, men förklarar att de glömmer 

att göra ett samlat grepp över hur användarna ska engageras och motiveras på längre sikt. 

Strategen menar att största risken med att gamifiera något, är att man helt enkelt missar 

organisationens affärsmål, och hur användarna ska använda gamifiering för att jobba mot dessa 

mål. Strategen menar att LinkedIn gjorde detta då de ”slängde in” en toolbar för att få användare 

att fylla i sina profiler. Han tror att några användare kommer drivas av detta att fylla i sina 

profiler medan andra struntar totalt i det. Men det största problemet enligt Strategen kommer 

när profilen är uppfylld; det tar bara slut. Han anser att det saknas kontinuitet för framtiden. 

 

Fråga 2: Vilka typer av system anser du att gamification är väldigt bra anpassade för?  

 

Strategen tycker att gamification passa bra i alla system där det finns ett mätbart värde som 

linjerar mot företagets affärsmål, där du kan sätta upp någonting för personer eller grupper att 

sträva mot. Han förklarar vidare att det finns jättemånga organisationer där man skulle kunna 

använda gamification, men att det inte finns några mätvärden, vilket Strategen anser är grunden 

för att kunna göra en gamification. Strategen väljer att ge Liseberg som ett exempel, vilket han 

anser inte är en produkt som går att gamifiera. Anledningen är att åkbanden som sitter på 

vristerna hos besökarna aldrig läses av, därför finns det inga mätvärden att samla in. Han 

förklarar också att mätvärdena måste linjera mot affärsmålen samt processerna, och inte mot 

något annat som ligger utanför organisationen. 

 

Fråga 3: Har du något specifikt system som är gamifierat som du anser varit framgångsrikt? 

 

Strategen berättar om en plattform som heter Social Connect, som Ninetech har utvecklat. 

Syftet med plattformen är att får folk att mingla och prata med varandra på bland annat mässor 

eller kickoffer. Han förklarar att mobilapplikationen fungerar genom att frågor dyker upp på 

skärmen som andra personer ska svara på, och när två personer har ställt sina frågor till varandra 

ges möjlighet att scanna en QR-kod. På så vis kan användarna samla och poäng på hur många 

man samtalar med. Strategen tycker att Social Connect har fungerat väldigt bra för att få de 

olika avdelningarna på Ninetech att komma närmare varandra, då den användes med framgång 

på en företagsresa till Kroatien. Ninetech har också använt plattformen under Webbdagarna i 

Göteborg. Han tycker att applikationen fungerar bra med affärsmålet att få folk att socialisera. 

 

Strategen berättar också att de har gamifierat säljtävlingar där användarna kunde samla ihop 

belöningar och tävla mot varandra. Han trycker hårt på behovet att hitta något som engagerar 

samtliga spelartyper, vilket han anser är fem till antalet. Ninetech har använt sig av Bartles 

speltyper i MySkiStar, och vid lansering hade de belöningar och uppgifter för fyra av 

spelartyperna, de som oftast förknippas med Bartle. Strategen förklarar att anledningen över att 

de använder sig av fem spelartyper beror i stort på hans fru. När Strategen och hans familj skulle 

till fjällen ville han att de skulle använda MySkiStar. Strategen fru undrade då vad hon fick för 



 

 
38 

att deltaga, vad hon kunde vinna för saker. Detta skapade då en delning av spelartypen 

Achiever, vilket Strategen kallar digital achiever samt verklig achiever. Han menar att det är 

viktigt att dela dessa två spelartyper, men att de också ibland är densamme. Den digitala 

achiever ’n är ute efter virtuella priser och belöningar, medan den verkliga achiever ‘n vill ha 

fysiska prylar, pengar o.s.v. Vissa personer vill ha sina bonusar direkt in på ett kort och andra 

älskar papperslappen med bonus som kommer med Ica-tidningen varje månad. Strategen menar 

att det är viktigt att se över sina spelartyper så att de är anpassade för systemet. I fallet med 

achiever ‘n menar han att om designers inte gör en delning av de två typerna, så tappar man en, 

d.v.s. man tappar användare av systemet. 

 

Fråga 4: Vad anser du vara de generella fördelarna med att använda gamification? 

 

Strategen börjar med att förklara att när man gamifierar något, så går det inte att tvinga personer 

att delta och använda systemet. Han berättar om den, som han ser det, sjätte spelartypen the 

non-gamer, vilket är en person som bara är intresserad av att fortsätta med det de gör, utan att 

bli påverkade av någon gamifierad lösning. Detta anser han kan bli ett problem vid en 

implementation i tillverkningsindustrin, men förklarar i samma veva att det skulle kunna gå och 

lösa vissa sådana problem genom att använda sig av gruppkoncept när tävlingar bedrivs. På så 

vis behöver individer inte utsätta sig för att publikt visa sina poäng eller rank.  

 

Strategen menar att fördelar om man lyckas med motivering av en person eller grupp, så 

kommer det enkelt att generera ett bättre resultat. Han förklarar att målet för MySkiStar var att 

få folk att åka mer skidor, oavsett väder. Användarna skulle också triggas att köpa mer skipass 

och åka till fjällen oftare. Strategen menar att när en gamifiering ska genomföras så är det viktigt 

att undersöka vilket beteende som ska uppnås. Är det att tjäna eller spara pengar i 

organisationen, eller gäller det sociala aspekter? Strategen använder applikationen Social 

Connect som exempel, där han förklarar att plattformen i sig kostar mycket att utveckla, och 

den kommer inte generera mycket pengar. Det som istället är vinsten med plattformen är att 

den kan användas för att knyta ihop en grupp människor. 

 

Generationsfrågan är enligt Strategen väldigt viktig. Han förklarar det som att ”vi håller på att 

förlora en generation”. Med detta menar han att den unga generation, vilka är uppväxta med 

multiplayerspel och dylik uppfattar den verkliga världen som fruktansvärt tråkig. När de 

kommer ut i arbetslivet och får sätta sig med exempelvis lager- eller faktureringssystem så 

finner de sådana system tråkiga; de vill bara hem och spela. Strategen menar att drivkraften 

från spel är viktiga att nyttja, vilket han anser att de gjort i MySkiStar. Han berättar om en 

mamma som innan användandet av MySkiStar fick locka barnen ut i skidbacken med godis, för 

de ville stanna i stugan och spela dataspel. Efter att de började använda MySkiStar var ungarna 

ute i backen och åkte skidor hela dagarna, utan någon form av muta. 

 

Fråga 5: Vad anser du vara nackdelarna med att använda gamification? 

 

Strategen menar att en tydlig nackdel med gamification är att du aldrig kan tvinga någon att 

vara med. Han förklarar också att en dålig implementation utan framtidsplaner ofta hamnar i 

ett läger där det är för mycket av samma sak som händer om och om igen, vilket för att 

tjusningen med systemet försvinner. Strategen väljer att ge Candy Crush Saga som exempel, 

där nivåerna blir gradvis svårare. Problemet ligger i att hitta en balansgång så att det inte blir 

för svårt. Strategen förklarar att en långsiktig plan är viktigt för att lyckas med gamification, 

och att de fortfarande inte har implementerat alla features i MySkiStar som de kom på redan 

under den första perioden av plattformens utveckling. Han menar att det är viktigt att ha en 
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utbyggnad av systemet, där det tillkommer nya saker då och då, för att inte riskera att systemet 

blir monotont. Han tycker det är viktigt att företag måste förstå att en gamifierad lösningen inte 

är en snabb ”quick-fix”. 

 

Fråga 6: Hur definierar du spelmekanismer och komponenter? 

 

Strategen menar det de på Ninetech inte pratar så mycket om separata mekanismer och 

komponenter. De fokuserar istället på spelartyper, spelobjekt och hur de i olika aktivitetsloopar 

på kort och lång sikt kan använda sig av dessa objekt. Han menar att de till exempel kan kolla 

på en topplista och undersöka hur de ska få den att fungera på dags-, vecko-, månadsnivå o.s.v. 

Strategen ger som exempel att i en säljtävling om 100 personer så kommer kanske bara de som 

ligger i topp 10 arbeta hårt för att nå målet, medan de längre ned struntar i det, för att de anser 

att de inte har en chans att vinna. Han förklarar att de undersöker på vilka sätt med hjälp av 

andra spelobjekt det går att aktivera även de som ligger längre ned i listan. Detta medför att 

även om den stora tävlingen är det centrala så kan användarna ändå få saker gjort runtomkring 

den. 

 

Fråga 7: Vad anser du vara de viktigaste spelmekanismerna och spelkomponenterna i 

gamification, och varför? 

 

Strategen tycker om badges, collections och toolbars. Han anser också virtuell valuta vara 

viktigt att ha med för att engagera achievers. Han tycker också att levels är väldigt bra, och är 

något som han saknar i MySkiStar, vilket han tycker var ett dåligt val att inte ha med. Därför 

anser Strategen att alla former av gamifiering bör kolla på nivåhantering, likt de som finns på 

exempelvis forum.  

 

Fråga 8: Finns det mekanismer som du gillar, men anser att de används för lite? 

 

Levels! säger Strategen utan att blinka. Han förklarar att han aldrig skulle göra någon 

gamifiering i dagsläget där nivåer inte användes. Han tycker också att lojalitetsprogram med 

virtuell valuta är bra. Strategen tror att grunden till många lösningar är att ha med någon form 

av ekonomi, så som riktiga pengar, virtuell valuta eller bonussystem med ”köp 10, få en gratis”, 

eller 15 öre rabatt per liter bensin. Dock poängterar han att alla inte triggas av ekonomisk 

belöning. För detta menar Strategen att det istället går att använda sig av status som belöning. 

 

Fråga 9: Vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att kunna engagera människor? 

 

Strategen tror att det är viktigt att det arbete som finns i våra fabriker är lätt, för att pengabonusar 

ska kunna fungera. Han förklarar att det har bedrivits experiment där lätt och svåra uppgifter 

generellt presteras sämre när det finns en bonus med i bilden. Men han tror också att lättare 

uppgifter kan gå lite snabbare med rätt mängd belöning. Han menar också att företag bör kolla 

på status som belöning, då det oftast inte kostar företaget något. 

 

Fråga 10: Hur ser du på användandet av belöningar och bestraffningar, vilket är den 

huvudsakliga formen av motivation i många verksamheter? 

 

Strategen förklarar att vi idag har ett belöningssystem i alla företag, vilket går ut på att 

medarbetarna får en lön för sin prestation. Detta tilltalas de som är achievers, då denna spelartyp 

drivs av att få saker. Strategen menar att pengar är basen i dagens system och att inget företag 
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skulle göra något utan dem. Dock menar Strategen att företagen bör jobba mer med status och 

”klapp på axeln”, vilket han förklarar är spelens stora specialitet.  

 

Fråga 11: Finns det spelkomponenter och spelmekanismer som är extra lämpande för att få 

anställda att genomföra sina dagliga uppgifter? 

 

Toolbars, topplistor, badges, levels, grupptänk och naturligtvis någon form av ekonomisk 

belöning anser Strategen. Han tror också att sociala aspekter skulle kunna vara något, där till 

exempel en vinnande grupp annonseras via Facebook eller på organisationens intranät. 

Strategen anser att det är viktigt att oavsett vad som gamifieras så bör alltid kvalitén komma i 

första hand. Det får aldrig bli ett tillfälle där det handlar om att medarbetarna ska göra så mycket 

de bara kan, för då faller kvalitén. Dock menar Strategen att när man kan göra något, så går det 

alltid att göra mer som blir bättre. Han anser att tillverkningsindustrin är klockren för just denna 

typ av tillämpning. 

 

Fråga 12: Nackdelar med gamification i system för tillverkningsindustrin? 

 

Strategen anser att så fort man gör någonting till en tävling så finns det en risk för att kvalitén 

på det som produceras blir sämre.  

 

Fråga 13: Anser du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

arbetssätt och system? 

 

Strategen menar att han upplever konservatism i alla organisationer, oavsett vad det gäller. Han 

förklarar att Ninetech har jobbat med gamification i fem år, och att det är först nu som de har 

börjat identifiera en mognad hos företagen att vilja genomföra saker med gamification. Han 

säger vidare att MySkiStar var väldig tidigt ute och att företag nu börjar förstå att de inte handlar 

om att göra system till spel, utan att det faktiskt är något som motiverar och engagerar folk.  

 

Intervjun är slut, och Strategen tillägget detta: 

 

När Ninetech ska göra en gamifiering av ett system använder de sig av en process som de 

utvecklat. Anledningen till detta är för att när något ska gamifieras är en tids- och 

pengakrävande process, men om den görs rätt så finns det mycket pengar som kan tjänas eller 

sparas. De börjar i fas ett med att göra en inventering över läget; går det att gamifiera, finns det 

ett system och vilken mätdata går det att få ut, vad kan göras med datan och hur tillförlitlig är 

den? Nästa steg är att göra kravspecifikation där man identifierar det nuvarande läget och vart 

man vill komma när systemet är klart. Strategen förklarar att det kan bli en kanske stor 

planering, men att allt inte görs på en gång. Utvecklingen av systemet börjar med något lätt som 

sedan byggs ut successivt. Han trycker på vikten av att utmaningarna i systemet måste börja 

lätt så att nya användare lätt kommer in, för att därefter byggas ut och öka i svårighet och 

utmaning. Strategen anser att det är viktigt att hålla upp humöret på användarna utan att göra 

det för svårt för nybörjare, likt Candy Crush Saga.  
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Bilaga 4 - Intervju med Jan Bidner 17:e april 2015 
 

Fråga 1: Definiera gamification 

 

Projektledaren förklarar att hans definition av gamification är en standardformulering som 

oftast kopplas till folks generella definition av gamification. Han anser att gamification är ”att 

ta speldesignelement och spelmekanik och applicera dem i ett icke-spels kontext för att 

engagera och motivera”. Projektledaren förklarar vidare att det är viktigt att förstår skillnaden 

på gamification och användarcentrerad design samt interaktionsdesign. Han förklarar att i 

gamification ligger huvudfokus på att arbeta med drivkrafter och beteenden. Projektledaren 

förklarar att det är väldigt viktigt att förstå sina användare, och ta reda på vad som driver dem. 

Han anser spel är ett fantastiskt bra exempel på system som gör detta. 

 

Fråga 2: Vilka typer av system anser du att gamification är väldigt bra anpassade för? 

 

Projektledaren berättar att han tycker lojalitetsprogram, marknadsföring och lärande är väldigt 

bra områden för gamification. Han nämner också hälsa, fitness och lifelogging som exempel. 

Projektledaren anser att de här typerna av system visa tydliga vinster på att använda 

gamification.  Vidare så förklarar han att ”onboarding” kan lösas väldigt bra genom att 

gamifiera ett system. Projektledaren förklarar att ”onboarding” är den period det tar att 

introduceras i ett system, innan användaren är på ”rätt köl”. Han berättar om ett system som 

kallas för ”pirate metrics”, vilket förklarar de olika faserna som behövs för att få en ny 

användare att lära sig att använda ett system, och sedan fortsätta använda det. Han förklarar att 

systemet bland annat under aktiveringsfasen måste ”hooka” användaren, d.v.s. får användaren 

att fastna för systemet. Projektledaren menar att aktiveringsfasen är den absolut viktigaste 

fasen, och den utvecklare ska lägga mest tid på. Pirats metrics har fått sitt namn på grund av sin 

akronym; A-A-R-R-R.  

 

Projektledaren går vidare och berättar om att community-system, exempelvis forum som 

StackOverflow är en väldigt bra plattform för att gamifiera. Han menar att det går att gamifiera 

alla typer av sociala system på något sätt. Projektledaren förklarar att det går att dela upp 

gamification i olika distinktioner; narrativ och strukturell. Den narrativa delen handlar om att 

generera någon typ av storyline så att gamifiering mer liknar ett RPG(Role playing game). 

Projektledaren berättar sedan om den strukturella delen, vilken innehåller komponenter som 

topplistor, knappar och progressbars.  

 

Projektledaren anser att all typ av lärande och introduktion går att belöna eller trigga på något 

sätt, genom att arbeta med drivkrafter. Han fortsätter att säga att drivkrafter är det mest centrala, 

vad som triggar en användare.  

 

Fråga 3: Har du något specifikt system som är gamifierat som du anser varit framgångsrikt? 

 

Projektledaren förklarar att han tycker att alla system som jobbar med den sociala aspekten 

fungerar bra. Som exempel ger han LinkedIn, som jobbar mycket med uppfyllnad, achivements 

och completion. Projektledaren berättar att när en användare skapar ett konto visas en 

progressbar där användaren kan se hur mycket som saknas innan dennes profil är helt uppfylld. 

Just detta engagerar inte projektledaren själv, men han förklarar att det också finns sociala 

indikatorer som han istället gillar. Detta kan vara till exempel att han får en notis om att ”idag 



 

 
42 

har fem personer varit inne och kollat på din profil”, och projektledaren menar att detta är en 

sak som driver honom till att hålla sin LinkedIn-profil uppdaterad. Han ger också exemplet på 

LinkedIns ”thank you-economy”, vilket syftar till att användare blir uppmuntrade att godkänna 

andra användares kompetens eller dylikt. Gamifieringen i denna funktion ligger enligt 

Projektledaren, i att vem som kommer upp för att godkännas är slumpmässigt utvalt av 

systemet. Dessutom uppmuntrar en sådan funktion till att tänka ”om jag godkänner den här 

personen så kanske han godkänner mina kompetenser”.  

 

Projektledaren fortsätter och berättar om att han gillar hälsoapplikationer. Han anser att 

produkter som Zombies,Run! och Runkeeper är lysande exempel över gamifierade 

hälsolösningar. Projektledaren gillar främst Runkeeper för sin enkelhet och att den förser 

användaren med mycket feedback. Han förklarar att varje användare har sina achivements och 

mål. När ett mål är uppnått får användaren belöningar och information om sin prestation. 

Projektledaren gillar att fokuset ligger helt på användaren och ingenting annat. Han anser också 

att de löser användandet av topplistor väldigt bra, där användaren placeras mitt i topplistan och 

får se sina närmaste vänner både ovanför och under honom i hierarkin.  

 

Slutligen berättar projektledaren om en applikation vid namnet Emailga.me, vilket är att 

program för att gamifiera inkorgen för en användares e-post. När applikationen kopplats till e-

postadressen får användaren poäng och achievements genom att uppmuntras att beta av en viss 

mängd e-post. Projektledaren har testat denna applikation och han anser att den gjorde honom 

väldigt prestationsinriktad.  

 

Fråga 4: Vad anser du vara de generella fördelarna med att använda gamification? 

 

Projektledaren anser att gamification är ett väldigt bra stöd för att förstå vad användarcentrerad 

design är på riktigt, genom att man jobbar med drivkrafter. Det är viktigt att hela tiden 

undersöka vad som driver användaren, och dessutom att fokus ligger på användare eller kund. 

Projektledaren menar att det inte går att ha fokus på systemägaren och att om man börjar tänka 

på det viset så kommer det inte att gå bra. Han ger ett exempel som handlar om en fiktiv 

matbutik vilket har en applikation för mobiltelefoner, och där man vill undersöka hur man med 

den kan få kunder att besöka butiken och handla mer. Projektledaren förklarar att här har man 

ett perspektiv som enbart handlar om affären, och det är fel. Han anser att istället undersöka 

vad som driver kunderna och få dem att använda appen för att den är rolig, vilket på sikt kan få 

dem att handla mer. Han tycker att det är viktigt att använda drivkrafter för att engagera kunder 

att använda en produkt. Saker som meningsskapande och fokus på att användaren har roligt kan 

lösas bäst med gamification enligt Projektledaren.  

 

Fråga 5: Vad anser du vara nackdelarna med att använda gamification? 

 

Projektledaren tycker absolut att det finns nackdelar med gamification, och förklarar att en av 

riskerna är att inte veta vad för effekt som ska uppnås med en gamifiering. Han anser också att 

gamification inte är en simpel sak som kan lösas genom att fylla ett system med poäng, 

topplistor och troféer. Han förklarar att det finns många exempel på när gamifierade system har 

misslyckats, bland annat hos det amerikanska företaget Sears, där säljtävlingar gamifierades 

och slutade med att de anställda blev så fokuserade på att vinna att de började sabotera och sätta 

dit varandra. Ett annat exempel som Projektledaren ger är Disney i Anaheim, där avdelningarna 

fick poängtavlor som visade effektivitet. I detta fall medförde gamifieringen att de anställda 

skippade frukost och lunch, blev sjukskrivna och mådde dåligt.  
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Projektledaren förklarar att felet som båda dessa exempel beskriver var att innan tävlingarna 

började tog företagen inte reda på vad som faktiskt driver deras anställda, och vad i deras 

organisation som gick att gamifiera. Projektledaren anser att man måste vara aktsam när det 

gäller gamifiering, då det oftast är starka drivkrafter som sätts igång av tävling och dylikt. Han 

nämner specifikt mörka drivkrafter så som bestraffning där den anställde hotas med att får 

sparken o.s.v.  Projektledaren avslutar lite skämtsamt men ändå allvarlig med säga att sjuka 

sociala experiment kan genomföras om man leker med drivkrafter utan eftertanke. 

 

Fråga 6: Vad anser du vara de viktigaste spelmekanismerna och spelkomponenterna i 

gamification, och varför? 

 

Projektledaren förklarar att han och hans kollega Mats ofta brukar prata om drivkrafter i sin 

podcast. Han anser att alla människor drivs av en kombination av samtliga drivkrafter, vissa 

mer än andra. Projektledaren anser att förverkligande är en av de viktigaste drivkrafter. Själv 

gillar han att få feedback när något händer och att saker är estetiskt tilltalande. Han menar också 

att en väldigt enkel och billig drivkraft är oförutsägbarhet. Dock poängterar han att denna 

drivkraft måste användas med försiktighet då den kan skapa spelberoende. Projektledaren drar 

en parallell till Skinners box, vilket var en låda med ett djur inuti. I lådan fanns en knapp som 

djuret kunde trycka för att få mat. När djuret hade ätit sig mätt slutade det trycka på knappen. 

Men då lades oförutsägbarhet till, så att mat enbart kom då och då när knappen trycktes. Detta 

fick till följd att djuret inte slutade trycka, för det ville hela tiden se vad som hände nästa gång. 

Projektledaren förklarar att det är exakt samma typ av drivkraft som folk utsätts för när de spelar 

på en enarmad bandit. Slutligen så anser Projektledaren att mening är den absolut viktigaste 

drivkraften för att erhålla långvarig motivation.  

 

Fråga 7: Finns det mekanismer som du gillar, men anser att de används för lite? 

 

Projektledaren förklarar att han absolut tycker att det finns några outnyttjade mekanismer, och 

en av den som han gillar är mentorssystem. Han anser att mentorskap fungerar lite som en slags 

”thank you economy” där erfarna användare i ett system uppmuntras att hjälpa och guida nya 

användare. Han tycker också att gruppuppgifter och grupparbete är användbart, främst inom 

lärande.  

 

Fråga 8: Vad anser du vara de viktigaste faktorerna för att kunna engagera människor? 

 

Projektledaren är övertygad att det handlar om att ta reda på vad folk är intresserade av och vad 

som driver dem. Han menar att det bästa sättet för att engagera människor är att hitta den 

ultimata balansen mellan yttre och inre motivation. Han uppmanar också till försiktighet med 

att använda topplistor och poäng utan tanke, men anser att med rätt fokus och dynamik så är 

det mesta genomförbart. 

 

Fråga 9: Hur ser du på användandet av belöningar och bestraffningar, vilket är den huvudsakliga 

formen av motivation i många verksamheter? 

 

Projektledaren är väldigt bestämd med att alla former av bestraffningar är dåliga. Han förklarar 

att det är ett väldigt enkelt sätt att får folk att göra saker, speciellt i många äldre generationer. 

Men som han ser det är det viktigare att få folk engagerade, än att bestraffa dem. Projektledaren 

ger tidsrapportering som exempel, där det enda incitamentet för att rapportera sin tid som 

konsult, är att man slipper ett argt brev från sin gruppledare. 
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Projektledaren förklarar att han gillar belöningar, men han anser också att det är extremt viktigt 

att de står i proportion till uppgiften som genomförs. Han menar att det vore olämpligt att ge 

anställda en bil bara för att de kommit i tid till jobbet. Han går vidare och förklarar att han inte 

anser att belöningar måste vara pengar eller fysiska saker, då dessa saker inte är hållbara i 

längden. Istället kan belöningen helt enkelt bestå av att få ett utökat ansvar inom organisationen 

eller nya och svårare utmaningar. Projektledaren tycker att det är viktigt att när man överväger 

belöningar tittar på den grupp som ska mottaga belöningarna, och avgöra vad som faktiskt är 

motiverande för just denna gruppen.  

 

Fråga 10: Finns det spelkomponenter och spelmekanismer som är extra lämpande för att få 

anställda att genomföra sina dagliga uppgifter? 

 

Projektledaren tycker att mening är en bra drivkraft, vilket får människor att känna lojalitet, 

känna sig utvalda samt att känna att de tillför något i den organisation de är. Projektledaren 

förklarar detta som ett mastery-system där användaren kan gå upp i nivå och bli bättre på sitt 

expertområde.  Dessutom anser Projektledaren att viss form av prestation och tävling kan vara 

bra om det sköts på rätt sätt. Han är övertygad om att det på många företag finns en sund 

tävlingsanda vilket medför att man kan ordna simplare tävlingsmoment, såvida det inte handlar 

om säljtävlingar, vilket oftast medför aktivering av mörka drivkrafter.  

 

Projektledaren förklarar att engagemang på arbetsplatsen är ett av de första problemen som 

existerar, och att det beror på att vi får det allt bättre i västvärlden. Detta i sin tur genererar ett 

krav på att våra uppgifter ska bli mer meningsfulla. Projektledaren nämner att uppemot 20 % 

av arbetare idag är så omotiverade att de praktiskt taget saboterar på sin arbetsplats genom att 

strunta i uppgifter eller göra dem fel. Ytterligare 50 % saknar engagemang och vantrivs. I 

slutänden är det enligt Projektledaren bara ca 13 % av alla människor som är engagerade och 

trivs med sitt jobb. 

 

Projektledaren väljer att citera Scott Mautz angående tre viktiga punkter för att förbli engagerad 

på arbetsplatsen. Den första punkter är ”tydlig riktning och mål”, vilket betyder att 

organisationer måste ha en transparent vision över vart man är på väg, samt att ledningen inte 

säger en sak och gör en annan. Utöver detta är det viktigt att medarbetarna känner att sitt jobb 

är meningsfull och viktigt. Den andra punkten är ”utforskande och upptäckter”, vilket betyder 

att medarbetare ges möjlighet att växa, lära sig och ta ansvar samt känna att de kan påverka 

deras arbetsplats. Den sista punkten Projektledaren citerar är ”hängivenhet”, vilken handlar om 

att bygga på meningsskapande och identifiera samt hantera saker som stjäl energi och dränerar 

mening. 

 

Fråga 11: Har du sett eller använt någon form av gamifierat system för tillverkningsindustrin? 

 

Projektledaren säger att han inte har sett eller använt någon form av gamifierat system, men att 

han kan tänka sig att uppgiften att skapa ett är väldigt delikat. Vid processer som involverar 

löpande band och liknande saker tror han att det blir för lätta att fokusera på prestation. Han 

tror dock att någon lösning som skapar effektivisering eller ökade nöjet för arbetarna, utan att 

skapa stress, är möjlig. Projektledaren tror att det kanske skulle gå att jobba med metaforer och 

förstärka de delar i systemen som handlar om att mäta eller övervaka, till att innehålla någon 

form av utmaning.  

 

Fråga 12: Upplever du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

system och arbetssätt? 
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Detta tror Projektledaren absolut att det gör, och inte bara gällande gamification. Han tror att 

anledningen för att många organisationer är tveksamma är för att de hör ordet spel. Dock är han 

övertygad för att det finns bra sätt att demonstrera hur man kan använda spelmekanismer för 

att lösa problem. Projektledaren fortsätter att berätta att han tror att all typ av förändring när det 

kommer till tunga system alltid möts av trösklar och initialt motstånd hos användarna. Men han 

tror också att detta är en generationsfråga, där yngre människor kommer förstå och anamma 

strategin bättre, med tanke på att de oftast är uppvuxna med spel. 
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Bilaga 5 - Intervju med Thomas Heder 23:e april 2015 
 

Fråga 1: Känner du till gamification? 

 

Seniorutvecklaren säger att han känner till gamification, och för honom handlar gamification 

att motivera användandet av ett system, genom att använda sig av badges och tävling mellan 

deltagare. Han förklarar att det finns ett gamification-plugin till Microsoft Visual Studio, vilket 

är ett utvecklingsverktyg från Microsoft, där användare kunde få poäng och achievements för 

exempelvis flest antal fel vid en kompilering eller att utvecklaren använde ett ovanligt bibliotek. 

Seniorutvecklaren tror att det kan vara problematiskt att implementera gamification i system 

för tillverkningsindustrin där man har fokus på användaren, då han menar att användare ska 

inte ”stå och hänga” i systemet. De ska genomföra sitt jobb och därefter gå vidare. 

 

Fråga 2: Har du använt något gamifierat system någon gång? 

 

Seniorutvecklaren berättar att han internt på Sogeti har använt en plattform som kallas för 

Teampark, vilket är en social plattform som innehåller olika gamifierade funktioner.   

 

Fråga 3: Hur skulle du definiera ett system för tillverkningsindustrin? 

 

Seniorutvecklaren anser att ett system för tillverkningsindustrin är ett system där användarna 

registrerar vad de gör, till exempel när något kasserats eller hur stort mängd material utav en 

viss kvalité som de tillverkat. Han berättar också att det finns en stor mängd informationssystem 

i tillverkningsindustrin, vilka används för att övervaka till exempel pappersmaskiner. Dessa 

system kan exempelvis visa olika grafer över hastigheter, papperskvalitet. Seniorutvecklaren 

förklarar att många system i tillverkningsindustrin börjar bli automatiserade, där kvalité på 

papper kontrolleras löpande, och om kvalitén kanske är lite sämre vid en punkt, ger systemet 

förslag på att flytta ordrar då vissa kunder kanske tolererar lite sämre kvalité på papper. 

Seniorutvecklaren menar att många system som utvecklas är skapta för att göra ganska smarta 

kontroller, då företag vill minimera mängden tillverkat material som kasseras.  

 

Fråga 4: Kan du ge exempel på några system för tillverkningsindustrin som du varit med och 

utvecklat? 

 

Seniorutvecklaren förklarar att han hos en tidigare arbetsgivare varit med och utvecklat ett 

system som heter Paperline, vilket är ett system för pappersindustrin. Systemet håller koll på 

pappersrullar som tillverkas och vad som händer med dem i tillverkningsflödet. 

Seniorutvecklaren berättar att vissa pappersrullar kanske delas upp i mindre rullar, och sedan 

körs igenom lamineringsmaskiner, vilket medför att man vill ha koll på vad som hänt en 

specifik rulle under hela tillverkningsprocessen.  

 

Seniorutvecklaren har också deltagit i utvecklingen av ett system för ett gjuteri, vilket hade till 

uppgift att tillverka aluminium göt, genom att hälla olika grundmetaller i en stor ugn. 

Seniorutvecklaren berättar att de i systemet försökte göra massa smarta lösningar för att 

exempelvis räkna ut sammansättning av aluminiumet innan det gjuts, för att få ut en teoretisk 

bild över vad som tros bli slutresultatet om olika mängder av vissa metaller används. När 

blocket väl var gjutet så togs ett prov som sedan registrerades i systemet. 
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Fråga 5: Skulle du kunna ge några exempel på vanliga eller kritiska processer inom 

tillverkningsindustrin där motivationsproblem kan uppstå 

 

Seniorutvecklaren menar att en av de vanligaste sakerna som han upplever när det kommer till 

system för tillverkningsindustrin, så är det när någon form av problem uppstår. Han förklarar 

att det första som händer då är att operatörerna kollar på klockan och fastställer hur långt det är 

kvar på deras skift. Om det bara är någon timme kvar görs inga försök att åtgärda problemet, 

utan det överlåtes helt enkelt till nästa skift. Seniorutvecklaren tror att det uppmuntras för lite 

att lösa de problem som uppstår, eller att ens kontakta support. Seniorutvecklaren tror att 

tillverkningsindustrin överlag är dålig när det kommer till motivationsfaktorer för operatörerna. 

Han är tror att de flesta operatörer har förståelse för att de måste tillverka saker av kvalité, men 

tror också att många enbart vill göra klart sitt skift och gå hem. Seniorutvecklaren förklarar att 

tillverkningsindustrin kanske måste börja kolla på lite andra saker för att vara attraherande för 

de nya och unga medarbetarna som kommer ut i företagen. Detta kan exempelvis vara att ha 

fräscha och moderna system som ”inte ser ut som något som katten släpat in i slutet av 80-

talet”.  

 

Fråga 6: Upplever du att många användare väljer att inte använda system pga brist i motivation 

och engagemang? 

 

Det tror inte Seniorutvecklaren. Han menar att det svårt att låta bli att använda systemen, då de 

används för att medarbetarna ska kunna genomföra sina arbetssysslor. Seniorutvecklaren tror 

att det handlar om att göra systemen så enkla som möjligt, så att det som ska göras i systemet 

går väldigt snabbt att genomföra. 

 

Fråga 7: Vad anser du är viktigt för att få ett system att användas? 

 

Enkelhet. Seniorutvecklaren berättar om en författare som heter Alan Cooper, som har skrivit 

böcker om användargränssnitt. Seniorutvecklaren berättar att en sak som Cooper skrivit som 

verkligen fastnat hos honom är; ”det finns ingen användare i världen som vill använda ditt 

system”. Seniorutvecklaren menar att utvecklare kan sitta och skapa funktioner som de anser 

är jättebra, och att de är helt övertygade om att användarna tycker samma sak, medan 

användarna bara vill göra sin rapportering eller dylikt och sluta använda systemet. 

Seniorutvecklaren ger tidrapporteringssystem som exempel, där han menar att ingen någonsin 

skulle hänga kvar i systemet efter att de rapporterat klart, bara för att det är så roligt. 

Seniorutvecklaren menar också att tunga affärssystem lider av samma problem, där användare 

oftast måste klippa, klistra och byta mellan ett stort antal vyer i systemet bara för att kunna 

registrera en enda order.  

 

Fråga 8: Vad anser du är viktigt för att få ett system att upplevas som användbart? 

 

Seniorutvecklaren tror att det skulle kunna vara att systemet tillhandahåller information som 

användaren annars måste ta reda på, på ett mycket mer omständligt sätt. Seniorutvecklaren tror 

att mycket hänger på simplicitet och att göra vardagen enklare för operatörerna. 

Seniorutvecklaren har flera gånger hört önskemål om sociala funktioner så som 

internkommunikation, så att det skulle vara möjligt att lämna information till de som kommer 

och byter av vid skiftbyte, eller för att ställa en fråga till en operatör på andra sidan fabriken. 

Seniorutvecklaren förklarar att han inte sett denna typ av funktionalitet, men att det finns 

önskemål.  
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Fråga 9: Anser du att verksamheter måste ändra fokus i framtida system för att göra dem mer 

inriktade på användarnas motivation och drivkrafter? 

 

Seniorutvecklaren vet inte om organisationer måste göra detta, men han tror absolut att det vore 

bra, speciellt med tanke på den yngre generationen som kommer in i branschen nu. Han tror att 

det skulle kunna funka mycket bättre på dem. Seniorutvecklaren berättar att han varit i 

diskussion med en kund gällande branding av system, dvs. att systemet ska ha ett utseende som 

stämmer överens med företagets grafiska profil, samt att ledningen ska ha möjlighet att pusha 

information till systemet, vilket kan komma upp som en notis ”vi slog produktionsrekord” eller 

något liknande.  

 

Fråga 10: Upplever du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

arbetssätt och system? 

 

Det gör det i väldigt stor utsträckning menar Seniorutvecklaren. Han känner till ett exempel på 

ett pappersbruk där de infört en skiftlags-tävling, där listor sattes upp över hur mycket skiften 

tillverkade och kasserade. Efter ett tag fick tävlingen avslutas för att facket blev upprört över 

att de tävlat mellan skiften, att de inte sågs som ett helt företag. Seniorutvecklaren tror att det 

finns mycket sådana krafter, att det anses dåligt att tävla inom företaget. Men han tror också att 

det finns företag som har en framtidsvision där exempelvis saker som gamification och Google 

Glass har en plats. 

 

Fråga 11: Har du sett eller använt någon form av gamifierat system för tillverkningsindustrin? 

 

Det har Seniorutvecklaren inte gjort. 

 

Fråga 12: Vad tror du att det kan finnas för fördelar med att implementera gamification i system 

för tillverkningsindustrin? 

 

Seniorutvecklaren tror att det skulle vara användbart för att höja motivationen hos de som 

jobbar med systemet. Han anser att det är viktigt att genomföra det på rätt nivå. 

 

Fråga 13: Vad tror du att det kan finnas för nackdelar med att implementera gamification i 

system för tillverkningsindustrin? 

 

Seniorutvecklaren förklarar att han tycker att vikten måste ligga på att inte få det att kännas 

förlöjligat, att främst de äldre operatörerna inte förkastar det och bara tycker det är något dåligt 

påhitt. Seniorutvecklaren tror att det skulle kunna lösas genom att inte göra gamifieringen till 

ett krav, utan att de som vill använda det kan göra det, och de som inte vill slipper.  
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Bilaga 6 - Intervju med Mats Persson 24:e april 2015 
 

Fråga 1: Har du använt något gamifierat system någon gång? 

 

Utvecklaren använder idag LinkedIn vilket är det enda exemplet han kan komma på. 

 

Fråga 2: Hur skulle du definiera ett system för tillverkningsindustrin? 

 

Utvecklaren anser att ett system för tillverkningsindustrin används i främsta hand för att samla 

in information, till exempel testdata och mått för det som tillverkas. Han förklarar att denna 

data kan användas för att estimera hur lång tid det tar för vissa processer att genomföras. 

Informationen kan sedan användas för att optimera steg i tillverkningen och radera flaskhalsar 

i produktionen.  

 

Fråga 3: Kan du ge exempel på några system för tillverkningsindustrin som du varit med och 

utvecklat? 

 

Utvecklaren berättar att han deltagit i ett projekt där han utvecklade en webbplattform åt en 

kund som hade problem med att en stor del av medarbetarna började närma sig pensionsålder, 

och de satt inne på mycket gedigen erfarenhet som nyanställda skulle få svårt att kunna lära sig 

utan hjälp av dessa äldre personer, då det saknades dokumentation över tillverkningen. 

Plattformen fungerade som en slags instruktionsplattform där användaren kunde skriva in vad 

som skulle tillverkas, och sedan få en lista med instruktioner över hur produkten skulle 

monteras ihop, vilka delar som behövdes samt hur den färdiga produkten skulle se ut. 

 

Utvecklaren berättar vidare att han också deltagit i uppgraderingen av ett äldre system som hade 

till uppgift att samla in mätdata och dylikt vid tillverkning av rör. Uppgiften var att göra 

systemet enkelt och intuitivt för användarna, med få steg och tydlig information. Systemet hade 

till uppgift att kommunicera med andra system och samla in mätdata om rören vid olika 

stationer samt varna när rören befann sig utanför mätgränserna. De felaktiga rören skulle då 

förhindras att fortsätta vidare i tillverkningskedjan.  

 

Fråga 4: Skulle du kunna ge några exempel på vanliga eller kritiska processer inom 

tillverkningsindustrin där motivationsproblem kan uppstå 

 

Utvecklaren tycker att det ibland känns som att systemen är för krångliga att använda, vilket 

medför att operatörer istället för att registers enskilda produkter, gör klart en stor mängd 

produkter för att sedan registrera dem i systemet i en enda stor klump. Problemet som 

Utvecklaren ser det är att system som är omotiverade och undviks kan leda till att en stor mängd 

felaktiga produkter tillverkats. Men på grund av att operatörerna inte registrerar produkterna i 

rätt ordning kan det ta lång tid innan ett fel upptäcks.  

 

Fråga 5: Upplever du att många användare väljer att inte använda system pga brist i motivation 

och engagemang? 

 

Det är Utvecklaren övertygad om. Han ger ett exempel om en användare i ett system som han 

varit med och utvecklat som upplevde en mängd fel. Personen fick upp felrutor som denne 

klickade bort och sedan klagade över att systemet inte fungerade som det skulle. När 

Utvecklaren kom dit och bad användaren att återskapa felet klickades felmeddelandena bort 

igen och felet uppstod. Först när Utvecklaren bad användaren att läsa felmeddelande förstod 
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användaren vad felet var. Därför anser han att användare inte uppmuntras tillräckligt för att 

själv undersöka vad felet är. Utvecklaren upplever också att många användare släpper 

problemet och låter nästa skift ta hand om ärendet. 

 

Fråga 7: Vad anser du är viktigt för att få ett system att användas? 

 

Utvecklaren tycker att systemen ska vara grafiskt attraktiva och kännas moderna. Utvecklaren 

är övertygad om att de yngre generationerna är mycket mer medvetna om hur design och dylikt 

fungerar än många äldre generationer. Utvecklaren tror att när unga tvingas använda gamla 

system som saknar den nivån av grafiskt tilltalande design som de är vana med, kan de lätt bli 

negativa mot systemet. 

 

Utvecklaren anser också att systemet ska vara användarvänligt. Han förklarar att om stegen för 

att lägga till en produkt i systemet genererar tio klick med musen, så kanske den processen 

behövs optimeras för att bara kräva ett par klick.  

 

Fråga 8: Anser du att verksamheter måste ändra fokus i framtida system för att göra dem mer 

inriktade på användarnas motivation och drivkrafter? 

 

Det är Utvecklaren helt övertygad om. Han tycker att det känns som att många organisationer 

ser IT-system som något nödvändigt ont som de måste ha och helst inte vill behöva lägga några 

pengar på. Detta har till följd att det är väldigt svårt att göra någonting ordentligt och fungerande 

system. Utvecklaren anser att företag måste börja lägga mer resurser på att få systemen att bli 

mer motiverande samt få en bättre grafisk utformning. 

 

Fråga 9: Upplever du att det finns konservatism inom tillverkningsindustrin mot att införa nya 

arbetssätt och system? 

 

”Oh ja!” utbrister Utvecklaren. Han förklarar att det oftast känns som att många företag i 

tillverkningsindustrin har ett synsätt som är inriktat på att endast använda saker som är gamla 

och beprövade. 

 

Fråga 10: Har du sett eller använt någon form av gamifierat system för tillverkningsindustrin? 

 

Det har inte Utvecklaren gjort. 

 

Fråga 12: Vad tror du att det kan finnas för fördelar med att implementera gamification i system 

för tillverkningsindustrin? 

 

Utvecklaren förklarar att han tror att det kan göra systemen mer motiverande, attraktiva och 

enkla att använda 

 

Fråga 12: Vad tror du att det kan finnas för nackdelar med att implementera gamification i 

system för tillverkningsindustrin? 

 

Utvecklaren anser att det kan vara en generationsfråga, där många äldre användare kanske ser 

gamifierade lösningar som något löjligt. Han tror också att många motsätter sig tävlingsmoment 

där skiftlag får tävla mot varandra. 

 


