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Sammanfattning
Den här kandidatuppsatsen är en explorativ undersökning som tar upp fenomenet "Spelifiering", vilket
förenklat handlar om att implementera spelelement i icke spelkontexter. Exempelvis träningstjänster som
Runkeeper och Nike Plus som finns på android- och iOS-plattformar. Uppsatsen syftar till att fastställa
värdet av spelifierade tjänster för verksamheter och dess användare samt hur man utvecklar en sådan tjänst.
Det här har uppnåtts med hjälp av verksamhetsbesök, intervjuer och bearbetandet av relevant teori. Det
potentiella värdet har vi fått fram genom att bland annat studera marknadsförings - och motivationsteorier
och sedan kopplat det till den teori som omgärdar spelifiering. Efter den här fallstudien har vi kunnat dra
slutsatsen att förekomsten av realtidsberäkningar och spelelement utgör en essentiell del av spelifiering.
Det ställer i sin tur höga krav på utvecklaren som måste ha goda kunskaper om de spelelement som finns
och när de är bäst tillämpningsbara. Systemarkitekten tillsammans med övriga utvecklare måste välja ut
den mjuk- och hårdvara som bäst kan tillgodose de behov som tjänsten medför. Snabba beräkningar och
hög prestanda är kritiska faktorer för att kunna erbjuda användarna av tjänsten en bra upplevelse. Vi har
även kommit fram till att många av gästerna som nyttjat tjänsten MySkiStar blivit mer aktiva i sin
skidåkning. Exakt vad MySkiStar i egenskap av spelifierad tjänst har genererat för olika typer av
verksamhets- och kundvärde är inte möjligt att precisera. Anledningen är att SkiStar hittills inte har gjort
någon uppföljning för att kartlägga de områden som vi varit intresserade av. Därför förblir det slutgiltiga
värdet enbart spekulationer fram tills det att en undersökning genomförts för att kartlägga detta.

Abstract
This bachelor thesis is an exploratory investigation about the phenomenon 'Gamification', which by some
definitions is about implementing game elements into non-game contexts. For example exercise services
as Runkeeper and Nike Plus who both are available on android and iOS platforms. This study is mainly
about the potential value of gamified systems and services for companies and its users and how such a
system or service is developed. The thesis also discusses the development aspect of gamified systems in
order to give the reader a more ‘in depth’ understanding about the phenomenon. This has been achieved by
visiting businesses, by studying marketing – and motivational theories and then connect those theories to
the theory about gamification. After this case study have we been able to draw the conclusion that an
essential part of gamification is the occurrence of real time calculations and game elements. This means
that high demands are put on the developer who has to have good knowledge about the different game
elements and when these elements are applicable. The system architect has to work with the other
developers in order to be able to pick the best software and hardware that can meet the demands of the
service. Fast calculations and high performance are critical factors to be able to offer a good experience to
the users of the service. We have also been able to conclude that the guests that has been using the service
MySkiStar has become more active in their skiing. Exactly what types of business and customer values
MySkiStar as a gamified service has generated is not possible to specify. The reason for this is that SkiStar
has not done any follow up in order to map the different areas that we have been interested in. The final
value of such a service is therefore merely based on speculations until an investigation has been done to
map the value.

Förord
Det är med den här kandidatuppsatsen som vi nu avslutar vår treåriga utbildning vid det
systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Utan den kunskap som kurserna vi läst genom
åren tillfört oss hade detta projekt varit en till synes omöjlig uppgift att genomföra.
Att skriva den här uppsatsen har utan tvekan varit det största och mest omfattande arbetet vi genomfört
under vår studietid. Det har varit både utmanande, lärorikt och stundtals frustrerande. Med ett arbete av det
här omfånget blir det snabbt många trådar att hålla reda på och då krävs det koordination och fokus för att
det inte ska bli överväldigande. Något som utbildningen hjälpt oss att hantera. Vi är av den uppfattningen
att vårt arbete har potentialen att förtydliga fenomenet spelifiering och tillföra nya perspektiv.
Vi vill framförallt tacka våra respondenter Mattias Persson, Åsa Nilsson, Anders Tufvesson och Janolof
Elander för utan dem hade vi inte kunnat genomföra det här arbetet. Ett stort tack går även till vår handledare
Ivan Nilsson vid Linköpings universitet som under hela arbetet stöttat och hjälpt oss nå målen.
Med detta önskar vi dig en intressant och lärorik läsning!
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1. Inledning
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till varför den här kandidatuppsatsen som även är en fallstudie, är
av betydelse för området informatik. De problem som vi funnit inom området spelifiering, som ligger till
grunden för vår uppsats, presenteras tillsammans med syftesbeskrivningen, tidigare forskning, tilltänkt
målgrupp och bakgrund. För att ge läsaren en möjlighet att få en övergripande bild av uppsatsens
utformning presenteras även en disposition.
Spelifiering, också kallat gamification på engelska, är ett koncept som i dagens samhälle blivit mer och mer
aktuellt till följd av att allt fler företag tillämpar spelifiering i olika former (Houtari & Hamari, 2012).
Anledningarna till att dessa tjänster utvecklas är olika och varierar mellan verksamheter men exempelvis
nämner Sebastian Deterding (2012) i sin artikel "Gamification: Designing for Motivation", att
implementering av spelifiering i företag blivit allt vanligare till följd av att bland annat hård- och mjukvaran
som krävs för att samla in och hantera den data som finns i systemen har blivit mindre kostsamma och
lättare att hantera. En annan orsak är att man funnit att spelelement har förmågan att generera engagemang
och motivation även utanför den klassiska spelvärlden med tv- och dataspel (Cunningham & Zichermann,
2011). Spelifiering handlar om att kunna involvera och motivera individer med hjälp av poängsystem och
belöningsstrukturer i en miljö där man tror sig kunna motivera och engagera en användare till ett visst
beteende (ibid.). Som exempel på spelifierade tjänster nämner forskaren Sebastian Deterding (2012)
organisationer eller företag som Khan Academy, StackOverflow, Foursquare och FoldIt. Övriga exempel
på etablerade och välkända tjänster som är baserade på spelifiering är exempelvis Nike Plus, Runkeeper
och Code Academy.
Det resultat som den här uppsatsen lett fram till är en överblick över hur man inom dagens företag arbetar
med spelifierade tjänster samt vilket värde en sådan tjänst tillför företaget och dess användare. Uppsatsen
bidrar med en ökad förståelse för konceptet spelifiering, dess potentiella värde samt varför och i vilken
kontext som det är möjligt att tillämpa det inom.

1.1 Bakgrund
Christopher Cunningham och Gabe Zichermann (2011) beskriver spelifiering som användandet av
spelmekanik tillsammans med speldesign för att ytterligare förbereda för ett bra arbetssätt vid bland annat
problemlösning och även för att involvera arbetarna på ett bättre sätt. Detta är dock ett tankesätt som sedan
länge har funnits inom det militära där man använt sig av spel och spelmekanik vid såväl problemlösning,
lärande och för att involvera arbetare (Cunningham & Zichermann, 2011; Deterding et al, 2011). Whitson
(2013) säger att anledningen till varför spelifiering lyckas är att personerna som brukar tjänsten får
möjligheten att frivilligt visa sina personliga egenheter och preferenser. Det här leder till ökad motivation
hos användaren och ger exempelvis en verksamhet möjligheten att styra användaren mot bättre
produktivitet och framgångar vad gäller utbildning samt möjligheten att öka kunders lojalitet gentemot
verksamheten i fråga (ibid.). Detta är även vanligtvis den främsta anledningen till varför spelifiering
används (Whitson, 2013).
Ett exempel på företag som vill uppnå en högre engagemangs- och motivationsnivå hos sina gäster är
SkiStar med deras tjänst MySkiStar. Det här är en tjänst som erbjuder användarna tävlingsmoment och
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utmaningar med tillhörande mål, poäng, olika emblem och uppmärksamanden av prestationer när man åker
i SkiStars skidbackar. Det är SkiStar och deras tjänst MySkiStar som ligger till grund för den här fallstudien.

1.1.1 Upplevd problematik
Den litteratur som vi tog del av inför den här kandidatuppsatsen upplevde vi hade brister i och med att
författarna ibland missade att belysa vissa områden som vi gärna hade velat ta del av. Det som främst
behandlades var vad spelifiering var för något, hur det fungerar och varför det är något som är bra. Frågor
som hur man exempelvis utvecklar en spelifierad tjänst, om och hur en sådan tjänst skiljer sig mot liknande
tjänster av samma utformning och vad som är skillnaden mellan spelifiering och spel belystes inte.
Exempelvis var det bara Cunninghams och Zichermanns "Gamification By Design" från 2011 som i korta
drag behandlade utvecklingen av en spelifierad tjänst, och då ur ett programmeringsperspektiv. Övriga
källor som exempelvis Sebastian Deterding (2011, 2012) och Houtari & Hamari (2012) var, som vi såg det,
mer centrerade kring definitionen av spelifiering (se underkapitlet 3.1.1 "Definition av Spelifiering"). De
skrifter som vi tagit del av var till stor del fokuserade på att belysa fördelarna med spelifiering som koncept
och inte vad spelifiering faktiskt genererade för värde rent praktiskt. Det gjorde att vi ansåg att det fanns
behov av att utvidga kunskapsområdet. Vi bedömde att det var av stor vikt att utöver de teorier som fanns,
även ytterligare belysa spelifiering som ett konkret koncept för att på den vägen kunna svara på vad en
spelifierad tjänst faktiskt genererar. I det här fallet i termer av värde. För att ge en mer komplett
övergripande bild av spelifiering beslutade vi oss för att även undersöka och presentera hur man går tillväga
för att utveckla en spelifierad tjänst i praktiken. Att utvecklingsaspekten av spelifierade tjänster var av
intresse för oss bottnar i att vi som skrivit den här uppsatsen kommer att arbeta som IT-konsulter när våra
studier är avklarade. Det gjorde att det även blev intressant att undersöka vilken typ av systemarkitektur
som är att föredra vid utvecklandet av en spelifierad tjänst. Eller för att vara mer precis, att vi ville undersöka
om det användes någon speciell artefakt för att driva en spelifierad tjänst. Det här var en fråga som våra
teoretiska källor om spelifiering inte kunde ge oss svaret på. Av den anledningen ville vi för såväl vår egen
skull som för branschens skull visa på hur utvecklandet av en spelifierad tjänst kan se ut.
Sammanfattningsvis behövs den här studien för att belysa värdet av en spelifierad tjänst samt hur man som
leverantör utvecklar en sådan tjänst.

1.2 Syfte
Syftet är att kartlägga tillvägagångssättet bakom utvecklandet av en spelifierad tjänst och vilket värde den
här typen av tjänst kan tänkas generera. Syftet är baserat på de brister vi upplevde i befintligt litteratur (se
underkapitlet 1.1.1 "Upplevd problematik"). Genom den här kandidatuppsatsen ger vi klarhet i frågor som
för oss uppstått i samband med genomgång av akademiska skrifter inom området spelifiering.

1.3 Frågeställning
●
●

Hur går en leverantör av en spelifierad tjänst tillväga för att skapa en spelifierad tjänst?
Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och slutanvändaren?

1.4 Målgrupp
Den primära målgruppen är individer som arbetar med IT-system inom den offentliga och privata sektorn
som önskar lära sig mer om spelifiering och dess innebörd. Genom att vi i den här kandidatuppsatsen
förklarar begreppet spelifiering och visar på konkreta exempel hoppas vi kunna förmedla en bild av
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spelifierings potentiella värde för verksamhet och användare. Uppsatsen är utformad för att ge en översiktlig
bild av vad spelifiering kan innebära för organisationer och användare och bör därför även kunna tilltala de
som inte är djupt insatta i ämnet.

1.5 Tidigare forskning
Spelifiering
Spelifiering var ett relativt nytt koncept vid skrivandet av den här uppsatsen vilket ibland gjorde det svårt
att hitta källor av tillräckligt hög akademisk kvalitet för att kunna användas i det här arbetet. Vi siktade in
oss på texter som publicerats i akademiska sammanhang och som hänvisats till av andra etablerade
författare inom ämnet, exempelvis författare som Gabe Zichermann och Sebastian Deterding. Man kan säga
att vi till viss del nyttjade ett snöbollsurval vid val av akademiska källor, där Google kunde visa ett urval
av akademiska skrifter där sedan författarna av de olika skrifterna visade vägen till nästa text. Mer om
snöbollsurval i underkapitlet 2.3.5 "Målstyrt urval och snöbollsurval".
Forskning av exempelvis C. Cunningham och G. Zichermann (2011) som skrivit boken "Gamification by
Design" tar upp många olika aspekter av spelifiering, exempelvis varför man spelar spel, vilka typer av
människor som spelar spel samt hur man kan utforma en spelifierad tjänst. S. Deterding (2012) med sin
artikel "Gamification": Designing for Motivation" tar upp motivation i ett spelifieringskontext, Houtari &
Hamari (2012) med artikeln "Defining Gamification - A Service Marketing Perspective" hur spelifiering
kan hanteras inom marknadsföring. Vi ansåg att dessa skrifter - bland flera - var relevanta för vårt arbete
med spelifiering och den inriktning vi valt. Eftersom vi behövde bekanta oss med den etablerade
vetenskapliga termen av spelifiering passade boken "Gamification by Design" bra. Att vi dessutom skulle
komma att kartlägga framtagning och utveckling av spelifiering ur leverantören Ninetechs perspektiv
gjorde att speciellt "Defining Gamification - A Service Marketing Perspective" och "Gamification:
Designing for Motivation" blev intressanta.

1.6 Avgränsningar
Kandidatuppsatsen tar upp hur spelifiering kan skapa värde för en verksamhet och dess användare, samt
hur man som leverantör kan utveckla en spelifierad tjänst. Termen värde täcker in ett flertal olika fenomen
men vi beslutade att de som var relevanta för vår uppsats var de som berörde genererandet av intäkter,
stärkandet av varumärke, kundlojalitet och engagemang (Kotler et al, 2010). Genererandet av intäkter ansåg
vi med stöd av Kotler et al (2010) var den viktigaste nyttoeffekten för att kunna uppnå en verksamhets syfte
och operativa mål. De övriga tre är att betrakta som bidragande faktorer för att uppnå det här. Med det som
utgångspunkt bedömde vi att de aktörer som var av intresse var leverantören, beställaren och slutanvändaren
av tjänsten. I den här fallstudien har vi fokuserat på kartläggning, införande och uppföljning. Vi bedömde
att dessa områden var av relevans för informatikområdet, oss själva och vår målgrupp. Vi har dessutom valt
att benämna spelifiering som en tjänst. Anledningen till det är att vi anser precis som Houtari & Hamari
(2012) att spelifiering är mer att betrakta som en stödprocess för en befintlig verksamhetsprocess.

1.7 Språk och referenshantering
Vi har i den här uppsatsen valt att vid vissa tillfällen inte översätta det engelska språket. Anledningen är att
det lättare går att bibehålla dessa styckens betydelse vid bland annat presentation av definitioner
(McCaffrey, 2000). Att översätta engelska benämningar kan göra att dess betydelse frångås då ord på
engelska inte alltid betyder samma sak om de sedan blir översatta till svenska. Av den anledningen är det
en fördel om läsaren har viss förkunskap inom det engelska språket. Eventuella fackspråk och tekniska
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begrepp som uppkommer är sådant som vi hänvisar förklaring till i vår ordlista, men förklaringar kan även
tillkomma vid själva stycket i texten.
Den typ av referenshantering som vi utgår ifrån är det så kallade "Harvardsystemet" (Språkrådet, 2008).
Harvardsystemet innebär att man med hjälp av parenteser skriver en referens löpande i texten (ibid.). Dessa
referenser hänvisas sedan till en referenslista som vanligtvis presenteras i slutet av arbetet (Språkrådet,
2008).

1.8 Disposition
Dispositionen för den här uppsatsen har följt den illustration som finns till höger.
Uppsatsen börjar med en inledning som ger läsaren en möjlighet att ta till sig vår
fallstudie och för att motivera varför det här ämnet är av intresse. Efter
inledningskapitlet följer en presentation av metoder som vi valt att arbeta utefter i
metodkapitlet. Där tar vi upp hur vi gått tillväga i de olika arbetsmomenten och
hur vi har resonerat kring våra val av metoder genom att presentera de för- och
nackdelar vi funnit med dessa. I teorikapitlet som följer metodkapitlet presenterar
vi de teorier som utgör stommen av vår uppsats. Teorierna som vi valt att
presentera förklaras och återkopplas mot empirin kontinuerligt för att förtydliga
dess relevans för uppsatsen. Det empiriska kapitlet bygger på data som vi samlat
in genom intervjuer med de tre aktörerna (se underkapitlet 1.6 "Avgränsningar").
Här presenteras också varje respondent och lite information om aktuell verksamhet
för att ge läsaren en möjlighet att förhålla sig till de data som presenteras. I
analyskapitlet jämförs den teoretiska och empiriska datan mot varandra för att
sedan mynna ut i det resultat som vår uppsats har lett fram till. Det resultatet finns
att finna i slutsatskapitlet. Det sjunde kapitlet består utav reflektionskapitlet där
läsaren får följa våra tankebanor kring de slutsatser vi presenterat i tidigare kapitel
samt hur, varför och om, vår uppsats har bidragit med något nytt till området
spelifiering. Här presenteras även potentiella framtida forskningsfrågor som kan
vara av intresse för området samt den kritik som vi har gentemot de källor som vi
har nyttjat i den här uppsatsen. I det åttonde kapitlet presenteras en ordlista som
finns till för att underlätta läsarens förståelse för begrepp som används i uppsatsen.
Slutligen i det nionde kapitlet presenteras våra referenser.

Figur 1. Egen
illustration av studiens
disposition.
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2. Metod
I det här kapitlet presenteras det praktiska genomförandet av vår fallstudie. Val av
undersökningsstrategi, design och metod beskrivs och motiveras i förhållande till
deras relevans för fallstudien samt dess syfte och frågeställningar.

2.1 Förförståelse
Förförståelse innebär enligt Nationalencyklopedin (2014) att man har en förutfattad
förståelse om exempelvis en särskild text eller fenomen. Det är den här förståelsen
som gör att en tolkning sällan är fri från yttre påverkan (Nationalencyklopedin, 2014).
Vi som författare av den här kandidatuppsatsen har innan uppsatsskrivandet varit
positivt lagda till spelifiering. Anledningen är att vi själva spelar spel och på den vägen
tagit del av några av de positiva effekter som spel kan medföra (se underkapitlet 3.2.2
"Varför spelar människor spel?"). Vi är även själva användare av andra spelifierade
tjänster som exempelvis Runkeeper. Utöver brukandet av spel och spelifierade tjänster
har vi även i begränsad utsträckning stött på olika positiva uttalanden om spelifiering.
Vår utbildning har i övrigt givit oss förförståelse av de ämnen som vi valt att behandla
i vår porträttering av fenomenet spelifiering.

2.2 Ansats
Vi bestämde oss för att undersöka hur Ninetech gått till väga när de utvecklade SkiStars
tjänst MySkiStar genom att nyttja kvalitativa metoder som exempelvis
semistrukturerade intervjuer och triangulering. Målet var att i enlighet med vårt syfte
besvara våra frågeställningar.

Figur 2. Egen
illustration av
kapitlets
disposition.

2.2.1 Fallstudie och kvalitativ metod som undersökningsstrategi
För att kunna genomföra en fallstudie krävs det att forskaren väljer en passande strategi (Bryman, 2011).
Baserat på vad forskaren hoppas att uppnå med sin fallstudie blir olika strategier mer eller mindre lämpliga
(ibid.). En fallstudie innebär en studie av ett enda fall som innehar en hög detaljnivå (ibid.). Fallstudier
ämnar till att studera fallets ytterst specifika samt komplexa natur (ibid.). Ordet "fall" i sig är vanligtvis
kopplad till någon form av lokal som exempelvis ett litet samhälle, en organisation eller ett bostadsområde
(ibid.). När man inom forskningsvärlden arbetar med fallstudie innebär det vanligtvis att kvantitativ som
kvalitativ metodik tillämpas (Bryman, 2011).
De forskningsfrågor som vi utgått ifrån i den här fallstudien behandlar mer eller mindre outforskade delar
av området spelifiering. Det gör vår undersökning explorativ till sin utformning. En explorativ
undersökning innebär att man ämnar att bidra med ökad kännedom gällande ett specifikt fenomen eller
område (Sallnäs, 2007).
Eftersom vi har haft fokus på ett enda fall och genomfört detaljerade studier på fallet kan det arbete vi
genomfört klassificeras som en fallstudie. Vid genomförandet har inte kvantitativ metodik tillämpats. Vår
fallstudie har således varit av en kvalitativ natur, något som vi betraktar som gynnsamt då frågeställningarna
har varit av tolkningsbar karaktär. Fallstudien är till sin utformning representativ i och med att vi har
presenterat vad spelifiering kan ge för potentiell effekt och hur man kan gå tillväga för att skapa en sådan

5

tjänst. Det gör studien generell för ämnesområdet spelifiering eftersom fenomenet som studien bygger på,
till sin utformning, är lik andra spelifierade tjänster som exempelvis Nike Plus. För att citera Bryman (2011,
s. 77) gällande representativa fallstudier: "Med detta slag av fall är målet att fånga och beskriva de
omständigheter och villkor som en situation uppvisar. Ett fall kan således väljas för att det exemplifierar
en mer generell kategori som det är en del av."
En kvalitativ metod innebär enligt Bryman (2011) att det läggs större vikt på de ord som samlas in än på
själva kvantiteten av data. Kvalitativ metod innebär att den är mer tolkande, induktiv och konstruktionistisk
(Bryman, 2011). En form av kvalitativ metod som vi använt oss av är intervjuer, närmare bestämt
semistrukturerade intervjuer. För oss var det fördelaktigt med semistrukturerade intervjuer eftersom de
forskningsfrågor som vi utformade till sin natur var mer kompatibla med en kvalitativ metod. Exempelvis
hade ett kvantitativt tillvägagångssätt gjort det svårt att besvara frågan "Hur går en leverantör av spelifierade
system tillväga för att utveckla en spelifierad tjänst?" (se underkapitlet 1.3 "Frågeställning"). En kvantitativ
metod skulle av den anledningen inte kunna ge oss de svar vi efterfrågade. Beslutet att arbeta med SkiStar
och deras tjänst MySkiStar grundade sig på att det var en av de få officiellt spelifierade tjänsterna på den
svenska marknaden. Med officiellt spelifierad tjänst syftar vi på sådana tjänster som företagen själva
benämner som spelifierade.
För att uppnå en rättvisande, saklig och faktaunderbyggd bild (se underkapitlet 2.5 "Metoder för analys av
data" underrubrik "Reliabilitet") i den här uppsatsen ansåg vi att en kartläggning av för- och nackdelar med
spelifierade tjänster var lämplig. Det genomfördes genom att ställa intervjufrågor gällande både förnackdelar med en spelifierad tjänst samt även genom att jämföra spelifierade tjänster med icke-spelifierade
tjänster.

2.2.2 Induktion – Deduktion - Abduktion
En induktiv metod innebär enligt Bryman (2011) att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av
observationer och det tyckte vi delvis stämde överens med den situation som vi befunnit oss i tillsammans
med Ninetech, SkiStar och den teori som fanns tillgänglig gällande spelifiering. Genom att analysera
intervjudatan kunde vi kartlägga bland annat utvecklingsprocessen bakom tjänsten MySkiStar. Utifrån den
här datan kunde vi sedan dra slutsatser som syftat till att besvara frågeställningarna. Anledningen till varför
vårt mål inte var att skapa nya teorier var att vi bedömde att vi inte hade den kunskap och erfarenhet som
krävdes för att kunna utforma en djupgående teori för konceptet spelifiering. Det här tillvägagångssättet
påminner till sin utformning om en induktiv metod i och med att vi enbart förhållit oss till redan etablerade
teorier och färdigskapade processer. Trots det kan det inte klassas som en renodlad induktiv metodik
eftersom vi inte fokuserat på att generera någon egen teori. Vårt mål med uppsatsen har varit att tolka den
data som samlades in via våra semistrukturerade intervjuer med SkiStar och Ninetech för att på den vägen
skapa underlag för att svara på våra frågeställningar.
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Figur 3. Illustration av induktion, abduktion och deduktion. - Egen illustration.

Då vårt mål ej varit att skapa nya teorier är det inte möjligt att klassificera vårt tillvägagångssätt som
deduktivt. Målet med en deduktiv metod är att man ska sträva mot att omformulera den teori som man
utgått ifrån i början av undersökningen (Bryman, 2011). Därför överensstämmer vårt slutgiltiga
tillvägagångssätt bättre överens med abduktion, då vi varken har arbetat enligt en renodlad induktiv eller
deduktiv metodik. En abduktiv metod är en blandning mellan induktion och deduktion (ibid.). Michaël Le
Ducs (2007) definierar abduktion som en slags kombination mellan de två ansatserna induktion och
deduktion.

2.2.3 Kunskapsteori
Bryman (2011) skriver i sin bok "Samhällsvetenskaplig metod" att det är viktigt att se på huruvida
frågeställningen ska bearbetas utifrån ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt perspektiv. Det
naturvetenskapliga perspektivet bygger på mätbara resultat och var något som vi tyckte var mindre passande
att applicera på vår fallstudie då det resultat som vi förväntade oss skulle vara av tolkningsbar natur
(Bryman, 2011). I början av skrivprocessen hade vi en uppfattning om att det inte fanns någon sanning
gällande konceptet spelifiering. Sanning i den här bemärkelsen innebar att vi inte fann något fastställt
fungerande ramverk för hur man arbetar med spelifiering. Något som blev mer tydligt för oss längre fram i
processen då vi bearbetade några av de definitioner som finns inom ämnet (se underkapitlet 3.1.1
"Definition av spelifiering"). Eftersom kriterierna som utgör definitionerna varierar, blev det till en början
svårt för oss att fastställa vad vi borde utgå ifrån för att kunna avgöra huruvida MySkiStar faktiskt är en
spelifierad tjänst eller inte.

2.3 Metoder för insamling av data
I det här kapitlet presenteras de metoder som vi har nyttjat vid insamling av data.

2.3.1 Semistrukturerad intervju
Bryman (2011) beskriver en semistrukturerad intervju som att intervjuaren har en särskild uppsättning
frågor, dock kan frågornas följd varieras efter behov. Intervjuer var det bäst lämpade valet eftersom vi, som
vi tog upp i det föregående kapitlet, valde ett samhällsvetenskapligt tillvägagångssätt. Intervjuer ger
respondenten mer utrymme att lufta sina åsikter än om denne hade fått göra en enkät som till sin natur
riskerar att låsa respondenten till att svara på ett sätt som forskaren medvetet eller undermedvetet lämnat
utrymme för (ibid.). De intervjuer som vi genomförde under arbetet med uppsatsen har haft en
semistrukturerad utformning eftersom vi ansåg att det var att föredra i vårt fall. Detta berodde på att de svar
som vi förväntade oss att få från respondenterna kunde göra att en särskild fråga lämpade sig bättre för
intervjuns flöde än någon annan fråga. Spelifiering som område och koncept är något som kan anses vara
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diffust (subjektivt) och svårt att definiera då det finns olika tolkningar kring vad det är för något (se
underkapitlet 3.1.1 "Definition av Spelifiering"). Vi ville därför hålla frågorna öppna så att respondenterna
inte skulle bli styrda till att svara utefter en specifik definition. Vi utgick ifrån att flexibilitet var nyckeln
för att uppnå ett bra resultat. Ett av målen med dessa intervjuer var att spela in för att sedan transkribera
dem. Något som var möjligt vid samtliga intervjutillfällen. Något som inte var möjligt var att genomföra
en direkt intervjumetodik vid samtliga intervjuer. Direkt intervju är då man håller en intervju ansikte mot
ansikte (ibid.). Alla intervjuer utom en genomfördes via telefon eller kommunikationstjänsten Skype.

2.3.2 Intervjuguide
En intervjuguide är ett hjälpmedel för den som håller i en intervju genom att den listar de frågeställningar
som ska ställas till respondenten (Bryman, 2011). Det krav som ställs på intervjufrågorna är att de måste
göra det möjligt för den som håller i intervjun att få tillgång till information om hur en respondent upplever
ett fenomen (ibid.). Dessutom måste intervjuaren vid en semistrukturerad intervju vara flexibel för att ge
respondenten utrymme att uttrycka sig (ibid.). Bryman (2011) föreslår att man inför en kvalitativ intervju
frågar sig själv vad det är som man tycker är oklart. När man vet vad som är oklart är det lättare att avgöra
vad det är för något som man förväntar sig få klarhet i. När man vet vad det är man vill uppnå med intervjun
kan man börja skapa frågorna. Vid skapandet av frågorna ger Bryman (2011) fem råd som bör följas för att
försäkra sig om att kvaliteten av intervjun hamnar på en acceptabel nivå. Det första man bör tänka på är att
det löper en röd tråd genom frågorna och de teman som de är avsedda att täcka (ibid.). Dock ska den som
håller i intervjun vara beredd att hoppa mellan frågorna beroende på de svar som respondenten ger (ibid.).
Det andra som man bör tänka på är att frågeställningarna ska vara formulerade på ett sådant sätt att de
underlättar att besvara undersökningens frågeställningar utan att de är för specifika (ibid.). För det tredje
ska språket vara anpassat efter intervjupersonerna. Det fjärde rådet är att inte ställa ledande frågor (ibid.).
Det femte och sista rådet är att man under intervjun ska ställa frågor som berör respondentens bakgrund
och position inom företaget (Bryman, 2011).
Det var dessa fem råd som vi följde vid genomförandet av våra intervjuer. Våra intervjuguider (se kapitel
10 "Intervjuguider") var utformade på ett sådant vis att de tog upp ett till fyra ämnesområden beroende på
den tilltänkta respondenten. Områden som togs upp var respondentens bakgrund och position inom
verksamheten för att fastställa respondentens trovärdighet. Respondentens relation till tjänsten MySkiStar
för att avgöra respondentens kunnighet och förmåga att uttala sig om tjänsten. Slutligen respondentens
relation till leverantören eller kunden av tjänsten. Det sistnämnda området var för att avgöra huruvida
"färgad" respondenten kunde tänkas vara av sin relation till sagd leverantör eller kund. Samtliga frågor
ställdes efter förmåga i den ordning som de var utskrivna i intervjuguiden men beroende på den riktning
som intervjuerna tog krävdes det flexibilitet och omstrukturering för att bibehålla flytet i dialogen.

2.3.3 Inspelning
Bryman (2011) nämner i sin bok "Samhällsvetenskaplig Metod" att en kvalitativ forskare är intresserad
både av vad en respondent säger och hur denne säger det. En nackdel med inspelningar är att respondenten
kan bli påverkad av det faktum att intervjun spelas in (Bryman, 2011). Vi tycker dock själva att inspelning
har varit att föredra i och med att det innebar att vi ej behövde lägga fokus på att ta anteckningar.
Inspelningarna gav oss även möjligheten att tolka och bearbeta informationen från intervjuerna, flera gånger
om.
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2.3.4 Transkribering
En naturlig följd av inspelningarna var transkriberingen. Transkribering är att omvandla ljud till skrift
(Nationalencyklopedin, 2014). Bryman (2011) nämner i sin bok "Samhällsvetenskaplig Metod" att
möjligheten att spela in intervjun underlättar transkriberingen avsevärt. Något som vi kan bekräfta är sant.
Transkriberingsprocessen var något som var mycket tidskrävande. Den längsta intervjun på över tre timmar
tog uppskattningsvis tjugo timmar att transkribera och de kortaste intervjuerna som varade ungefär tio
minuter tog uppskattningsvis fyrtio minuter att transkribera per styck. Detta berodde på att vi valde att
transkribera intervjuerna ord för ord. Det här innebar i sin tur att vi var tvungna att lyssna på intervjuerna i
en låg hastighet för att på den vägen försäkra oss om att vi fångade upp varje enskilt ord som sades. Vi
bedömde att det här var av betydelse för resultatet av intervjun eftersom innebörden av en mening enkelt
kan förvrängas om inte ordföljden är den samma som respondenten uttryckt dem. Om det uppstod några
oklarheter kontaktades respondenten via mail för att vi skulle få ett förtydligande eller förklarande.

2.3.5 Målstyrt urval och snöbollsurval
Målstyrt urval innebär att man som forskare ej ämnar att få slumpmässigt valda respondenter (Bryman,
2011). De respondenter man väljer ska kunna besvara de forskningsfrågor som har utformats (ibid.). En
fördel är att urvalet ger variation så att det kommande resultatet blir belyst från olika vinklar (ibid.). Vårt
urval har varit baserat på två företag och vi har även haft möjligheten att intervjua flera personer inom de
här två företagen, vilket i sin tur har lett till att vi fått variation i det empiriska materialet. Snöbollsurval är
ett slags bekvämlighetsurval som forskare använder sig av för att från början kunna få en kontakt med ett
mindre antal individer som är av relevans för de forskningsfrågor som ska besvaras (ibid.). Med hjälp av
de här individerna så kan forskaren även försöka få kontakt med ytterligare potentiella respondenter som är
av intresse för forskningsfrågorna (Bryman, 2011).
Vid genomförandet av den här fallstudien användes en kombination av dessa metoder. Från starten av
arbetet var vi medvetna om att vi behövde tala med personer från olika positioner inom SkiStar och
Ninetech med kunskap om tjänsten MySkiStar och spelifiering. Det här följer i sin tur kraven för vad som
klassas som ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Dock visste vi inte exakt vilka dessa personer var och av
den anledningen behövde vi förlita oss på en extern aktör för att komma i kontakt med en för uppsatsens
frågeställning, relevant person. I det här fallet utgjorde en telefonväxel och en webbplats de externa
aktörerna. Vi hade ingen möjlighet att från vår sida kontrollera vem vi kom i kontakt med då det var
personen på växeln och ansvarig för webbplatsen som beslutade om och vem vi skulle kopplas till. När vi
väl fått kontakt med dessa personer blev vi efter att vi framfört våra önskemål, informerade om att det fanns
en annan person vid en annan position inom verksamheten som kunde tänkas vara av intresse för vår studie.
Därav har vi brukat en kombination av målstyrt urval och snöbollsurval.

2.4 Val av teori och empiri
I det här kapitlet presenteras den utvalda teorin och empirin som har bearbetats och använts i den här
uppsatsen.

2.4.1 Urval teoretisk referensram
Den teori som vi har arbetat med innefattar ämnesområdena spelifiering, spel, motivation och engagemang,
marknadsföring, systemarkitektur och agil utvecklingsmetodik. De tre första ämnesområdena valde vi då
vi hittade teori inom spelifiering som i stor utsträckning handlade om hur en spelifierad tjänst marknadsförs
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och hur en användare av en sådan tjänst blir motiverad och engagerad. Det teoretiska underkapitlet gällande
systemarkitektur lades till då vi var i behov av en inriktning mer mot informatik. Intervjudatan om
ämnesområdena erhölls då vi hade frågor som var mer riktade åt dessa områden. De fakta som finns i den
här uppsatsen är sådan som uppkommit då vi kommit i kontakt med diverse rapporter, böcker och andra
former av skrifter inom ämnesområdet.
Spelifiering
Spelifiering var ett naturligt val av teoretiskt område eftersom den här kandidatuppsatsen bygger på att
förklara och definiera spelifiering som koncept och vilket potentiellt värde det kan tänkas att generera. Det
var därför viktigt att vi innan skrivandet påbörjades, undersökte storleken av området spelifiering för att få
en bild av hur pass mycket etablerad teori som fanns tillgänglig.
Vi har främst använt oss utav texter författade av de individer som vi presenterade under det inledande
kapitlet under rubriken ”Bakgrund”. Dessa författare var bland annat Cunningham & Zichermann (2011),
Sebastian Deterding (2011, 2012) och Kai Houtari & Juho Hamari (2012). Störst fokus har Cunningham &
Zichermanns (2011) ” Gamification by design” fått eftersom den är det mest heltäckande verket av de vi
tagit del utav.
Vad som är ett spel
Det här var ett område som vi kände behövdes för att tydliggöra vad som skiljer spelifiering och spel åt.
Och om det är något som skiljer dem åt, i sådana fall vad? och vart går gränsen mellan spel och spelifiering?
För att bättre förstå vad spelifiering är och hur det potentiellt sätt kan påverka användare behövde vi
dessutom utöka våra kunskaper kring hur psykologi och spelartyper hänger samman. Det var främst teori
av speldesignern och författaren Jane McGonigal (2011) som vi använde oss utav för att kunna besvara
dessa frågor. Ytterligare kunskap tillfördes av Houtari & Hamari (2012) och Bartle (1996).
Marknadsföring och värde
Enligt beställaren och produktägaren av tjänsten MySkiStar, Mattias Persson (se underkapitlet 4.1.1
"Presentation av Respondenter") är MySkiStar att betrakta som ett samarbetsprojekt mellan SkiStars
marknads, IT och försäljningsavdelning. Spelifiering är tänkt som vi tidigare nämnt, att skapa motivation
och engagemang hos användaren. För användaren är motivationen ett resultat av det kundvärde som den
har erhållit genom att bruka den spelifierade tjänsten. Spelifiering har en möjlighet att tillfredsställa en rad
behov och önskemål hos en användare (Cunningham & Zichermann, 2011; Deterding, 2012). Att dessa
behov och önskemål blir uppfyllda bedömer vi med stöd från Kotler et al (2010) att det är ett kritiskt
moment för att den spelifierade tjänsten ska bli lyckad. Marknadsföring är en essentiell del av tjänsten i och
med det utlovade och genererade kundvärdet. Av den anledningen blev det relevant för oss att sätta oss in
i hur marknadsföringsteori kan påverka en spelifierad tjänst.
Motivation och engagemang
Anledningen till att vi valde att ha med ett kapitel om motivation och engagemang i den här uppsatsen
bottnar i att vi ansåg att det var av vikt att vi erhöll en förståelse för de psykologiska aspekterna som
påverkar en individ till att utföra handlingar. I det här fallet innebar det utförandet av handlingar som en
spelifierad tjänst utformats för att generera. Eftersom spelifiering är tänkt att resultera i ökat engagemang
och motivation hos användaren tyckte vi att det var relevant att inkludera etablerade teorier om motivation.
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Genom att ta reda på vad de olika spelelementen är tänkta att generera hos användaren och sedan titta på
den teori som Herzberg skapat, hoppades vi på att kunna förklara om och varför spelifiering kan tänkas
fungera. Även inom motivation och engagemang blev Cunningham och Zichermann (2011) återigen
aktuella eftersom de även tar upp detta.
Systemarkitektur
För att kunna analysera och jämföra MySkiStars systemarkitektur mot tjänster eller system av liknande
utformning krävdes det att vi fastställde vilken den aktuella arkitekturella utformningen var. När vi med
lite hjälp från respondent Elander lyckades att definiera systemet blev det möjligt. Genom att vi visste
klassificeringen av MySkiStars arkitekturella utformning kunde vi undersöka om den spelifierade aspekten
gjorde att systemet särskilde sig från andra system av liknande karaktär. Det här tyckte vi hade betydelse
för vår frågeställning rörande utvecklingsaspekten av spelifierade tjänster. (se underkapitlet 1.1
"Bakgrund"). För att kunna ge en rättvis bild av utvecklingsprocessen bakom en spelifierad tjänst bedömde
vi det vara kritiskt att vi fick med såväl front-end som back-end.
Agil utvecklingsmetodik
Vid utvecklingen av tjänsten MySkiStar valde Ninetech att använda sig av en agil utvecklingsmetodik (JE).
Eftersom en sådan utvecklingsmetodik användes tyckte vi att det var av vikt att ta med agil
utvecklingsmetodik i det teoretiska kapitlet. Kapitlet hjälper till att stödja den slutsats som vår frågeställning
om utvecklingsarbetet bakom en spelifierad tjänst mynnar ut i.

2.4.2 Urval empiri
Ninetech
För att besvara första frågeställningen som berör hur utvecklingsprocessen av en spelifierad tjänst ser ut
krävdes det att vi kom i kontakt med ett företag som hade erfarenhet av att arbeta med spelifiering. Efter
lite efterforskningar fann vi Ninetech (2014) som porträtterade sig själva som den ledande aktören inom
spelifiering på den svenska marknaden. Efter ytterligare efterforskningar som resulterade i att vi inte fann
några fler aktörer drog vi slutsatsen att Ninetechs (2014) påstående tycktes stämma. Att det enbart fanns en
aktör tillgänglig som sysslade med spelifiering begränsade vårt urval avsevärt och det begränsade även vår
möjlighet att kunna kontrollera de empiriska uppgifter som vi skulle komma att samla in. Bortsett från att
Ninetech (2014) vid skapandet av den här uppsatsen var den enda aktören som vi kunde vända oss till med
frågor rörande utveckling av en spelifierad tjänst, ansåg vi att de med sin långa erfarenhet av att utveckla
olika IT-lösningar var tillräckligt trovärdig och kvalificerad för vårt ändamål.
SkiStar
Vid vårt sökande efter en leverantör av spelifierade tjänster fann vi som vi tagit upp här ovan, Ninetech. På
Ninetechs (2014) webbplats presenterades en rad olika "case", eller uppdrag som de genomfört för olika
aktörer genom åren. Ett av dessa case var utvecklandet av den spelifierade tjänsten MySkiStar som Ninetech
(2014) utvecklat åt SkiStar. När vi hade funnit tjänsten MySkiStar fortsatte vi leta efter andra spelifierade
tjänster och fann då fyra stycken som även Cunningham & Zichermann (2011) ansåg var bra exempel. Att
valet slutligen hamnade på SkiStar och deras tjänst MySkiStar handlade först och främst om att det var
Sverigebaserat och därför skulle underlätta insamlandet av empiri. Att Ninetech (2014) som vi sedan
tidigare hade hittat dessutom var utvecklaren av den här tjänsten var något som vi ansåg var gynnsamt. Vi
resonerade att vi genom att ta kontakt med dessa båda parter borde få en god insyn i såväl utvecklandet
samt resultatet av den tjänst som SkiStar hade införskaffat. Problematiken som detta val medförde var att
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Ninetech och SkiStars nära relation till varandra riskerade att genomsyra den information som vi skulle
komma att samla in. Tidsrymden satte även hinder för att vi skulle kunna intervjua fler personer vid SkiStar
och Ninetech.

2.4.3 Urval sekundärempiri
För att kunna bedöma tjänsten MySkiStar ansåg vi att det krävdes att vi hade någon form av referenspunkt.
Av den anledningen behövde vi presentera en eller flera tjänster som till utformningen liknande MySkiStar.
När den här uppsatsen skapades fanns enbart ca fem tjänster på marknaden som enligt Cunningham &
Zichermann (2011) kunde passera som lyckade spelifierade tjänster (se underkapitlet 3.1 "Vad är
spelifiering och varför uppstod det"). Det innebar ett begränsat urval av tjänster att välja bland. Dessa två
författare och deras bok "Gamification by Design" var väl använd inom området spelifiering av andra
forskare och av den anledningen utgick vi ifrån att det som de bedömde vara bra exempel på spelifierade
tjänster, stämde överens med verkligheten. Tjänsten som vi till slut valde blev Nike Plus som finns att läsa
om i underkapitlet 4.5 "Sekundärempiri". Vi vill dock påpeka att det har gått tre år sedan Cunningham &
Zichermann författat den här boken och av den anledningen är det troligt att fler lyckade spelifierade tjänster
existerar idag.

2.4.4 Sekundärdata
Sekundärdata innebär att man inför ett arbete använder sig av data som man själv ej har samlat in (Bryman,
2011). Vi fick tillgång till sekundärdata som SkiStar samlat in i form av statistik rörande exempelvis
besökarantal och registrerade användare i MySkiStar. Den uppskattade kostnaden av projektet var något
som vi fick ta del av muntligt men inte i skrift. Huvuddelen av all sekundärdata som rör SkiStar har delgivits
oss via Mattias Persson. Då vi själva inte har haft någon möjlighet att kontrollera dessa siffror har vi fått
utgå ifrån att de varit sanningsenliga. För vidare kritik se underkapitlet 2.6 "Metodkritik".

2.5 Metoder för analys av data
I detta kapitel presenteras de metoder som vi har använt oss av vid analys av de data som samlats in.
Triangulering
Triangulering är ett tillvägagångssätt där man använder sig av ett flertal informationskällor och metoder
när man undersöker sociala företeelser (Bryman, 2011). Triangulering innebar för oss att vi fick styrka i
resultatet då vi kunde koppla samman flera olika teoretiska källor gentemot de empiriska data som vi erhöll
från intervjuerna. Genom att ställa sekundärempirin och den empiri vi samlat in från SkiStar mot den vi
samlade in från Ninetech kunde vi få fram resultat som kunde analyseras. Med andra ord samlades
empiriska data in från tre verksamheter som kontrollerades mot varandra och sedan jämfördes mot teorin.
Likheter och skillnader synliggjordes och ytterligare frågor väcktes. Genom att vi nyttjade triangulering
kunde vi i större utsträckning fastställa om de data vi fick ta del av var korrekta. Detta eftersom
respondenterna i många fall fick svara på samma frågor.
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Figur 4. Egen illustration över utförd triangulering.

Bilden ovan representerar den triangulering som kontinuerligt genomförts under arbetets gång.
Respondenternas utsagor har i största möjliga utsträckning blivit kontrollerade genom att andra
respondenter fått svara på samma frågor. Som vi ser enligt illustrationen ovan har Ninetechs respondenters
svar jämförts med varandra och detsamma gäller respondenterna vid SkiStar och den externa
supportorganisationen. De uttalanden som strategen från Ninetech och projektägaren från SkiStar gjort, har
ställts mot varandra för att på den vägen försöka fastställa korrektheten i deras uttalanden. Webbredaktören
vid SkiStar som även arbetade som support har fått sina uttalanden kontrollerade genom att dennes svar
jämförts med de den externa supportorganisationen gjort. Tjänsten MySkiStar representeras av Ninetech
och SkiStar och därför har deras uttalanden om tjänsten jämförts med den sekundära empirin som utgörs
av den spelifierade tjänsten Nike Plus. Nike Plus är den som tjänst som senare kommer att få agera som
referens när MySkiStar ska bedömas. Sekundärempirin ställs förutom mot empirin även mot teorin. Empirin
har sedan ställts mot den teoretiska referensramen där samtliga områden sedan jämförts sinsemellan i den
utsträckning det varit möjligt.
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Trovärdighet
De tre viktigaste kriterierna vid bedömning av en samhällsvetenskaplig undersökning är validitet,
reliabilitet och replikation (Bryman, 2011). Validitet anses vara det viktigaste kriteriet och syftar till att
bedöma huruvida slutsatserna som presenteras i en undersökning hänger ihop med varandra (ibid.).
Validitet delas upp i intern, extern och ekologisk validitet (ibid.). Vi har i vår uppsats valt att inte fokusera
på ekologisk validitet utan istället på intern och extern som båda har uppnåtts i det här arbetet. Genom att
genomföra intervjuer med två respondenter i varje verksamhet har vi uppnått en intern validitet. Att vi även
intervjuade en tredje verksamhet förbättrade sagd validitet. Vi fick empirisk data från både Ninetech och
SkiStar samt från den externa supportorganisationen, vilket medförde att vi i viss utsträckning kunde
kontrollera de uppgifter vi fick ta del av. Resultaten som vi fick fram genom våra intervjuer kan därför
anses hålla förhållandevis god validitet.
Vår undersökning av spelifiering har legat på en relativt ytlig nivå genom att vi inte inkluderade
programmering eller användbarhetsaspekter. Att programmering och användbarhet är viktiga delar av en
spelifierad tjänst går inte att förneka då det utan programmering inte skulle finnas någon tjänst och utan
användbarhet skulle ingen vilja använda tjänsten. Trots detta har vi ändå med anledning till vårt pressade
tidschema, syfte och frågeställningar, valt att inte ha med dessa två perspektiv av tjänsten. Syftet med
uppsatsen är att ta reda på vilket potentiellt värde en spelifierad tjänst genererar för sin verksamhet och dess
användare. Vi är av den åsikten att det räcker med att titta på effekten av en redan fungerande tjänst för att
se resultatet av tjänsten. Att titta på varje enskild byggsten är därför inte kritiskt för resultatet av vår
undersökning då det är helheten som är av intresse för oss. Spelifiering som koncept anser vi är applicerbart
inom många områden och det som skiljer utvecklingsarbetet mellan olika tjänster åt, beror på tjänstens
förutsättningar och slutgiltiga utformning. Det är inte säkert att alla spelelement går eller är passande att
implementera i en specifik tjänst men grundtanken bakom tjänsten är den samma (Deterding, 2012).
Nämligen att uppnå olika former av värde, exempelvis intäkter, motivation och beteende. Vår uppfattning
är att det som skiljer olika spelifierade tjänster åt är användbarheten och koden som det är byggt på. Därför
vågar vi efter att ha genomfört undersökningen, påstå att vi lyckades uppnå extern validitet. Av den
anledningen anser vi att de slutsatser vi funnit i och med den här undersökningen till viss del även är
generaliserbara.
Replikation
Replikation är viktigt för att kunna återskapa och validera de resultat som en undersökning genererat
(Bryman, 2011). Eftersom vi använde oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt blir det svårare för
efterkommande forskare att fullt ut replikera våra resultat men inte vårt tillvägagångssätt. Att göra det
möjligt att replikera vår undersökning till punkt och pricka är något som vi försökt att uppnå men som vi
av naturliga skäl inte lyckats med helt och hållet. Det beror på att mängden dynamiska moment som vi
hanterade under studiens gång i sin natur är näst intill omöjlig att återskapa. Exempel på sådana dynamiska
moment är de semistrukturerade intervjuerna som vi genomförde.
Reliabilitet
Vi som skrev den här uppsatsen har inte varit fullkomligt neutrala gentemot konceptet spelifiering. Vår syn
på spelifiering var att det var någonting bra och som har potentialen att tillföra positiva aspekter till ett
system eller en tjänst som i sin tur kan föra med sig positiva aspekter till övriga verksamheten. Det här var
något som vi var medvetna om redan innan arbetet påbörjades (se underkapitlet 2.1 "Förförståelse"). Av
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den anledningen var vi tvungna att lägga fokus på att försöka förhindra att vi inte medvetet eller
undermedvetet påverkade den data som vi samlade in och bearbetade. Därför lades en hel del tid på att
utforma intervjuguiderna och genomföra transkriberingarna. Vid de tillfällen som det uppstod frågetecken
vid transkriberingen följde vi upp det genom att kontakta respondenten på nytt för att få ett förtydligande.
Vi har aktivt arbetat utefter tanken att det varit av allas intresse att den här kandidatuppsatsen skulle få fram
en så pass rättvisande, saklig och faktaunderbyggd bild som möjligt. Som innebär saklighet och opartiskhet
(Nationalencyklopedin, 2014). Det resulterade i att de slutsatser som vi kommit fram till i större grad
avspeglade verkligheten än om vi istället hade haft ett mer subjektiv perspektiv. Av naturliga skäl var det
mer eller mindre omöjligt att förbli ofärgad av de skrifter och observationer som vi kommit i kontakt med.
Speciellt då vi arbetat utefter en kvalitativ och inte en kvantitativ metod. Den källkritik som vi riktat mot
oss själva som författare av den här kandidatuppsatsen och mot våra källor, har funnits med oss under hela
arbetet och har lett till att den slutgiltiga uppsatsen blivit trovärdig och pålitlig.
Reliabiliteten i vår undersökning bedömer vi trots allt vara god. Skulle det i framtiden vara intressant att
göra en liknande undersökning bedömer vi att vårt tillvägagångssätt varit tillräckligt tydligt presenterat för
att kunna leda till resultat liknande de vi presenterat i slutet av det här arbetet.

2.6 Metodkritik
I det här kapitlet presenteras den kritik som vi riktar mot den metodik som vi använt vid författandet av den
här kandidatuppsatsen.

2.6.1 Kritik semistrukturerad intervju
Att vi genomförde majoriteten av våra intervjuer via telefon medförde både fördelar och nackdelar.
Fördelarna var att det bland annat var billigt och att de potentiella faktorer som kunde ha påverkat
respondenternas svar som exempelvis kön, ålder och etnicitet uteblev. En telefonintervju tillåter dessutom
den som håller i intervjun att styra samtalet på ett smidigare sätt (Bryman, 2011). Några av nackdelarna
med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se respondenten och kan därför inte reagera på dennes
kroppsspråk vilket kan försämra dialogen (ibid.). På telefon är det även svårt att avgöra om man faktiskt
pratar med rätt person (ibid.). I vår undersökning har vi inte ansett att vi haft någon orsak till att ifrågasätta
att de respondenter som vi haft, inte har varit de som de utgett sig för att vara. Kontrollaspekten av
telefonintervjuer var något som vi upplevde som överlägsen i jämförelse med direkt intervju som vi hade
problem med. För att summera intervjuerna kan vi säga att det är svårt att avgöra huruvida vi har fått ut ett
"bättre" eller "sämre" resultat till följd av att vi inte kunde hålla samtliga intervjuer ansikte mot ansikte,
eller via telefon. Enbart en av de åtta intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte. De problem som vi
stötte på i samband med intervjuerna presenteras i underkapitlet 7.4 "Kritik av empirisk data".

2.6.2 Kritik triangulering
Vid triangulering används vanligtvis både kvantitativa och kvalitativa undersökningar vid granskning av
de resultat som uppkommit för att få det mest optimala utfallet (Bryman, 2011). Vi har inte haft med någon
form av kvantitativa undersökningar vilket är en nackdel. Anledningen är att vi inte hade möjlighet att
genomföra exempelvis enkätundersökningar på de verksamheter som varit empiriskt delaktiga i den här
uppsatsen. Metoden triangulering har använts vid insamlandet av empiri och i analys och
diskussionskapitlet (se kapitel 5."Analys och Diskussion"), där all teori kopplas gentemot den empiri som
samlats in. Genom trianguleringen har vi kunnat kontrollera och validera den information som fallstudien
grundat sig på och på grund av det kunnat komma fram till en trovärdig slutsats.
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Kritiken som vi vill rikta mot vår triangulering är att vi bland annat känner att vi gärna hade intervjuat fler
personer för att på den vägen kunna ge extra styrka åt vårt empirikapitel. Exempelvis hade vi velat kunna
kontrollera det systemarkitekten Janolof Elander vid Ninetech sa i större utsträckning då strategen Anders
Tufvesson inte hade samma djupgående kunskap inom ämnet systemarkitektur. För att få en rättvis bild av
ett fenomen ser vi det som en fördel att de båda respondenterna har likartad kunskap inom det valda ämnet.
Strategen hade enbart grundläggande kunskap och kan därför inte betraktas som en stark validitetsreferens.
Dock vill vi påpeka att systemarkitektens utsagor stöds av den teori som vi funnit i ämnet.
Dessutom ser vi den potentiella fördelen med att istället ha intervjuat individer som inte innehaft de höga
positioner som våra respondenter haft vid utvecklandet av tjänsten MySkiStar. Risken att den information
som vi tagit del av, har blivit vinklad för att ge en bättre bild av projektet finns där. Slutligen skulle vi gärna
velat se slutanvändarna av tjänsten i vår undersökning. De hade på egen hand kunnat validera det som
Ninetech, SkiStar och den externa supportorganisationen sagt om MySkiStar och dess påstådda värde.

2.6.3 Kritik sekundärdata
De sekundärdata vi fick ta del av vid skrivandet av den här uppsatsen härstammade från SkiStar och
Ninetech. Vi hade som vi tidigare tagit upp ingen möjlighet att kontrollera de data som vi blev tilldelade.
Detta är ur ett källkritiskt perspektiv mindre idealiskt. Vi kunde aldrig verifiera dessa siffror fullt ut eftersom
vi aldrig fick ta del av de ursprungliga dokumenten. Dock anser vi att siffrorna varit trovärdiga då vi dels
blev ombedda att inte publicera dessa siffror i sin helhet och för att vi till viss del kunnat uppskatta egna
siffror som stämmer överens med de vi tagit del av. Respondentens öppenhet kring övriga frågor vägs in i
den bedömningen.

2.6.4 Kritik replikerbarhet
De semistrukturerade intervjuerna vi hade utgjordes av frågeställningar som av naturen resulterade i
varierande svar beroende på vem respondenten var. För att få likartade resultat som vi fick vid våra
intervjuer skulle det krävas att samma personer intervjuades. Det här är något som vi inte kan ändra på. För
att underlätta vid replikering av undersökningen försökte vi utforma våra intervjufrågor på ett sådant vis att
de skulle kunna användas för att kartlägga andra spelifierade tjänster. (Se kapitel 10 "Intervjuguider").

2.6.5 Kritik undersökningsstrategi
Den undersökningsstrategi som vi valde för den här uppsatsen var en kvalitativ sådan. Detta innebar att
fokus placeras på orden mer än på kvantiteten (se underkapitlet 2.2.1 "Undersökningsstrategi"). En negativ
aspekt med att vi gjorde det här valet av tillvägagångssätt var att vi per automatik fick ett mer subjektivt
perspektiv. Hade ett kvantitativt tillvägagångssätt valts hade vi kunnat få ett mer objektivt synsätt, vilket
hade gjort att resultatet blivit mer mätbart. På grund av vårt val blev slutligen resultatet av den här
undersökningen mer av en tolkningsfråga, som av naturliga skäl blir lättare att ifrågasätta.
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3. Teoretisk referensram
Här presenteras de teorier som ligger till grunden för våra analyser och slutsatser.

3.1 Vad är spelifiering och varför uppstod det?
Då den här studien ämnar till att behandla de frågeställningar, syften och upplevda
problem som presenterades i kapitel 1."Inledning". Är det lämpligt att en
presentation av spelifiering och dess uppkomst presenteras.
Spel har funnits under lång tid i olika utföranden, men det är på senare tid som man
börjat nyttja spelens motiverande aspekter i andra miljöer (Deterding, 2012). Under
början av 2000-talet påbörjades en slags trend i enlighet med detta, vid namn
"serious games" (ibid.). Den här trenden innebar bland annat att det började
utvecklas mer spel som var lämpade för användning vid tränings- och
utbildningssyften (ibid.). Till följd av den här "serious games"-trenden började
forskare inom området människa-datorinteraktion (se kapitel 8."Ordlista") att forska
kring hur man designar för att göra en spelare motiverad samt hur man gör för att se
till att en spelare har kul när denne interagerar med spelet (Cunningham &
Zichermann, 2011). Vilket innebär att man tar spelelement och speldesign för att
kunna stimulera och motivera en användare till ett särskilt beteende (Deterding,
2012). Ett av kraven för att spelifiering ska fungera är att det ska vara frivilligt för
användaren att använda (McGonigal, 2011; Sedano et al, 2013). För att spel ska
kunna motivera och engagera måste spelaren hamna i det som kallas för "State of
flow" (McGonigal, 2011). För att det ska vara möjligt att nå dit menar speldesignern Figur 5. Egen
av
och spelforskaren Jane McGonigal (2011) att valet att spela spelet måste vara illustration
kapitlets disposition.
frivilligt. Mer om "State of flow" i underkapitlet 3.2 "Vad är ett spel?".
Som vi redan tagit upp i kapitel 1. "Inledning", har implementering av spelifiering i företag blivit allt
vanligare till följd av att bland annat hård- och mjukvaran har blivit lättare att hantera och mindre kostsam.
En annan orsak är att man funnit att spelelement har förmågan att generera engagemang och motivation
även utanför den klassiska spelvärlden med tv- och dataspel (Cunningham & Zichermann, 2011). Tjänster
som Foursquare och Nike Plus har banat vägen för andra spelifierade tjänster som exempelvis
utbildningshemsidan Khan Academy, hemsidan för programmerare Stackoverflow och hemsidan för
vetenskap FoldIt (Cunningham & Zichermann, 2011).
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3.1.1 Definition av spelifiering
I takt med att området utvecklats och fler individer engagerat sig i området har det skapats nya definitioner.
Ny kunskap har samlats in och olika forskare har gett sina egna tolkningar. Här nedan presenteras tre olika
författare med olika definitioner av spelifiering.
"Using game-thinking and game mechanics to solve problems and engage audiences."
- Cunningham & Zichermann, 2011, "Preface".
"Gamification, an umbrella term for the use of video game elements (rather than full-fledge-games) to
improve user experience and user engagement in non-game services and applications."
- Deterding, 2012, s. 1.
"Instead of creating full games, gamification’s guiding idea is to use elements of game design in nongame contexts, products, and services to motivate desired behaviors."
- Deterding, 2012, s. 14.
"Gamification is the use of game design elements in non-game contexts."
- Deterding et al 2011, s. 9.
Som man kan se här ovan så har Deterding (2011, 2012) under en tvåårsperiod utvecklat tre olika
definitioner av spelifiering, vilket på ett bra sätt påvisar ämnesområdets snabba teoretiska utveckling.
Forskarna Kai Houtari & Juho Hamaris (2012) definition uppstod som en följd av att de ansåg att den
definition Sebastian Deterding (2011, 2012) m.fl. brukade inte var tillräckligt preciserad och missvisande.
De presenterade sin nya definition i sin rapport vid namn "Defining Gamification - A Service Marketing
Perspective". Den lyder:
"A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences in order to support user´s
overall value creation."
- Houtari & Hamari, 2012, s. 19.
Definitionen lägger fokus på själva målet med spelifiering, enligt dem upplevelsen som tjänster försöker
skapa, istället för själva metoderna för att uppnå det (Houtari & Hamari, 2012). Tidigare definitioner bygger
på att spelifiering är grundat på spelelement vilket Houtari & Hamari (2012) tycker är problematiskt då de
är av den åsikten att det inte finns något som tyder på att spelelement är något som är unikt för spel eller att
de per automatik genererar en spelbar upplevelse. Enligt deras perspektiv går det inte att säga att det enbart
är spelelementen som gör en icke spelkontext till en spelifierad tjänst (ibid.). För om det enbart är
spelelementen som är den avgörande faktorn skulle det innebära att många tjänster per automatik kan
klassificeras som spelifierade (ibid.). Exempelvis skulle alla börsinstrumentpaneler, beslutsservice system,
lojalitetsprogram och andra tjänster som innehåller rankningar, poäng och instrument för att mäta
utvecklingen av en individ också klassas som en spelifierad tjänst oavsett om vad individen anser om
upplevelsen (ibid.). Författarna tycker att spelifiering inte kan baseras på en bestämd uppsättning metoder
eller system utan istället måste förstås som en bredare process där systemdesignern försöker att öka chansen
att förmedla en spelupplevelse (ibid.). Det är även deras uppfattning att om man utgår ifrån att målet med
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en spelifierad tjänst är att det ska generera en spelbar upplevelse, istället för en viss mängd försäljning eller
klick på en hemsida (ibid.). Med det som utgångspunkt tycker författarna att man därför bör mäta effekten
av en spelifierad tjänst med hjälp av samma måttstock som används inom spelindustrin (ibid.). Houtari &
Hamari (2012) är noga med att poängtera att spelifieringen inte behöver vara lyckad och att designern
bakom tjänsten i bästa fall enbart kan hoppas på att tjänsten i slutändan stödjer en användare genom att
skapa en spelbar upplevelse. Designern kan aldrig helt säkert utlova en spelbar upplevelse (ibid.). En
spelifierad tjänst får inte glömma bort vad den är ämnad att leda till, nämligen en spelbar upplevelse (ibid.).
Om spelifieringen enbart syftar till att generera fler sälj ur ett marknadsföringsperspektiv riskerar
spelifieringen att tappa sin betydelse (ibid.). Spelifiering är en stödfunktion av ett annat system, inte ett
system i sig självt (Houtari & Hamari, 2012).
Den definition av spelifiering som vi förhållit oss till har varit Houtari & Hamaris (2012). Definitionen
lägger fokus på användarnas värdeskapande processer, vilket medförde att vi gjorde bedömningen att den
passade bäst för vår fallstudie.

3.1.2 Kritik mot spelifiering
Allt eftersom spelifiering blivit mer populärt så har det även uppkommit kritik gentemot konceptet. Ian
Bogost, forskare och designer anser att spelifiering är mer av en "exploitationware" eftersom de virtuella
poängen, pins och emblem som man kan erhålla i en spelifierad tjänst inte erbjuder något reellt värde
(Deterding et al., 2012). Designern Margaret Robertson argumenterar mot spelifiering med sin åsikt att det
inte är den positiva återmatningen som får folk att spela spel (ibid.). Vilket ifrågasätter en viktig del av det
som är tänkt att få spelifiering att fungera (ibid.). Hon menar att det är när spelarens olika valalternativ i
spelet känns meningsfulla och i linje med spelarens mål med spelandet som det uppstår motivation (ibid.).
Judd Antin socialpsykolog samt designer av incitamentssystem, påpekar att spelifiering är ett svar på det
faktum att informationssökning samt pengagåvor representerar ett gammalt synsätt på vilka
motivationsfaktorer som är aktuella (ibid.). Han säger också att det är viktigt att påpeka att även om
exempelvis pengagåvor representerar gamla motivationsfaktorer så arbetar sällan användare gratis (ibid.).
Användare arbetar för belöningar i form av gruppidentifiering eller ökat självförtroende och det är dessa
former av belöningar som sedan resulterar i den långsiktiga dedikation som finns i den sociala delen av
Internet (ibid.). Problemet med spelifiering som koncept är att många av de teorier och exempel som finns
tillgängliga i dagsläget tenderar att missa att förklara den verkliga orsaken till varifrån belöningarna som
en användare erhåller, har uppkommit (ibid.). Att användaren och designern är på det klara med varför
användaren faktiskt har fått en belöning är viktigt (ibid.). Vidare säger Antin att den senaste dogmen inom
området spelifiering är att man har fokuserat den sociala statusen som den huvudsakliga motivationsfaktorn
istället för på pengar eller motsvarande belöningar (ibid.). Problemet som Antin ser med det är att vikten
som en individ lägger vid sin sociala status varierar från person till person (ibid.). Dessutom är det även
viktigt att ta den aktuella kontexten för tjänsten i beaktning så att det inte tillkommer egenskaper som inte
passar in i en särskild kontext (Deterding et al., 2012).
Som exempel säger Antin (Deterding et al., 2012, s. 16):
"...What is appropriate in the context of a sports-fan site, for example,
may not be in the context of a health-discussion forum."
Problemet med spelifiering idag är att många företag ser lyckade spelifierade projekt som exempelvis Nike
Plus och försöker sedan att applicera vad Nike gjort på sitt egna företag (Deterding, et al., 2012). Det innebär
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att företagen tenderar att missa de viktiga aspekterna såsom intressenterna och deras behov (ibid.). Att
utveckla och utforma emblem, poäng och pins är även något som många företag ofta misslyckas med (ibid.).
De företag som lyckas med utformning av en spelifierad tjänst är sådana som tar tillvara på de inre
motivationsfaktorerna som finns hos de anställda och de yttre motivationsfaktorerna som verksamhetens
kunder står för (ibid.). Det är sådana företag som även lyckas hålla sig på framkanten inom sin marknad
(Deterding et al., 2012).
"If you have a news site that doesn’t have fresh news every day, adding gamification will not help, and
you have bigger business problems. But if your offering has core intrinsic value that users desire, then
weaving gamification into it can deepen their engagement and desire to participate."
- Deterding et al., 2012, s.17.
Houtari & Hamari (2012) belyser problemet med att spelelement och spel-tänk kan uppfattas som något
som inte är unikt för just spel. Att de kriterier som krävs för att ett spel ska kunna kallas för ett spel inte är
egenskaper som är unikt för enbart spel gör att termer som de vi nämnde tidigare, exempelvis spelelement
och icke spelkontext upphör att existera (ibid.). Frågan som författarna ställer sig är hur man då ska kunna
avgöra vad som är spelifierat och inte (ibid.). Eftersom spelifiering till sin natur måste vara frivilligt att
använda för att ge effekt, så kan spelifiering inom exempelvis skolundervisningen bli begränsad (Sedano
et al, 2013). Som McGonigal (2011) uttrycker sig måste ett spel vara frivilligt för att spelaren ska kunna
uppnå motivation och state of flow. På grund av det kan det vara svårt att väcka motivation hos exempelvis
elever som blivit tvingade till att utföra ett spelifierat arbetsmoment i samband med undervisning (Sedano
et al, 2013).
Vad är en icke spelkontext?
Icke spelkontext är enligt Deterding et.al (2011) sådana miljöer där speldesign samt spelelement inte är
vanligt förekommande.

3.1.3 Användningsområde för spelifiering
Med boken "Gamification by Design" ville Cunningham & Zichermann (2011) främst presentera de
bärande pelare som spelifiering bygger på ur ett affärsperspektiv. Andra användningsområden för
spelifierade tjänster är exempelvis skolundervisningen för att på den vägen stimulera en generation av
elever som är mer vana vid digitala än analoga redskap (ibid.). Dessutom har några aktörer som exempelvis
Accenture (2013) kommit fram till att även marknadsföring kan spelifieras i olika utsträckning. Det finns
stora möjligheter när det kommer till hur man kan använda spelifierade tjänster för att motivera människor
genom att göra deras vardagliga arbete roligare (Cunningham & Zichermann, 2011; Houtari & Hamari,
2012; Deterding et al, 2012). Forskaren Simon McCallum (2010; 2012) nämner i rapporterna "Game Design
for Computer Science Education" och "Gamification and Serious Games for Personalized Health" hur
spelifiering som koncept kan användas inom utbildning samt inom personlig hälsa.

3.1.4 En spelifierad tjänsts byggstenar
De olika spelelementen som finns inom en spelifierad tjänst är uppbyggda på ett sådant sätt att när de
används av en användare ska de generera meningsfullhet för användaren (Cunningham & Zichermann,
2011). Författarna nämner vidare sju olika primära element gällande mekaniken inom en spelifierad tjänst
varav de vi funnit relevanta för vår kommande bedömning av MySkiStar är nivåer, poänglistor, poäng och
utmaningar (Cunningham & Zichermann, 2011).
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Nivåer
Nivåer är något som ger en användare av tjänsten möjligheten att se vart någonstans deras spelupplevelse
befinner sig (Cunningham & Zichermann, 2011). Nivåer kan även fungera som en slags fingervisning för
tjänstens komplexa nivå och djup (ibid.). Nivåer är bäst utformade om de är logiska för en användare,
förändringsbara och flexibla (ibid.). Nivåerna bör även vara testningsbara för att eventuellt kunna revideras
och få en mer optimal design (Cunningham & Zichermann, 2011).
Poänglistor
Det främsta syftet med poänglistor är att användarna ska kunna jämföra
sina och andras poäng (Cunningham & Zichermann, 2011). Listan gör
det ibland möjligt för användaren att se vilka som ligger under honom
i listan och hur mycket poäng han måste ha för att stiga i rankningen
(ibid.). Ett exempel på en poänglista finns i iOS-spelet Doodle Jump
(ibid.). Den listan är utformad efter tre olika typer av vyer, globalt,
socialt och lokalt (Cunningham & Zichermann, 2011).
Poäng
Poäng är något som är viktigt för spelifierade tjänster (Cunningham &
Zichermann, 2011). Poäng kan hjälpa designern att kartlägga hur
användarna interagerar med tjänsten (ibid.). Detta leder i sin tur till att
designern lättare kan göra förändringar och designa för särskilda
utkomster (Cunningham & Zichermann, 2011).
Utmaningar
6. Illustration av iOS-spelet
Utmaningars främsta syfte är att tillföra en mening med allting som en Figur
Doodle Jump och dess poänglista.- Lima
användare gör inom en spelifierad tjänst (Cunningham & Zichermann, Sky LLC, 2014.
2011). Vissa användare kommer att genomföra flera utmaningar och
uppdrag på rad medans andra användare kommer att genomföra nån
enstaka utmaning eller uppdrag då och då (ibid.). För att få användaren att bibehålla intresset i tjänsten
krävs det att nytt innehåll tillförs (Kotler et al, 2010; Cunningham & Zichermann, 2011).

3.1.5 Uppmuntran
Alla de utmärkelser och poäng som användaren samlar på sig under sitt interagerande med tjänsten tappar
sin betydelse om användaren inte har möjlighet att betrakta slutresultatet av allt slit (Cunningham &
Zichermann, 2011). Användaren vill kunna se sina prestationer och vilken färdighetsnivå den befinner sig
på (ibid.). I många fall är det även viktigt för användaren att få möjligheten att visa andra sina prestationer
(ibid.). För att tillfredsställa det här behovet kan tjänsten innehålla något som liknar ett troférum
(Cunningham & Zichermann, 2011).
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Det här virtuella rummet innehåller alla spelarens utmärkelser för användaren själv och alla andra att
bevittna (ibid.). Förutom att ha ett utrymme med de belöningar som användaren förtjänat är det att
rekommendera att även de medaljer och utmärkelser som användaren ännu inte har förtjänat, visas upp
(ibid.). Det här syftar till att få användaren att sträva efter dessa vilket kan leda till att användaren fortsätter
att bruka tjänsten. (Cunningham & Zichermann, 2011).
“...even if a challenge isn’t at the front and center of the experience, using challenges as an option
somewhere in the body of the system can add depth and meaning for the player"
- Cunningham & Zichermann, 2011, s. 64.

3.1.6 Hur går man tillväga för att sätta ihop en spelifierad tjänst?
Genom att ta de spelelement som känns passande för den framtida tjänsten och sätter dessa i kontexten för
exempelvis Bartles olika spelartyper kan man därefter designa ett system som har en större chans att uppnå
engagemang hos användarna (Cunningham & Zichermann, 2011). Mer om Bartles spelartyper i
underkapitlet 3.2.2 "Varför spelar människor spel?". Vilka element och spelartyper som passar bäst för
varje tjänst skiljer sig beroende på vilka behov som finns hos användaren och verksamheten (ibid.). Det är
vid utformningen av en spelifierad tjänst optimalt om spelartyperna explorer, achiever, killer och socializer
jämförs gentemot spelelementen för att öka chanserna att tjänsten faktiskt tillför det verksamheten
efterfrågar (Cunningham & Zichermann, 2011).
"...don’t build a virtual pet experience if your product and market aren’t suited for it"
- Cunningham & Zichermann, 2011, s. 94.

3.2 Vad är ett spel?
För att försöka fastslå den potential som spelifiering har tyckte vi att det var av intresse att bland annat
kartlägga vad ett spel är och varför människor spelar spel. I det här kapitlet kommer vi att ta upp tre
etablerade teorier till varför vissa människor spelar spel samt ett urval av speldefinitioner.
Houtari & Hamari (2012) ser definitionen av "spel" ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv och anser av
den anledningen att speldesignelement kan beskrivas som tjänster och att spel därför är tjänstesystem
(Houtari & Hamari, 2012). De menar på att spel alltid anses vara tjänster som kräver en aktiv spelare och
kan därför anses vara skapade av såväl spelaren som spelutvecklaren (ibid.). Uppdelningen som de valt att
göra ser ut som så att spelutvecklaren ansvarar för berättelsen som spelet vill förmedla, reglerna som utgör
vad spelaren kan och inte kan göra samt val av bland annat speldesign och användbarhet (ibid.). Spelarens
uppgift är att skapa subjektivt värde genom att spela (ibid.). Förutom att utveckla spelet tillsammans med
utvecklaren kan spelaren i vissa fall självmant eller delvis stå för utvecklandet av spelet där målet är att
skapa utmanande spännande upplevelser som är njutbara för spelaren (ibid.). Kvaliteten av en sådan
"speltjänst" beror starkt på den funktionella kvaliteten av tjänsten eller spelupplevelsen (ibid.). Den här
njutningen nås genom att uppnå "State of flow" (Houtari & Hamari, 2012).
Med utgångspunkten att upplevelsen av att spela ett spel är något subjektiv och att fastställa vad ett spel är,
också är någonting som är subjektivt tycker Houtari & Hamari (2012) att ett spel enbart uppstår när
användningen av tjänsten resulterar i en spelbar upplevelse. De betraktar spelbarhet som ett unikt
erfarenhetsförhållande av spel (Houtari & Hamari, 2012). Det här menar dem öppnar upp för frågan om
vad som faktiskt är ett "icke spelkontext" då det är den subjektiva åsikten hos spelaren som avgör om det
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är ett icke spelkontext till att börja med (ibid.). Om spelbarhet inte är ett unikt attribut för spel blir den här
frågan omöjlig att svara på (Houtari & Hamari, 2012).
Enligt speldesigner och författare Jane McGonigal (2011) finns spel i många olika varianter med allt ifrån
single-player till det som kallas för massive multiplayer online games (MMOs) där tusentals spelare spelar
tillsammans. Spelen varierar i att ha berättelser och inte ha berättelser och i hur de delar ut poäng och
belöningar, om de ens gör det (McGonigal, 2011). Alla olika spel är trots deras olika utseenden och
funktionalitet fortfarande spel (ibid.). Gemensamt för samtliga spel är att de bygger på fyra attribut som
består av att det ska finnas ett mål, regler, ett återmatningssystem och att det ska vara frivilligt att spela
(McGonigal, 2011).
"Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacle"
- Bernard Suits, - McGonigal 2011, s.7.
I jämförelse med spel anses verkligheten vara för enkel (McGonigal, 2011). Spel utmanar oss med frivilliga
hinder som hjälper oss att nyttja våra personliga styrkor på ett bättre sätt (ibid.). När en spelare befinner sig
helt inne i spelet och jobbar sitt allra yttersta för att göra en bra prestation, spelar det ingen roll om man
vinner eller förlorar (ibid.). Att förbli fast i den här sinnesstämningen blir målet i sig (ibid.). Det här brukar
kallas för "State of flow" (McGonigal, 2011; Houtari & Hamari, 2012). Det finns förutfattade meningar om
att alla spelare är vinnarskallar och att vinsten är det enda som driver dem framåt, och inte spelupplevelsen
i sig (ibid.). Många spelare föredrar att istället att fortsätta spela än att vinna spelet och se det avslutat (ibid.).
I spel som är väldigt återmatningsintensiva kan känslan av "State of flow" vara så pass intensiv att det
överskuggar längtan av att vinna spelet (ibid.). Spel kan delas upp två kategorier, ändliga och oändliga
(ibid.). Spel som är ändliga spelas för att spelaren ska få möjlighet att vinna och oändliga enbart för att
spelaren ska ha något sysselsätta sig med (ibid.). Spelaren lär sig genom att iaktta och testa sig fram och
spelutvecklaren har utformat systemet på ett sätt som gör att det kan vägleda (McGonigal, 2011).

3.2.1 Andra forskares definitioner av spel
Definition av Avedon, E.M. & Sutton-Smith, B (1981) (Houtari & Hamari, 2012, s. 17).
"Exercise of voluntary control systems in which there is an opposition between forces, confined by a
procedure and rules in order to produce a disequilibrial outcome".
- Skjutspel i allmänhet.
" A rule-based formal system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are
assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player feels
attached to the outcome, and the consequences of the activity are optional and negotiable"
- Juul, 2003 - Houtari & Hamari, 2012, s. 17 - Exempelvis ett flipperspel.
Definition av Salen, K. and Zimmerman, E. (2004, s. 11).
"A system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules,
that result in a quantifiable outcome".
- Exempelvis spel som har en berättelse och en kvantifierbar utkomst, spel som World of Warcraft.
Det dessa författare och deras definitioner har gemensamt är att samtliga innehåller något som specificerar
hur spelet är uppbyggt och något som fastslår människans roll i att spela spelet. Vi har valt att utgå ifrån
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Juuls definition från 2003 samt även Salen & Zimmermans definition från 2004 baserat på MySkiStars
nuvarande utformning. Mer om detta i diskussionskapitlet.

3.2.2 Varför spelar människor spel?
Det finns olika förklaringar till varför människor spelar spel. En av de mest kända teoretikerna är Richard
Bartle (1996) som tycker att det har att göra med det som kallas för spelartyper. Bartles (1996) forskning
ligger till grunden för andra kända teoretikers verk som exempelvis Amy Jo Kims, Tracy Fullertons och
Christopher Cunningham & Gabe Zichermanns teorier om spelartyper (Kim, 2012; Ferro et al, 2013;
Cunningham & Zichermann, 2011). Därför ansåg vi att Bartles (1996) teori var en bra utgångspunkt.
Här nedan kommer vi att presentera vad spelartyper är för någonting och varför vissa individer finner olika
spelgenrer mer eller mindre tilltalande.
Definition av spelartyper
Det finns fyra olika typer av spelare och dessa fyra typer är Achievers, Explorers, Socialisers och Killers
(Bartle, 1996). Achievers är sådan spelare som finner nöje i att göra saker med spelet av den anledningen
att spelet innehåller en fullt utformad värld och att den världen är något som den här achievern delar med
andra spelare (ibid.). Det faktum att det finns andra spelare i den här världen gör att en achiever får en
känsla av tävling (ibid.). Den här känslan av tävling får sedan en naturlig följd i att en achievers största mål
med spelandet är att bemästra spelet och på det sättet erhålla en formell status inom spelets egna hierarkiska
uppbyggnad (Bartle, 1996).

Figur 7. En figur som illustrerar Bartles olika spelartyper. - Bartle, 1996.
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Explorers är en typ av spelare som gillar att ett spel har en potential till att överraska en (Bartle, 1996). Det
är en spelare som gillar att utforska och se de underverk som den virtuella spelvärlden har att erbjuda (ibid.).
En explorer är en sådan spelare som uppskattar de finare punkterna med ett spel (ibid.). Explorern betraktas
även ibland som en källa till kunskap av andra spelare eftersom denne ofta har stor erfarenhet av spelvärlden
(ibid.). Socialiser är en spelare som gillar att interagera med andra spelare, till skillnad från en explorer som
föredrar att interagera med världen (ibid.). En socialiser gillar att lära känna nya människor istället för att
bara behandla dem som någon slags lägre varelser som man kan bossa runt (ibid.). Enligt en socialiser är
själva spelets värld bara en miljö och det är med hjälp av andra spelare som den här miljön blir spännande
(Bartle, 1996).
Killer är en sådan spelare som vill göra saker gentemot andra spelare (Bartle, 1996). Saker som en killer
vill göra mot andra spelare är vanligtvis sådant som är emot en annan spelares vilja (ibid.). Detta är något
som inte spelar någon roll för en killer eftersom dennes syfte med spelandet ofta är att demonstrera hur pass
mycket bättre dem är än andra spelare (Bartle, 1996).
Det är genom att ha de här spelartyperna i åtanke som en utvecklare av en spelifierad tjänst potentiellt sätt
kan utveckla en tjänst som tilltalar vissa typer av spelare (Cunningham & Zichermann, 2011). Beroende på
hur pass väl tjänsten stämmer överens med de behov och önskemål som spelartypen efterfrågar ökar
chansen att tjänsten blir omtyckt (Kotler et al, 2010). Vi betraktar spelartyperna som en kritisk variabel vid
utvecklingsarbetet av spelifierade tjänster. Anledningen är att de kan användas som verktyg när det kommer
till kartläggningen av de behov och önskemål som utvecklarna av tjänsten behöver tillfredsställa. Genom
att känna till spelartyperna och deras preferenser har en stor del av marknadsföringsmomentet avklarats.

3.3 Marknadsföring och värde
En tjänst eller produkt har potentialen att skapa och tillgodose en rad olika behov för individen som brukar
den (Kotler et al., 2010). Dessa behov är subjektiva och skiljer sig mellan individer, men bygger på samma
princip att individen i fråga, av någon anledning, efterfrågar någonting medvetet eller undermedvetet (ibid.).
För att veta vad individen efterfrågar och hur man ska gå tillväga för att tillfredsställa det behovet krävs det
att man brukar marknadsföring (ibid.). Vid väl genomförd marknadsföring är det möjligt att skapa
kundvärde av hög kvalitet som bland annat kan resultera i ett starkare varumärke, nöjda lojala och
återkommande kunder och framförallt intäkter (Kotler et al., 2010).
Huvudmålet med all marknadsföring är tvådelad och inte möjlig att separera (Kotler et al., 2010). Det första
målet är att verksamheten ska leverera kundtillfredsställelse för att tillfredsställa och behålla befintliga
kundrelationer, och den andra är att verksamheten med hjälp av skapandet av största möjliga kundvärde ska
attraherar nya kunder (ibid.). Anledningen till varför dessa två mål inte går att separera är att det kan vara
svårt att urskilja vilka kunder som är befintliga och nya (Kotler et al., 2010).
För att kunna tillfredsställa kundens behov krävs det att verksamheten förstår kundens begär och anpassar
sin produkt efter detta för att på den vägen generera ett högt kundvärde (Baimbetova, 2014).

25

Figur 8. Den här figuren visualiserar marknadsföringsprocessen. – Kotler et al., 2010.

Marknadsföringsprocessen illustreras här ovan i fem steg där de fyra första stegen fokuserar på
verksamhetens kännedom om kunderna och marknaderna, verksamhetens arbete bakom att utforma en
lyckad kunddriven marknadsföringsstrategi samt förmågan att skapa kundvärde och att bygga långsiktiga
kundrelationer (Kotler et al., 2010). Det sista steget är resultatet av marknadsföringen, det vill säga
betalningen verksamheten får av kunden för de tjänster och produkter som erbjudits (Kotler et al., 2010).
Vi kommer här nedan att kortfattat presentera marknadsföringsprocessen för att ge dig som läsare en
tydligare bild över marknadsföringens relevans kring utvecklandet av spelifierade tjänster.

3.3.1 Förstå marknader och kunder
Första steget av marknadsföringsprocessen är att förstå vad konsumenterna önskar och efterfrågar samt hur
marknaden där företaget agerar, eller planerar att agera, fungerar (Kotler et al., 2010). För att lyckas med
det krävs det att verksamheten genomför en förundersökning (ibid.). Utgångspunkten i ett
marknadsföringsperspektiv bygger på fem antaganden: (Kotler et al., 2010).
1.
2.
3.
4.
5.

Behov, önskemål och efterfrågan
Erbjudanden (varor, tjänster och upplevelser)
Värde och tillfredsställelse
Utbyten och relationer
Marknader

Vi har valt att inte presentera teorin om "Marknader" då vi inte ansett det vara av tillräckligt stor vikt för
undersökningen. Vid utvecklandet av spelifiering måste utvecklaren veta vilka behov och önskemål de
potentiella användarna har för att kunna välja rätt spelelement och utformningen av dessa (se underkapitlet
3.2.2 "Varför spelar människor spel"). Erbjudanden är i vissa fall en del av ett spelelement (se underkapitlet
3.1.4 "En spelifierad tjänsts byggstenar"). Genom att veta vad användaren efterfrågar kan man lättare välja
passande belöningar i form av olika erbjudanden (Kotler et al., 2010). De belöningar och erbjudanden som
användaren kan erhålla genom den spelifierade tjänsten har olika förmåga att tillfredsställa användaren
(Houtari & Hamari, 2012). Spelelementen och deras tillhörande utmaningar och belöningar måste
kontinuerligt utvecklas för att hålla användaren intresserad (Cunningham & Zichermann, 2011).

3.3.2 Behov, önskemål och efterfrågan
En individ kan uppleva fysisk, social eller individuell brist och det är något som en marknadsförare inte
kan skapa hos individen (Kotler et al., 2010). Dessa upplevda brister kan exempelvis vara mat, värme,
behov av tillhörighet, bekräftelse och kunskap (ibid.). Produkter och tjänster som ger individen värde och
tillfredsställelse har bäst förutsättning att efterfrågas (ibid.). De företag som lyckas bäst på marknaden är
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de som genomför statistiska undersökningar och analyserar kunddata för att bättre förstå sina kunder (ibid.).
Det är först när företaget förstår sina kunder som det är möjligt att tillfredsställa deras behov och önskningar
(Kotler et al., 2010).
Om utvecklaren av den spelifierade tjänsten har god kännedom om vad användaren efterfrågar och
förväntar sig av tjänsten ökar sannolikheten att tjänsten blir omtyckt.

3.3.3 Erbjudanden- varor, tjänster och upplevelser
Konsumenternas olika behov och önskemål kan tillfredsställas genom att företaget skapar olika
erbjudanden som kan bestå av en kombination av tjänster, platser, information, varor och upplevelser
(Kotler et al., 2010). Att kundens behov eller önskan blir tillfredsställd är essentiellt för företagets
överlevnad på marknaden (ibid.). Företaget måste tillföra kunden något för att kunden ska vilja göra affärer
med företaget (ibid.). Det är av den anledningen som det är viktigt för företaget att inte fokusera för ensidigt
på erbjudandet i sig, utan mer på vad erbjudandet faktiskt ger för kundvärde (ibid.). En bra marknadsförare
fokuserar på att skapa varumärkesupplevelser genom att erbjuda konkurrenskraftiga kundfördelar (Kotler
et al., 2010).
Att utvecklarna har god kännedom om sina potentiella användares behov och önskemål är bra. Att veta
vilka spelartyper som kan tänkas attraheras av olika upplevelser som tjänsten erbjuder är också viktigt när
det handlar om att utforma en spelifierad tjänst. Vissa spelartyper motiveras mer eller mindre av olika
spelelement (Bartle, 1996).

3.3.4 Kundvärde och tillfredsställelse
När man arbetar för att skapa långsiktiga kundrelationer är det viktigt att skapa erbjudanden som
överensstämmer med kundens förväntningar (Kotler et al., 2010). Kunder gör köp baserat på de fördelar de
tror sig få av den specifika tjänsten eller produkten kontra kostnaden (ibid.). Det är beroende på hur pass
bra dessa erbjudanden lever upp till förväntningarna vid användning av tjänsten eller produkten, som avgör
om kunden blir mer eller mindre tillfredsställd med sitt köp (Kotler et al., 2010; Ravald, 2008) Värdet
bestäms av kundens uppfattning baserat på erfarenheten av tjänsten eller produkten (Houtari & Hamari,
2012). Ett högt levererat kundvärde öppnar upp dörren för att företaget ska kunna ta bra betalt (Kotler et
al., 2010). Marknadsförarna måste skapa förväntningar som stämmer överens med de förväntningar som
kunden har, till sådan grad att kunden blir tillräckligt nöjd för att bli en återkommande kund. (Kotler et al.,
2010; Ravald, 2008) Mer om lojalitet i underkapitlet 3.3.7 ”Lojalitet”.
Den spelifierade tjänsten måste leva upp till de förväntningar som användarna har för att kunna generera
värde. Det innebär att de funktioner som användaren förväntar sig ska finnas i tjänsten, bör finnas.

3.3.5 Utbyten och relationer
Ur ett marknadsföringsperspektiv är det viktigt att skapa och utveckla aktiviteter kontinuerligt som tillför
kunden ett högt kundvärde (Kotler et al., 2010). Det här kundvärdet ska helst överskugga det kundvärde
som företagets konkurrenter erbjuder (ibid.). Det är då som ett företag kan få en positiv relation till sina
kunder (ibid.). Med en bra relation till sina kunder kan ett företag lättare behålla sina befintliga kunder och
generera nya (Kotler et al., 2010).
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Genom att ta till sig feedback från användarna av tjänsten är det möjligt för utvecklarna av en spelifierad
tjänst att finjustera och utveckla nytt material som potentiellt sätt kan ge ett högre kundvärde. Som i sin tur
kan leda till nya och återkommande kunder.

3.3.6 Köpbeslutsprocessen

Figur 9. Den här figuren visualiserar köpprocessen. - Kotler et al., 2010.

Figuren ovan föreställer köpbeslutsprocessen och är en process som alla personer genomgår innan de
beslutar att genomföra ett köp (Kotler et al., 2010). Det börjar med att ett behov eller problem upptäcks
som köparen vill åtgärda (ibid.). Köparen börjar leta information för att skaffa sig underlag om produkter
eller tjänster av intresse (ibid.). När köparen anser sig ha tillräckligt med underlag utvärderas de produkter
eller tjänster som framstått som mest intressant (ibid.). Baserat på den utvärderingen genomförs ett köp
eller inte (ibid.). Efter köpet utvärderas inköpet av köparen som då antingen blivit mer eller mindre nöjd
(Kotler et al., 2010).
För att en användare ska vilja använda en spelifierad tjänst måste tjänsten kunna tillföra användaren något
(se underkapitlet 3.3.4 "Kundvärde och tillfredsställelse"). När användaren söker information om tjänsten
är det därför viktigt att de aspekter av tjänsten som användaren kan tänkas finna tillfredsställande, är synliga.
För att användaren ska kunna få en uppfattning om det potentiella kundvärdet som tjänsten kan erbjuda
måste användaren ha en möjlighet att jämföra tjänsten mot andra liknande tjänster. Om användaren beslutar
för att använda tjänsten eller inte baseras på de föregående stegen. När användaren väl har använt tjänsten
avgör användaren om den levde upp till dennes förväntningar.

3.3.7 Lojalitet
För att försöka få kunderna mer nöjda använder man customer relationship management "CRM" som går
ut på man försöker leverera bättre kundvärde och tillfredsställelse genom att skapa och utveckla lönsamma
kundrelationer (Kotler et al., 2010). Grundtanken med ett CRM-system är att kunna erbjuda kunder
produkter och tjänster som anpassats efter deras behov (ibid.). I SkiStars fall vet dem exempelvis om gästen
vill hyra alpin, telemark - eller snowboardutrustning (MP). Ett vanligt förekommande fenomen är
lojalitetsprogram som företagen använder för att erbjuda sina medlemmar speciella förmåner i form av
exempelvis rabatter (Kotlet et al., 2010). Hur medlemmen erhåller dessa rabatter kan skilja sig mellan de
olika lojalitetsprogrammen (ibid.). I regel finns det två sätt för medlemmen att ta del av dessa erbjudanden
(ibid.). Det första är att erbjudandet blir tillgängligt för kunden i samma stund som denne blivit medlem i
programmet och det andra är att medlemmen måste nå upp till en viss köpkvot eller något annat sorts krav
för att få ta del av erbjudandet (Kumar & Shah, 2004; Ravald, 2008).
Målet med CRM är att skapa lojala och återkommande kunder med hjälp av framförallt förmedlad
tillfredsställelse men också med hjälp av glädje och fascination (Kotler et al., 2010). Spelifierade tjänster
har förmågan att tillföra kundvärde som uppmuntrar användare till ett visst beteende (Cunningham &
Zichermann, 2011). Belöningar och erbjudanden syftar till att uppmuntra ett visst beteende och genom att
ha en god uppfattning om tjänstens användare och spelartyper kan tjänsten utformas för att bättre
tillfredsställa användaren (Cunningham & Zichermann, 2011).
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3.3.8 Resultatet av marknadsföringsprocessen
När företaget har en bra uppfattning om vad kunden efterfrågar är det möjligt att utveckla strategier som
resulterar i erbjudanden som tillfredsställer kunden (Kotler et al, 2010). En tillfredsställd kund blir
vanligtvis en nöjd kund och nöjda kunder har en tendens att bli lojala och återkomma (ibid.). Det är först
efter att företaget har bearbetat varje enskilt steg i marknadsföringsprocessen som det är möjligt skapa ett
högt kundvärde, som i sin tur har potentialen att generera en hög lönsamhet och kundkapital (Kotler et al,
2010).
För att lyckas utforma en spelifierad tjänst som genererar kundvärde och verksamhetsvärde måste
utvecklarna ha god kunskap om vad de potentiella användarna av tjänsten efterfrågar. Genom att kartlägga
vilka spelartyper som användarna utgör kan utvecklarna anpassa tjänstens spelelement för att i den
utsträckning som det är möjligt, tillfredsställa sagd spelartyp.

Figur 10. Den här figuren visualiserar marknadsföringsprocessen. - Kotler et al., 2010.
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3.4 Motivation och engagemang
Kapitlet ger en förståelse för hur och varför människor blir motiverade och engagerade i olika situationer.
Genom det här kapitlet hoppas vi kunna förklara varför nyttjandet av spelifierade tjänster kan leda till ökad
motivation och engagemang.

3.4.1 Definition av motivation
Genom åren har flera olika definitioner om motivation utvecklats (Pardee, 1990). Det dessa definitioner har
gemensamt är att de mer ofta än inte, inkluderar tre attribut som genomsyrar definitionen (ibid.). Det första
är att motivation anses vara en inre kraft som en individ besitter (ibid.). Det andra är att den här inre kraften
leder till att individen får energi och vill utföra en handling (ibid.). Den tredje bestämmer i vilken riktning
handlingen ska utföras (Pardee, 1990). Pardee (1990) nämner tre definitioner av tre olika författare:
"A motive is what prompts a person to act in a certain way or at least develop an
inclination for specific behavior"
- Kast & Rosenweig 1985, s. 296.
"Motivation can be defined as those forces within an individual that push or
propel him to satisfy basic needs or wants"
- Yorks 1976, s.21.
"Only unsatisfied needs provide the sources of motivation; a satisfied need creates
no tension and therefore no motivation"
- Maslow 1960, s.6.
I vår undersökning har vi valt att utgå utifrån Kast & Rosenweigs definition eftersom det är den definitionen
som vi bedömer bäst stämma överens med tjänsten MySkiStar.

3.4.2 Vad motiverar människor att göra saker?
Herzbergs forskning är baserad på motivationsfaktorer inom arbetslivet och syftar till att kartlägga varför
människor utför sina jobb (Pardee, 1990). Hans forskning resulterade i två olika kategorier av motivation
som delas upp i inneboende (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivationsfaktorer (ibid.). Han drog slutsatsen
att de saker som motiverar människor, inte de samma som gör dem mindre motiverade (ibid.).
Motivationsfaktorer ökar tillfredsställelsen som en person känner och utgår från de inneboende faktorer
som utgör den sysselsättning som individen utför (ibid.). Exempel på faktorer som resulterar till att
tillfredsställelsen ökar är; prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvar, främjande och tillväxt (Pardee,
1990).
Cunningham & Zichermann (2011) beskriver termen engagemang i en affärsmässig kontext som en
koppling som finns mellan en konsument och en tjänst eller produkt. Författarna beskriver hur motivation
uppkommer genom spel med hjälp av två koncept, "Flow" - flöde samt "Reinforcement" – förstärkning
(Cunningham & Zichermann, 2011). Flow innebär att en spelare är i ett tillstånd mellan ångest och tristess
vilket leder till att spelaren i fråga uppnår sin egna motivationsnivå genom erfarenheten inom detta tillstånd
(Cunningham & Zicherman, 2011). Författarna förklarar detta med en kontextuell jämförelse:
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"When a Jazz musician is playing her saxophone, or a runner training for a race, she exists in a state of
suspended animation. She is calm and focused."
- Cunningham & Zichermann, 2011, s.17.
Utmaningarna och belöningarna som användaren kan erhålla av en spelifierad tjänst kan i varierande
utsträckning motivera användaren. En avgörande faktor till hur pass väl en användare blir motiverad är hur
pass väl spelartyperna lyckas bli tillfredsställda av tjänsten (se underkapitlet, 3.2.2 "Varför spelar människor
spel").

3.5 Systemarkitektur
Tjänsteorienterad arkitektur innebär att man kan utveckla distribuerade tjänster där delar av tjänsten i sin
tur kan vara bestående av mindre typer av tjänster som exekverar på datorer som är geografiskt placerad på
olika platser (Sommerville, 2011). Den här typen av tjänster kan även vara språkoberoende och
plattformsoberoende, vilket i sin tur gör att det finns en god möjlighet till att kombinera både externa och
interna tjänster oavsett utvecklare, med möjlighet till en god interaktionsnivå (ibid.). En leverantör eller
utvecklare, av en tjänst är tydlig med specifikationen av tjänstens gränssnitt samt övrig information gällande
tjänsten i fråga (ibid.). Det här leder i sin tur till att de som vill nyttja tjänsten och utveckla tjänster gentemot
den här tjänsten, i sin tur kan utforma sin tjänst så att dessa kan kommunicera mellan varandra inom den
tjänsteorienterade arkitekturen (ibid.). Kommunikationen mellan dessa tjänster sker vanligtvis genom
XML-protokoll som exempelvis WSDL och SOAP (Sommerville, 2011).

Figur 11. Illustration av en tjänsteorienterad arkitektur – Sommerville, 2011.

Inom området tjänsteorienterad arkitektur har den största delen av den tekniska utvecklingen skett i
samverkan med standardiseringsprocesser (Sommerville, 2011). Stora företag och organisationer som
arbetar med mjuk- och hårdvaruutveckling arbetar gentemot dessa standarder som finns framtagna inom
tjänsteorienterad arkitektur, som exempelvis Microsoft (ibid.). Det här har i sin tur medfört att
tjänsteorienterad arkitekturer ej har problem med kompatibilitet vid innovation inom mjuk- och
hårdvaruutveckling (Sommerville, 2011).
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Nedan presenteras ett exempel på ett system som är baserat på en tjänsteorienterad arkitektur:
"An in-car information system provides drivers information on weather, road traffic conditions, local
information and so forth. This is linked to the car radio so that information is delivered as a signal on a
specific radio channel. The car equipped with GPS receiver to discover its position and, based on that
position, the system accesses a range of information services. Information may then be delivered in the
driver‘s specified language"
- Sommerville, 2011, s. 512.

3.6 Agil utvecklingsmetodik
Agil utvecklingsmetodik innebär iterativa utvecklingsprocesser där projektgruppen kan gå tillbaka till
tidigare moment för att därefter se vad som kan tänkas vara i behov av förbättring och revidering
(Tonnquist, 2012). Detta innebär att det som utvecklas måste kvalitetssäkras med hjälp av avstämning
gentemot kravspecifikationen (Tonnquist, 2010). När man arbetar utefter en agil utvecklingsmetodik
medför det även att man som leverantör får en god möjlighet till att tillgodose de krav som ställs från
beställaren och att man även får goda testningsmöjligheter för det som utvecklas (Layton, 2012). Genom
den agila utvecklingsmetodiken har företagen med andra ord en god möjlighet till att utveckla produkter
som håller hög kvalitet (Rico, Sayani & Sone, 2009)
Utvecklandet av en spelifierad tjänst är i stor utsträckning som vilket annat IT-projekt (AT). Vid
utvecklandet av MySkiStar arbetade Ninetech efter en agil metodik (JE).
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4. Empiri
Syftet med det här kapitlet är att presentera de empiriska data som vi samlade in
genom intervjuer med personal från SkiStar, deras externa supportorganisation
och Ninetech. Kapitlet sammanfattar respondenternas åsikter och väver dem
samman till en helhet som sedan ställs mot teorikapitlet i analysen. För att
underlätta för läsaren och för att öka undersökningens trovärdighet presenteras
även respondenterna för att underlätta ett kritiskt förhållningssätt i enlighet med
Bryman (2011). För att underlätta navigeringen av kapitlet har vi inkluderat en
figur som föreställer kapitlets disposition.

4.1 Respondenter
För att uppnå största möjliga transparens försökte vi i största möjliga
utsträckning undvika att ha anonyma respondenter. Genom att vi presenterar
respondenterna och deras hemhörande verksamheter har vi gjort det möjligt för
dig som läsare att i större utsträckning kontrollera de uppgifter som presenteras
här nedan. (se underkapitlet 2.5 "Metoder för analys av data" underrubrik
"Reliabilitet"). Nackdelen med det här tillvägagångssättet är att de data som
samlats in kan ha förvrängts av respondenten antingen medvetet eller omedvetet
(Bryman, 2011). Något som kan leda till att datan blivit förvrängd är att Figur 12. Egen illustration
respondenten av någon anledning känt osäkerhet eller obehag över de frågor av kapitlets disposition.
som vi ställt (ibid.). Rädslan som respondenten kan känna över att råka säga
något som respondentens verksamhet eller kund kan uppfatta som mindre passande kan vara ett problem
(ibid.). Vi har ingen möjlighet att veta om detta har skett i vårt fall. För att försöka motverka att datan skulle
komma att bli förvrängd blev samtliga respondenter inom SkiStar och Ninetech därför tillfrågade om de
ville vara synliga eller anonyma efter det att intervjun genomförts. Undantaget var den första intervjun som
vi hade. Då tillfrågades respondenten vid början av intervjun. Samtliga respondenter vid SkiStar och
Ninetech valde att vara synliga i vår undersökning. Supportarbetarna vid den externa supportorganisationen
valde vi att ha anonyma då deras avstånd till den egentliga tjänsten kändes tillräcklig för att dem till viss
del skulle kunna anses ha ett tillräckligt neutralt förhållande till MySkiStar. Den externa
supportorganisationen är ett callcenter som arbetar på uppdrag av SkiStar och respondenterna har själva
aldrig brukat tjänsten. Mer om detta i underkapitlet 4.1.1 "Presentation av respondenter".
Totalt har vi intervjuat åtta personer varav två från vardera SkiStar och Ninetech, övriga från
supportorganisationen. Intervjuerna som hölls med respondenterna från SkiStar och Ninetech var mellan
45 min - 3h långa och genomfördes via telefon, kommunikationstjänsten Skype och i person.
Respondenterna hade varierande yrkestitlar, bakgrund och insyn i utvecklingsarbetet bakom tjänsten
MySkiStar. Intervjuerna med den externa supportorganisationen tog mellan fyra och åtta minuter och
genomfördes via telefon. Då syftet med att intervjua respondenter från den externa supportorganisationen
var att försöka fånga upp vad slutanvändarna av tjänsten tyckte och tänkte om MySkiStar lades inget större
fokus på dessa respondenters bakgrund. Respondenterna vid den externa supportorganisationen hade
mellan tre månader och tre säsongers erfarenhet av att svara på frågor rörande MySkiStar och var både
manliga och kvinnliga.
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4.1.1 Presentation av respondenter
I det här underkapitlet presenteras de respondenter som vi har intervjuat för att samla empirisk data.
SkiStar
Mattias Persson (MP) är mellan 35 - 40 år gammal och har arbetat som webbansvarig hos SkiStar på deras
kontor i Sälen sedan 2006. Han var relevant för undersökningen genom att han innehar positionen som
projektledare och produktägare av MySkiStar internt på SkiStar och som produktägare gentemot
leverantören och utvecklaren Ninetech (ibid.). I egenskap av projektledare och produktägare har han mycket
kontakt med Ninetech. MP ansvarar för arbetet kring MySkiStar och är den som koordinerar de intressen
som finns. I utvecklingsarbetet är han beställare och den som prioriterat resurser i form av budget. Han är
även en användare av tjänsten privat (MP). I förhållande till respondenterna hos leverantören och
utvecklaren Ninetech betraktar vi Perssons kunskaper om spelifiering som ytliga.
Detta var vår första intervju och den genomfördes via kommunikationstjänsten Skype och tog 50 minuter.
Det var det första tillfället intervjuguiden användes i skarpt läge och det visade sig ganska snart att den
behövde revideras. Intervjun i sig var bra och vi fick ta del av en stor mängd relevant information. Dock
märkte vi ganska snart att en knapp handfull frågor trots våra förberedelser inte var av den kvalitet som vi
hade önskat. Exempelvis var några frågor överflödiga då de kom att bli inkluderade i tidigare ställda frågor
och det fanns några slutna ja-nej frågor. Att några frågor även blev felformulerade vid själva frågeställandet
var olyckligt. Resultatet av den första intervjun var att vi fick revidera intervjuguiden och de frågor som vi
misslyckades med fick vi maila till respondenten.
Åsa Nilsson (ÅN) är mellan 50-55 år gammal och har arbetat hos SkiStar på deras kontor i Åre sedan 1995
där hon haft positionen som webbredaktör sedan 2004. Nilsson har genom sin position som webbredaktör
varit inblandad med MySkiStar genom att hon tillsammans med andra webbredaktörer arbetat fram nytt
material för tjänsten i form av exempelvis nya utmaningar med tillhörande pins. Att Nilsson blev aktuell
för en intervju berodde på att hon i egenskap av webbredaktör och support av tjänsten, har stor kunskap om
slutanvändarnas upplevda värde av tjänsten (se underkapitlet 1.1 "Bakgrund"). Nilsson är en av dem som
övriga anställda på SkiStar vänder sig till när de behöver hjälp med mer avancerade supportfrågor. Hon är
också användare av tjänsten privat (ÅN).
Intervjun med Åsa Nilsson var vår tredje och genomfördes via telefon och tog ca 45 minuter. Intervjuguiden
hade blivit reviderad för att inkludera frågor rörande supportaspekten av tjänsten och det fungerade bra. Vi
fick en djupare förståelse för MySkiStars utformning och SkiStars gästers uppfattning av tjänsten.
Ninetech
Anders Tufvesson (AT) är mellan 50 och 55 år gammal och har genom åren arbetat som konsult, utvecklare,
sökmotorsoptimerare för webbsidor (SEO) och på senare år som strateg inom internetmarknadsföring.
Tufvesson har arbetat inom det som kom att bli Ninetech, sedan 1989. Han var främst av intresse för den
här undersökningen eftersom han är den hos Ninetech som är mest kunnig inom området spelifiering (ibid.).
Han håller föreläsningar i ämnet och har gått en universitetskurs i spelifiering genom hemsidan coursera.org
vid University of Pennsylvania tillsammans med systemarkitekten Janolof Elander (ibid.). Han var också
med från början och tog fram MySkiStar tillsammans med SkiStar (ibid.). Under det projektet var han bland
annat kontaktperson mellan de båda företagen (AT). Tufvesson är en användare av MySkiStar privat.
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Intervjun med Tufvesson var den andra intervjun som genomfördes och den enda som gjordes ansikte mot
ansikte. Intervjun hölls på Ninetechs kontor i Stockholm och var den som tog mest tid i anspråk. Upplägget
av intervjun blev inte som planerat och fördelarna med en semistrukturerad intervju blev i och med det
extra tydligt. Intervjun var planerad att ta mellan 1h och 1h 30 min men till följd av ett avbokat möte hade
Tufvesson möjlighet att tala med oss i ytterligare 90 minuter som vi varit mycket tacksamma för.
Janolof Elander (JE) är mellan 40 och 45 år gammal och har främst arbetat som lösningsarkitekt men även
som gruppledare för utvecklare inom affärsområdet webbarkitektur och med internetmarknadsföring
(ibid.). Elander har arbetat hos Ninetech sedan 2001 och blev intressant för den här undersökningen då han
har kunskap om spelifiering och arbetat mycket med databasdelen som utgör MySkiStars back-end. Det är
den delen som kontrollerar och beräknar de transaktioner som sker inom systemet (ibid.). Förutom stor
kunskap om MySkiStars back-end så har även Elander varit inblandad i utvecklandet av front-end genom
att han bland annat fått agera "idéspruta" (JE). Front-end är den del av ett system som användarna
interagerar med. Han har gått en universitetskurs i spelifiering genom hemsidan coursera.org vid University
of Pennsylvania tillsammans med strategen Anders Tufvesson. Även Elander är en användare av tjänsten
privat.
Intervjun med Elander genomfördes via telefon och gick som planerat med undantag att vi drog över de 40
min som vi blivit tilldelade. Konsekvensen av detta blev att tre frågor missades som vi fick besvarade via
mail vid ett senare tillfälle. Det här var vår fjärde och sista mer omfattande intervju.
Extern supportorganisation
Syftet med att intervjua personal på SkiStars support var att vi ville komma närmare slutanvändarna för att
på den vägen få en bild av deras upplevelse av tjänsten. Vi intervjuade totalt fyra personer och det var både
män och kvinnor med varierande erfarenhet av att svara på frågor rörande MySkiStar. Dessa intervjuer gick
snabbt och smidigt eftersom frågorna var få och resulterade i ej allt för utsvävande svar. Ingen av de vi
talade med på supporten hade använt tjänsten. Då dessa respondenter är anonyma har vi valt att benämna
dem som R1-R4.

4.2 Verksamhetspresentation – SkiStar AB
SkiStar är ett bolag som äger och driver alpina destinationer i Sverige som exempelvis Sälen, Åre och
Hammarbybacken i Stockholm (SkiStar, 2014). SkiStar driver och äger även alpina destinationer i Norge
som exempelvis Hemsedal och Trysil (SkiStar, 2014).
SkiStars nuvarande marknadsandel ligger på 39 % för hela Skandinavien (SkiStar, 2014). Åren 2013 och
2014 hade SkiStar en nettoomsättning på ungefär 1 061 miljoner kronor (ibid.). Under året 2012/2013
uppgick SkiStars (2014) försäljning av liftkort, också kallat SkiPass, till en summa på 927 miljoner kronor
och för samma år hade SkiStar (2014) sammanlagt 4 283 000 skiddagar. Skiddagar innebär en dagsåkning
med ett liftkort eller SkiPass (SkiStar, 2014).
SkiStars (2014) koncept och affärsmodell är baserad runt kärnverksamheten alpin skidåkning där fokus
ligger på att gästen får en god skidupplevelse och att destinationens varumärke stärks. SkiStars (2014)
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operativa mål är att den organiska tillväxten alltid ska överstiga den årliga inflationen med ungefär 3 %.
SkiStars (2014) operativa strategier innebär bland annat:
●
●

Välskötta tjänster samt produkter som i sin tur resulterar i återkommande kunder (SkiStar, 2014).
De olika alpina anläggningarna ska tillsammans attrahera stora kundgrupper (SkiStar, 2014).

4.2.1 Marknads och försäljningsstrategier
SkiStars (2014) marknads - och försäljningsstrategier är allra främst inriktade på att SkiStar (2014) ska få
en maximerad andel av de alpina åkarna. Detta ska uppnås genom en marknadsföring av SkiStar (2014)
som varumärke som innefattar de olika alpina anläggningarna. Den här marknadsföringen ska sedan
anpassas för de aktuella målgrupperna (SkiStar, 2014). SkiStar (2014) har även som marknads- och
försäljningsstrategi att de vill få ett ökat antal besökare till deras hemsida som kan utgöra en möjlighet för
merförsäljning.
"Genom att leverera minnesvärda vinterupplevelser skapas värde för gäster, medarbetare och övriga
intressenter vilket i sin tur skapar värde för aktieägarna" - SkiStar, 2014.

4.3 Verksamhetspresentation – Ninetech AB
Ninetech (2014) är ett It-företag som grundades 1993 som sysselsätter ungefär 120 personer i regionerna
Karlstad, Stockholm, Örebro och Göteborg. Ninetechs (2014) verksamhet går ut på att hjälpa sina kunder
med bland annat digital kommunikation, effektivisering av affärsprocesser, varumärkespositionering samt
konkreta IT-lösningar. Ninetechs (2014) främsta marknadsområden är Extern webb, Intern webb,
affärslösningar samt Servicetjänster. Vd:n för Ninetech är Ulf Sandlund (Ninetech, 2014).
Finansiell information
Ninetech omsätter ungefär 140 miljoner kronor årligen och soliditeten för 2013 var på 11,88% och dess
vinstmarginal på 3,22 % (Ninetech, 2014).

4.3.1 Ninetechs definition av spelifiering
"Användandet av spelmekanismer i verksamheter utanför spelvärlden för att engagera användarna,
genom att göra någonting kul, roligt, göra något tråkigt, kul. Det ska vara frivilligt, det ska vara
framtaget med syftet att stödja en icke spelkontext. Spelifiering är när du gör något av den verkliga
världen, spelifiering är att du tar en verklig grej och tillför något digitalt för att göra den verkliga mer
spännande eller intressant."
- AT.
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4.4 MySkiStar
I det här kapitlet presenteras tjänsten MySkiStar och dess funktionalitet.

4.4.1 Presentation av Front-end
Att använda MySkiStar är frivilligt, men för att kunna använda tjänsten måste du och ditt SkiPass vara
registrerade i MySkiStar (MP; AT). Det är möjligt att vara registrerad i MySkiStar utan att ha registrerat
ett SkiPass men då fungerar inte tjänsten till följd av att ingen data tillförs (ibid.). Mer om hur SkiPass
fungerar i det kommande underkapitlet 4.4.2 "Presentation av Back-end". Genom att en användare
registrerar sig med sitt SkiPass blir det möjligt att kunna erhålla exempelvis pins, poäng, erbjudanden och
statistik om fallhöjdsmetrar (MP; AT). En användare av MySkiStar är enligt Mattias Persson en person som
både har registrerat sig själv och sitt SkiPass i MySkiStar.

Figur 13. Visualisering av utseendet på första sidan som en inloggad användare av MySkiStar ser. - SkiStar, 2014

Figuren 13 ovan är en visualisering av det utseende som MySkiStar har för en inloggad användare (SkiStar,
2014). Som exemplet ovan visar har den här användaren inte anslutit ett SkiPass till sin profil vilket medför
som nämnts tidigare, att han ej kan erhålla pins, poäng, fallhöjdsmetrar eller erbjudanden då han åker i
backarna (ibid). Utöver själva skidåkandet kan även användarna få enstaka pins, poäng och erbjudanden
genom att exempelvis aktivera MySkiStar eller koppla det med Twitter eller Facebook (ibid.). Dock är det
möjligt för en användare att retroaktivt erhålla pins, poäng, fallhöjdsmetrar och erbjudanden (JE). Detta
beror på att all data som uppstår då ett SkiPass passerar en SkiPass-läsare sparas för en säsong (ibid.). En
användare kan som bilden ovan visar, orientera sig genom en meny högst upp i fönstret där man kan välja
mellan "Om MySkiStar", "Topplistor" samt "Skidåkning och träning" (SkiStar, 2014). Det finns även en
meny längst till vänster som innehåller genvägar till några av de spelelement som utgör tjänsten.
Exempelvis "Pins", ”statistik” och "Erbjudanden" (SkiStar, 2014).
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Figur 14. Visualisering av pinsfunktionaliteten i MySkiStar. - SkiStar, 2014.

Som vi nämnt tidigare finns det pinsfunktionalitet i MySkiStar och i figur 14 kan en användare se vad
pinnen heter, hur mycket poäng som erhålls när man får pinnen, vad som krävs för att få den samt en
delningsfunktion som är kopplad till Twitter och Facebook (SkiStar, 2014). Användaren kan utöver detta
även se vilka pins som är specifika för en skiddestination och vilka pins som användaren saknar (ibid.). Det
här gör det möjligt för en användare att planera sin skiddag om intresset är att samla pins och poäng (SkiStar,
2014).
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Figur 15. Visualisering av den topplista av användare som är baserad på fallhöjdsmeter. - SkiStar, 2014.

Då en användare samlar in pins, poäng, fallhöjdsmetrar och liftåk har MySkiStar i sin tur en funktion som
gör det möjligt för en användare att visas på en topplista (SkiStar, 2014). För att en användare ska kunna
visas på den här topplistan måste användaren vara inom topp hundra av de användare som har samlat in
pins, poäng, fallhöjdsmetrar eller liftåk (MP). Om användaren inte tillhör de hundra bästa visas användarens
resultat utan placering (ibid.). Bara de som är fullvärdiga användare av tjänsten har möjlighet att se sitt
resultat och sina placering (ibid.). Man kan som användare även ändra vyn i flikarna "Liftåk", "Poäng",
"Pins" eller "Fallhöjd" för att kunna se de topplistor som är aktuella för vartdera område (SkiStar, 2014).
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Figur 16. Visualisering av sidan för erbjudanden i MySkiStar. - SkiStar, 2014.

Figur 16 är en visualisering av erbjudandedelen av MySkiStar (SkiStar, 2014). För att man som
användare ska kunna få erbjudanden måste man uppfylla särskilda krav (ibid.). Dessa krav kan vara allt
ifrån att aktivera sin profil på MySkiStar till att åka i särskilda backar på specifika SkiStar-destinationer
(ibid.). Mer aktivitet innebär fler förmånliga erbjudanden (ibid.). Det allra första erbjudandet som man
som användare erhåller är 20 % rabatt på skidvård hos SkiStarshop, vilket man får bara av att aktivera sin
MySkiStar-profil (ibid.). De nästkommande erbjudandena som man kan få kräver att man köper och
registrerar ett SkiPass till en användarprofil i MySkiStar (ibid.). Efter detta kan MySkiStar med hjälp av
liftkortsdata som SkiPassen genererar, räkna ut om en användare uppnått en nivå som krävs för att få ett
erbjudande (SkiStar, 2014.). Enligt Tufvesson är samtliga erbjudanden och pins baserade på samma typ
av funktionalitet vilket gör det lättare för MySkiStar att beräkna huruvida en användare har nått till en
särskild nivå för att erhålla en pin och/eller ett erbjudande.
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4.4.2 Presentation av Back-end
Ett systems back-end är det som gör att front-end fungerar (Rouse, 2005). I MySkiStars fall är det de blipp
som användarna genererar med sina SkiPass när de passerar en skidkortsläsare. De sorteras i back-end och
presenteras i front-end (JE; AT). Enligt Elander är MySkiStars back-end baserad på en så kallad
tjänsteorienterad arkitektur (se underkapitlet 3.5 "Systemarkitektur").

Figur 17. Den här bilden är en illustration av hur back-end som helhet fungerar för MySkiStar - Ninetech, 2014.

Högst upp till höger i figuren syns den del som utför realtidsberäkningarna som driver MySkiStar
(Ninetech, 2014). Ninetech kallar den här artefakten för beräkningsmotor (JE). Realtidsberäkningarna är en
viktig aspekt av en spelifierad tjänst eftersom användarna känner sig mer motiverade när de får återmatning
med poäng i realtid (AT). Beräkningsmotorn används som underlag för utdelning av belöningar,
beräkningar av topplistor, tävlingar, utmaningar och statistik (JE). Beräkningsmotorn utför aggregeringar
vilket i sin tur innebär att de data som samlas in genom liftkortsläsarna kan tolkas och sedan kopplas till
rätt del av MySkiStar (ibid.). För att sedan i sin tur exempelvis dela ut korrekt pins och poäng till rätt
användare (ibid.). Genom aggregeringar kan MySkiStar även se vilka användare som har åkt i vilka backar
och vilka backar som användare ännu inte åkt i (ibid.). Aggregeringar utförs ungefär var femte minut av
beräkningsmotorn och under slutet av säsongen 2013/2014 hanterades ungefär 55 miljoner aggregeringar
inom tidsintervallet (JE).
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Figur 18. Den här bilden är en illustration över hur beräkningsmotorn hanterar aggregeringar inom tjänsten. - Ninetech, 2014.

Rådata innebär alla transaktioner som kommer från de externa systemen som är kopplade till ett SkiPass
när det registreras i en liftkortsläsare (JE). Dessa transaktioner innebär bland annat den information som
uppstår i tjänsterna för SkiData samt Axess (ibid.). Rådatan i sig innehåller information om vilket SkiPass
som har registrerats i vilken läsare vid vilken tidpunkt (JE).
Identifiera innebär alla transaktioner där ytterligare kompletterande information har lagts till, som
exempelvis vilken MySkiStar-användare som registrerat kortet i vilken lift (JE). Det innefattar att man
kartlägger Skipasset som registrerats i en liftkortsläsare till en registrerad användare i MySkiStar (ibid.).
Om det är så att en användare inte har registrerat sitt SkiPass i MySkiStar kommer transaktionerna
fortfarande att ligga kvar i det här steget (ibid.). I och med att icke-registrerade skidåkares SkiPass genererar
data kan SkiStar på den vägen se om icke-registrerade åkare åker mer eller mindre än en registrerad
skidåkare (ibid.). Utöver detta innefattar det här steget även att kartlägga en läsare till dess placering på
orten, som i scenariot för SkiData och Axess vanligtvis är en lift (ibid.). Detsamma gäller här som nämnts
tidigare att om informationen ej kan kopplas ligger transaktionen kvar i det här steget (ibid.). För att kunna
gå vidare till nästa steg behöver samtliga parametrar vara identifierade och behandlade (JE).
Gruppera innebär att samtliga transaktioner som blivit identifierade, grupperas beroende på det tillskott
av information som skedde i det tidigare steget (JE). Samtliga av dessa transaktioner grupperas på normala
tidsenheter som dag, vecka och månad, samt även på säsong per användare (ibid.). Transaktionerna kan
även grupperas på övrig information som exempelvis användare och lift beroende på vilket
användningsområde som transaktion i fråga har (ibid.). Inom detta steg innefattas också att verifiera att en
transaktion accepteras som en giltig transaktion för en användare beroende på tidigare registrerade
transaktioner (ibid.). Det här görs för att exempelvis förhindra att en användare får dubbla eller felaktiga
transaktioner (ibid.). Man kan även identifiera huruvida en användare har hoppat av liften för tidigt och
därmed inte skall erhålla den fulla fallhöjden för liftåket (JE).
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Beräkna/utvärdera berör den information som i steget tidigare har grupperats summeras ihop och jämförs
med uppsatta tröskelvärden eller mönster (JE). Om en användares totala mängd fallhöjdsmetrar under en
säsong överstiger ett tröskelvärde matchas ett uppsatt krav (ibid.). Detta innebär att MySkiStar beräknar
information baserat på en användares totala fallhöjdsmetrar över en säsong, men också över tidigare
angivna tidsenheter (ibid.). Det leder i sin tur till att det utförs en utvärdering gentemot de uppsatta
tröskelvärden som finns (ibid.). Övrig information som beräknas förutom fallhöjdsmeter är antal åk,
kalorier, antal dagar, veckor samt månader (ibid.). Dessutom utvärderas beteende utifrån mönster och tid,
exempelvis åkt vissa liftar i följd, åkt bara fredag, lördag och söndag under en vecka, viss mängd
fallhöjdsmeter under en given tidsperiod (ibid.). För att lägga till ytterligare en dimension håller SkiStar
reda på all den här informationen baserat på land, destination samt resmål (JE).
Allt detta gör att beräkningsmotorn inom MySkiStar får hantera en stor mängd aggregeringar (JE).
MySkiStar är byggt på mer än en databas (ibid.). Det finns två databaser som hanterar all data som är av
relevans för back-end och en databas som hanterar den datan som är relevant för front-end, med andra ord
för användarna (ibid.). Den databas som hanterar front-end är den som innehåller all data som är relevant
för de funktioner som finns i gränssnittet för en användare (JE).
De två databaserna som hanterar back-end är uppdelade så att en hanterar datan för SkiData och en som
hanterar datan för Axess (JE). SkiData och Axess är tillverkare av liftkortsläsarna som gör det möjligt för
användarna att köpa SkiPass, ladda SkiPass och ger passage till skidliftarna (ibid.). SkiStar använder bara
SkiData-liftkortsläsare i Hammarbybacken, som är belägen i Stockholm (ibid.). Axess används på alla
andra av SkiStars destinationer (ibid.). När data genereras genom att en användare registrerar sitt liftkort i
en liftkortsläsare av märket SkiData eller Axess, skickas det till realtidsberäkningsdelen där datan hanteras
innan den skickas vidare till front-end där den kan presenteras för användaren (ibid.). Den delen i bilden
ovan där det står "Tjänster" innebär bland annat webbserverdelen (ibid.). Webbservern tar relevant data
från back-end databasen och presenterar den för aktuell profil i ett API gränssnitt (ibid.). Webbservern är
uppbyggd så att de data som finns tillgänglig blir anpassad för de webbsidor där datan ska presenteras
(ibid.). Det finns även aspekter med MySkiStar som inte finns med i figur 17 ovan. Exempelvis har
MySkiStar en koppling till bokningssystemet där MySkiStar kan hämta grundinformationen från en
användare (ibid.). Detta för att underlätta inloggningsprocessen för användarna (JE).
CRM i figur 17 i början av underkapitlet är den delen som äger själva kundinformationen, som sedan
dekoreras med kundinformationsnummer och MySkiStar-specifik information som exempelvis
favoritdestinationer (JE). Informationen ska dekoreras så att den kan tryckas ut i sociala medier som
Facebook och Twitter, samt träningssajten Funbeat (ibid.). Utöver detta finns det även en mobilapp som
heter SkiStar (ibid.). Den kan visa information från bland annat MySkiStar (ibid.). Tillsammans med den
här appen finns det exponerat en webbtjänst som är kopplat till det centrala tjänstelagret där appen kan
hämta information om exempelvis vänner och huruvida de har åkt idag eller inte (JE). Målet med appens
innehåll är att man ska få:
"Sådan här information som egentligen är relevant för en användare när man står
och fryser i liften på vägen upp"
- JE.
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Sedan lanseringen av MySkiStar har arkitekturen för tjänsten förändrats och idag så bygger arkitekturen på
något som kallas för Service-oriented architecture eller SOA (JE). Det här beror till stor del på den kreativa
sidan med MySkiStar, vilket innebär bland annat utformning av pinnar (ibid.). Den kreativa sidan med
MySkiStar ställer krav på arkitekturen vilket gör att förändringar måste ske så att dessa krav kan bli
uppfyllda (ibid.). Den främsta utmaningen med MySkiStar har dock enligt Elander varit prestandan. Det
beror främst på realtidskänslan som tjänsten ska förmedla användaren (ibid.). Realtidskänslan innebär i det
här fallet att var femte minut ska en stor kvantitet information hanteras och sedan visas för en användare
(ibid.). Eftersom beräkningsmotorer i vanliga fall aggregerar en till två gånger per dag behövde Ninetech
ta in en DBA-expert, en databasadministrator för att få hjälp med att avgöra vad som skulle komma att
krävas rent hårdvarumässigt för att hantera den mängden aggregeringar som krävs för att driva MySkiStar
(JE).
När Elander blev tillfrågad vad han ansåg var det som skiljde back-end hos en spelifierad tjänst av SOAarkitektur mot andra liknande tjänster svarade han att det var beräkningsmotorn och dess mycket frekventa
aggregeringar som särskilde det från mängden. I MySkiStars fall sker det som vi presenterat tidigare var
femte minut och inte en till två gånger per dag (JE).

4.4.3 Varför en spelifierad tjänst?
Bakgrunden till varför tjänsten MySkiStar utvecklades var att SkiStar i början av 2010-talet ville göra de
stora mängderna liftkortsdata som samlades in varje säsong tillgängligt för sina besökare på ett roligt och
intressant sätt (MP; ÅN; AT). De data som samlades in gjordes det i samband med att ett liftkort passerade
en liftkortsläsare (MP). Det här gav SkiStar möjligheten att se på liftkortsdata och på den vägen se på större
flöden av åk samt hur deras destinationer trafikerades, exempelvis vilka liftar som trafikerades mest (ibid.).
Liftkorten som används på SkiStars anläggningar kallas för "SkiPass" och är uppdelade i olika kategorier
(SkiStar, 2014). Beroende på typen av liftkort kunden beslutar att införskaffa erhålls olika möjligheter att
ta del av det utbud av nedfarter som den aktuella orten erbjuder (ibid.). Varje kund som vill nyttja
nedfarterna har ett liftkort och det är baserat på mängden liftkort som säljs per säsong som SkiStar kan
kartlägga hur stor andel kunder de har haft (MP). Liftkorten har alltid fungerat som ett mätinstrument för
att se antalet skiddagar på orterna och av den anledningen fanns det redan en databas som hanterade den
här typen av data innan MySkiStar som tjänst skapades (ibid.). Att göra liftkortsdatan tillgänglig på ett
roligt och intressant sätt för att på den vägen göra skidåkningen lite roligare, var enligt Persson den primära
anledningen till att tjänsten uppstod men inte den enda. Det var under den här tidsperioden (början av 2010talet) som mobiltelefonerna på riktigt började mogna när gällande den funktionalitet som de kunde erbjuda
(ibid.). SkiStar såg att det fanns trender och tendenser till att man började mäta saker i mobilen, vilket sågs
som ett tecken på att mobilen hade blivit mer mogen som verktyg (ibid.). Det var den befintliga datan hos
SkiStar, samhällets intresse för träning, det tekniska mognandet av mobiltelefoner och det faktum att
liknande tjänster redan existerade som tillsammans gjorde det aktuellt för SkiStar att investera i en tjänst
av MySkiStars utformning (MP).
Att MySkiStar skulle bli en spelifierad tjänst var inget aktivt val från SkiStars sida utan det skedde per
automatik i och med att arbetet fortlöpte och tjänsten började att ta form (MP; AT). Persson i rollen som
webbansvarig hos SkiStar hade sedan tidigare vetskap om konceptet spelifiering till följd av egna
erfarenheter av att spela spel och för att andra aktörer på marknaden brukade system/tjänster med
spelmekanismer. Exempelvis sociala sajter och träningssajter som fanns vid den här tiden och fortfarande
finns (ibid.). Dock hade Persson själv ingen djupare teoretisk kunskap i ämnet (ibid.). SkiStar påbörjade ett
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eget liftkorts-projekt på våren 2011 där de utvärderade sitt befintliga system för att klargöra vad de hade
för möjligheter, vad de kunde få fram och hur stabilt deras dåvarande databas med alla
liftkortstransaktionerna var (ibid.). Det var i samband med detta som SkiStar insåg att det fanns potential
att vidareutveckla systemet (MP).
4.4.3.1 Utvecklandet av MySkiStar
När SkiStar visste vad de ville uppnå med de insamlade data kvarstod frågan om att besluta om huruvida
man skulle genomföra projektet eller inte (MP). Valet av potentiell leverantör och utvecklare var redan
fastställt genom att SkiStar sedan 2007 redan hade genomfört ett projekt tillsammans med It-företaget
Ninetech som hade utvecklat deras webbplats och CMS system med undantag för de delarna som skötte
bokning av olika slag (ibid.). SkiStar och Ninetech skyfflade idéer för en ny tjänst mellan varandra vilket
efter en tid resulterade i att ansvariga från båda parterna presenterade upplägget för beslutsfattare inom
SkiStar som godkände projektet våren 2011 (MP; AT). I början av utvecklandet av tjänsten behövde SkiStar
genomföra en del investeringar av ny hårdvara i form av bland annat nya liftkortsläsare till de liftar som
inte hade det samt databaser och servrar (ibid.). Persson beskriver investeringarna under år 1 av projektet
som relativt tung för SkiStar, men genomförbar. När beslutet att utveckla tjänsten väl tagits i Maj/ Juni
2011 tog det inte lång tid innan projektet kommit så pass långt att man kunde genomföra diverse tester av
tjänsten (MP; AT). Projektet genomfördes enligt ett agilt tillvägagångssätt och redan samma år i tid till
vintersäsongen 2011-2012 kunde tjänsten MySkiStar lanseras (JE).
De funktionerna som SkiStars gäster kunde nyttja vid lanseringen var bland annat statistiken som berörde
vilka liftar som hade använts under besöket, hur många dagar som hade spenderats på orten och spelelement
i form av tävlingskonceptet med poängtavlor fanns tillgängligt för besökarna (MP; AT). Det gjorde det
möjligt för gästerna att bryta ned och jämföra sina prestationer per vecka (ibid.). Det fanns även en del pins
att förtjäna genom att användarna utförde diverse utmaningar på orterna (ibid.). Eftersom MySkiStar är
direkt sammankopplad med liftarna ökade komplexiteten kring detta i och med att all data som ligger lagrad
i läsaren nu var tvungen att kunna föras över till MySkiStar (ibid.). Det har ställt ett större krav på
supportorganisationen som sedan lanseringen av tjänsten nu måste vara snabbare vid hanteringen av
användarfall, felsökningar och driften i övrigt (MP). Vid lanseringen av tjänsten var det Persson och hans
webbredaktörer som ansvarade för supporten av tjänsten med stöd från den vanliga kundtjänsten (ibid.).
SkiStar genomförde kvalitativa undersökningar baserat på data från användare, supportavdelningen och
från de som arbetat med tjänsten (MP).
Enligt Elander började Ninetech initialt med att se vad för typ av information som fanns tillgänglig och som
var av relevans för MySkiStar samt hur man kunde komma åt den här informationen. Informationens
struktur var även av vikt för på så sätt kunna se vilken information som kunde härledas till en specifik del
av MySkiStar (JE). Ninetech var även tvungna att lista ut hur informationen skulle förmedlas till en
användare samt hur informationen skulle förmedlas och se ut för SkiStar (ibid.).
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Den teknik som Ninetech valde inför utvecklingen av MySkiStar är enligt Elander baserad på Microsoftteknik. Exempelvis är den EPI-server som används baserad på det Microsoft-utvecklade ramverket .NET
(ibid.). Vid hanteringen av information föll valet på att använda en SQL-baserad server som ser till att
informationen går att hantera i de olika spelifierade funktioner som finns i MySkiStar (JE).
"Mycket handlar om att förstå informationsflödet från egentligen ett blipp till att det presenteras för en
användare"
- JE.
Under det här projektet har Ninetech insett att vissa design och teknikval som gjorts medfört begränsningar
och dessa måste därefter justeras (JE). Exempelvis gjorde Ninetech den här säsongen (2013/2014)
förändringar i beräkningsmotorn för att göra den mer framtidssäker (JE).
4.4.3.2 Hur har tjänsten utvecklats fram till idag?
Efter första året som tjänsten var i drift skedde det en stor ökning av registrerade besökare och feedback
samlades in kontinuerligt för att förbättra och utveckla tjänsten ytterligare (MP; AT). Tidigare funktioner
breddades och förbättrades och helt nya funktioner lades till i takt med att önskemål från användarna och
idéer från support och utvecklarna dök upp (MP; ÅN; AT). SkiStars fokus låg fortfarande under år 2 på att
göra skidåkningen roligare för besökarna med hjälp av MySkiStar som verktyg (ibid.). I takt med att
MySkiStar har utvecklats har tjänsten även övergått till att bli en bärare av ekonomiska värden och lojalitet
(MP; AT). Det har tillkommit funktioner i tjänsten sedan lanseringen och ett urval av dessa är bland annat:
att besökarna kan jämföra fallhöjdsmetrar, möjligheten att förtjäna ett större antal pins, erbjudanden i form
av rabatter på fika, skidslipning, kläder, gratis attiraljer, skidåk och annat infördes under år 2 (ibid.).
Dessutom utökades mängden utmaningar (ibid.). Besökarna fick möjlighet att följa vänner och familj
genom att veta vilken lift de hade besökt, och möjligheten att checka in för att visa sin position i likhet med
hur tjänster som Facebook fungerar implementerades (MP). Tjänsten kunde nu även erbjuda barnfamiljer
en ny nivå av trygghet genom att föräldrarna nu fick möjligheten att övervaka sina barn (MP; ÅN; AT).
Några användare började bryta sina traditionella besöksmönster i och med att tjänsten började erbjuda
speciella pinnar vid besök av flera anläggningar (AT). Fler spelelement planeras att införas inför
nästkommande säsong (ibid.). Dessa spelelement är tänkta att höja användarens uppfattade status (AT).
Att SkiStar nu kan följa varje gäst på ett mer detaljerat sätt och se beteendemönster har gjort det möjligt att
se vilka gäster som är återkommande och inte (MP). SkiStar har alltid varit bra på att hålla koll på de som
köper och hyr stugor via dem, men att de som tidigare köpt liftkort förblivit anonyma (ibid.). I och med att
fler går med i MySkiStar blir fler synliga (ibid.). I dagsläget uppskattar Persson det till att vara ca 22 % av
alla SkiStars besökare de senaste tre åren. Det här har lett till att SkiStar fått en möjlighet att få fram en
identitet på sina besökare och att följa deras beteenden (ibid.). Det är den här typen av data som gjort det
möjligt för SkiStar att bygga en lojalitetstanke kring MySkiStar (ibid.). Det här gör det även möjligt för
SkiStar att se huruvida registrerade skidåkare åker mer eller mindre än en icke-registrerad skidåkare (ibid.).
Det är det här som Persson ser som det stora uppsvinget för verksamheten. Det var främst under år 2 -3
efter lanseringen som SkiStar på riktigt kunde börja använda MySkiStar som Persson tog upp här ovan.
SkiStar kunde lättare se vilka av målgruppen som var aktiva i tjänsten och vilka som inte var det (ibid.).
Flest män i 40 årsåldern är aktiva i tjänsten och det var genom att observera den här datan som SkiStar
uppmärksammades på att bland annat kvinnor och veckogäster var underrepresenterade i tjänsten (MP;
AT). Detta ledde i sin tur till att MySkiStar utformades för att bli mer tilltalande för dessa två grupper (MP;

46

AT; ÅN). För kvinnornas del infördes de barnrelaterade funktionerna som finns idag och för veckogästerna
infördes bland annat 7-dagars utmaningar och liknande (AT; ÅN).
Persson sammanfattar tjänsten som något som ger skidåkningen en extra dimension på en social nivå där
besökaren kan följa sin egen, samt sina vänners och familjs upplevelser på orten via de nyttotjänster som
tjänsten inkluderar. Även Tufvesson, Elander och Nilsson sammanfattar tjänsten på ett liknande sätt.
4.4.3.3 Hur vidareutvecklas tjänsten?
Utvecklingsarbetet av MySkiStar fortgår kontinuerligt med såväl back-end som front-end (MP; JE).
Vidareutvecklandet av front-end, det vill säga de pins, utmaningar och erbjudanden som finns tillgängliga
för användarna av tjänsten, utvecklas mellan säsongerna (ÅN; AT). Baserat på den feedback som SkiStar
fått från sina användare under säsongen utvecklas nytt material på varje enskild destination (ibid.). Att
utveckla nya pins och utmaningar säger Nilsson är en balansgång eftersom tjänsten måste uppfattas lika
attraktiv för såväl säsongskortsköpare som veckokortsgäster. En säsongare som tillbringar hela säsongen i
Åre har andra behov av MySkiStar än en veckogäst eller helggäst (MP; ÅN; AT).
Förutom utvecklandet av nya funktioner förändras den information som finns om MySkiStar på SkiStars
hemsida kontinuerligt av webbredaktörerna (ÅN). Det som förändras och förbättras är främst information
som är tänkt att informera besökarna (ibid.). Nilsson säger att några av de problem som uppstår som
gästerna uppmärksammar beror på bristande information från SkiStars sida. Hon tror att vissa saker kan
uppfattas som tvetydiga och det är något som hon och de andra webbredaktörerna försöker att åtgärda så
fort tillfälle ges (ibid.). Exempelvis bedömer hon att det i vissa fall krävs en omarbetning av de texter som
beskriver hur erbjudandena kan lösas in och hur man går tillväga för att uppnå de krav som måste uppfyllas
för att få dem (ibid.). Ett uttalande som stöds av Tufvessons. Men även detta är något som kontinuerligt
justeras och förbättras (ÅN).
Inför säsongen 13/14 framtidssäkrades systemet (JE). Det Ninetech gjorde då var att konfigurera om
beräkningsmotorn som utför alla beräkningarna i systemet så att den även ska kunna hantera det ökade
antalet användare i framtiden (JE).
4.4.3.4 Upplevt verksamhetsvärde
I dagsläget har SkiStar inga detaljerade analyser av försäljningstalen jämfört med totalen (MP). Detta beror
på att SkiStar inte sett det som en försäljningskanal där de vill maximera sin försäljning utan mer ett sätt
för dem att ge sina gäster lite extra fördelar (ibid.). Av den anledningen kan inte Persson svara på om SkiStar
fått ökade intäkter till följd av införandet av MySkiStar. Det är inte heller möjligt att i dagsläget säga att
tjänsten har skapat en högre kundlojalitet då även detta inte har utvärderats närmare (ibid.). Dock påpekar
Persson att det går att dra paralleller till årsstatistiken men att det inte går att statistiskt säkerställa om så är
fallet (ibid.). Om tjänsten har påverkat SkiStar genom att det har stärkt deras varumärke är även det inte
möjligt att svara på då det inte har utförts någon utvärdering med syfte att kontrollera detta (ibid.). SkiStar
är en stor koncern och variationer i besöksantal förekommer ständigt av olika interna och externa orsaker
(MP).
Efter tre säsonger med tjänsten i drift betraktar SkiStar det som att det har varit en bra investering baserat
på att tjänsten har fått så pass bra feedback från användarna (MP; ÅN). Utvecklingen av MySkiStar
uppskattade Persson ska ha kostat SkiStar runt 10 miljoner kronor i rena hårdvaruinvesteringar. Därav
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inkluderas inte lönekostnader för SkiStar och Ninetech vilket gör att den totala summan inte kan fastställas
av oss som genomfört den här studien. Dock sa Tufvesson att Ninetech använt sig utav samma prissättning
som vid andra IT-projekt som de genomfört.
Presentation av antal användare hänvisat till år baserat på data från Maj 2014: (MP; SkiStar, 2014)
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Figur 19. Illustration över antal registrerade användare i MySkiStar per säsong. - Egen illustration.

4.4.4 Användarnas negativa synpunkter
Eftersom vi inte har haft möjlighet intervjua användare av tjänsten kan vi inte presentera vad SkiStars gäster
anser är positivt med MySkiStar. Det som vi fått höra att användarna av tjänsten tycker är positivt med
MySkiStar har vi fått höra från SkiStar, Ninetech och den externa supportorganisationen. Mer om det
presenterar vi i underkapitlet 7.3 "Kritik av empirisk data".
För att försöka avgöra hur pass väl tjänsten lyckas generera värde för användarna lät vi majoriteten av våra
respondenter svara på frågor rörande gästernas upplevda värde av tjänsten. Beroende på respondentens
erfarenhet av att bruka tjänsten personligen och hur pass mycket kontakt respondenten haft med faktiska
användare av tjänsten, så har respondenternas underlag inför uppskattningen varierat. Därför vill vi påpeka
att följande presentation av SkiStars gästers uppfattning om tjänsten enbart är grundad på hur
respondenterna upplevt att gästerna tycker samt vilka frågor och problem som supporten fått besvara.
Här nedan presenterar vi vad SkiStars support upplever att gästerna anmärker på när de blir kontaktade via
telefon och mail.
Åsa Nilsson är som vi presenterat tidigare under respondentkapitlet 4.1, webbredaktör och flitig användare
av MySkiStar. Det vanligaste problemet uppstår i början av säsongen och det är att gästerna glömt bort att
de registrerat sig i tjänsten vid ett tidigare tillfälle (ÅN). Exempelvis föregående säsong (ibid.).
Följdproblemet av det blir att gästerna försöker att registrera sig igen och får därför ett felmeddelande som
talar om för dem att deras mailadress redan används (ibid.). För att lösa det här problemet väljer många
gäster därför att registrera ett nytt konto vilket resulterar i att de uppfattar det som att all deras data i
MySkiStar är borta, vilket inte är fallet (ibid.). Ett annat problem som förekommer är att gästerna har
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problem att förstå vad som gäller för vissa erbjudanden och pins (ibid.). De har problem med att veta hur
de ska lösa in erbjudanden, och hur man går tillväga för att få dem (ibid.). Den sortens problem som Nilsson
(2014) främst arbetar med är att hantera de lite mer avancerade frågorna som kan dyka upp rörande
hanteringen av SkiPass. Problem kan ibland uppstå när en användare har lagt in flera SkiPass på sin
användarprofil och därför fått åkstatistik från flera SkiPass på sin profil (ibid.). Ett problem bland en
handfull som ibland kräver att Nilsson får kontakta leverantören Ninetech för att lösa. Exempelvis som när
det blir strul med en liftkortsläsare som av någon anledning inte lyckas tillföra MySkiStar data (ÅN).
Respondenterna som arbetar som support vid den externa supportorganisationen har som vi tog upp i
underkapitlet 4.1 "Respondenter" ingen egen erfarenhet av att använda MySkiStar. Av den anledningen
grundas deras uppfattning om tjänsten till störst del på vad de upplever att gästerna tycker och tänker om
tjänsten. Respondenterna arbetar inte bara med att svara på frågor om MySkiStar utan arbetar som support
för hela SkiStar.
Samtliga respondenter R1-R4 upplevde att gästerna främst hörde av sig om problem relaterat till att deras
åk inte alltid uppdaterats i tjänsten. Orsaken till detta problem sa respondenterna R1-R4 var att systemet
ibland kunde vara lite långsamt vilket gjorde att det ibland kunde ta några timmar, eller om det uppstått ett
större problem, ett dygn tills det att åket eller åken registrerats. R1 - R4 upplevde också att gästerna hade
en del frågor kring familjesidorna av tjänsten. En del gäster upplever oklarheter kring hur man ska gå
tillväga för att registrera flera SkiPass. Exempelvis om alla användare måste vara registrerade i tjänsten och
hur man ska gå tillväga för att få ta del av erbjudanden som man har låst upp (R1-R4). För att sammanfatta
det negativa som supporten får hör om tjänsten kan man säga att det främst är två saker. Åk som inte har
registrerats tillräckligt snabbt eller inte alls och oklarheter kring registrering i tjänsten.
4.4.4.1 Användarnas positiva synpunkter
Trots att det är sällan som Nilsson i egenskap av webbredaktör och supportarbetare får höra positiva saker
om tjänsten, förekommer det. Orsaken till att hon får höra lite positivt om tjänsten beror främst på att hon
hanterar problem (ÅN). Gäster ringer eller mailar främst för att de vill få hjälp med ett problem och inte för
att de vill berömma tjänsten (ibid.). De positiva saker som hon får höra om tjänsten är bland annat att
gästerna tycker att det är kul och motiverande eftersom de har möjlighet att tävla mot sig själva och sina
vänner och vinna priser (ibid.). Möjligheten att kunna se vilka liftar som ens vänner och familj använder
för stunden är också en bra funktion som underlättar när gästerna försöker att samordna exempelvis en
mötesplats på området (ibid.). De positiva synpunkter som Nilsson sa att gästerna påpekade stämde överens
med det som Tufvesson och Persson sagt.
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4.5 Sekundärempiri
Här presenteras en annan spelifierad tjänst som har ett litet annorlunda användningsområden än MySkiStar
men som fortfarande är i träningsmiljö. Med hjälp av ett konkreta exempel vill vi bredda och understödja
det som presenteras om spelifiering i underkapitlet 3.1. "Vad är spelifiering och varför uppstod det?"

4.5.1 Exempel på en lyckad spelifierad tjänst
Efter att vi i underkapitlet 3.1.4 presenterade vilka byggstenar som utgör en spelifierad tjänst är det läge att
presentera vad som enligt Cunningham & Zichermann (2011) är exempel på lyckade spelifierade tjänster.
Syftet med det är att vi senare under analyskapitlet (se kapitel 5."Analys och Diskussion") kommer att
jämföra MySkiStar med Nike Plus för att påvisa skillnader och likheter.
Nike Plus är en smartphone- och webbapplikation som är framtagen för att motivera människor till att
springa och röra på sig (Nike, 2014). Tanken med appen är att du som användare ska motionera och tävla
mot dig själv och andra användare genom att jämföra statistik som appen samlar in under motionstillfället
(ibid.). Under motionstillfället kan användaren försöka uppnå dagliga mål och vinna diverse utmärkelser
(ibid.). All statistisk kan sedan delas med övriga spelarbasen (Nike, 2014).
Nikes mål med Nike Plus var att skapa
varumärkeslojalitet och att generera mera
intäkter till följd av ökad försäljning av deras
sportutrustning (Cunningham & Zichermann,
2011). Det ställs dock inget krav att en
användare måste använda Nike-produkter för
att kunna nyttja tjänsten (Nike, 2014). För att
uppnå de här målen så började Nike med att
enbart fokusera på den kundgrupp som de
trodde var mest benägen till att bruka tjänsten
(ibid.). Det som utgör kärnan av
applikationen är funktionaliteten som gör det
möjligt för löparna att kartlägga hur långt och
Figur 20. Den här figuren illustrerar tjänsten Nike Plus och dess
på vilken tid de har sprungit (ibid.). Det är här
funktioner. - Nike, 2014.
som spelelementen kommer in i bilden som är
tänkt att göra den statistik som samlas in mer intressant genom att göra den rolig, engagerande och social
(Cunningham & Zichermann, 2011). Spelelementen gör att löpningen blir mer motiverande och eftersom
användaren brukar tjänsten upprepade gånger förbättras användarens prestation som i sin tur kan motivera
användaren ytterligare (Cunningham & Zichermann, 2011; Nike, 2014).
Nya användare av applikationen blir snabbt involverade och kan på en gång börja spela mot sig själv genom
att exempelvis mäta hur snabbt och långt hen har sprungit (Nike, 2014). Allt eftersom användaren utvecklas
och blir en mer erfaren löpare presenterar applikationen olika spel som användaren kan välja att testa på
(ibid.). Nike Plus tillför löpningen ett socialt lager genom att användarna får möjlighet att ta del av varandras
statistik och förtjänta belöningar (ibid.). Applikationen går att koppla till Facebook för att göra det möjligt
att visa och erhålla feedback från sina vänner (ibid.). För mer avancerade och tävlingsinriktade användare
finns det en rad olika spelstilar som tillåter dem att vinna och få belöningar (ibid.). Exempelvis kan man
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utmana andra spelare runt om på planeten i diverse spel (Nike, 2014). Olika poängtavlor finns så användaren
har möjlighet att jämföra sina prestationer mot andra användare. (Cunningham & Zichermann, 2011; Nike,
2014)
Några av de funktioner som Nike Plus erbjuder sina användare: (Nike, 2014)
●
●
●
●
●
●
●
●

Möjlighet att följa sina aktiviteter
Sätta personliga mål
Möjlighet att få expertråd rörande din löpning
Spara och betrakta dina träningssessioner
Utmana vänner
Applikationen hjälper användaren att hitta nya sätt att utmana sig själv genom att erbjuda olika
speltyper och hur man uppnår vissa belöningar
Möjligheten att beskriva din träningsupplevelse
Utmana vänner och dela dina uppnådda mål

Cunningham & Zichermann (2011) anser att Nike Plus är ett av de mest välgjorda spelifierade systemen
med motiveringen att Nike bland annat har arbetat kontinuerligt för att vidareutveckla tjänsten för att kunna
erbjuda användarna mer funktioner.
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5. Analys och Diskussion
Under underkapitlet 1.1.1 "Upplevd Problematik" presenterade vi det som vi ansåg var ett problem inom
området spelifiering och vad vi ville uppnå med vår undersökning till följd av sagda problem. Det vi tyckte
var ett problem var att befintlig litteratur missade att belysa vissa delar som vi betraktar som viktiga för
området. Exempelvis hur man utvecklar en spelifierad tjänst, om och hur det är något som skiljer en
spelifierad tjänst mot liknande tjänster av samma utformning och vad som är skillnaden mellan spelifiering
och spel. I det här kapitlet försöker vi att besvara dessa frågor.
För att skapa trovärdiga resultat har vi använt triangulering som togs upp i underkapitlet 2.5 "Metoder för
analys av data". I det här kapitlet analyseras de likheter och skillnader som vi funnit då vi jämfört det
teoretiska och empiriska materialet. Resultatet av analysen ligger senare till grund för de slutsatser som vi
presenterar i kapitel 6 "Slutsats". Nedan presenteras igen den triangulering som legat till grunden för
analysen.

Figur 21. Egen illustration över utförd triangulering, 2014.

53

5.1 Frågeställningar att besvara
Analysen syftar till att besvara de ursprungliga frågeställningarna som presenterades under underkapitlet
1.3. "Frågeställning". För att underlätta för dig som läsare väljer vi att presentera frågeställningarna en gång
till.
● Hur går en leverantör av en spelifierad tjänst tillväga för att skapa en spelifierad tjänst?
● Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och slutanvändaren?

5.2 Analys av de olika områdena
För att kunna besvara våra två frågeställningar krävs det att den tjänst som vi har undersökt är en spelifierad
tjänst. Här nedan kommer vi att presentera de fynd vi gjort för att på den vägen med hjälp av triangulering,
visa på om MySkiStar är en spelifierad tjänst eller inte. Därför kommer vi först att behandla frågeställningen
som syftar till att kartlägga det potentiella värdet en spelifierad tjänst kan genererar för verksamheten som
brukar det.

Figur 22. Egen illustration över analyskapitlets disposition.

Vidare kommer vi att presentera varje område var för sig för att på så vis tydligt härleda teori gentemot
empiri för att presentera våra slutsatser.
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5.2.1 Är MySkiStar en spelifierad tjänst per definition?
Efter att ha sammanställt den empiriska datan som samlades in genom intervjuer med såväl SkiStar och
Ninetech kan vi presentera att samtliga respondenter ansåg att MySkiStar är en spelifierad tjänst.
Den definition som utvecklaren Ninetech använder sig av för att beskriva spelifiering lyder:
"Användandet av spelmekanismer i verksamheter utanför spelvärlden för att engagera användarna,
genom att göra någonting kul, roligt och göra något tråkigt, kul. Det ska vara frivilligt, det ska vara
framtaget med syftet att stödja en icke spelkontext. Spelifiering är när du gör något av den verkliga
världen, spelifiering är att du tar en verklig grej och tillför något digitalt för att göra den verkliga mer
spännande eller intressant."
- AT.
Tjänsten MySkiStar är tänkt att stödja SkiStars gästers skidåkning som kan anses vara en icke spelkontext
och av den anledningen per automatik inte en del av spelvärlden (se underkapitlet 3.1.2 "Kritik mot
spelifiering"). En hobby är något som man aktiverar sig med för att man tycker att det är kul och inte för
att man tycker att det är tråkigt. Av den anledningen utgår vi ifrån att SkiStars gäster tycker att skidåkning
är kul. Tjänsten MySkiStar är frivillig att använda och är något som SkiStar erbjuder sina gäster för att de
ska få möjligheten att uppleva ett högre engagemang (se underkapitlet 4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst?").
Eftersom syftet med MySkiStar är att göra skidåkningen, som Persson uttrycker det, "roligare", stödjer
tjänsten den icke spelkontexten som i det här fallet är skidåkningen. Skidåkningen har därför potentialen
genom det digitala stödet i form av MySkiStar, att bli mer spännande och intressant.
Enligt Ninetechs definition av spelifiering uppfyller MySkiStar kriterierna för att klassificeras som en
spelifierad tjänst. Den definition som vi utgått ifrån när vi betraktat tjänsten MySkiStar har sitt ursprung i
att författarna Houtari & Hamari (2012) ansåg att den definition som Deterding (2012) proklamerade
innehöll brister (se underkapitlet 3.1.1 "Definition av spelifiering"). Av den anledningen valde vi att
undersöka om deras definition vid en undersökning av MySkiStar skulle ge samma resultat.
Deras definition av spelifiering lyder:
"A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences
in order to support user´s overall value creation."
- Houtari & Hamari, 2012.
Den största skillnaden mellan de båda definitionerna är att Houtari & Hamari (2012) inte pratar om icke
spelkontexter. De utmanar påståendet att spelifiering enbart kan ske i icke spelkontexter och talar istället
om den spelbara upplevelsen som en spelifierad tjänst kan erbjuda en användare. Ur deras perspektiv är
icke spelkontexter något som är subjektivt och av den anledningen går det inte att säga vad som är och inte
är en spelkontext (Houtari & Hamari, 2012). Deras definition är mer fokuserad på att användaren ska få en
spelupplevelse som i sin tur kan generera olika former av värde för användaren (ibid.). Det här skiljer sig
mot den definition Ninetech använder sig av, som istället fokuserar på att göra någonting roligare för att
skapa motivation. Att definitionerna fokuserar på olika delar gör att de får olika mål. Ninetechs definition
förutsätter att användaren ska tycka att tjänsten är kul och att den existerar i en icke spelkontext för att
tjänsten ska kunna klassas som spelifierad. Vilket i sin tur innebär att en spelifierad tjänst inte behöver vara
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en spelifierad tjänst för alla användarna då kriterierna för vad som är en spelifierad tjänst är subjektiv.
Houtari & Hamaris (2012) fokus som ligger på den spelupplevelse som användaren får ut av att bruka
tjänsten, är även den subjektiv. Det här är ett faktum som de själva belyser i sin artikel (Houtari & Hamari,
2012).
En annan ospecifik definition av spelifiering är den som Cunningham & Zichermann (2011) myntat.
"Using game-thinking and game mechanics to solve problems and engage audiences"
- Cunningham & Zichermann, 2011, s. 11.
Enligt deras definition preciseras inte kontexten där spelifieringen ska ske och de enda kraven för vad som
kan klassificeras som spelifiering är att det ska vara byggt på spel-tänk och spelelement för att uppnå syftet
att engagera människor och lösa problem.
Sammanfattning av 5.2.1
SkiStars tjänst MySkiStar är enligt både Ninetechs och Houtari & Hamaris (2012) definitioner en
spelifierad tjänst. Men inte för alla. Såväl Ninetechs som Houtari & Hamaris (2012) definition bygger på
hur användaren uppfattar tjänsten vilket gör att frågan om en tjänst är spelifierad eller inte blir en
tolkningsfråga. Uppfattningen om vad som är kul och inte går inte att fastställa eftersom människor tycker
olika. Detsamma kan sägas om vad som kan anses vara en spelupplevelse och inte. Oavsett om fokus ligger
på att skapa en rolig tjänst eller på att skapa en spelupplevelse har båda potentialen att lyckas skapa kundoch verksamhetsvärde (se underkapitlet 3.3.8 "Resultatet av marknadsföringsprocessen"). Dock bedömer
vi att det inte kommer att vara möjligt att exakt fastslå vad som är och inte är spelifiering så länge som
definitionerna grundar sig på subjektivitet. Cunningham & Zichermanns (2011) definition är till sin natur
så pass öppen att den går att applicera på många saker. Kraven som behöver uppfyllas är enbart att
spelelementen som används, används med syftet att engagera användarna. Av den anledningen är även
MySkiStar enligt den definitionen en spelifierad tjänst så länge som användaren känner sig motiverad.
Ninetechs definition är till utformningen den enda definitionen som vi funnit som inkluderar kravet på
frivillighet (se underkapitlet 3.1 "Vad är spelifiering och varför uppstod det?"). Frivillighet ser vi som ett
grundläggande krav för att användaren ska kunna ta till sig och glädjas av tjänsten. Något som även
McGonigal (2011) och Sedano et al (2013) poängterar. Att tjänsten är frivillig att använda bör även
rimligtvis motverka att vissa användare upplever stress då tvånget att bruka tjänsten inte existerar. Dock
kan grupptryck vara något som till följd av tjänstens utformning kan komma att påverka en användare
negativt.
Det här stycket fyllde igen ett av de kunskapsgap som vi gett oss ut för att fylla igen. Vi fastslog i
underkapitlet 1.1.1 "Upplevd Problematik" att vi ville ta reda på vad spelifiering var för något. Det tycker
vi att vi med det här kapitlet har kunnat fastslå.

5.2.2 Är MySkiStar en spelifierad tjänst baserat på dess innehåll?
I underkapitlet 3.1.4 "En spelifierad tjänsts byggstenar" presenterade vi de spelelement som vanligen
används i spelifierade tjänster. Vi presenterade olika poäng, poänglistor, belöningar och utmaningar som
kan användas för att motivera en användare. I empirikapitlet 4.4.1 “Presentation av Front-end" presenterade
vi vilka spelelement som utgör MySkiStars funktionalitet. Dessa spelelement var utmaningar, belöningar i
form av "pins", rabatter och gratissaker, olika poäng och poänglistor, ett återmatningssystem i form av ett
troférum och i viss utsträckning även nivåer.
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Enbart Ninetechs och Cunningham & Zichermanns (2011) definition har spelelement som ett krav för att
en tjänst ska kunna klassificeras som en spelifierad tjänst. Den definition som Houtari & Hamari (2012)
använder talar inte i klarspråk om att spelelement krävs. De talar enbart om spelupplevelser och av den
anledningen har vi valt att tolka att det krävs spelelement för att uppnå en spelupplevelse. Därför är
MySkiStar en spelifierad tjänst baserat på dess innehåll. Det här stycket hjälper till att besvara om
MySkiStar är en spelifierad tjänst eller inte.

5.2.3 Är MySkiStar en lyckad spelifierad tjänst?
Ovan har vi presenterat vår analys över huruvida MySkiStar kan betraktas som en spelifierad tjänst eller
inte. Resultatet av analysen visade med stöd från definitioner om spelifiering och teori om spelifierade
tjänsters uppbyggnad, att MySkiStar faktiskt är en spelifierad tjänst. För att kunna gå vidare och analysera
det faktiska värdet tjänsten tillfört för såväl verksamheten och användarna, ska vi nu jämföra MySkiStar
med den spelifierade tjänsten Nike Plus. Nike Plus är som vi nämnde i underkapitlet 4.5.1 en av de
spelifierade tjänster som Cunningham & Zichermann (2011) anser är mest lyckad och är därför den tjänst
som vi valt att använda för vår jämförelse. Nike Plus är dessutom till sin funktionalitet lik MySkiStar (Nike,
2014). Jämförelsen syftar till att avgöra hur pass nära eller långt ifrån MySkiStar är att klassificeras som en
lyckad spelifierad tjänst. Genom att få en uppfattning över hur pass nära idealet MySkiStar befinner sig ger
det oss en utgångspunkt att stå på när vi sedan tittar på det totala värdet som tjänsten har genererat för
SkiStar.

Figur 23. Illustration av tjänsten Nike Plus och dess funktioner. - Nike Plus, 2014.

Nike Plus presenteras redan i underkapitlet 4.5.1 och av den anledningen kommer vi enbart att titta på
likheter och skillnader mellan de båda tjänsterna i det här stycket. I Nike Plus och MySkiStar kan du som
användare exempelvis spåra dina egna aktiviteter, sätta personliga mål, använda funktioner för träning samt
dela dina prestationer på olika sociala medier. Främsta skillnaden mellan Nike Plus och MySkiStar är att
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Nike Plus har ett större fokus på själva tävlingsaspekten där du bland annat kan utmana dina vänner i olika
virtuella tävlingar. I dagens utformning av MySkiStar ligger fokus mer på individen och dennes bedrifter
än på din medåkares (se underkapitlet 4.4.1 "Presentation av front-end"). Det här är något som kan komma
att förändras till kommande säsonger, men är inte något som vi vet säkert då Tufvesson kunde uppge exakt
vad för nya funktioner som ska införas till nästa säsong.
Nike Plus valde att fokusera sin marknadsföring mot individer som ansågs ha stor sannolikhet att bruka
tjänsten (se underkapitlet 4.5.1 "Exempel på lyckad spelifierad tjänst"). MySkiStar valde att fokusera sin
marknadsföring på potentiella gäster i allmänhet (se underkapitlet 4.4.1 "Presentation av Front-End"). Nike
Plus har även ett mer ekonomiskt fokus eftersom tjänstens syfte är att uppmana användarna till att använda
just Nikes specialkonstruerade produkter för att få ut största möjliga värde av tjänsten (se underkapitlet
4.5.1 "Exempel på lyckad spelifierad tjänst"). Exempel på sådana produkter är Nike Plus Sportwatch och
Nike Plus Fuelband SE (Nike, 2014). Det gör att deras tjänst redan från start fokuserar på genererandet av
intäkter. Användarna köper produkter för att öka användningsområdet för tjänsten Nike Plus. I SkiStars fall
är MySkiStar idag en följd av att gästen köpt ett SkiPass. Det ursprungliga syftet till varför en användare
använder tjänsterna skiljer sig. SkiStars gäster vill åka skidor och får MySkiStar på köpet. En Nike Plusanvändare blir uppmanad att köpa ytterligare utrustning för att kunna bruka tjänsten till fullo.
Det som skiljer MySkiStar och Nike Plus åt är främst en sak. Det utrymme tjänsten fått för att bli en bärare
av ekonomiska värden. Tjänsterna är i olika grad affärskritiska för verksamheterna. I underkapitlen 4.4.3.2
”Hur har tjänsten utvecklats fram till idag?” och 4.4.3.3 ”Hur vidareutvecklas tjänsten?” tog vi upp vart
MySkiStar befinner sig i utvecklingsprocessen och vart den är på väg. Persson var tydlig med att SkiStars
huvudsakliga mål med MySkiStar från början har varit att det ska göra skidåkningen roligare för gästerna.
Roligt som i sin tur leder till att gästerna förhoppningsvis besöker SkiStars anläggningar oftare och SkiStar
får ökade intäkter. Huvudfokus har legat på att först och främst göra det roligt för gästen och inte på
intäkterna (se underkapitlet 4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst?"). SkiStar har försökt att utveckla en tjänst
främst för gästen och inte för verksamheten. Det här påståendet stöds av det faktum att SkiStar under de tre
år som tjänsten varit aktiv, inte har gjort några uppföljningar för att avgöra vad tjänsten kan ha inneburit
ekonomiskt för verksamheten. Vi tycker att SkiStar som börsnoterat företag rimligtvis borde vara
intresserad av hur en investering på över tio miljoner kronor, har utvecklat sig. Eftersom fokus från början
inte legat på att skapa intäkter utan främst på att skapa en rolig upplevelse för gästerna kan det kanske anses
förståeligt. Persson har sagt att MySkiStar under senaste säsongen börjat bli en bärare av ekonomiska
värden och därför börjar MySkiStar närma sig den status som Nike Plus har i term av affärskritisk process.
Vi anser att MySkiStar är jämbördig med Nike Plus med undantag för deras olika roller som bärare av
ekonomiskt värde inom deras respektive verksamheter. Både Persson och Tufvesson har antytt att
MySkiStars roll kan komma att förändras i framtiden.
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5.2.4 Vad är skillnaden mellan ett spel och en spelifierad tjänst?
Om MySkiStar kan klassas som en spelifierad tjänst, kan den också klassas som ett spel? För att ta reda på
det använder vi oss utav två definitioner av spel. Definitionerna av spel som vi valt att utgå ifrån i det här
arbetet är Juuls (2003) definition samt Salen & Zimmermans definition från 2004.
"A rule-based formal system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are
assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player feels
attached to the outcome, and the consequences of the activity are optional and negotiable."
- Juul, 2003 - Houtari & Hamari, 2012, s.17.
I enlighet med Juuls (2003) definition är MySkiStar att betrakta som ett spel. Detta beror på att MySkiStar
har kvantifierbara utkomster genom bland annat det befintliga poängsystemet, samt hanteringen av
fallhöjdsmetrar (se 4.4.1 underkapitlet "Presentation av front-end"). Olika resultat ger olika värden som
delas ut genom det pinssystem som finns i MySkiStar. Samtliga aktiviteter som ger upphov till dessa resultat
är något som varje enskild användare har möjlighet att själv påverka. Exempelvis genom att åka mer skidor
(se underkapitlet 4.4.1 "Presentation av front-end"). Allt i MySkiStar är frivilligt och en användare väljer
själv om den vill engagera sig i de utmaningar som finns. Det här gör att Juuls (2003) definition av spel
stämmer överens med MySkiStars utformning.
"A system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules,
that result in a quantifiable outcome."
- Salen & Zimmerman, 2004, s. 11.
Salen & Zimmerman (2004) talar om en definition av spel som innebär en artificiell konflikt som i sin tur
resulterar i en kvantifierbar utkomst. Detta är något som till viss del kan appliceras på MySkiStar då det
finns kvantifierbara utkomster som exempelvis poäng och fallhöjdsmetrar. Det Salen & Zimmerman (2004)
syftar på med en artificiell konflikt är något som inte kan appliceras på MySkiStar på grund av att deras
definition av artificiella konflikter inte stämmer överens med hur MySkiStar är utformad. Fokus i
MySkiStar ligger inte på tävlingsmomenten utan på användaren. Därav namnet på tjänsten (ibid.).
MySkiStar är utformad för att sätta användaren i fokus genom att visa information som berör den egna
prestationen i första hand och information som rör övriga användare i andra. MySkiStar innehåller inga
artificiella konflikter i sin nuvarande utformning. Samtliga konflikter står användaren för som själv väljer
om han eller hon vill tävla mot en annan MySkiStar användare. Att tävla mot andra ligger inte i fokus utan
istället uppmuntras användaren att utmana sig själv.
I underkapitlet 3.2 "Vad är ett spel?" presenterades de två huvudkategorierna som alla spel kan delas in i.
Dessa kategorier var ändliga och oändliga. MySkiStar är idag om man drar slutsatsen att det är ett spel,
ändlig i sin utformning. Som användare av tjänsten finns möjligheten att ta alla belöningar och utmaningar
en gång per säsong. Därefter tar utmaningarna slut tills nästkommande säsong då det går att upprepa
föregående utmaningar och vinna tidigare belöningar. Om det här ska klassas som ett problem eller inte
avgörs av användaren som beroende på nivån av upplevd "state of flow" får en egen uppfattning.
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Sammanfattning av 5.2.4
MySkiStar kan enligt Juuls (2003) definition klassas som ett spel då tjänsten innehar element av
kvantifierbar karaktär som exempelvis poäng och fallhöjdsmetrar. Det går även att säga att MySkiStar till
sin utformning är ett ändligt spel. Det är användaren som avgör om det är en fördel eller nackdel att
utmaningarna är ändliga. Ur Salen & Zimmermans (2004) definition är MySkiStar inte ett spel då det inte
finns några artificiella konflikter i den form som Salen & Zimmerman (ibid.) syftar på. Användaren tvingas
inte in i en situation där den måste tävla mot andra användare. Konflikter är inte en del av MySkiStars
nuvarande utformning. Med andra ord kan det i framtiden beroende på om SkiStar och Ninetech väljer att
implementera riktiga tävlingsmoment (konflikter), bli så att MySkiStar kan klassificeras som ett renodlat
spel. Det här stycket sammanfattar hur en spelifierad tjänst skiljer sig mot ett spel och besvarar därmed en
av de frågor som vi presenterade i underkapitlet 1.1.1 “Upplevd Problematik". Nämligen skillnaden mellan
vad som är spel och spelifiering.
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5.2.5 Marknadsföring och värde
Kundvärde är som vi presenterade i underkapitlet 3.3.4 "Kundvärde och tillfredställelse" något subjektiv
som därför skiljer sig mellan personer. Olika erbjudanden och utmaningar tilltalar olika personer och det är
något som SkiStar och Ninetech har försökt att förhålla sig till. Exempelvis talar Nilsson om "balansgången"
mellan att utforma utmaningar för vecko- och säsongsgäster (se underkapitlet 4.4.3.3 ”Hur vidareutvecklas
tjänsten?”).
MySkiStar lanserades främst som en tjänst med syftet att göra skidåkningen roligare för SkiStars kunder
och är det vi bedömer vara det huvudsakliga kundvärdet som SkiStar erbjuder sina gäster (se underkapitlet
4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst?"). Ett syfte som ligger helt i linje med SkiStars marknads- och
försäljningsstrategier (se underkapitlet 4.2.1 “Marknads- och försäljningsstrategier). Det är nu i efterhand
som SkiStar har börjat se potentialen med att ha MySkiStar som en bärare av lojalitet och ekonomiska
värden. MySkiStar i egenskap av att vara en spelifierad tjänst, visade sig ha ett större användningsområde
för SkiStar än vad de räknat med (se underkapitel 4.4.3.4 "Upplevt verksamhetsvärde"). Att tjänsten skulle
kunna hjälpa verksamheten att generera intäkter var såväl Ninetech och SkiStar medvetna om. Det är nu
efter att tjänsten har utvecklats i tre säsonger som dess sanna potential börjat göra sig till känna. Baserat på
teorin om spelifiering och den utgångspunkt vi har om att Nike Plus är ett av de bättre exemplen på en
lyckad spelifierad tjänst. Framgår det att MySkiStar är jämbördig, men att den inte har nått upp till sin fulla
potential. SkiStars fokus ligger inte idag på verksamhetsvärde i form av genererade intäkter.
Marknadsföringsprocessen säger tydligt att en produkt eller tjänst ska generera intäkter för att uppnå
lönsamhet. Det här är något som SkiStar inte kan bekräfta att MySkiStar gör idag men som kan komma att
förändras i framtiden (se underkapitlet 4.4.3.3 ”Hur vidareutvecklas tjänsten?”).

Figur 24. Illustration av marknadsföringsprocessen.- Kotler et al., 2010.

Ur ett kundvärdeperspektiv är kundens nivå av nöjdhet (tillfredsställdhet) ett värde i sig självt. Det är detta
värde som MySkiStar ämnar att uppnå, att bidra till en god skidupplevelse för SkiStars gäster (se
underkapitlet 4.2 "Verksamhetspresentation - SkiStar AB"). Det här är något som MySkiStar till viss del
lyckas med. I enlighet med teorierna om inre och yttre motivationsfaktorer lyckas MySkiStar tillföra värde
som genererar motivation (se underkapitlet 3.4 "Motivation och engagemang"). Dock har det tagits
genvägar under marknadsföringsprocessen vilket kan ha gjort att det faktiska behovet som SkiStars gäster
har av tjänsten inte fångats upp. Vid utvecklandet av tjänsten utgick man främst efter vad de anställda på
SkiStar och Ninetech själva efterfrågade. Det här påståendet grundar sig i att SkiStar inte har utfört någon
förundersökning för att kartlägga vad deras gäster efterfrågat (se underkapitlet 4.4.3.2 ”Hur har tjänsten
utvecklats fram till idag?). Det här tror vi kan vara en av förklaringarna till varför inte fler gäster är
fullvärdiga användare av tjänsten.
I relation till den totala mängden gäster som SkiStar har under en säsong och den totala mängd användare
MySkiStar har, anser vi att det inte helt fel att påstå att SkiStar till viss del har misslyckats med att nå ut till
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sina gäster. Det här är som Anders Tufvesson på Ninetech uttryckte det, högst troligt ett resultat av
misslyckad marknadsföring. Kunder gör köp baserat på de fördelar de tror sig få av den specifika tjänsten
eller produkten kontra kostnaden (se underkapitlet 3.3.4 "Kundvärde och tillfredställelse"). Det är detta som
avgör vad som är ett kundvärde (Kotler et al, 2010). I SkiStars fall handlar det istället om att få kunderna
att tycka att den tid som registreringsprocessen för att bli en medlem i MySkiStar utgör, väger mindre i
förhållande till det potentiella kundvärde som gästen kan få ut av att bruka tjänsten. Registreringsprocessen
för att bli en fullvärdig registrerad användare i MySkiStar skiljer sig inte mot andra registreringsprocesser
och tar därför ca 1-2 minuter att genomföra. Att enbart 22 % av alla SkiStars gäster är registrerade
användare i tjänsten efter tre år tror vi beror på misslyckad marknadsföring till följd av bristande
kommunikation mellan verksamheten och gästerna.

Figur 25. Den här figuren illustrerar hur en beslutsprocess ser ut om den appliceras på MySkiStar. - Egen illustration.

Ovan presenteras köpbeslutsprocessen som vi kort nämnde i underkapitlet 3.3.6 "Köpbeslutsprocessen". Vi
har utgått från den och skapat en egen process som vi kallar för ”Registreringsbeslutsprocess MySkiStar ”.
Det vi har kommit fram till efter att ha jämfört empirin från SkiStar, Ninetech och teorin rörande
marknadsföring, är att SkiStar har en flaskhals på steg två i beslutsprocessen. Som vi har nämnt tidigare har
en bristande marknadsföring från SkiStars sida resulterat i att få gäster vid SkiStars anläggningar vet vad
MySkiStar är för något. De tror att det är en app och bemöter den därför som en app. Det gör att många valt
att välja bort tjänsten utan att egentligen veta vad den är för någonting. Då gästen har en felaktig uppfattning
om tjänstens utformning och funktionalitet skapas det följdfel som "smittar" ner de övriga stegen i
processen vilket ökar risken att gästen drar slutsatsen att MySkiStar inte är något intressant. Något som
självklart fortfarande är möjligt vid fullgod och tydlig kommunikation. En intressant upptäckt som vi gjorde
i samband med insamlandet av empiri från SkiStars sida var att det framstod som om att även en del personal
hos SkiStar hade bristande kunskap om MySkiStars faktiska utformning. Även där trodde man ibland att
det var en app. Det här kan tänkas öka det missförstånd som omgärdar tjänsten och resultera i att färre
registrerar sig.
5.2.5.1 MySkiStar och SkiStars operativa mål
SkiStars koncept och affärsmodell är fokuserad på att ge dess gäster en god skidupplevelse (se underkapitlet
4.2."Verksamhetspresentation SkiStar AB"). Uppkomsten av tjänsten MySkiStar blir i enligt med detta en
naturlig följd då främsta syftet med MySkiStar är att göra skidåkningen roligare för SkiStars gäster.
MySkiStar är även en tjänst som passar SkiStars (2014) operativa mål och strategier. Ett operativt mål är
att den organiska tillväxten alltid ska överstiga den årliga inflationen med ungefär 3 %, vilket SkiStar (2014)
ämnar att uppnå genom bland annat välskötta tjänster och återkommande kunder. Detta passar väl in på
tjänsten MySkiStar då den här tjänsten är utformad för just det syftet. MySkiStar är en tjänst som kan bidra
till att SkiStar får återkommande kunder, till följd av den "rolighetsaspekt" som tjänsten försöker förmedla
med sina utmaningar, poäng och erbjudanden. Tjänsten har på senare år fått bli en bärare av lojalitet (se
underkapitlet 3.3.7 ”Lojalitet”). Anledningen till varför vi nämner att MySkiStar kan bidra till
återkommande gäster är att SkiStar inte har gjort någon undersökning över huruvida MySkiStar faktiskt
bidrar till återkommande gäster eller inte (se underkapitlet 4.4.3 “Varför en spelifierad tjänst?").
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Enligt teorin om lojalitet och CRM-system (se underkapitlet 3.3.7 ”Lojalitet”) har MySkiStar potential att
skapa högt kundvärde och återkommande kunder. Som vi tagit upp tidigare i analysen har SkiStar inte
genomfört några undersökningar för att statistiskt säkerställa att så är fallet. I det kommande underkapitlet
5.2.6 "Blir SkiStars gäster motiverade av MySkiStar?" presenteras SkiStars förmåga att fastställa huruvida
deras kundvärde lyckats generera återkommande gäster eller inte.
Sammanfattning av 5.2.5 & 5.2.5.1
Teoretiskt sett fullbordas inte marknadsföringsprocessen eller köpbeslutsprocessen vilket leder till att vi
gör bedömningen att MySkiStar inte når upp till sin fulla potential. Marknadsföringsprocessen blir inte
helt genomförd på grund av att SkiStar och Ninetech inte genomfört någon förundersökning att ha som
grund för valet av spelelement och funktioner i tjänsten. Vi är av den uppfattningen att tjänsten, lyckad som
den trots allt är, hade kunnat bli ännu bättre om man redan innan projektet startade, hade lyssnat på de
potentiella användarna som Kotler et al (2010) dikterar. Inför det här projektet var det främst personalen
från SkiStar och Ninetech som i egenskap av skidåkare, beslutade om funktionerna och deras utformning.
För att få ett heltäckande perspektiv över kundernas behov och efterfråga som möjligt är det viktigt, som vi
tagit upp tidigare, att vetenskapliga metoder i form av statistiska undersökningar används. Trots att inga
sådana har genomförts kan vi se att det trots det fungerat förhållandevis bra. Utifrån detta går det att dra
slutsatsen att det går att skapa en produkt eller tjänst som erbjuder högt kundvärde, utan att man för den
delen har lyssnat på den slutgiltiga kunden. Man kan alltså utan att först ha gjort en undersökning lyckas
med att fastställa vad som efterfrågas, om skaparen av produkten eller tjänsten har tillräckligt god relation
till den tilltänka kunden. I det här fallet har personalen hos de båda verksamheterna själva varit aktuella
som användare av tjänsten då samtliga är skidåkare.
Det går inte att säga säkert om MySkiStar hade blivit mer eller mindre lyckat om man hade genomfört
riktiga förundersökningar. Något som pekar på att det faktiskt kunde ha blivit det, är att SkiStar och
Ninetech två år efter lanseringen behövde göra justeringar i tjänsten för att kunna tillfredsställa veckogäster
och kvinnor (barnfamiljer) i en större utsträckning (se underkapitlet 4.4.3.2 "Hur har tjänsten utvecklats
fram till idag?"). Att man missat att utforma funktioner som tilltalade de här stora grupperna ser vi som ett
tecken på att en förundersökning hade kunnat vara nyttig för att väga upp det marknadskänslan missade.
Tjänsten utvecklas fortfarande och såväl SkiStar som Ninetech anser att de har blivit bättre på att förvalta
den. Ett påstående som stöds av att det totala antalet registrerade i MySkiStar ökade med 96 358 personer
mellan år 2 och 3 (SkiStar, 2014). Det är en ökning för hela året med 44 407 personer (ibid.). Att det enbart
beror på Ninetechs och SkiStars förbättrade förmåga att förvalta tjänsten kan vi inte säga. Troligtvis har det
haft en stor betydelse.
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5.2.6 Blir SkiStars gäster motiverade av MySkiStar?
I den här uppsatsen har vi valt att utgå från Kast & Rosenweigs definition av motivation:
"A motive is what prompts a person to act in a certain way
or at least develop an inclination for specific behavior."
- Pardee, 1990, s.6.
MySkiStar är utformat för att göra skidåkningen roligare för att på den vägen motivera skidåkarna till att
åka mer skidor. Definitionen passar därför bra med MySkiStar. Det som är tänkt att vara roligt med tjänsten
bottnar i de spelelement som vi presenterat tidigare i underkapitlet 3.1.4 "En spelifierad tjänsts byggstenar".
Dessa spelelement är tänkta att motivera SkiStars gäster till att utmana sig själva till att åka mer skidor.
Därför uppstår frågan om SkiStars gäster faktiskt har blivit motiverade av tjänsten eller inte.
Som vi presenterade i underkapitlet 3.2.2 om spelartyper ger vissa spelelement och utmaningar olika effekt
hos olika personer. Det här var något som beaktades under utvecklandet av tjänsten enligt Tufvesson. I
underkapitlet 4.4.1 "Presentation av Front End" presenterades det urval av funktioner som utgör MySkiStar
men inte några exempel på hur man kan vinna några av "pinnarna" som en användare kan få genom
skidåkningen. Vissa pins är sådana som användaren får på vad vi skulle kunna kalla för naturlig väg.
Användaren får dem successivt i och med att det åks mer i backarna. Andra pins är mer krävande och gör
att användaren måste utföra vissa moment i en viss sekvens för att erhålla pinnen. Exempelvis pinnen vid
namn "Bear", med kriteriet att du som gäst behöver åka skidor på två olika destinationer (SkiStar, 2014).
Beroende på svårighetsgraden på pinnarna attraheras olika spelartyper (se underkapitlet 3.2.2 "Varför spelar
människor spel?" och underrubriken "Definition av spelartyper"). SkiStar har exempel på användare som
blivit mycket engagerade och brutit sina traditionella mönster. Evy Høgberget är en sådan användare som
bara under den här säsongen 2013/14 tog sammanlagt 267 pins av 600 stycken då 100 anses vara det
normala (SkiStar, 2014).
"Hon åkte framtill 3 år sedan bara skidor i Trysil, tills hon insåg att man kunde få pins via MySkiStar.
Hon åker nu ut på pinsjakt med sin son. Hon har idag åkt i samtliga destinationer för pinsjakt."
-AT.
Evy Høgberget ser vi som ett extremfall och kan därför inte representera alla MySkiStars användare. Vi
anser trots det att det här visar på att tjänsten i åtminstone ett fall har lyckats att tillfredsställa en som Bartle
skulle kalla för en "Achiever" (se underkapitel 3.2.2 "Varför spelar människor spel?" och underrubriken
"Definition av spelartyper"). SkiStar har även jobbat för att balansera tjänsten mot de olika sorters gäster
de har (se underkapitlet 4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst?"). Utöver spelartyperna går det att bland annat
dela upp gästerna i veckogäster, säsongare, helgbesökare och barnfamiljer. Genom MySkiStar upptäckte
SkiStar efter år 1 att kvinnor och veckogäster var underrepresenterade i tjänsten (ibid.). Det här resulterade
i att SkiStar och Ninetech utvecklade nya utmaningar och erbjudanden som var riktade mot just de
grupperna. Det här resulterade i att dessa gruppers närvaro i tjänsten ökade. Något som kan tyda på att den
här gruppen blivit mer motiverad i sin skidåkning.
Baserat på den empiri som vi tagit del av är det i det stora hela svårt att avgöra om SkiStars gäster är mer
eller mindre motiverade i sin skidåkning än innan MySkiStar lanserades. Anledningen till det är att SkiStar
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inte haft möjlighet att mäta enskilda personers aktivitetsnivå före tjänsten lanserades. Det gör att de tre
säsonger som tjänsten varit aktiv kan betraktas som otillräcklig för att kunna ge svar på den här frågan. Det
går dock att se i tjänsten om en viss person har återkommit inom det här treårsspannet om den varit med i
MySkiStar. SkiStar kan inte veta om samma person som återkommit under de här tre åren har gjort det på
grund av tjänsten eller för att samma person återkommit under en längre tidsperiod än dessa tre år. SkiStar
kan inte heller säga vad som är "normal" aktivitet för just den här personen (ibid.). Det är inte heller möjligt
att uppskatta tidigare års aktivitet i backarna eftersom alla liftar inte hade kortläsare innan MySkiStar.
SkiStar hade möjlighet redan innan att se på ett visst SkiPass vilka åk som genomförts, men SkiStar tittade
inte på datan på det sättet utan de fokuserade på det större flödet för att få en bild över hur liftarna
trafikerades (se underkapitlet 4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst?"). I dagsläget kan SkiStar och Ninetech se
hur pass aktiva icke registrerade gäster är kontra de som är fullvärdiga användare. Det beror på det som vi
presenterade i underkapitlet 4.4.1 om presentationen av MySkiStars front-end, att all data lagras under en
säsong för att möjliggöra retroaktiv registrering in tjänsten.
MySkiStar har till sin utformning de teoretiska förutsättningarna som krävs för att generera motivation hos
sina användare. Herzbergs interna och externa motivationsfaktorer (se underkapitlet 3.4.2 "Vad motiverar
människor till att göra saker?") har goda förutsättningar att tillfredsställas av MySkiStar. Exempel på de
interna faktorerna är; prestationer och erkännande och de externa är lön och fördelar (se underkapitlet 3.4.2
"Vad motiverar människor till att göra saker"). Tjänsten har funktioner som påvisar en gästs prestationer
genom att belöna gästen med särskilda pins och erbjudanden. Det här medför i sin tur att gästen får ett
erkännande för sina prestationer. Utmaningar och erbjudanden som varit riktade till vissa målgrupper av
tjänsten har gett effekt genom att fler personer av dessa målgrupper har registrerat och använt sig av
tjänsten. De spelartyper som Ninetech förhållit sig till vid utvecklandet av tjänsten tycks ha haft visst
genomslag.
En spelifierad tjänsts förmåga att generera motivation hos användaren kan betraktas som ett verktyg som
kan användas av en verksamhet när den vill uppmuntra ett visst beteende hos sina kunder. Därför är det en
anledning till varför verksamheter skulle vilja bruka spelifierade tjänster. Problemet vi såg med att det inte
fanns tillräckligt med konkreta motiveringar till varför verksamheter skulle kunna tänka sig att bruka den
här typen av tjänst har därför behandlats (se underkapitlet 1.1.1 "Upplevd Problematik").

5.2.7 Systemarkitektur
Enligt Elander är MySkiStars arkitektur byggd utefter en service-oriented architecture, SOA, också kallad
tjänstorienterad arkitektur på svenska (se underkapitlet 3.5 "Systemarkitektur"). Det här har varit
fördelaktigt för Ninetech och SkiStar i och med att tjänsten på ett smidigt sätt har kunnat vidareutvecklas
gentemot den här arkitekturen. Att MySkiStar som tjänst till stor del är baserad på realtidsberäkningar
medför höga prestandakrav. Därav är en tjänsteorienterad arkitektur lämplig då back-end med dess
tjänstelager kan revideras samt optimeras baserat på tjänstens utveckling och de krav som ställs på den.
Om man jämför MySkiStar med det exempel som presenterades i underkapitlet 3.5. "Systemarkitektur" så
kan man se särskilda likheter mellan de båda. Informationssystemet i en bil kan förse en förare med
information om exempelvis vägförhållanden och väder. Detta är den typ av information som en användare
av MySkiStar kan se. En användare av MySkiStar kan exempelvis se information om hur man har åkt under
dagen samt vart ens vänner befinner sig i backen.
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"An in-car information system provides drivers information on weather, road traffic conditions, local
information and so forth. This is linked to the car radio so that information is delivered as a signal on a
specific radio channel. The car equipped with GPS receiver to discover its position and, based on that
position, the system accesses a range of information services. Information may then be delivered in the
driver‘s specified language."
- Sommerville, 2011, s. 512.
Som citatet ovan nämner använder bilens informationssystem en mängd olika informationstjänster, vilket i
enlighet med tjänsteorienterad arkitektur kan representera det tjänstelager MySkiStar innehar.

5.2.8 Val av utvecklingsmetodik
Vid intervjun med systemarkitekten Janolof Elander nämnde han att Ninetech vid utvecklingen av
MySkiStar hade använt ett agilt tillvägagångssätt. Fördelen med en agil utvecklingsmetodik är att den
kravspecifikation som utformas under utvecklingsprojektets gång kan revideras så att det uppfyller
beställarens behov på ett bra sätt (se underkapitlet 3.6 "Agil Utvecklingsmetodik"). Agil
utvecklingsmetodik är fördelaktig vid utveckling av en spelifierad tjänst eftersom det ger beställaren och
leverantören möjligheten att under tiden som projektet fortgår, undersöka och se huruvida viss speldesign
och vissa spelelement passar in i den tjänst som utvecklas. Eftersom Ninetech arbetade enligt en agil
utvecklingsmetodik innebar det frekventa möten mellan Ninetech och SkiStar under hela projektet. Genom
dessa möten skedde kontinuerlig återkoppling till SkiStar så att den funktionalitet som uppkom vid
utvecklingsarbetet passade de behov som SkiStar hade. Vid dessa möten fanns det alltid minst en
representant från varje företag. Från SkiStars sida var den här personen Mattias Persson, som även är
produktägare av MySkiStar samt webbansvarig hos SkiStar (se underkapitlet 4.1 "Respondenter"). Från
Ninetechs sida var det Anders Tufvesson som agerade representant och han var även den inom Ninetech
som ansågs mest kunnig inom spelifiering.
Sammanfattning av 5.2.7 & 5.2.8
Sammanfattningsvis hanterar dessa två underkapitel, främst 5.2.7, den problematik vi funnit med dagens
litteratur i ämnet. Kapitlen sammanfattar hur en spelifierad tjänst kan utvecklas samt om och hur en
spelifierad tjänst skiljer sig mot liknande tjänster av samma utformning (se underkapitlet 1.1.1 "Upplevd
Problematik"). 5.2.7 behandlar den typ av arkitektur som Ninetech har valt att utgå ifrån vid utformning av
tjänsten. Det gjorde det möjligt för oss att behandla problematiken gällande bristande teori kring
arkitekturen för en spelifierad tjänst. Den agila utvecklingsmetodiken var något som fungerade bra ihop
med den tjänsteorienterade arkitekturen då revideringar kan ske tack vare den potential ett tjänstelager inom
en tjänsteorienterad arkitektur har. Det här besvarar delvis frågan hur man utvecklar en spelifierad tjänst
som återfinns i underkapitlet 1.1.1 "Upplevd problematik".

5.3 Undersökningens bidrag till området spelifiering
Då tidigare forskning syftat till att belysa mer utvalda delar som exempelvis definitioner eller potentialen
med spelifiering. Vi i och med vår undersökning kunnat presentera en mer övergripande bild över
spelifiering. Med hjälp av konkreta exempel från vår empiriska data påvisar vi den faktiska effekten av en
spelifierad tjänst.
Genom den här undersökningen har vi uppfyllt vårt syfte genom att besvara våra frågeställningar och
hanterat de områden som vi ansåg att tidigare forskare inte behandlat i tillräcklig utsträckning. Dessa
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områden finns att finna i underkapitlet 1.1.1 "Upplevda Problem". I det här arbetet har vi presenterat vad
en spelifierad tjänst innebär ur ett värdeperspektiv, vad det är för något, vad som är skillnaden mellan spel
och spelifiering, hur man går tillväga för att utveckla en sådan tjänst, hur en spelifierad tjänst skiljer sig mot
andra tjänster och varför en verksamhet skulle vilja ha en spelifierad tjänst. Det vi har gjort till skillnad mot
andra forskare vars arbete vi tagit del av, har varit att sammanställa detta i ett enskilt arbete. Därav storleken
på den här uppsatsen.
Vi har även belyst ytterligare problem med konceptet spelifiering i och med dess subjektiva kriterier.
Houtari & Hamari (2012) tog upp vissa aspekter av detta problem men behöll trots egen kritik, kriteriet
spelupplevelsen i sin definition, som vi presenterade i underkapitlet 3.1.1 "Definition av spelifiering".
Betydelsen av att en persons uppfattning är det som avgör vad som är och inte är en spelifierad tjänst
presenteras på ett sätt som inte gjorts tidigare.
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6. Slutsats
Våra slutsatser är baserade på de empiriska samt teoretiska data som behandlats i den här
kandidatuppsatsen. Vi börjar kapitlet med att presentera våra motiveringar för att sedan i slutet av kapitlet
sammanfatta samtliga slutsatser som vi kommit fram till.

Figur 26. Illustration för hur slutsatskapitlet 6.2 "Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och
slutanvändaren?" är utformat. - Egen illustration.

Figur 26 ovan illustrerar hur kapitlet 6 är strukturerat och hur vi har gått tillväga för att besvara
frågeställningarna:
●
●

Hur går en leverantör av en spelifierad tjänst tillväga för att skapa en spelifierad tjänst?
Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och slutanvändare?

För att kunna presentera en tydlig slutsats för den sistnämnda frågeställningen har vi valt att dela upp frågan
i tre mindre delar som tillsammans resulterar i slutsatsen. Allra sist presenteras en sammanfattning av
samtliga slutsatser.

6.1 Hur går en leverantör av en spelifierad tjänst tillväga för att skapa en
spelifierad tjänst?
I den här fallstudien har vi kartlagt hur en leverantör som också agerat utvecklare, har gått tillväga för att
utveckla en spelifierad tjänst (se underkapitlet 1.3 "Frågeställning"). Som underkapitlet 5.2.8 "Val av
utvecklingsmetodik" påvisar har Ninetech valt att arbeta med en agil utvecklingsmetodik då de som
utvecklare därefter fick möjligheten till att utföra revideringar bland annat baserat på de möten som hölls
med beställaren SkiStar. SkiStar blev levererade en tjänst som de efterfrågat och Ninetech lyckades att
utveckla tjänsten till deadline. Underkapitlen 4.4.2 "Presentation av Back-End" samt 5.2.7.
"Systemarkitektur" tar upp den typ av arkitektur som Ninetech har valt att bygga MySkiStar utefter, vilket
är en tjänsteorienterad arkitektur. Vi kan genom de empiriska data som presenteras under 4.4.2 och
analyskapitlet 5.2.7 samt med hjälp av den teori som presenteras under underkapitlet 3.5 "Systemarkitektur"
fastställa att så är fallet. MySkiStar är en tjänst som kräver en stor mängd realtidsberäkningar till följd av
de spelifierade aspekter som utgör tjänsten. Det ställer i sin tur höga krav på prestandan när tjänsten är av
MySkiStars storlek. Realtidsberäkningarna är en mycket viktig aspekt av en spelifierad tjänst eftersom
användarna känner sig mer motiverade när de får återmatning snabbt än om de får vänta. Användarens
upplevelse blir mer "levande" om den kontinuerligt kan följa sina prestationer i tjänsten. Det kan i sin tur
öka chansen att användaren når ett "state of flow" liknande tillstånd som vi talade om i underkapitlet 3.2
"Vad är ett spel?". I fallet med MySkiStar är det tack vare beräkningsmotorn och den tjänsteorienterade
arkitekturen som man har kunnat uppnå "state of flow". Dess tjänsteorienterade arkitektur har medfört att
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MySkiStar är utvecklat med ett så kallat tjänstelager. Ett tjänstelager innebär att man som utvecklare enkelt
kan lägga till nya tjänster samt revidera befintliga. Som kan läsas i underkapitlet 3.5 "Systemarkitektur" så
är området för tjänsteorienterade arkitekturer utvecklat i samverkan med standardiseringsprocesser som
stora företag och organisationer som exempelvis Microsoft arbetar med. Detta ger leverantören av en
spelifierad tjänst, som är baserad på en tjänsteorienterad arkitektur, goda möjligheter att vidareutveckla och
förbättra. Utöver den tekniska aspekten av utvecklingsarbetet behöver även leverantören ha goda kunskaper
om de olika spelartyperna för att på den vägen kunna välja passande spelelement för tjänsten. En stor fördel
är dessutom kontinuerlig återmatning från slutanvändarna för att utvecklaren ska lyckas med det fortsatta
utvecklingsarbetet.

6.2 Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och
slutanvändaren?
Vi har genom vår undersökning presenterat vilken typ av värde som en spelifierad tjänst kan generera för
verksamhet och användare. Genom kontakt med utvecklaren och beställaren av den spelifierade tjänsten
MySkiStar fick vi möjlighet att fylla igen de kunskapsluckor som vi uppfattat existerade inom området
spelifiering (se underkapitlet 1.1.1 "Upplevd Problematik").

6.2.1 Vad har MySkiStar genererat för värde åt SkiStar?
Enligt vår analys i underkapitlet 5.2.3 som behandlade frågan om huruvida MySkiStar kunde klassificeras
som en lyckad spelifierad tjänst eller inte, blev svaret ja med undantaget att vi hade velat se mer fokus på
genererandet av intäkter åt verksamheten. I underkapitlet 4.4.3 "Varför en spelifierad tjänst", har vi
presenterat SkiStars bakomliggande tanke med MySkiStar. Att tjänsten ska göra skidåkningen roligare för
gästerna. Av den anledningen har inte SkiStar följt upp de ekonomiska aspekterna av tjänsten i den
utsträckningen som exempelvis marknadsföringsprocessen kräver (se underkapitlet 3.3 "Marknadsföring
och Värde"). Det innebär att SkiStar i dagsläget inte har någon detaljerad överblick över vad tjänsten har
inneburit för verksamheten när det handlar om genererandet av intäkter, stärkandet av varumärket, ökad
kundlojalitet och engagemang (se underkapitlet 4.4.3.4 "Upplevt verksamhetsvärde") Det var dessa
områden som vi i början av arbetet valde att avgränsa oss till (se underkapitlet 1.6 "Avgränsningar").
Eftersom SkiStar från början inte hade genererandet av intäkter som huvudsakligt mål som vi tog upp i
underkapitlet "5.2.3 Är MySkiStar en lyckad spelifierad tjänst?", blir det svårt att avgöra vad MySkiStar
faktiskt har tillfört verksamheten. Utan statistiskt underlag kan vi inte med säkerhet fastställa vad tjänsten
har inneburit för SkiStar som verksamhet. Att MySkiStar enbart funnits i tre år gör det även svårt att
fastställa om gästerna kan uppfattas som mer eller mindre lojala gentemot SkiStar (se underkapitlen 3.3.7
"Lojalitet" och 5.2.6 "Blir SkiStars gäster motiverade av MySkiStar"). Det enda som går att fastställa är att
de gäster som är registrerade i tjänsten tenderar att vara mer aktiva i sin åkning än de som inte är det. Ett
faktum som stöds av den statistik som Ninetech och SkiStar får ut av att alla SkiPass loggas oavsett om de
registrerats i MySkiStar eller inte (4.4.2 "Presentation av Back-end"). Exakt vad det innebär för SkiStar
eller användarna kan det bara spekuleras om.

6.2.2 Vad har MySkiStar tillfört gästerna för värde?
Baserat på den feedback som SkiStar fått från sina gäster framgår det att användarna av tjänsten tycker att
det är kul och motiverande eftersom de har möjlighet att tävla mot sig själva och sina vänner och vinna
priser (ÅN; R1-R4). Funktionalitet som möjliggör lokalisering av vänner och familj på skidområdet är
också något som uppskattas av gästerna (ÅN; R1-R4).
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6.2.3 Negativa aspekter med MySkiStar
Tjänsten medför ibland negativa upplevelser för SkiStars gäster och det påverkar dessa gästers slutgiltiga
bedömning av tjänstens förmåga att tillföra dem värde. När gästen tvingas uppleva negativa saker som den
kopplar till tjänsten riskerar den slutgiltiga bedömningen kunden gör att bli negativ. I underkapitel 3.3.6
"Köpbeslutsprocessen" presenterade vi köpbeslutsprocessen som visade en vanlig konsuments väg från
identifikation av ett behov till slutgiltig bedömning av köpet. I MySkiStars fall handlar inte utvärderingen
om köpet utan om den uppoffring som gästen behövt göra för att ta del av tjänsten.

Figur 27. Illustration av registeringsbeslutsprocessen för MySkiStar. - Egen illustration.

Ett av de problem som SkiStars support upplevde att gästerna ofta påpekade på var problemet med att
registrera sig i tjänsten. Ett problem som oftast berodde på att gästen vid tidigare tillfälle redan hade
registrerat sig och att dennes mailadress därför visades som upptagen (se underkapitlet 4.4.4 "Användarnas
negativa synpunkter"). Ett annat problem som förekommer är att gästerna har svårigheter med att förstå vad
som gäller för vissa erbjudanden (ÅN). Hur man ska gå tillväga för att få dem och för att lösa in dem (ibid.).
Att hantera flera SkiPass genom att koppla dessa till en användares profil var också ett återkommande
problem (ibid.). Problem som inte kunde hanteras via supporten var exempelvis strulande liftkortläsare och
system som gjorda att användarnas prestationer inte uppdaterades alls, eller tillräckligt snabbt (ÅN).

6.3 Sammanfattning
Här presenteras en sammanfattning av hela kapitel 6.
Hur går en leverantör av en spelifierad tjänst tillväga för att skapa en spelifierad tjänst?
En leverantör av en spelifierad tjänst kan nyttja agil utvecklingsmetodik och tjänsteorienterad
systemarkitektur med beräkningsmotor för att skapa goda förutsättningar för projektet och tjänsten. Utöver
de tekniska aspekterna krävs det även att leverantören har goda teoretiska kunskaper om spelartyper och
spelelement. Kontinuerlig återmatning från slutanvändarna är också ett kritiskt moment för tjänstens
fortsatta utveckling.
Vilket värde genererar en spelifierad tjänst för verksamheten och slutanvändaren?
Det går inte i dagsläget att fastställa exakt vad MySkiStar i egenskap av spelifierad tjänst har genererat för
olika typer av verksamhetsvärde åt SkiStar. Anledningen är att SkiStar inte har gjort någon uppföljning för
att kartlägga de områden som vi varit intresserade av. Av den anledningen går det bara att spekulera om
vad resultatet kan vara. I takt med att tjänsten utvecklas och blir en större bärare av ekonomiskt värde kan
det kanske i framtiden bli möjligt att svara mer exakt på den här frågan.
Vad har MySkiStar tillfört gästerna för värde?
Gästerna verkar tycka att det är roligt med tjänsten baserat på skillnaden i aktivitet som SkiStar och
Ninetech kan se på registrerade och icke registrerade användare. Att supportavdelningen får ta del av positiv
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återmatning är också ett gott tecken. Exakt vad gästerna tycker kan vi inte säga då vi inte intervjuat några
användare av tjänsten som inte jobbar inom SkiStar eller Ninetech.
Negativa aspekter med MySkiStar
Det förekommer vissa hinder som gör att tjänsten inte kan rulla på obehindrat. Gästernas problematik med
registrering av SkiPass och ickefungerande eller slö registrering av utförda aktiviteter är sådant som
försämrar gästens slutgiltiga betyg av tjänsten. Av de problem som vi tagit del av anser vi att enbart ett fåtal
kan kopplas till den spelifierade aspekten av tjänsten. Problem med registrering och hantering av SkiPass
och användarprofiler är sådant som vi ser som typexempel på problem som uppstår vid användning av en
webbapplikation. Av den anledningen vill vi påstå att det inte är något som beror på spelifieringen. Dock
kan det fortfarande påverka användarens slutgiltiga bedömning av tjänsten. De problem som vi med
säkerhet kan koppla till spelifieringsaspekten av tjänsten är de som berör liftkortsläsarna och systemet. När
systemet är segt beror det troligtvis på hög belastning vilket innebär att aggregeringarna som
beräkningsmotorn utför tar mer tid (se underkapitlet 4.4.2 "Presentation av Back-end"). Strulande
liftkortsläsare kan också bero på mjuk- och hårdvaruproblem som inte är relaterade till MySkiStar i övrigt.
I det stora hela tycks tjänsten vara omtyckt baserat på den sortens frågor som supporten får hjälpa gästerna
med.
Är en spelifierad tjänst en bra investering?
Huruvida en spelifierad tjänst är en bra investering ur ett ekonomiskt, lojalitets eller marknadsförings
perspektiv kan vi inte svara på då SkiStar ännu inte gjort någon uppföljning för att undersöka detta. Trots
det är SkiStar själva nöjda med sin investering eftersom att dem upplever att deras gäster blivit mer
engagerade och motiverade i sin skidåkning (se underkapitel 4.4.3.4 "Upplevt verksamhetsvärde").
Ur ett teoretiskt perspektiv verkar spelifiering vara något positivt för såväl verksamheten som för
användaren. Dock väger vi de praktiska aspekterna tyngre då det är dessa som i slutändan räknas. Om
spelifiering är en bra investering eller inte grundar sig på de förutsättningar verksamheten har (AT). Har
verksamheten befintlig hårdvara på plats och verksamheten är en passande miljö för en spelifierad tjänst,
då kan en investering vara en bra idé. Utvecklingsarbetet av MySkiStar kostade inte mer att utveckla än en
traditionellt icke-spelifierad tjänst. Baserat på det anser vi att en investering kan vara en god idé vid de rätta
förutsättningarna. I slutändan är det här en uppskattningsfråga som verksamheten själv får sätta sig in i.
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7. Reflektion
I det här kapitlet presenteras våra egna reflektion kring genomförandet av arbetet.

7.1 Egna reflektioner över undersökningsprocessen
Den trovärdighet som den här uppsatsen innehar bedömer vi som god då vi bland
annat har arbetat med triangulering (se underkapitlet 2.5 "Metoder för analys av
data" och underrubriken "Triangulering"). Triangulering har för oss medfört att
de data som uppkommit genom de intervjuer som genomförts, har jämförts
mellan varandra för att på så vis påvisa informationens validitet (se underkapitlet
2.5 "Metoder för analys av data" och underrubriken "Trovärdighet"). Det har i sin
tur medfört att det resultat som har uppstått vid genomförandet av uppsatsen kan
anses ha god validitet. Ett exempel på den goda validiteten i uppsatsen är att vi
haft minst två respondenter från varje verksamhet. Detta gjorde att vi kunde
kontrollera validiteten genom att ställa respondenternas utsagor mot varandra.
God validitet gör att uppsatsen kan vara användbar för såväl utvecklare som
forskare inom området spelifiering. Nackdelen som vi ser det är att uppsatsen
enbart är av formen kandidatuppsats. Perioden för att genomföra studien har
därför varit betydlig kortare än vid exempelvis skrivandet av en masteruppsats.
De konsekvenser som uppstått som följd av vårt tillvägagångssätt med den här
uppsatsen är bland annat att vi inte haft möjlighet att höra med egna öron vad
SkiStars gäster anser som positiva och negativa aspekter med tjänsten. Från allra
första början var planen att vi skulle arbeta med enkäter och presentera dessa för
gäster som använder MySkiStar, dock fallerade den här planen i och med att vi
inte hade tillräckligt med tid att göra detta. Vi fick därmed kompromissa och ta
reda på gästernas åsikter via de anställda som arbetade med support, däribland
respondenten Åsa Nilsson.

7.2 Förslag på eventuell framtida forskning

Figur 29. Egen
illustration av
reflektionskapitlets
disposition.

Efter att ha skrivit den här uppsatsen har vi som författare insett att området
spelifiering och dess innehåll i jämförelse med exempelvis området förvaltning,
är ungt. Av den anledning insåg vi även att det fanns ämnesområden inom
spelifiering som skulle dra nytta av vidare forskning. Vi har tagit fram tre förslag
till framtida forskning, Användbarhet i spelifiering, Behovet av en ny definition
och Ett kriterium för fastställandet av en lyckad spelifiering. Användbarhet i
spelifiering anser vi är viktig för att en utvecklare från ett
användarbarhetsperspektiv ska ha något att stödja sig på när man utformar en
Figur 28. Egen illustration
spelifierad tjänst. Behovet av en ny definition betraktar vi som något viktig för att av reflektionskapitlets
kunna underlätta för forskare, utvecklare och övriga allmänhet att öka sin disposition.
förståelse för konceptet. Någon form av punktlista med kriterier som utvecklare
kan nyttja under och efter projektet är vi övertygade om skulle gynna såväl
verksamhet som slutanvändare.
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7.3 Användbarhet och spelifiering
Vi är av den uppfattningen att det inte spelar någon roll hur pass väl en designer väljer spelelement, eller
hur pass mycket tid som spenderas på att kartlägga användarnas behov och önskemål om tjänsten. Om
tjänsten i slutändan inte erbjuder användbarhet. Eftersom användbarhet är en central del av en fungerande
tjänst tycker vi att det är av vikt att försöka kartlägga huruvida användbarheten av en spelifierad tjänst
skiljer sig mot andra tjänster. Frågor som, "Är det mer eller mindre kritiskt för tjänstens utformning att
användbarheten är hög i en spelifierad tjänst?" och "Skiljer sig utformandet av en spelifierad tjänst mot en
vanlig "traditionell" tjänst?". Dessa frågor är av intresse eftersom det kan hjälpa framtida utvecklare att
avgöra om de tror sig ha tillräckligt med kunskap om användbarhet för att kunna skapa en lyckad spelifierad
tjänst.

7.4 Behovet av en ny definition
De definitioner av spelifiering som vi hittade i teorin inför den här kandidatuppsatsen var sådana som inte
helt fullständigt passade in i den frågeställning som den här uppsatsen ämnade att besvara. Vi är av den
åsikten att dagens definitioner är för ospecifika vilket gör att tolkningar lätt uppstår. Eftersom tolkningar är
subjektiva till sin utformning anser vi att problemet med att fastställa vad som är och inte är spelifiering
kommer att leva vidare länge eftersom definitionerna inte bygger på objektivitet. Därför blir det svårt att ge
ett exakt svar på den upplevda problematik som vi presenterade i underkapitlet 1.1.1 "Upplevd
problematik".
Vi föreslår därför att kommande forskare försöker att utforma en definition som inte använder termerna,
"spelelement", "speltänk", "icke spelkontext" och "spelupplevelse/spelkänsla". Anledningen är som vi
presenterade i sammanfattningen av underkapitlet 5.2.1 och i underkapitlet 3.1.2 "Kritik mot spelifiering"
att de kriterier som utgör spel inte är unika för spel och att uppfattningen om vad som är ett spelelement
eller spel-tänk därför kan ifrågasättas. Den nya definitionen skulle vi därför rekommendera att utforma på
ett sådant vis att den får en objektiv utformning som oavsett användarens uppfattning av tjänsten,
fortfarande kan kvalificeras som spelifierad. Det här tror vi skulle underlätta framtida bedömningar av
tjänster. Utöver detta tycker vi även att kommande definitioner av spelifiering måste innehålla kriteriet att
det ska vara frivilligt att bruka tjänsten. Detta då högsta möjliga positiva effekt enligt McGonigal (2011),
Sedano et al (2013) och Tufvesson enbart kan uppstå om användaren själv väljer att använda tjänsten. Utan
frivillighet kan det potentiella kundvärdet hämmas som användaren har potential att uppleva. Stress får inte
uppstå till följd av spelifiering.

7.5 Ett kriterium för fastställandet av en lyckad spelifiering
Vi har i vår analys över huruvida MySkiStar är att betrakta som en lyckad spelifierad tjänst eller inte, fått
utgå från definitioner, innehåll och jämförelser. Då vi anser att definitionerna är bristfälliga och jämförelsen
(MySkiStar - Nike Plus) grundar sig på andra forskares/ författares åsikter vill vi gärna se något mer konkret
att utgå ifrån i bedömningssammanhang. En fråga som uppstått är huruvida det ska vara företaget eller
användaren som ska få avgöra om en spelifierad tjänst är lyckad eller inte. Ska det få vara företaget som
avgör om tjänsten varit lyckad eller inte beroende på antalet användare eller genererade intäkter? Eller ska
det få vara användaren som ska få avgöra om tjänsten är lyckad eller inte baserat på dennes egen
uppfattning? Problematiken med att låta användaren bestämma är att det då bygger på användarens
subjektiva uppfattning. Om användaren inte upplever tillräckligt med motivation, eller spelupplevelse vid
användningen av tjänsten (state of flow) blir det för just den användaren bara ett arbetsmoment. Det betyder
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att beroende på vem användaren är kommer tjänsten att vara “spelifierad" eller inte och därför ha olika
förutsättningar att ta del av det potentiella värde som tjänsten kan tänkas generera. Utgångspunkten vid
bedömandet av en tjänst kan därför ge stora varierande resultat. Att många användare använder en tjänst
innebär inte per automatik att en tjänst är omtyckt. Som exempel kan vi nämna Facebook som folk både
kommit att älska och hata.
Vi är av den uppfattningen att spelifiering som fenomen vilar på förutsättningen att användaren når upp till
"state of flow", alltså att användaren blir djupt fokuserad och motiverad till att fortsätta utföra de utmaningar
som tjänsten tillhandahåller. Därför rekommenderar vi att ett kriterium med fokus på användarens
perspektiv utvecklas. Genom att man utgår från användarens perspektiv ökar chansen att tjänsten i slutändan
överensstämmer med de behov och önskemål som finns presenterade (Kotler et al, 2010). Det kan i sin tur
leda till att tjänsten både blir populär och omtyckt (Kotler et al, 2010).

7.6 Tankar om MySkiStars faktiska värde
Efter den här fallstudien är det alltså inte möjligt att presentera det faktiska värdet som MySkiStar i
egenskap av en spelifierad tjänst har tillfört SkiStar och dess gäster. Anledningen till det finns att finna i
underkapitlet 6.2.1 "Vad har MySkiStar genererat för värde åt SkiStar?" . Med utgångspunkt i
marknadsföringsprocessen (se underkapitlet 3.3 "Marknadsföring och Värde") kan vi uppskatta vad SkiStar
teoretiskt sätt har möjlighet att få ut av tjänsten.

Figur 29. Illustration av marknadsföringsprocessen. - Kotler et al., 2010.

Utvecklarna av tjänsten är själva skidåkare och har därför kunnat utveckla en tjänst som till utformningen
har potentialen att tillfredsställa de behov och önskemål som SkiStars gäster upplever. Det kan i sin tur ha
resulterat i att ett för gästen högt kundvärde skapats. Tjänsten MySkiStar är något som är unikt för den
svenska alpinmarknaden. Bara SkiStar har den här tjänsten och det bör innebära med stöd från
marknadsföringsteorin om erbjudanden (se underkapitlet 3.3.3 "Erbjudanden - varor, tjänster och
upplevelser") och efterfrågan (se underkapitlet 3.3.2 "Behov, önskemål och efterfrågan") att SkiStar har
möjligheten att tillfredsställa ett behov som ingen annan aktör inom branschen kan. Att vara ensam på
marknaden med en tjänst av MySkiStars karaktär och samtidigt vara den största aktören på svenska
alpinmarknaden, borde kunna skapa helt nya kunder och även locka kunder från konkurrenter (se 4.2
"Verksamhetspresentation - SkiStar AB"). Fler kunder genererar mer intäkter och om tjänsten tas emot
positivt av gästerna ökar chansen att SkiStars varumärke stärks som följd av att tjänsten starkt förknippas
med SkiStar. Med andra ord är det inte helt omöjligt att SkiStar vid en framtida undersökning av
MySkiStars inverkan på verksamheten får fram ett positivt resultat.
Sammanfattningsvis kan vi efter att ha gjort det här arbetet om spelifiering och dess värde säga att det ligger
i betraktarens ögon. Beroende på användaren och de funktioner som utgör tjänsten kommer olika former
av kundvärde att genereras för användaren.
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7.7 Kritik av empirisk data
Vi hade inte möjligheten att ta med information från en aktiv användare av tjänsten som var planen från
början. Den information vi fick fram gällande användarnas åsikter om tjänsten var sådant som uppstod
främst vid intervju med de olika respondenterna vid den externa supportorganisationen samt vid intervjun
med webbredaktören Åsa Nilsson. Den kritik vi har mot den här informationen är att den ej har uppkommit
från enkäter eller via intervjuer med användare av tjänsten som inte är involverade i SkiStars eller Ninetechs
verksamhet. Med involverad i verksamheten syftar vi på användare som är anställda hos SkiStar och
Ninetech.
Intervjuerna kunde även ha utformats för att i en större utsträckning vara öppna i sin utformning och vi i
egenskap av intervjuare hade kunnat vara mindre aktiva. Vi upplever att vi vid ett par tillfällen kan ha varit
för ledande i våra frågor vilket i sin tur kan ha påverkat de svar som respondenterna givit oss. Vår viktigaste
respondent hos SkiStar var Mattias Persson som har rollen som projektägare och beställare. Vi hade mycket
kontakt med Persson och fick svar på alla våra frågor. Vi känner att vi även borde ha intervjuat Mattias
Lindström som är SkiStars marknadsföringsansvarig. Han hade om möjligt kunnat ge mer insyn i SkiStars
planer för MySkiStar ur ett ekonomiskt värdeperspektiv vilket i sin tur kanske hade kunnat ge oss de svar
vi idag inte kan besvara rörande MySkiStars genererade värde för verksamheten.
Vi fick inte tillstånd att publicera procentuell användning av MySkiStar för att visa hur stor del av de
registrerade användarna som är fullvärdiga användare. Det gör att vi inte kan visa hur många de faktiska
användarna av tjänsten är. Vilket i sin tur gör det omöjligt för oss att presentera den faktiska populariteten
av tjänsten. I det diagram som vi presenterade i underkapitlet 4.4.3.4 "Upplevt verksamhetsvärde" får man
en uppfattning över hur tjänsten mottas av SkiStars gäster. På grund av att även de som registrerat sig i
MySkiStar, men som inte har registrerat ett SkiPass syns med i den totala mängden registreringar som
gjorts. Idag över 200 000 stycken. Blir resultatet missvisande. Det här anser vi är ett problem eftersom
tjänsten då kan framstå som mer lyckad än vad den faktiskt är. Vilket antagligen är SkiStars motivering till
att vi inte får visa den datan.
Majoriteten av våra respondenter valde att ej vara anonyma vilket kan ses som dåligt ur det perspektivet att
respondenterna möjligtvis inte alltid valde att säga vad de faktiskt tyckte och tänkte.

7.8 Källkritik
Som vi tog upp i underkapitel 1.1.1 "Upplevd problematik" är befintlig litteratur om spelifiering till stor del
fokuserad kring de positiva aspekterna av spelifiering. Det vi känner att vi kunde ha behandlat ytterligare
är kritiken som riktats mot spelifiering. Vi tycker att det hade varit intressant och nyttigt att ta del av mer
kritik mot spelifiering men finner det problematiskt att så pass lite kvalificerad kritik finns tillgänglig. Den
kritik som vi funnit och valt att inkludera i arbetet är sådan som blivit publicerad i diverse
vetenskapsjournaler. Att kritiken återfinns i journaler av den här typen betraktar vi som en kvalitetsstämpel
som intygar att kritiken är vetenskapligt grundad och inte bara påståenden. Att vi hittade lite vetenskapligt
grundad kritik tror vi kan bero på att det inte finns många undersökningar som berört den här aspekten av
spelifiering vilket för oss tillbaka till den upplevda problematiken i kapitel 1.1.1. Hade vi haft mer tid att
skriva det här arbetet hade vi velat leta ytterligare och förhoppningsvis hittat fler kritiska källor.
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8. Ordlista
.NET- Systemkomponent till Microsofts operativsystem Windows.
Aggregeringar – Aktiviteten att samla ihop eller klumpa ihop sig.
API – Application programming interface, innebär regler för kommuniktion mellan olika programvaror.
Beslutsservice system - System som hjälper till vid beslutsfattande processer.
Blipp - Varje SkiPass som passerar en lift blir registrerad i form av ett “blipp" som blir synligt i systemet.
Börsinstrumentpaneler - Paneler som används i aktiemarknader.
CMS – Content management system. Ett slags informationssystem som används vid publicering av
elektronisk information och media.
Dator-människa-interaktion - Innebär ett område inom forskning som handlar om hur man planerar och
designar samt utvecklar en tjänst eller produkt för interaktion.
EPI-server - Ett CMS eller webbpubliceringssystem. Är vanligtvis använt för utvecklare när de ska
utveckla webbplatser för större kunder.
Exploitationware - Den definition forskaren Ian Bogost har på spelifiering.
Facebook - Social nätverkstjänst.
Gäster - De kunder som SkiStar har. Främst Skidåkare.
Ickespel-kontext - icke spelkontext är enligt Deterding et.al (2011) sådana miljöer där speldesign samt
spelelement inte är vanligt förekommande.
Lojalitetsprogram - Innebär ett kundinriktat program där kunderna erhåller värde exempelvis i form av
erbjudanden desto mer denne handlar.
Marketmanagement - Att identifiera, attrahera, behålla och utveckla de kunder som företaget som
företaget önskar genom att skapa, utveckla och kommunicera kundvärde, baserat på marknadskänsla och
systematiska undersökningsmetoder.
Marknadsföring - Den process genom vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma,
långsiktiga kundrelationer.
MMOs - Också kallat massive multiplayer online games och är en typ av spel där tusentals spelare spelar
tillsammans
Kundvärde - Kundvärde är kundens uppskattning av skillnaden mellan de fördelar och kostnader som ett
erbjudande ger, jämfört med konkurrentens erbjudande.
Single-player - Är en benämning för spel som bara stödjer en spelare åt gången.
State of flow - Innebär att ett individ utför en aktivitet och är fullkomligt försjunken i detta.
SOAP - Är en form av en standard för kommunikation mellan olika webbaserade tjänster.
Spelifiering - "A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences in order to
support user´s overall value creation."
Spelartyper - Olika typer av spelare som spelar spel (Cunningham & Zichermann, 2011).
SQL - Programspråk som används vid hantering av databaser.
Twitter - Social nätverkssajt eller mikroblogg.
Organisk tillväxt - Innebär att ett företag eller en organisation växer genom en expansion.
WSDL - Web Service Description Language, används för att beskriva olika tjänster på webben samt hur
utvecklare kan nyttja dessa.
XML-protokoll - Är ett protokoll för märkspråket XML. XML används för att ge instruktioner till
datorprogram som exempelvis kan vara en webbläsare.
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10. Intervjuguider
Här presenteras de intervjuguider som använts vid insamlandet av empirisk data.
Det vi ville uppnå med frågorna:
 Avgöra hur pass bra källa respondenten är.
 Avgöra vilket potentiellt värde tjänsten MySkiStar har för användare och verksamhet i praktiken
(fördel/nackdel)
 Ta reda på hur man håller en sådan här tjänst attraktiv för att generera mer “värde”.
 Hur utvecklar man en spelifierad tjänst?
I början av intervjuerna tillfrågades respondenterna hur mycket tid som fanns tillgänglig för intervjun och
vi förklarade hur informationen skulle komma att användas. Vi presenterade även oss själva och hur
upplägget för intervjun såg ut. Beroende på vem respondenten var så delades intervjun upp i en till fyra
delar. Delarna berörde respondentens relation till sin egna verksamhet, respondentens relatation till
antingen SkiStar eller Ninetech, tjänsten MySkiStar och användarnas åsikter om MySkiStar. Mot slutet av
intervjun tillfrågades respondenterna om det fanns någon restriktion på den data vi fått oss tilldelade och
huruvida respondenten i fråga ville vara anonym eller inte. Det var viktigt för oss som intervjuare att på
band fånga upp de svar som vi fick på dessa frågor. Anledningen var att vi ville försäkra oss om att vi
faktiskt hade tillstånd att använda och publicera informationen. Allra sist tillfrågades respondenten om det
fanns någon annan inom verksamheten som vi kunde tänkas få tala med som kunde tillföra oss ytterliga
kunskap.

10.1 SkiStar – Mattias Persson
1. Vad heter du?
2. Hur länge har du arbetat hos SkiStar?
3. Vad är din position inom SkiStar?
4. Hur länge har du haft den positionen?
5. Hur har du varit inblandad vid arbetet kring MySkiStar?
6. MySkiStar bygger på något som kallas för gamification eller spelifiering. Var det något som du var
medveten om när ni arbetade fram den här tjänsten?
Om JA:
a. Hade du några tidigare kunskaper/erfarenheter kring området gamification/ spelifiering innan
arbetet med MySkiStar startades?
Om Nej:
a. Skulle du säga att du i dagsläget vet vad gamification/ spelifiering är? (Ja/Nej)
7. Hur skulle du definiera “gamification/ spelifiering” idag?
8. Hur föddes idén om MySkiStar?
9. Vad är SkiStars huvudsakliga mål med tjänsten MySkiStar?
Följdfråga:
a. Ser SkiStar skillnad på att skapa försäljning och att skapa kunder?
10. Vad är enligt dig “värde” ur ett kundperspektiv?
Följdfråga:
a. Har SkiStar sett att kundens upplevda värde har ökat sedan lansering av MySkiStar?
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b. Hur?
11. Vad ingick vid lanseringen av MySkiStar?
12. Vad är enligt dig “värde” ur ett verksamhetsperspektiv?
13. Har MySkiStar gett upphov till högre kundlojalitet gentemot SkiStar efter att lanserades?
14. Har MySkiStar bidragit till en lättare marknadsföring av SkiStars olika alpina anläggningar?
Följdfråga:
15. Har ni märkt om kundtillströmmningen har ökat i och med MySkiStars lansering?
16. Har MySkiStar hjälpt SkiStar att stimulera kundens köpprocess?
Följdfråga:
17. Är det av den anledningen som ni har gjort så att MySkiStar framför särskilda erbjudanden som är
nivåbaserade?
18. Har det skett någon utvärdering av tjänsten för att säkerställa att ni på SkiStar fått ut det ni efterfrågade?
Om JA:
a. Har det skett förändringar inom tjänsten till följd av denna utvärdering? Exempel?
Om Nej.
a. Varför?
19. Hur arbetar ni på SkiStar för att hålla MySkiStar attraktivt för kunderna?
20. Finns det något som du anser är mindre bra med MySkiStar som tjänst ur användar - och
verksamhetsperspektiv?
Om JA:
a. Hur kan det här förändras?
b. Vad anser du de här problemen beror på?
c. Var dessa negativa aspekter väntade?
Om NEJ:
a. Vad tror du det beror på att ni inte har stött på några problem?
21. Har ni sett några oväntade positiva aspekter av tjänsten som ni inte hade räknat med?
22. Hur ser förhållandet ut mellan SkiStar och Ninetech?
23. Hur länge har SkiStar arbetat tillsammans med Ninetech?
24. Vem var kontaktperson mellan Ninetech och SkiStar på SkiStars sida?
25. Varför föll leverantörsvalet på Ninetech?
Följdfråga:
a. Fanns det andra alternativ?
26. Hade SkiStar ett finger med i utvecklandet av de funktioner som utgör MySkiStar?
Följdfråga om JA:
a. Vad grundades dessa funktioner på?
27. Om du väger mängden arbete som krävts för att ta fram MySkiStar mot den effekt som ni som
verksamhet har fått ut av den slutgiltiga tjänsten, anser du att MySkiStar har varit en bra
verksamhetsinvestering?
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10.2 SkiStar – Åsa Nilsson
1. Vad heter du?
2. Hur länge har du arbetat hos SkiStar?
3. Vad är din position inom SkiStar?
4. Hur länge har du haft den positionen?
5. Hur har du varit inblandad vid arbetet kring MySkiStar?
6. MySkiStar bygger på något som kallas för gamification eller spelifiering. Är det något som du är
medveten om?
Om JA:
a. Hade du några tidigare kunskaper/erfarenheter kring området gamification/ spelifiering innan du
började arbeta med MySkiStar?
Om Nej:
a. Skulle du säga att du i dagsläget vet vad gamification/ spelifiering är? (Ja/Nej) (OM JA - Gå till
7:an, om Nej gå till 8an)
7. Hur skulle du definiera “gamification/ spelifiering” idag?
8. Hur föddes idén om MySkiStar?
9. Vad är SkiStars huvudsakliga mål med tjänsten MySkiStar?
10. Ser SkiStar skillnad på att skapa försäljning och att skapa kunder?
11. Vad anser du att MySkiStar tillfört i form av kundnytta ur kundens perspektiv?
a. Följdfråga: Har SkiStar sett att kundens upplevda kundnytta har ökat sedan lansering av
MySkiStar?
b. Hur vet ni det?
c. Kan dessa fördelar bli bättre?
12. Vad ingick vid lanseringen av MySkiStar?
13. Vad anser du att MySkiStar tillfört i form av verksamhetsnytta ur verksamhetens perspektiv?
14. Har MySkiStar gett upphov till högre kundlojalitet gentemot SkiStar efter att MySkiStar lanserades?
Om JA:
a. Hur vet ni det?
15. Har MySkiStar bidragit till att det blivit lättare att marknadsföra SkiStars olika alpina anläggningar?
a. Följdfråga: Har ni märkt om kundtillströmmningen har ökat i och med MySkiStars lansering?
16. Har det skett någon utvärdering av tjänsten för att säkerställa att ni på SkiStar fått ut det ni
efterfrågade av tjänsten?
Om JA:
a. Har det skett förändringar inom tjänsten till följd av denna utvärdering? Exempel?
Om Nej.
a. Varför?
17. Hur arbetar ni på SkiStar för att hålla MySkiStar attraktivt för kunderna?
18. Har ni sett några oväntade positiva aspekter av tjänsten som ni inte hade räknat med?
19. Hade SkiStar ett finger med i utvecklandet av de funktioner som utgör MySkiStar?
a. Följdfråga: Vad låg till grund för dessa funktioners utformning?
20. Använder du själv MySkiStar?
21. Vilka problem ser du med tjänsten MySkiStar ur ett användarperspektiv?
a. Följdfråga: Vad anser du de här problemen beror på?
b. Hur kan det här förändras?
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c. Var dessa negativa aspekter väntade?
22. Vilka problem ser du med tjänsten MySkiStar ur ett yrkesmässigt perspektiv?
a. Följdfråga: Vad anser du de här problemen beror på?
b. Hur kan det här förändras?
c. Var dessa negativa aspekter väntade?
Om NEJ (på c.):
a.Vad tror du det beror på att ni inte har stött på några problem?
23. I helhet, vilka typer av frågor är vanligast kring tjänsten?
a. Följdfråga: Hur kommer det sig att du tar 60 % av alla frågorna?
b.Vilken typ av frågor får du?
c.Vilken åldersgrupp tillhör de som ställer dessa frågor?
d. Flest män eller kvinnor som behöver hjälp från support?
24. Hur behandlar ni önskemål som kommer in som handlar om att utöka eller ändra funktioner i tjänsten?
25. Finns det några positiva aspekter med tjänsten som kunder påpekar?
Om JA:
a. Vilka är dessa?
26. Hur ser supportorganisationen ut kring MySkiStar?
27. Om du väger mängden arbete som krävts för att ta fram MySkiStar mot den effekt som ni som
verksamhet har fått ut av den slutgiltiga tjänsten, vad anser du om MySkiStar som
verksamhetsinvestering?

10.3 Ninetech – Anders Tufvesson
1. Vad heter du?
2. Hur länge har du arbetat hos Ninetech?
3. Vad är din position inom Ninetech?
4. Hur länge har du haft den positionen?
5. Hur har du varit inblandad vid arbetet kring MySkiStar?
6. Anser du att MySkiStar bygger på något som kallas för gamification eller spelifiering?
Om JA:
a. Hade du några tidigare kunskaper/erfarenheter kring området gamification/ spelifiering innan
arbetet med MySkiStar startades?
Om JA igen:
a. Hur kom du i kontakt med det?, vilka var författaran?
7. Hur skulle du definiera “gamification/ spelifiering”?
8. Vad anser du är skillnaden mellan spel och spelifierade system?
9. Vad anser du att spelifiering har för potential?
“Innan 2015 kommer 40 % av alla globala organisationer att använda Gamification som det primära
verktyget i förändringsprojekt enligt undersökningsföretaget M2 Research.”
10. Förutsatt att det här påståendet stämmer, vad anser du ligger bakom att gamification blir mer och mer
populärt?
11. Hur länge har Ninetech arbetat tillsammans med Skistar?
12. Hur föddes idén om MySkiStar?
13. Vad anser du är Skistars huvudsakliga mål med tjänsten MySkiStar?
14. Vad anser du att tjänsten MySkiStar har tillfört Skistar ur ett verksamhetsperspektiv?
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15. Vad anser du att tjänsten MySkiStar har tillfört Skistar ur ett användarperspektiv?
16. Hur gick ni tillväga för att kartlägga behov för en potentiell användare av tjänsten?
17. Hur gick ni tillväga när ni utformade tjänsten MySkiStars funktioner?
18. Hur ser maskineriet ut som driver MySkiStar? Hur ser infrastrukturen ut?
19. Vilka funktioner fanns tillgängliga vid lansering?
20. Hur skiljer sig check-in funktionen i MySkiStar mot facebooks Check-in funktion?
21. Hur såg det planeringsmässiga upplägget ut gällande projektet MySkiStar? Agilt?
22. Vem kom med idén gällande MySkiStar? Var det Ninetech eller Skistar?
23. Vad anser du att Ninetech tyckte var mest utmanande med projektet?
24. Vad anser du har varit den viktigaste erfarenheten att ta med sig från det här projektet?
a. Följdfråga: Andra lärdomar?
25. Vad anser du är nackdelarna med gamification?
Om JA:
a. Anser du att det extra arbete som krävs för att utveckla ett spelifierat system/tjänst är en bra
investering i förhållande till den effekt som man får ut?
Om Nej:
a. Anser du att ett spelifierat system är en bra investering?
26. Vad finns det för förbättringspotential med MySkiStar?
27. Om du jämför den totala mängden arbete och resurser som gått åt vid utvecklandet av MySkiStar och
jämför det med utvecklandet av ett traditionellt system, vad är mest krävande för leverantören?
28. Är det dyrare att utveckla ett spelifierat system i jämförelse med ett traditionellt system av samma
storlek?
29. Är Ninetech förvaltare av tjänsten MySkiStar?
a. Följdfråga: Hur ser förvaltningen ut när det gäller ett gamifierat/spelifierat system? Skiljer det sig
något från ett “traditionellt system”?
30. Hur försäkrar ni er om att MySkiStar förblir attraktivt för Skistar (dess användare)
31. Några särskilda krav på er som förvaltare som kan kopplas till tjänstens speciella utformning?
32. Vad krävs från beställarens sida för att man som leverantör av tjänsten/systemet ska kunna utveckla
ett spelifierat system/ tjänst?
a. Följdfråga: Anser du att MySkiStar är ett slags tillägg på Skistars verksamhet eller anser du att det
är en helt separat tjänst för sig?
33. Vad kostade det att utveckla MySkiStar?

10.4 Ninetech – Janolof Elander
1. Vad heter du?
2. Hur länge har du arbetat hos Ninetech?
3. Vad är din position inom Ninetech?
4. Hur länge har du haft den positionen?
5. Hur har du varit inblandad vid arbetet kring MySkiStar?
6. Anser du att MySkiStar bygger på något som kallas för gamification eller spelifiering?
Om JA:
a. Hade du några tidigare kunskaper/erfarenheter kring området gamification/ spelifiering innan
arbetet med MySkiStar startades?
Om JA igen:
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a. Hur kom du i kontakt med det?, vem författare?
7. Hur skulle du definiera “gamification/ spelifiering”?
8. Vad anser du är skillnaden mellan spel och spelifierade system?
9. Vad anser du att spelifiering har för potential?
10. Hur länge har Ninetech arbetat tillsammans med Skistar?
11. Hur föddes idén om MySkiStar?
12. Vad anser du är Skistars huvudsakliga mål med tjänsten MySkiStar?
13. Enligt din erfarenhet, Vad anser du att tjänsten MySkiStar har tillfört Skistar ur ett
verksamhetsperspektiv?
14. Enligt din erfarenhet, Vad anser du att tjänsten MySkiStar har tillfört Skistar ur ett
användarperspektiv?
15. Hur gick ni tillväga för att kartlägga systemets behov? (Hur gick ni tillväga för att veta vad ni behövde
för hård och mjukvara?) (Vad fanns/finns det för krav på beställaren)
16. Hur ser maskineriet ut som driver MySkiStar? Hur ser infrastrukturen ut?
17. Har arkitekturen ändrats sedan lanseringen?
18. Hur såg det planeringsmässiga upplägget ut gällande projektet MySkiStar? Agilt?
19. Vad anser du att Ninetech tyckte var mest utmanande med projektet?
20. Vad anser du har varit den viktigaste erfarenheten att ta med sig från det här projektet?
a. Följdfråga: Andra lärdomar?
21. Finns det något som är mindre bra med den befintliga systemarkitekturen?
a. Följdfråga: Skiljer den sig från icke-spelifierade system?
22. Anser du att MySkiStar är en spelifierad tjänst eller ett spelifierat system?
a. Följdfråga: Varför?
23. Vad finns det för förbättringspotential med systemarkitekturen bakom MySkiStar?
24. Är Ninetech förvaltare av tjänsten MySkiStar?
25. Hur ser förvaltningen ut?(drift och underhåll)
26. Vad skulle du säga är den arkitekturella/infrastrukturella definitionen av MySkiStar?
a. Följdfråga: Finns det någon annan tjänst liknande MySkiStar?
27. I och med alla spelfunktioner som finns i MySkiStar, anser du att det sätts särskild press på
hårdvaran?
a. Följdfråga: Skiljer det sig något för system av liknande karaktär?
28. Har det uppstått problem i takt med att tjänsten och användartalet blivit större? Problem som uppstod
till följd av uppskalning
Att ett system är spelifierat eller inte påverkar inte back-end då den spelifierade aspekten ligger i frontend.
29. Stämmer detta påstående?
30. Vad kostade det att utveckla MySkiStar?

10.5 Supporten R1-R4
1. Hur länge har du arbetat med att svara på frågor rörande SkiStar och MySkiStar?
2. Använder du själv MySkiStar?
3. Vad är tjänsten MySkiStar?
4. Vilka fördelar påpekar SkiStars gäster med tjänsten MySkiStar?
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5. Vilka problem får du höra att användare upplever med tjänsten?
6. Vilka fördelar ser du med tjänsten MySkiStar ur ditt perspektiv som supportarbetare?
7. Vilka problem ser du med tjänsten MySkiStar ur ditt perspektiv som supportarbetare?
8. Vilka typer av frågor uppskattar du är vanligast kring tjänsten?
9. Vilken åldersgrupp uppskattar du tillhör de som ställer dessa frågor?
10. Uppskattar du att det är flest män eller kvinnor som behöver hjälp från support?
11. Hur behandlar ni önskemål som kommer in som handlar om att utöka eller ändra funktioner i tjänsten?
12. Vad anser du om tjänsten i helhet?
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