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Sammanfattning 

I denna studie undersöks spelifieringens förutsättningar till att främja kunskapsdelning 

samt anställdas motivation och möjlighet till att dela tyst och explicit kunskap med 

varandra. Detta eftersom att anställdas kunskap har visat sig vara en betydande resurs för 

företag och att det fortfarande finns svårigheter med att få anställda att dela denna med 

varandra. Studien har utgått från teorier kring kunskapsstyrning, olika typer av kunskap, 

kunskapsdelning, Rieges (2005) kunskapsdelningsbarriärer samt spelifiering. 

Datainsamlingen har gjorts genom en dokumentstudie av information från konsultföretag 

som säljer spelifiering till andra företag samt av företag som använder spelifiering. Utöver 

det består insamlingen av data av två intervjuer; en med en Vd på ett konsultföretag som 

säljer spelifiering samt en intervju med en användare av spelifiering. Den insamlade 

informationen har sedan analyserats i förhållande till de valda teorierna för att se om 

spelifiering lämpar sig som verktyg för kunskapsstyrning och delandet av tyst och explicit 

kunskap samt om spelifiering kan underlätta för och motivera anställda att komma över 

barriärerna till kunskapsdelning. Slutsatsen av studien är att spelifiering har 

förutsättningar för att användas som verktyg för kunskapsstyrning även om det finns en 

problematik i förhållande till ledarskap och företagskultur. Studien har också visat att 

spelifiering med hjälp av inre motivation uppmuntrar till aktiviteter som främjar delning 

av explicit kunskap och som förbättrar förutsättningar för delning av tyst kunskap. 

Slutligen även att spelifiering skulle kan utformas för att underlätta och motivera anställda 

till att komma över många av de olika kunskapsdelningsbarriärerna, men att de vanliga 

designelementen tävling och konkurrens i sig innebär en barriär för kunskapsdelning. 

Studien visade också motsägelser mellan spelifieringens teori och dess praktik. Enligt 

tidigare forskning så borde spelifiering grunda sig i inre motivation, men i vissa fall i 

praktiken så användes även yttre motivation.  

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

This study examines the conditions of gamification to benefit knowledge sharing and the 

motivation and possibility of employees to share their tacit and explicit knowledge with 

each other. The reason for this is that employees’ knowledge has been showed to be an 

important resource for companies and that there still are difficulties with encouraging 

employees to share it with each other. The study is based on theories about knowledge 

management, different types of knowledge, knowledge sharing, barriers for knowledge 

sharing by Riege (2005) and about gamification. The data has been collected through two 

document studies, one where information was collected from companies who sell 

gamification and one where information was collected from cases where gamification 

was used. To complement these, more data was collected from an interview with a CEO 

from a company that sells gamification and one with a user of gamification. The collected 

data has been analyzed in relation to the chosen theories to examine if gamification has 

conditions to be used as a tool for knowledge management, to benefit the sharing of tacit 

and explicit knowledge and to help employees overcome the barriers to knowledge 

sharing. The conclusion is that gamification has conditions to be used as a tool for 

knowledge management even though there are some difficulties with the factors 

leadership and culture. The study has also shown that gamification through the use of 

intrinsic motivation can encourage employees to share explicit knowledge and to improve 

the conditions for sharing of tacit knowledge. The conclusion is also that gamification 

can help employees to overcome many of the barriers for knowledge sharing, but also 

that the common design element competition in fact is a barrier for knowledge sharing. 

The study showed a contradiction between the theory and practice of the use of 

gamification. According to previous research, gamification is based on intrinsic 

motivation, but in practice there were several cases where also extrinsic motivation was 

used.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. Vi presenterar varför detta 

område är intressant och kräver vidare forskning samt studiens syfte och tillhörande 

forskningsfrågor.   

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Intresset för att se och hantera kunskap som en viktig resurs för organisationer har ökat 

de senaste åren (Alavi & Leidner, 2001). Enligt Grant (1996) är kunskap en kritisk resurs 

för företag och bidrar med konkurrenskraft på marknaden. Han menar vidare att 

kunskapen inte är lagrad i företaget utan hos de anställda och rör sig därför med dem. Det 

blir då viktigt för företagen att se till att dessa anställda delar och kombinerar sin kunskap 

med företaget och andra anställda (Rockett, 2012). Företag behöver därför fokusera på 

hur kunskap från anställda effektivt ska delas, speciellt då forskning har visat att effektiv 

kunskapsdelning har ett positivt samband mellan att bland annat färdigställa nya 

produkter snabbare, arbetsgruppers resultat och företags innovationsförmåga (Wang & 

Noe, 2009).  

 

I och med det ökande intresset att se organisationers kunskap som en resurs menar Alavi 

och Leidner (2001) att även behovet av att styra denna kunskap vuxit fram. Detta kallas 

kunskapsstyrning och innebär att kunskap identifieras och utnyttjas för att göra 

organisationen konkurrenskraftig. Kunskapsstyrning har enligt författarna ofta som mål 

att skapa en kultur på företaget som uppmuntrar beteenden så som kunskapsdelning. 

Enligt Riege (2005) kan det dock vara svårt att uppnå målen med kunskapsstyrning på 

grund av vissa hinder för och hos anställda att dela kunskap, vilka kallas 

kunskapsdelningsbarriärer. Författaren delar in dessa kunskapsdelningsbarriärer i tre 

kategorier, vilka är individuella, organisatoriska och teknologiska. Den indelningen 

kommer även användas i denna studie för att ge en tydlig bild av barriärerna. De 

individuella barriärer som hindrar anställda att dela sin kunskap kan utgöras av till 

exempel tidsbrist, att det är krångligt att hitta rätt kollega att fråga om den kunskap som 

behövs (Davenport & Prusak, 1998) eller att de anställda känner att deras egen betydelse 

för företaget minskar när de delar med sig av sin kunskap (Riege, 2005). Enligt Riege 

(2005) kan de organisatoriska barriärerna bestå av att kunskapsdelning inte prioriteras 
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och att det saknas resurser till det. Det kan också vara ett bristande ledarskap som inte 

uppmuntrar eller klargör nyttan av kunskapsdelning samt att det saknas incitament som 

motiverar de anställda. Vidare menar Riege (2005) att de teknologiska barriärerna kan 

bestå av att hitta ett IT-system som passar både personal och organisation. Han beskriver 

även att det kan vara svårt att integrera systemet och få det anpassat till verksamheten 

samt att bristande underhåll av systemet och andra faktorer kan skapa ovilja att använda 

det.  

 

Enligt Polanyi (1966) kan kunskap delas in i explicit och tyst kunskap, vilket också 

kommer beaktas i denna studie. Explicit kunskap anses som lättare än tyst kunskap att 

dela mellan anställda och kan bestå av manualer, ritningar och instruktioner (Lam, 2000). 

I denna studie kommer också data och information räknas som explicit kunskap. Dessa 

torde också vara lättare att dela då det går att se likheter i deras definitioner med 

definitionen för explicit kunskap. Enligt Davenport och Prusak (1998) är data objektiv 

fakta om olika event, till exempel om hur ofta någon handlar, men inte om hur nöjd denna 

var med produkten eller tjänsten. Information kan enligt Glazer (1991) definieras som 

data som har organiserats och placerats i ett sammanhang och som får en mening när en 

person tar emot den. Alavi och Leidner (2001) hävdar att tyst kunskap anses, till skillnad 

från ovan nämnda, vara svårare att dela med andra. Denna kunskap menar de bygger på 

egna tankar, modeller och erfarenheter.  

 

Bock, Zmud, Kim & Lee (2005) menar att kunskapsdelning mellan anställda inte kan 

tvingas fram av företagen utan endast är ett beteende som företag kan uppmuntra till. 

Enligt Wiley (1997) är motivation ett fungerande sätt att påverka hur de anställda beter 

sig. En ny metod för att motivera just beteendeförändringar hos anställda som har blivit 

populär de senaste åren är Spelifiering (Seaborn & Fels, 2015). Spelifiering definieras 

enligt Deterding, Dixon, Khaled och Nacke (2011) som användandet av designelement 

från spel i en icke spelmiljö. Designelement kan bestå av poäng, poängtavlor, troféer, 

rollspel, utmaningar och nivåer (Swacha, 2015). Det huvudsakliga målet med spelifiering 

är att uppmuntra till ett specifikt beteende hos användarna (Seaborn & Fels, 2015). Detta 

nås genom att spel och spelifiering skapar nöje och motiverar till att lyckas samtidigt som 

det finns regler och gränser som vägleder (Kapp, 2012). Metoden baseras på att skapa en 

inre motivation hos användarna (Seaborn & Fels, 2015), vilket innebär att en person blir 

motiverad att göra något för att den tycker att aktiviteten ger nytta och är givande i sig 
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(Deci & Ryan, 2000). Yttre motivation betyder att en person gör något för att aktiviteten 

sedan ger ett önskvärt incitament (ibid.).  

 

Seaborn och Fels (2015) har hittat användning av spelifiering i många olika områden; 

utbildning, sociala online-nätverk, hälso- och sjukvården, hållbarhet, orientering, data- 

och ingenjörsvetenskap, forskning, marknadsföring och i teknologiskt baserade system 

för samarbete. De vanligaste områdena för användning av spelifiering är inom utbildning 

samt inom hälso- och sjukvården (Seaborn & Fels, 2015). Bland annat har forskning kring 

spelifiering i samband med utbildning och lärande gjorts av Kapp (2012) och Domínguez, 

Saenz-de-Navarrete, De-Marcos, Fernández-Sanz, Pagés och Martínez-Herráiz (2013). 

Däremot är forskning kring spelifiering som ett verktyg för kunskapsdelning begränsad. 

En av få studier kring spelifiering och kunskapsdelning är Swachas (2015) artikel som 

utgår från att en av de största barriärerna till kunskapsdelning är anställdas motivation till 

att vilja dela kunskap. Där presenterar författaren spelifiering som en metod för att öka 

anställdas inre motivation och därmed öka deras kunskapsdelning. Schacht, Morana, & 

Mädche (2014) är ytterligare ett exempel från den begränsade forskningen i området som 

har kopplat spelifiering till kunskapsdelning. I deras forskning så har de funnit att 

spelifiering kan motivera anställda till att vilja leta efter och återanvända redan 

existerande kunskap i företaget. För att utöka denna forskning ämnar denna studie att 

undersöka andra barriärer till kunskapsdelning än endast motivation. Riege (2005) 

belyser att det finns skillnader i hur kunskap delas beroende på företagets storlek samt 

om det är en privat eller icke-vinstdrivande organisation (Riege, 2005), men då 

spelifiering är ny trend och inte så vanlig att använda för syftet kunskapsdelning så 

kommer urval av organisationer inte göras beroende av detta. Inte heller kommer fokus 

läggas på detta vid analys.  

 

Denna studie kommer att fokusera på att utöka forskningen kring spelifiering och 

kunskapsdelning då till exempel Wang & Noe (2009) anser att det är av stor vikt för ett 

företags framgång att det finns effektiva sätt för att underlätta kunskapsdelning mellan 

anställda. Studien kommer att utöka den begränsade forskningen kring spelifiering och 

kunskapsdelning genom att undersöka spelifieringens förutsättningar till att underlätta för 

och motivera anställda till att komma över kunskapsdelningsbarriärer samt att undersöka 

hur motivationen från spelifieringen påverkar delningen av explicit och tyst kunskap.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka spelifieringens förutsättningar till att främja 

kunskapsdelning samt anställdas motivation och möjlighet till att dela tyst och explicit 

kunskap mellan sig. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur kan spelifiering användas som ett verktyg för kunskapsstyrning? 

2. Hur kan spelifiering främja tyst och explicit kunskapsdelning med hjälp av inre 

och yttre motivation?  

3. På vilket sätt kan spelifiering underlätta för personer att komma över de 

individuella, organisatoriska och teknologiska barriärerna för kunskapsdelning?  
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2. Teori  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Vi diskuterar olika typer av kunskap, 

kunskapsstyrning, kunskapsdelning och lärande samt kunskapsdelningsbarriärer. Utöver 

detta sammanfattas även tidigare forskning inom spelifiering. Detta för att sedan kunna 

förklara hur spelifiering i praktiken förhåller sig till dessa teorier.   

 

2.1 Olika typer av kunskap     

Enligt Polanyi (1996) går det att skilja på två typer av kunskap, tyst och explicit. Explicit 

kunskap kan kodas och är lätt att kommunicera med andra och på så sätt föra kunskapen 

vidare. Kunskap av denna typ går också att erhålla genom formella studier (Lam, 2000). 

Tyst kunskap är svårare att kommunicera och dela med sig av. Den är ofta intuitiv och 

personlig för innehavaren (ibid.). Den tysta kunskapen bygger ofta på delar av individens 

egna mentala modeller och kartor, uppfattningar och erfarenheter vilket gör den svår att 

kommunicera och förstå för någon utomstående (Alavi & Leidner, 2001). Det gör det 

också svårt för utomstående att förstå potentialen med tyst kunskap utan ett tätt samarbete 

(Lam, 2000). Kunskap av tyst art erhålls genom övning och erfarenhet från verkligheten 

och går därför inte att läsa sig till (ibid.). Det går att definiera explicit kunskap som “vet 

om” och tyst som “vet hur” (Swacha, 2015).  

 

Spender (1996) menar att det går att dela in tyst och explicit kunskap i individuell och 

gemensam kunskap. Det som diskuteras ovan är individuell tyst och explicit kunskap. 

Gemensam tyst kunskap beskriver Spender (1996) som den kunskap som finns inbyggd 

i organisation genom system, arbetssätt och kultur. Denna kunskap är svårare att förklara 

för en utomstående. Författaren menar att gemensam explicit kunskap utgörs av patent, 

ritningar eller information i databaser, vilket är lättare att dela och överföra även till 

utomstående.  

 

2.2 Kunskapsstyrning 

Kunskapsstyrning syftar till att styra de olika typerna av kunskap som finns i företaget 

för att kunna använda dem till företagets fördel (Alavi & Leidner, 2001). För att göra 

detta måste kunskapen identifieras, vilket är kunskapsstyrningens första uppgift. 

Kunskapsstyrning försöker göra kunskap synlig i organisationen och skapa miljöer som 
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uppmuntrar till beteenden så som kunskapsdelning (ibid.). För att detta ska lyckas 

behöver kunskapsstyrningen se till att de anställda kommer över vissa barriärer för 

kunskapsdelning (Riege, 2005). Mer detaljerat förklarat om kunskapsdelningsbarriärer 

och dess betydelse går att läsa om i kapitel 2.4.  

 

När företag ska implementera kunskapsstyrning finns det vissa kritiska faktorer att ha i 

åtanke för att lyckas med att uppmuntra anställda till att dela sin kunskap (Wong, 2005). 

Dessa faktorer torde underlätta styrningen av både tyst och explicit kunskap. Wong 

(2005) menar att en faktor är ledarskap och stöd. Han anser att det är viktigt med 

förebilder för att visa på de beteenden som är önskade hos de anställda. En annan viktig 

roll som ledare har enligt Wong (2005) är att styra själva implementeringsprojektet av 

kunskapsstyrning i företaget, övertyga anställda att det är viktigt samt att skapa en miljö 

som främjar kunskapsdelning. Även Nonaka, Toyama och Konno (2000) menar att 

ledarskap är grundläggande och att en organisations ledning bör vara ansvarig för att 

förmedla en tydlig vision av kunskapsstyrningen. De menar även att mellancheferna i 

organisationen i sin tur ska ansvara för att möjliggöra för den gemensamma kontexten 

och miljön för kunskapsskapande genom kunskapsdelning.  

 

En annan viktig faktor som presenteras av Wong (2005) är IT-system. Det kan möjliggöra 

att kunskapen blir snabbare och lättare tillgänglig för ett större antal anställda än vid 

kommunikation enbart från människa till människa. Wong (2005) menar att ett IT-system 

också kan underlätta för samarbete inom företagen då det blir lättare att hitta lämpliga 

gruppmedlemmar med rätt kunskap. Även enligt Gold, Malhotra och Segars (2001) är 

teknologi en kritisk faktor för kunskapshantering i företag. Genom informations- och 

kommunikationssystem menar de att kunskap blir bättre integrerad i företaget samt att 

det kan hjälpa till att eliminera hinder till kommunikation och samarbete som annars kan 

uppstå, så som hierarkisk ställning och geografisk position. 

 

Wong (2005) presenterar också mätbarhet som en viktig faktor i kunskapsstyrningen. 

Han menar att det är lätt att kunskapsstyrningen rinner ut i sanden utan någon slags 

mätbarhet. Detta för att det blir lättare för företaget att utvärdera kunskapsstyrningen när 

det finns mätvärden som möjliggör för att mäta dess nytta och prestation. Att ha 

mätvärden signalerar också att kunskapsstyrningen är något viktigt som chefer och ledare 

behöver bry sig om. Det har visat sig vara svårt att hitta vad som bör mätas gällande just 
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kunskapsstyrning (ibid.). Ahmed, Lim och Zairi (1999) menar dock att det går att mäta 

själva aktiviteterna som stödjer kunskapsdelning, till exempel antal dokument som delas 

i en databas eller antal arrangerade diskussionsgrupper. Det är också enligt Wong (2005) 

viktigt att det är någon eller några som är ansvariga för kunskapsstyrningen på företaget.  

 

Det är även viktigt att motivera till ett intresse för kunskapsstyrningen, annars kommer 

inte investeringar eller tekniska lösningar ha någon betydelse för kunskapsstyrningens 

framgång (Wong, 2005). Det behöver därför exempelvis finnas olika typer av belöningar 

som får de anställda att vilja använda och dela kunskap (Gold et al., 2001). Vilken typ av 

belöning som bör ges kan dock vara svårt att veta. Enligt Wiley (1997) är motivation 

något som förändras med tiden och beror på personlighet och situationsfaktorer, vilket 

innebär att det som motiverar den anställda också förändras med tiden. En annan forskare 

som diskuterar svårigheten med att hitta lämplig belöning är Kovach (1987). Han menar 

att det finns skillnader i vad människor anser är motiverande och att det därför gör det 

svårt att införa en standardbelöning. Han anser att motivationen kan bero på till exempel 

kön, ålder, inkomstnivå och typ av anställning.  

 

En annan faktor för att göra kunskapsstyrning lyckad enligt Wong (2005) är att ge det de 

rätta resurserna. Han menar att det behövs pengar till ett IT-system om sådant ska 

användas, personer som kan leda kunskapsstyrningen och tid för att anställda ska kunna 

ta del i kunskapsstyrningsaktiviteter. Wong (2005) hävdar även att det är viktigt med 

företagskultur. För en lyckad implementering av kunskapsstyrning bör företagen ha en 

kultur som värderar kunskap, dess skapande samt delande. Enligt Gold et al. (2001) är 

kulturen på företagen ofta det största hindret till en lyckad kunskapsstyrning. Författarna 

menar att en kultur som främjar kunskapsstyrning innebär att det finns samarbete på 

företaget där anställda kommer samman vilket möjliggör kunskapsutbyten. Vid 

samarbete uppkommer dock ibland andra barriärer som hindrar kunskapsdelning (Riege, 

2005). Dessa kommer behandlas ytterligare under kapitel 2.4.  

 

2.3 Kunskapsdelning och lärande  

Enligt Herschel och Moesel (2003) är det kunskapsdelning anställda emellan som leder 

till effektivt lärande. De anser detta eftersom kunskapsdelandet ger de anställda möjlighet 

att reflektera över det som delgivits dem och dess konsekvenser och på så sätt få insyn 
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och förståelse om sin omgivning. För att möjliggöra lärande i en organisation borde då 

kunskapsdelning vara en förutsättning och en inledande aktivitet. Denna studie fokuserar 

på kunskapsdelning samt hur spelifiering potentiellt kan påverka anställdas motivation 

och förutsättning till att dela kunskap med varandra. Fokus har däremot inte lagts på hur 

dessa personer sedan tar emot den kunskapen eller hur spelifiering skulle kunna påverka 

personers lärande. Lärande kommer dock ändå att nämnas i studien på grund av sin 

sammankoppling med kunskapsdelning.  

 

Hur framgångsrikt ett företags kunskapsstyrning är beror på kunskapsdelningen i 

företaget (Wang & Noe, 2010). Bock, Zmud, Kim & Lee (2005) menar att 

kunskapsdelning ska hjälpa organisationer med att effektivt använda den kunskap som 

dess anställda innehar. Författarna anser även att om anställda delar sin kunskap mellan 

sig så skyddas företaget mot att bli påverkat av förlorad kunskap om anställda lämnar 

företaget. Från företagets sida är det alltså önskvärt att ha kunskapsdelning mellan 

anställda.  Bock et al. (2005) menar dock att kunskapsdelning berörs av hur villiga 

anställda är till att dela den kunskap de innehar. Enligt författarna är detta inte något som 

kan tvingas fram utan det kan enbart uppmuntras till och underlättas för. En av få metoder 

företag har för att underlätta ökad kunskapsdelning, menar författarna, är att försöka 

påverka sina anställdas beteende till att bli mer öppna till att dela med sig av sin kunskap 

och motivera till dessa beteenden.  

 

Enligt Osterloh och Frey (2000) behövs inre och yttre motivation hos de anställda för att 

kunskapsdelning ska ske. Deci och Ryan (2000) beskriver att inre motivation innebär att 

en person är motiverad att göra något för att den tycker att aktiviteten ger nytta och är 

givande i sig medan yttre motivation betyder att en person gör något för att aktiviteten 

sedan ger ett önskvärt incitament. Även Osterloh och Frey (2000) anser att yttre 

motivation kan tillfredsställas med hjälp av till exempel pengar. Pengarna blir då målet 

oberoende av vilken aktivitet som ska utföras. Vidare menar de att inre motivation är när 

personen inte söker en omedelbar tillfredsställelse i form av belöning utan att det istället 

är själva arbetet i sig som är tillfredsställande och ger egenvärde till personen. Författarna 

menar att om delning av tyst kunskap ska kunna genomföras är inre motivation hos 

anställda avgörande. Även Chen, Lin, Yang, Tang och Wu (2011) anser att motivation är 

grunden till kunskapsdelning. Författarna anser också att motivationen skiljer sig i 

överförandet av tyst och explicit kunskap. För att dela explicit kunskap menar de att det 
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krävs både yttre och inre motivation medan att det för delning av tyst kunskap krävs 

enbart inre motivation. Författarna menar även att anställdas självförtroende påverkar 

deras tysta kunskapsdelning. Med ett bättre självförtroende är det mer troligt att anställda 

anstränger sig mer för att dela tyst kunskap. Nonaka et al. (2000) menar att utöver 

motivation krävs tillit och omtanke i organisationen för att anställda ska vilja dela 

kunskap till andra. 

 

Osterloh och Frey (2000) menar att det finns svårigheter med inre motivation och hur den 

kan styras av organisationer för att motivera till kunskapsdelning. Författarna menar att 

det är svårt för företag att ändra de anställdas inre motivation till att påverkas av något 

annat och att det är svårt att undersöka om den inre motivationen ligger i linje med 

företagets mål. Enligt Lepper (1988) finns det fyra viktiga faktorer som påverkar inre 

motivation vilka är kontroll, utmaning, nyfikenhet och kontext. Med kontroll menas att 

en individ behöver uppleva kontroll över sin situation. Användarna bör därför själva få 

välja hur och när en aktivitet utförs. Utmaning refererar till att det krävs en lagom nivå 

av svårighetsgrad med lämpliga mål för svårighetsnivån för att en person ska bli 

intresserad av en aktivitet. Nyfikenhet bör också skapas och det bör finnas en kontext till 

aktiviteten för att belysa aktivitetens betydelse.  

 

För att samla in explicit kunskap i ett företag brukar enligt Chen et al. (2011) 

informationssystem användas. Detta menar de dock inte fungerar för insamlande av tyst 

kunskap då den är mer rotat i personers handlingar, erfarenheter och inblandad i olika 

aktiviteter. Tidigare forskning har olika argument för hur tyst kunskap kan delas. Enligt 

Lam (2000) krävs ett tätt samarbete mellan personer för att tyst kunskap ska kunna delas 

samt en delad uppfattning om grunderna till kunskapen och förtroende mellan parterna. 

Alavi & Leidner (2001) menar att det finns en koppling mellan tyst och explicit kunskap 

som gör att enbart personer med viss nivå av delad kunskap av ett ämne kan dela kunskap 

mellan sig. Chen et al. (2011) menar att tyst kunskap först måste omvandlas till explicit 

kunskap för att kunna delas, vilket anses svårt. Nonaka et al. (2000) menar att det inte är 

nödvändigt att i alla lägen omvandla tyst kunskap till explicit kunskap för att den ska 

kunna delas mellan personer. De har i sin forskning skapat en modell för hur de olika 

typerna av kunskap ska kunna överföras mellan personer.  
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I Nonakas et al. (2000) modell så kan omvandling av tyst och explicit kunskap delas in i 

fyra olika typer av omvandlingar. De tre första behandlar kunskapsdelning mellan 

anställda och kommer därför undersökas närmare. Den första, Socialisering, är 

omvandlingen från tyst kunskap hos en person till tyst kunskap hos en annan person. 

Författarna menar att detta oftast sker genom delade erfarenheter mellan lärling och lärare 

där lärlingen lär sig genom praktiska övningar istället för manualer eller böcker. Det kan 

också ske utanför arbetsplatsen i informella möten, även mellan leverantörer och kunder 

till företagen. Den andra är Förkroppsling, omvandlingen från tyst kunskap till explicit 

kunskap.  Nonaka et al. (2000) beskriver att produktutveckling eller diskussioner om 

produktkvalitet är ett exempel på detta, där tyst kunskap hos anställda som arbetat med 

tillverkning av produkten kan formuleras för att sedan användas. Författarna menar vidare 

att det är vid en sådan typ av omvandling som kunskap kristalliseras och kan därefter 

användas och spridas. De menar att det är grunden för kunskapsskapande. Att omvandla 

explicit kunskap till en annan mer komplex och systematiserad explicit kunskap kallar 

Nonaka et al. (2000) för Sammanställning och det är den tredje typen av omvandling. De 

nämner sammanställningen av information från olika avdelningar till finansiella rapporter 

som ett exempel på detta. Att bryta ner koncept så som företagets vision till operationella 

koncept eller produktkoncept presenterar författarna som ett annat exempel.  

 

2.4 Barriärer för kunskapsdelning 

Tidigare forskning identifierar olika barriärer som försvårar företags arbete med 

kunskapsdelning, vilka går att dela in i tre kategorier; individuella, organisatoriska och 

teknologiska enligt Riege (2005). Riege (2005) menar vidare att barriärer för 

kunskapsdelning på det individuella planet grundar sig i personers beteenden och 

uppfattningar och berör utöver individerna även kunskapsdelning mellan olika grupper 

och avdelningar inom företag. Organisatoriska barriärer grundar sig i företagets struktur, 

kultur och miljö och de teknologiska barriärerna grundar sig i företags 

informationssystem och övriga IT-baserade system. De olika barriärerna är dock inte 

skilda utan kan ha påverkan på varandra, även över de olika kategorierna och de kan vara 

sammankopplade på flera sätt (Riege, 2005). De individuella och organisatoriska 

barriärerna borde påverka delningen av både tyst och explicit kunskap. De teknologiska 

barriärerna borde däremot främst påverka delning av explicit kunskap mellan anställda. 

Som nämnt tidigare menar Chen et al. (2011) att explicit kunskap i ett företag brukar 
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samlas in genom informationssystem medan tyst kunskapsdelning kräver enligt Lam 

(2000) bland annat ett tätt samarbete mellan personerna. Vidare följer beskrivningar av 

barriärerna för kunskapsdelning och i Tabell 1 går det att se en sammanställning av dessa.  

 

Individuella barriärer till kunskapsdelning kan grunda sig i osäkerhet hos den anställda. 

De anställda kan uppleva att ens betydelse och position på företaget kommer bli 

försämrad om den kunskapen delas och går att hitta hos fler personer på företaget (Riege, 

2005, Huber, 2001) eller att det kommer leda till ett mindre erkännande för egna idéer 

om dessa sprids (Riege, 2005). Det kan även finnas en hierarkisk struktur som skapar 

osäkerhet. Till exempel kan chefer känna ovilja till att be om hjälp nedifrån av rädsla för 

att verka okunnig och genom det få minskad respekt av sina underordnade (Riege, 2005). 

Det kan också finnas en kultur på företaget som inte är öppen för misstag, vilket kan leda 

till att anställda inte vågar försöka och därigenom inte heller lär av misstag och utvecklas 

utifrån dem (ibid.). Den kunskapen som skapas genom misstag borde anställda sannolikt 

inte vara lika villiga att dela då de troligen måste erkänna misstagen. Det kan också finnas 

en bristande tillit till kollegor vilket kan leda till att kunskap inte gärna delas med dessa 

eller att de anställda inte tror på sin egen kompetens. Detta eller en bristande tro på 

kollegors kunskap och att den kunskapen då inte uppmärksammas kan innebära barriärer 

(Riege, 2005).  

 

Det kan också finnas individuella barriärer som grundar sig i bristande kunskap och 

engagemang. Till exempel kan det vara så att anställda inte är införstådda i nyttan av att 

dela kunskap mellan sig vilket gör att de inte heller gör det (Riege, 2005). Anställda kan 

även uppleva att de har begränsad tid till att utföra sitt arbete och att kunskapsdelningen 

inte är en prioriterad aktivitet i den situationen (ibid.). Det kan också finnas bristande 

kunskap angående vilka kollegor som bär på vilken kunskap, vilket gör att kunskapen 

inte hittas (Davenport & Prusak, 1998). Det kan även vara så att kunskap inte hittas på 

grund av ett bristande socialt nätverk (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Anställdas olika 

erfarenhetsnivåer och utbildningsskillnader kan även skapa hinder till kunskapsdelning 

då det kan göra det svårare att förstå varandra (Riege, 2005).  

 

Det finns även några ytterligare faktorer som på en individuell nivå kan skapa hinder till 

kunskapsdelning enligt Riege, (2005). Dessa är olika ålder, kön, bristande färdigheter i 

tal och skrift samt kulturskillnader och olika etniska bakgrunder.  
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Enligt Riege (2005) finns det på ett organisatoriskt plan också vissa barriärer som 

försvårar delningen av kunskap inom ett företag. Ett hinder beskrivs vara att 

kunskapsstyrning inte är integrerat i företagens mål och strategier. Även att 

kunskapsdelning inte prioriteras eller att det inte finns resurser till dess möjliggörande 

försvårar delandet (Riege, 2005). Det kan även finnas brister i ledarskapet där inte nyttan 

av kunskapsdelning förklaras och därmed inte prioriteras (Riege, 2005, Huber, 2001). 

Vidare kan för få informella eller formella platser för delandet av tankar och reflektioner 

mellan anställda leda till att företaget går miste om ny kunskap som skulle kunnat bildas 

(Riege, 2000). En annan barriär kan vara ett bristande incitamentsystem som inte 

motiverar personal till delning av kunskap (Riege, 2005). Enligt Huber (2001) kan det till 

exempel vara ett hinder om anställda blir individuellt belönade för prestationer som är 

beroende av egen specifik kunskap. Författaren menar att i vissa situationer kan det vara 

själva incitamenten som skapar hinder eftersom det finns studier som visar på att viss 

kunskapsdelande motiveras genom inre motivation, framför allt gällande tyst kunskap, 

och att incitament som monetära belöningar eller befordringar istället kan skapa en större 

yttre motivation och minska den inre motivationen. Vidare kan det finnas företagskulturer 

med värderingar som inte stödjer kunskapsdelning (McDermott & O'dell, 2001). Enligt 

Riege (2005) så kan konkurrens och tävling mellan enheter bli ett hinder genom att 

grupperna inte vill ge varandra fördelen att använda varandras kunskap. Även 

kommunikationsflöden kan enligt Riege (2005) innebära barriärer för kunskapsdelning 

om information och kunskap enbart går till exempel uppifrån och ner, då högre uppsatta 

chefer inte får ta del av kunskap från sina anställda. Författaren menar också att fysiska 

miljöer är nödvändiga att se till att de inte innebär hinder för delningsaktiviteter. Till 

exempel menar han att kontor ofta planeras med tanke på hierarki i företag istället för en 

ordning där de människor som behöver samarbeta sitter nära varandra. Hierarkiska 

organisationer försvårar även kommunikation mellan anställda, vilket innebär en barriär 

(Riege, 2005). Även stora enheter gör det svårt att kunna kommunicera med alla anställda 

och försvårar därmed kunskapsdelningen (Davenport & Prusak, 1998).  

 

Slutligen finns det enligt Riege (2005) även teknologiska hinder till kunskapsdelning. 

Enligt Riege (2005) kan det vara svårt att möjliggöra för en miljö där människor vill och 

kan dela med sig av sin kunskap och samtidigt vilja och ha förutsättningar att använda 

kunskap av andra. Detta kan underlättas med ett informationssystem. Han menar dock att 
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problemet är att hitta en IT-lösning som passar både personal och organisation och det 

finns hinder för kunskapsdelande även i användandet av ett informationssystem. Det är 

viktigt enligt Riege (2005) att undvika att informationssystemet integreras på ett felaktigt 

sätt som inte är förenligt med personalens rutiner och processer, Detta eftersom det 

således försvårar användandet av systemet. Riege (2005) beskriver att bristande teknisk 

support också kan innebära ett hinder. Likaså menar författaren att bristande förståelse 

från personal för systemet kan skapa problem för användandet. Även motstånd och ovilja 

att använda systemet kan finnas och då personalen inte är intresserade av att använda 

informationssystemet så minskar även kunskapsdelandet. En annan barriär för 

kunskapsdelandet som Riege (2005) beskriver är en bristande förklaring om hur 

informationssystemet faktiskt kan ge nytta till individer och företag (Riege, 2005).  
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Kunskapsdelningsbarriärer  

Individuella  Osäkerhet hos de anställda 

- Försämrad position på företaget 

- Leda till mindre erkännande 

- Hierarkisk struktur 

- Kultur som inte tillåter misstag  

- Bristande tillit till kollegor 

- Bristande tro på egen eller kollegors kompetens 

Bristande kunskap 

- Inte förstår nyttan av att dela 

- Tidsbrist 

- Inte kunskap om vilken kollega som kan vad 

- Bristande socialt nätverk 

- Svårigheter i att förstå varandra 

Ålder 

Kön 

Färdigheter i tal och skrift 

Kultur och etnicitet 

Organisatoriska  Inte integrerat i mål och strategier 

Bristande prioritering och resurser 

Bristande ledarskap 

Få formella och informella platser att mötas 

Bristande incitamentsystem 

Brister i hur belöningar fördelas 

Ingen företagskultur som uppmuntrar kunskapsdelning 

För mycket tävling och konkurrens 

Kommunikationsflöden 

Hierarkiska strukturer 

Stora enheter 

Teknologiska  Hitta en IT-lösning som passar både anställda och organisationen 

Informationssystemen integreras inte med övriga rutiner och 

processer 

Bristande teknisk support 

Bristande förståelse hos personalen för systemet 

Motstånd och ovilja att använda det hos personalen 

Ingen förståelse över hur det kan underlätta kunskapsdelning 

Tabell 1: Sammanställning av de olika kunskapsdelningsbarriärerna  
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2.5 Spelifiering  

Enligt Deterding et al. (2011) så kan spelifiering definieras som användandet av 

designelement från spel i en icke spelmiljö. Designelementen kan bestå av bland annat 

poäng, poängtavlor, troféer, rollspel, utmaningar och nivåer (Swacha, 2015). 

Spelifieringens huvudsakliga mål är att uppmuntra till ett specifikt beteende hos 

användarna (Seaborn & Fels, 2015) och detta nås genom att spel och spelifiering skapar 

nöje och motiverar till att lyckas samtidigt som det finns regler och gränser som vägleder 

(Kapp, 2012).  

 

Spelifiering kan användas inom olika områden (Seaborn & Fels, 2015). Ett exempel är 

“Zombies, run!” som inte är taget från företagsvärlden, men som kan ge förståelse för hur 

spelifiering fungerar till att uppmuntra till ett beteende eller aktivitet. Enligt Kapp (2012) 

är målet med “Zombies, run!” att få människor mer fysiskt aktiva genom att göra löpning 

roligare. Han beskriver att när en person ägnar sig åt att springa utomhus så kopplas 

personen till en karaktär i mobiltelefonen vars mål är att springa och överleva farliga 

zombies samt att samla förnödenheter för att sedan ta med hem till sin hemmabas. Vidare 

skriver Kapp (2012) att personen genom hörlurar uppmanas till att springa fortare då 

applikationen varnar för zombies i närheten. Den informerar också om och belönar 

upphittandet av olika viktiga samlarföremål som kan användas för att bygga upp 

hemmabasen. Samtidigt som personen spelar karaktären som springer ifrån zombies så 

samlar också applikationen information om sträcka och hastighet på löprundan och kan 

visa personens individuella utveckling.  

 

Seaborn och Fels (2015) har hittat att vanliga inslag i spelifiering generellt är; certifikat, 

belöningar, poängtavlor, utmaningar, mini-spel, status, utveckling, prestation, rollspel, 

karaktärer, berättelser och tidspress. Enligt Dale (2014) är de vanligaste designelementen 

inom företagsvärlden; poäng för prestationer, nivåer, utmaningar, poängtavla, 

samarbeten, feedback, nedräkningar och tidspress. Kapp (2012) menar vidare att en 

alternativ värld är viktigt generellt i spelifiering eftersom det ger användaren möjlighet 

att förstå vad som händer i spelet på ett lättare sätt genom att eliminera överflödig 

information som hade funnits i verkligheten och på så sätt ge tydligare koppling mellan 

agerande och belöningar. Även tydliga mål och regler menar Kapp (2012) är viktiga för 
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att vägleda användaren. Han menar vidare precis som Dale (2014) att olika nivåer, 

tävling, tidspress, belöningar och feedback också är grundläggande för spel och även för 

spelifiering. Detta främst för att kunna motivera genom att individen ser sin egen 

utveckling och kan tävla mot sig själv eller visa upp utvecklingen och tävla med andra 

(Kapp, 2012, Dale, 2014). Nivåer, belöningar och tävling utgör också en slags feedback 

där användaren ser om den utvecklas framåt eller inte och hur den ligger till i jämförelse 

med andra (Kapp, 2012). Vidare menar Dale (2014) att när spelifiering används inom 

styrning så kan det vara bra att undvika användandet av monetära belöningar eftersom 

det kan förknippas med ett vanligt arbete och därför förstöra det roliga med spelifieringen.  

 

De olika designelementen utgör dock inte spelifiering i sig (Deterding et al, 2011) till 

exempel har lojalitetsprogram använts inom marknadsföring så som poängsamling för att 

nå olika nivåer, utan att det räknats som spelifiering (Lee & Hammer, 2011). Det är en 

kombination av olika designelement från spel som tillsammans med ett omfattande, 

förstärkande och konstant närvarande IT-system som gör spelifiering (ibid.).  

 

En grundförutsättning för spelifiering är att det ska vara så pass roligt att människor 

självmant engagerar sig i systemet (Huotari & Hamari, 2012). Det beror på att idén med 

spelifiering grundar sig i att skapa inre motivation hos användaren (Seaborn & Fels, 

2015). Det är för att nå denna inre motivation och det frivilliga engagemanget som 

designelementen från spel används (Blohm & Leimeister, 2013, Kapp, 2012, Seaborn & 

Fels, 2015).  

 

Generellt finns det få ramverk som beskriver de teoretiska grunderna till spelifiering, men 

vanligast i litteraturen är att alltså att hänvisa till teorier om motivation (Seaborn & Fels, 

2015). Vidare följer därför ett stycke om hur spelifiering förhåller sig till motivation och 

hur det påverkar valet av designelement i spelifieringssystemet.  

 

Enligt Dale (2014) handlar spelifiering om att engagera människor på en emotionell nivå 

för att på så sätt få dem att uppnå sina mål. Detta menar författaren kan göras genom att 

ge dem utmaningar, uppmuntra dem att klara dessa och få dem att utvecklas genom olika 

nivåer i spelifieringssystemet. Blohm och Leimeister (2013) har byggt upp ett annat 

ramverk för spelifiering som grundar sig i människors inre motivation, men riktar sig 

speciellt mot att hitta och använda sig av användarnas individuella motiv och att forma 
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spelifieringssystemet efter dessa. Detta eftersom användandet av produkter, tjänster eller 

informationssystem är beroende av dessa individuella motiv (Ryan & Deci, 2000). Blohm 

och Leimeister (2013) sammanställer både motiv, designelement och deras speldynamik 

och hur dessa fungerar tillsammans med den inre motivationen. För att spelifiering ska 

fungera menar de att användarna måste vilja använda sig av systemet. Systemet måste då 

lyckas aktivera användarnas individuella motiv genom olika designelement för att få 

dessa motiv förenliga med det förutbestämda målet med spelifieringen.  Blohm och 

Leimeister (2013) beskriver att poängtavlor och rankning till exempel kan aktivera 

individuella motiv till att använda spelifieringssystemet hos användarna genom att tillföra 

ett tävlingsmoment och möjliggöra för jämförelse användarna emellan. De menar också 

att poängsystem, troféer och certifikat skapar möjlighet för samlande, vilket kan aktivera 

motiv som prestation och åstadkommande. Gruppuppgifter menar författarna motiverar 

till samarbete genom sociala utbyten och övriga uppdrag med tidspress kan möjliggöra 

för personliga utmaningar och aktivera motiv som kognitiv stimulation. 

 

Enligt Seaborn och Fels (2015) finns det begränsad forskning om spelifiering och dess 

potentiella positiva effekter är inte heller helt säkerställda. De hittade i sin 

litteraturgenomgång varierade effekter av spelifiering och det visade sig att en typ av 

spelifieringssystem kunde ge olika resultat i olika sammanhang. Vidare menar Hamari, 

Koivisto och Sarsa (2014) att vissa positiva effekter av spelifiering kan vara kortvariga 

och att det behövs mer forskning kring effekterna av den ökade konkurrensen användarna 

emellan som spelifiering kan leda till. Som också nämnts i inledningen så är forskningen 

om spelifiering och kunskapsdelning begränsad. Det är detta forskningsgap som denna 

studie menar att täcka.   
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras den metod, design och ansats som används samt 

deras konsekvenser för studien. Vi presenterar och motiverar vårt urval och den etiska 

hänsyn som tagits. Vidare förklaras också hur denna studie har genomförts samt hur det 

empiriska resultatet har bearbetats. 

 

3.1 Val av forskningsansats, metod och design 

Studien är baserad på en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskningsansats har valts för denna 

studie då den enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) ger ett mer detaljrikt resultat som 

bidrar till att ge en beskrivande bild av fenomenet samt skapa en förståelse till varför det 

är på ett visst sätt. Detta valdes då vi önskade kunna beskriva detaljrikt hur spelifiering 

skulle kunna användas som ett redskap för kunskapsdelning och kunna skapa förståelse 

för dess förutsättningar. Studien har också utgått från en deduktiv ansats då vi haft 

utgångspunkt i tidigare forskning kring svårigheter med att dela kunskap mellan anställda 

i organisationer. Vi hade även stött på fenomenet spelifiering i tidigare teoretiska 

sammanhang under vår utbildning och upplevde att det skulle kunna vara en lösning till 

delningsproblematiken. Med denna studie ville vi undersöka om spelifiering potentiellt 

skulle kunna underlätta att lösa problemet med hinder för kunskapsdelning genom att 

studera hur systemet används i praktiken.   

  

Studien har genomförts i två delar. Den första delen av studien består av en 

dokumentstudie där information samlades in från konsultföretag som säljer 

spelifieringslösningar och deras information kring spelifiering, kunskapsstyrning och 

kunskapsdelning. Utöver det gjordes en intervju med en Vd på ett konsultföretag som 

specialiserat sig på spelifiering angående deras syn på det. Dokumentstudie valdes även 

att användas i del två av studien, som består av en fördjupad dokumentstudie angående 

fyra olika spelifieringslösningar på fyra företag. Även vissa av dessa är konsultföretag 

men fokus låg här på deras eget användande av spelifiering inom organisationen. Detta 

gjordes för att förstå vilka element inom spelifiering som används för eller som skulle 

kunna användas för kunskapsdelning och om det finns likheter mellan dessa fyra företags 

spelifieringssystem. Del två kompletterades även den med en intervju med en anställd 

som använder spelifiering för kunskapsdelning i sitt arbete. Detta gjordes för att 

undersöka dennes upplevelse av spelifiering och hur han ansåg sig påverkad av det. 
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Genom detta kunde vi sedan se vilka designelement inom spelifiering som kan användas 

för att främja kunskapsdelning.  

 

Vi valde att ha med dokumentstudie och intervju i båda delarna för att få med både 

sekundära och primära källor och genom det skapa större trovärdighet. Exempel på 

sekundära källor är information från media eller företags finansiella rapporter enligt 

Cowton (1998). Vidare menar Cowton (1998) att fördelen med sekundär data är 

tillgängligheten. Potentiella nackdelar med sekundär data menar författaren till exempel 

är svårigheten att tolka informationen rätt och att informationen kan vara vinklad och 

påverkad av den som ursprungligen samlat in den. Därför har vi valt att styrka de 

sekundära data med primära källor i form av intervjuer. Enligt Lombard (2010) så består 

primära källor av data som forskaren har haft direkt tillgång till, till exempel intervjuer 

som forskaren själv genomför. Detta menar Lombard (2010) innebär att ingen annan har 

analyserat eller tolkat informationen innan forskaren använder den.  

 

Dokumentstudie  

Valet att använda oss av dokumentstudier har inneburit att vi kan bortse från vår egen 

påverkan av materialet då det skapats oberoende av vår studie och innan denna 

genomfördes (Bryman & Bell, 2013). Detta har passat till det perspektiv vi haft i studien, 

vilket var ett realistiskt perspektiv.  I ett realistiskt perspektiv antas det att det finns en 

objektiv värld som är oberoende av studien och personerna bakom den (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Objektet som undersöks antas befinna sig i denna verklighet och har vissa 

egenskaper på grund av detta. Vi ville i denna studie så neutralt som möjligt förklara och 

beskriva denna verklighet som är användandet av spelifiering i syfte att främja 

kunskapsdelning. Dokumentstudie innebär också att påverkningseffekten går att bortses 

ifrån, vilket i sin tur leder till ett mer trovärdigt resultat med högre validitet (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). 

 

Vidare för att kunna avgöra kvaliteten på de dokument som använts i studien har vi utgått 

från fyra bedömningskriterier från Scott (1990). Det första är äkthet vilket behandlar 

dokumentets ursprung. Vi har enbart använt dokument med tydliga och trovärdiga källor. 

Det andra bedömningskriteriet som Scott (1990) nämner och som använts är trovärdighet, 

det vill säga huruvida materialet kan anses vara felaktigt eller förvränga information. 

Angående de dokument i del ett som utgörs av företags hemsidor ser vi en risk i att resultat 
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och information presenteras på ett sätt som framhäver företaget, deras tjänster och 

produkter inför sina potentiella kunder och då kan till exempel negativ information 

uteslutits. Detta har vi försökt komplettera genom att i del två använda andra typer av 

källor om användandet av spelifiering samt att använda både sekundära och primära 

källor för att ytterligare styrka trovärdigheten. Scotts (1990) tredje kriterie är 

representativitet, vilket behandlar huruvida dokumenten som undersöks kan anses 

typiska för den kategori de tillhör. Vi har inte haft anledning att tro att något av de 

dokument vi använt skulle ha skiljt sig från de andra. Som tidigare nämnts har vi använt 

oss av företags hemsidor och artiklar, vilka alla har varit liknade i sitt sätt presentera 

informationen. Scotts (1990) sista kriterie är meningsfullhet, det vill säga om materialet 

kan anses vara tydligt och lätt att förstå. Vi har inte heller i vår dokumentstudie fått 

uppfattningen att dokumenten skulle vara svårtydda. Istället har vi fått uppfattning att 

dokumenten har skapats för att informera andra om användandet av spelifiering och där 

av har de varit beskrivande och tydliga i sitt språk.  

 

Intervjuer 

Vi valde att använda semi-strukturerade intervjuer vid de både intervjutillfällena, vilket 

innebar att vi använde oss av en intervjuguide där vi hade listat viktiga teman och 

huvudfrågor som ansågs viktiga för studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Under den 

första intervjun gavs den intervjuade frihet att avvika från guiden då vi ville skapa en 

möjlighet att fånga upp sådant som den intervjuade ansåg viktigt, men som vi möjligen 

kunde ha missat att ta med. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) så kan semi-

strukturerade intervjuer även anses passa studier som jobbar utforskande samtidigt som 

vissa utvalda teman existerar. Detta stämde då in på vår studie då vi ville få fram kunskap 

om hur spelifiering används som kunskapsstyrnigsverktyg. Vi hade även några på 

förhand utvalda designelement som vi ville få den intervjuade att reflektera över för att 

specificera den information vi fick fram. Den andra intervjun som genomfördes med en 

användare av spelifiering var också semi-strukturerad. Vi ville även här ge den 

intervjuade chansen att avvika från vår intervjuguide för att på så sätt fånga upp 

information som vi möjligen kan ha missat att fråga om i vår guide. Vi använde oss av 

två olika intervjuguider för de två olika intervjuerna. Vid det första intervjutillfället med 

konsultföretaget som säljer spelifiering hade vi begränsad information om hur spelifiering 

kunde användas för att främja kunskapsdelning och användas som verktyg för 

kunskapsstyrning. Intervjuguiden utformades därför för att kunna ge oss information 
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kring detta. Denna intervjuguide går att se i Bilaga 2. Det går också att det 

informationsbrev som gavs honom i Bilaga 1. Vid det andra intervjutillfället med 

användaren av spelifiering hade vi mer information om hur systemet kunde se ut för att 

främja kunskapsdelning. Vi ville nu istället få kunskap kring användarens tankar och 

upplevelser kring det spelifieringssystem som denna använde sig av i sitt arbete. 

Intervjuguiden för intervjun med användaren går att läsa i Bilaga 4 samt dennes 

informationsbrev i Bilaga 3.  

 

Då studien präglats av ett realistiskt perspektiv har detta även påverkat utformningen av 

intervjuerna. Vi försökte vara formella och inte ställa ledande frågor eller låta vår 

personlighet påverka den intervjuades svar. För att kunna transkribera intervjuerna så 

spelades intervjuerna in, vilket kan leda till att den intervjuade blir nervös eller på annat 

sätt påverkas i sina svar. Detta var vi medvetna om och kan i efterhand uppleva att de 

intervjuade inte verkade besvärade av att bli inspelade. Anledningen till att vi 

transkriberade intervjuerna var för att på så sätt få med all information som gavs vid 

tillfällena. Utan transkribering riskerade annars svar att glömmas bort om vi istället hade 

valt att enbart göra anteckningar.   

 

3.2 Datainsamling och urval 

Del 1 

Den första delen av studien består som nämnt tidigare av en dokumentstudie av hemsidor 

från konsultföretag som säljer spelifieringslösningar och en intervju med Vd:n på ett 

konsultföretag som säljer spelifiering. Detta har använts i studien för att skapa en bild av 

vad som beskrivs kring spelifiering, kunskapsstyrning och kunskapsdelning samt hur 

spelifiering kan användas för dessa syften. Första tanken med dokumentstudien var inte 

att den enbart skulle bestå av information från konsultföretag utan tanken var att den 

skulle ge en större bredd av spelifiering och kunskapsdelning generellt. Då spelifiering är 

en bred metod som kan användas på många olika sätt i olika kontexter ville vi genom en 

dokumentstudie hitta samband och mönster i företags användande av det som ett verktyg 

för kunskapsstyrning och kunskapsdelning. Dokumentstudien genomfördes genom att vi 

sökte på fem olika utvalda ord och ordkombinationer på Google;  
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● gamification 

● gamification management 

● gamification knowledge sharing 

● gamification knowledge management  

● spelifiering  

 

Då det inte var möjligt att gå igenom och ta hänsyn till alla möjliga sökresultat, har därför 

teoretisk mättnad använts för att avgöra när tillräcklig information har samlats in. Detta 

innebar att urvalet fortsätter tills ingen ny relevant information framkommer (Bryman & 

Bell, 2013). Vi upplevde teoretisk mättnad efter att ha läst igenom de tre första sidorna 

med förslag, då relevansen i informationen försämrades samt att den började upprepas. 

De tre första sidorna på sökningen gamification gav 32 olika förslag på länkar, 

gamification management gav 34 olika förslag, gamification knowledge sharing gav 32 

förslag, gamification knowledge management gav 32 olika förslag, spelifiering gav 31 

olika förslag på länkar. Anledningen till att antalet förslag skiljde sig åt var att vissa 

annonserade förslag visades flera gånger på vissa sökord. Vissa hemsidor visade sig också 

som förslag på flera av sökningarna. Det gjordes sedan ett urval för vad som ansågs 

relevant för studien. Vi valde att ta med dokument med information om spelifiering som 

vi ansåg med tanke på vårt syfte och den valda teorin skulle ha relevans för vårt resultat 

och analys. Detta innebär att vi utöver de självklara dokumenten där 

spelifieringslösningar öppet presenterades som uppmuntrande till kunskapsdelning, 

också valde att inkludera dokument med information om spelifiering och 

spelifieringssystemet som enligt teorin skulle kunna ha potential att främja 

kunskapsdelning och/eller att underlätta för att komma över barriärer för 

kunskapsdelning. Det gjordes också en uppskattning om dokumentens relevans och 

trovärdighet med tanke på skribent och utgivare. 

 

Det var i detta skede som vi insåg att större delen av de dokument vi samlat in bestod av 

hemsidor från konsultfirmor som erbjuder olika spelifieringslösningar. Vi valde då att 

fokusera på information från konsultföretag i del ett. Vårt urval gav oss 8 konsultföretag 

som erbjuder spelifieringslösningar. Dessa företag är presenterade nedan i tabell 2: 
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Auros Ett konsultföretag beläget i 

USA, Indien och Ukraina. 

De erbjuder 

tekniklösningar för att 

hantera företags kunskap 

(Auros, u.å).  

Källor till dokumentstudien: 

Lisa Merriam, har skrivit ett inlägg för Auros på 

deras hemsida angående deras tankar kring 

spelifiering och kunskapsstyrning. 

http://aurosks.com/gamification-of-knowledge-

management/ Hämtad: 2016-03-02 

Awesome 

Group 

Ett konsultföretag med 

huvudkontor i Göteborg. 

De erbjuder traditionell 

organisationsutveckling 

med digital teknik för att 

skapa engagemang och 

bestående effekter 

(Awesome Group (1), 

2016). 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen kommer från Awesome Groups 

egen hemsida. 

http://www.awesomegroup.se/produkter/moodm

app/ Hämtad: 2016-02-25 

 

Bizpart 

Engage 

Ett konsultföretag som har 

kontor i Sverige, Malmö 

och USA. De erbjuder 

olika lösningar och 

plattformar som ska 

motivera och engagera 

anställda 

(Bizpart Engage (1), 

2016). 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen är hämtad från företagets 

whitepaper. 

http://www.bizpartengage.com/Upload/Docs/Bi

zPart%20Engage%20-%20White%20Paper.pdf 

Hämtad: 2016-03-02 

Bunchball Ett konsultföretag som har 

huvudkontor i San 

Fransisco. De har 

specialiserat sig på 

spelifiering och 

beteendeekonomi 

(Bunchball (1), 2016). 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen är hämtad från företagets 

hemsida. 

http://www.bunchball.com/solutions/employee-

collaboration Hämtad: 2016-03-02 

http://aurosks.com/gamification-of-knowledge-management/
http://aurosks.com/gamification-of-knowledge-management/
http://www.awesomegroup.se/produkter/moodmapp/
http://www.awesomegroup.se/produkter/moodmapp/
http://www.bizpartengage.com/Upload/Docs/BizPart%20Engage%20-%20White%20Paper.pdf
http://www.bizpartengage.com/Upload/Docs/BizPart%20Engage%20-%20White%20Paper.pdf
http://www.bunchball.com/solutions/employee-collaboration
http://www.bunchball.com/solutions/employee-collaboration
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Capterra Företaget hjälper andra 

företag att hitta den 

programvaran som passar 

bäst till företags behov 

(Capterra, u.å). 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen kommer från Rachel Burger, 

anställd på Capterra. Hon har skrivit ett inlägg 

på företagets hemsida. 

http://blog.capterra.com/the-ultimate-guide-to-

project-management-gamification/ Hämtad: 

2016-03-02 

Galaxy 

Consulting  

Ett konsultbolag belägget i 

San Francisco som arbetar 

med informationsstyrning, 

som del av detta även 

spelifiering (Galaxy 

Consulting (1), 2016). 

 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen är hämtad från företagets hemsida  

http://galaxyconsulting.weebly.com/blog/knowl

edge-management-adoption-through-

gamification Hämtad: 2016-03-02 

GamEffective Ett konsultföretag som har 

specialiserat sig på 

spelifiering och har 

huvudkontor i Charlotte, 

North Carolina 

(GamEffective (1), 2015). 

Källor till dokumentstudien: 

Informationen är tagen från företagets hemsida. 

http://www.gameffective.com/solutions/knowle

dge-collaboration/ Hämtad: 2016-03-02 

Tabell 2: Konsultföretag som säljer spelifiering  

 

Som komplement till dokumentstudien genomfördes också en intervju med Stefan 

Thorberg som är VD på konsultföretaget Inspiration Company, som säljer 

spelifieringslösningar. Detta för att styrka informationen som gavs i dokumentstudien 

med en primär källa. Anledningen till att Inspiration Company inte är med i 

dokumentstudien är på grund av den begränsade mängd information kring spelifiering 

och kunskapsdelning de har på sin hemsida. Företaget valdes ändå ut till en intervju då vi 

vid ett telefonsamtal med Stefan Thorberg insåg att han kunde ge mer information kring 

spelifiering och kunskapsdelning än vad deras hemsida gav. Inspiration Company har 

arbetat med spelifiering under många år på ett framgångsrikt sätt och de arbetar med det 

i syfte att ändra anställdas beteenden. Deras affärsidé är att hjälpa företag att bli 

http://blog.capterra.com/the-ultimate-guide-to-project-management-gamification/
http://blog.capterra.com/the-ultimate-guide-to-project-management-gamification/
http://galaxyconsulting.weebly.com/blog/knowledge-management-adoption-through-gamification
http://galaxyconsulting.weebly.com/blog/knowledge-management-adoption-through-gamification
http://galaxyconsulting.weebly.com/blog/knowledge-management-adoption-through-gamification
http://www.gameffective.com/solutions/knowledge-collaboration/
http://www.gameffective.com/solutions/knowledge-collaboration/
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lönsamma, ta marknadsandelar och bli attraktiva som arbetsgivare med hjälp av 

motivationsprogram och lojalitetsprogram. De har arbetat med spelifiering sedan 1999 

och har därmed en gedigen erfarenhet av metoden. Intervjun genomfördes på den 

intervjuades arbetsplats, i ett konferensrum. Detta gav avskildhet och lugn, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är viktigt för att den intervjuade inte ska störas och påverkas i 

intervjun. Av intervjun fick vi en mer detaljerad bild av hur spelifiering kan användas, 

dels till kunskapsdelning, men också till andra syften som företaget arbetat med. Detta 

gav oss chansen att få fördjupad kunskap och möjlighet att ställa frågor kring det som 

varit oklart kring spelifiering.  

 

Del 2 

Del två består av en fördjupad dokumentstudie av fyra spelifieringslösningar från företag 

som vi identifierat på olika sätt under arbetet med studien. Dessa företag är Accenture, 

Avalanche Studios, Cisco och Deloitte. Informationen om Accentures, Ciscos och 

Deloittes spelifiering påträffades under arbetet med dokumentstudien i olika artiklar om 

företag som på ett framgångsrikt sätt förbättrat något med hjälp av spelifiering. Företaget 

Avalanche Studios och deras spelifiering fick vi kännedom om genom kontakten med 

Inspiration Company och från information om Avalanche Studios från deras hemsida. 

Sedan har mer information samlats in om de olika spelifieringslösningarna via Google. 

Vi hade som målsättning att hitta företag som använt sig av spelifiering för att förbättra 

kunskapsdelning i företaget. Detta visade sig dock vara svårt då få företag verkar göra 

detta. Av de fyra företag vi valt att ta med i studien, är det enbart Accenture som har ett 

spelifieringssystemet som fokuserar enbart på kunskapsdelning. De andra tre företagen 

har vi valt att ta med då vi kan se att deras modeller skulle kunna relatera till teorier kring 

kunskapsdelning och därför ansåg vi att de skulle kunna bidra med att besvara studiens 

syfte. De företag som utgör denna del av studien presenteras nedan i tabell 3.  
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Accenture Accenture är ett globalt 

konsultföretag som erbjuder tjänster 

bland annat inom strategi, styrning 

och IT (Accenture, 2016).  

De använder spelifiering för 

att främja kunskapsdelning. 

Detta enligt Marczewski 

(2013) och Henley (2012). 

Avalanche Studios Avalanche Studios är ett svenskt 

speltillverkningsföretag med kontor i 

Stockholm och New York 

(Avalanche Studios, 2014). 

De använder sig av 

spelifiering för att föra 

samman kontoren, sprida 

information och utbilda. 

Detta enligt Inspiration 

Company (1) (u.å). 

Cisco  Cisco är ett internationellt företag 

som erbjuder produkter och tjänster 

inom datakommunikation och nätverk 

(Cisco, 2014).  

De använder ett 

spelifieringssystemet för att 

lära, utbilda och till viss grad 

dela kunskap enligt Leslie 

Lau, Sr. Manager av Global 

Social Media på Cisco 

(2014), Coy (2015) samt 

Houston (2012).  

Deloitte Deloitte är ett globalt konsultföretag 

som erbjuder tjänster inom bland 

annat revision, redovisning, 

riskhantering och skatterådgivning 

(Deloitte, 2016). 

De använder spelifiering för 

att motivera till lärande och 

utbildning enligt Meister 

(2013). 

Tabell 3: Företag som använder spelifiering 

 

Även del två kompletterades med en intervju. I detta fall med en användare av spelifiering 

som vi kom i kontakt med via personliga kontakter. Personen kommer följaktligen kallas 

för det fiktiva namnet Andreas Andersson. Han valdes ut då han arbetar på ett företag 

som använder sig av spelifiering i syfte för utbildning och kunskapsdelning. Han har i sitt 

arbete använt spelifiering i varierande grad under de 2,5 år som han varit på företaget. 

Den intervjuades konfidentialitet påverkar studien på så vis att det försvårar för 
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kommande personer att replikera vår metod till fullo eftersom att denna källa inte går att 

nå på samma sätt som om hans riktiga namn och arbetsplats beskrivits. Vi valde trots 

detta att ta med information från denna intervju. Vi hoppas kunna skapa en trovärdighet 

ändå genom att vi har beskrivit alla metodiska steg och inkluderat intervjuguiden till 

intervjun. Vår förhoppning är att detta ska göra det lättare för kommande personer att 

replikera studien och få liknande resultat.  

 

Intervjun skedde över telefon, vilket enligt Bryman och Bell (2013) nuförtiden kan anses 

som lika representativt som personliga intervjuer. Det finns flera fördelar med 

telefonintervju enligt författarna vilka övervägdes inför studien. Dels kostnaden vilken 

blev lägre men också tiden då ingen restid krävdes. Det kan också innebära att vi som 

intervjuar gör mindre påverkan på den som blir intervjuad, då denna inte ser oss och 

påverkas därför mindre av sina egna fördomar.  

 

Analys av insamlad data 

Informationen från de olika datainsamlingarna analyserades sedan med hjälp av tematisk 

analys. Enligt Ryan och Bernard (2003) innebär tematisk analys att teman och 

underteman i texter identifieras. De menar att ett tema kan vara olika saker och att det 

kan vara svårt att avgöra när ett tema har hittats, men att de ofta hittas i insamlade data, 

vilket var fallet i denna studie. När vi valde ut vilka teman som skulle tas med i studien 

utgick vi från den teoretiska referensramen. Detta för att kunna analysera, diskutera samt 

jämföra det empiriska resultatet med teorin från både spelifieringsfältet och 

kunskapsdelningsfältet, men det var först ur datainsamlingen som vi kunde finna de 

slutgiltiga temana.  

 

Inför analysen av del ett så skrev vi ut materialet för att sedan stryka under upprepningar 

av ord, vilket resulterade i teman baserade på vilka beteenden som uppmuntrades i 

spelifieringslösningarna, så som samarbete och kunskapsdelning. Denna 

sammanställning går att se i Tabell 6. Vidare så identifierades teman som bestod av 

företagens specifika tankar gällande spelifiering och kunskapsdelning, hur systemen bör 

designas och vad syftet med dem är. Detta presenterades också som del av resultatet. 

Analysen av del 2 utfördes på liknande sätt genom att vi skrev ut materialet och 

markerade upprepningar i hur företagen designade sina spelifieringssystem. Vi letade 

efter likheter och skillnader i till exempel designelement och valda aktiviteter.  
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3.3 Kvalitet och forskningsetiska principer  

För att skapa en så hög kvalitet som möjligt på denna studie har vi utgått från Guba och 

Lincolns (1994) fyra kvalitetskriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering.  

 

Först har vi alltså försökt skapa tillförlitlighet i studien. Detta genom att följa de regler 

som finns så som sanningsenliga källhänvisningar och referenser. Vi har även strävat efter 

att skapa överförbarhet. Inom kvalitativ forskning som fokuserar djupare och inte så brett 

som en kvantitativ studie går det enligt Guba och Lincoln (1994) att skapa överförbarhet 

genom att ha fylliga och rika beskrivningar av resultaten. Detta kan då hjälpa andra att 

avgöra hur överförbart resultatet är till deras miljö och situation. Vi har också försökt 

skapa pålitlighet genom att redogöra för de steg som ingått i studien samt dokumenterat 

intervjuerna. Detta för att göra det möjligt att granska studiens gång i efterhand. Detta har 

varit extra viktigt då en av studiens källor är konfidentiell. Slutligen för att skapa hög 

kvalitet har vi arbetat med konfirmering av resultatet. Detta innebär att vi har försökt att 

inte låta våra personliga tankar och värderingar påverka resultatet i studien.  

 

Studien har också utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har följts då samtliga intervjuade har blivit 

informerade om syftet med studien. Samtyckeskravet har följts då samtliga deltagare i 

studien har medverkat på egen fri vilja. Konfidentialitetskravet har också följts då 

informationen från intervjuerna har varit och är konfidentiellt behandlade. Slutligen har 

även nyttjandekravet också efterföljts då all insamlad information om de medverkande 

och ifrån de medverkande enbart har använts i denna studie.    

 

Vi anser inte att deltagarna i studien bör ha fått skador eller men av sitt deltagande. Vi 

har varit noga med att ingen deltagare skulle kunna känna sig tvingad att göra något eller 

svara på något som denna ansåg sig obekväm med, eftersom det annars kan medföra stress 

hos deltagarna. Deltagarnas privatliv har inte heller berörts av intervjufrågorna vilket 

annars kan upplevas som ett intrång. Detta eftersom deras privatliv inte varit av intresse 

för studiens syfte. Vi har också varit noga med att ge deltagarna riktig information om 

studiens syfte på ett sätt som de förstår. Vi har inte velat ge sken av att vi undersökte 



30 
 

något annat än vad vi gjort. På grund av detta har mejl skickats där studien och dess syfte 

presenterats samt att vi inför varje intervju åter har presenterat studien och dess syfte.  
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4. Resultatet 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultat som studien har samlat in. Detta görs i 

två delar. Först kommer resultatet av dokumentstudien med företag som säljer 

spelifieringslösningar samt intervjun med Stefan Thorberg att presenteras. Sedan följer 

en presentation av den fördjupade dokumentstudien med företag som använder 

spelifiering och av vår intervju med en användare av spelifiering.  

 

4.1 Del 1: Spelifiering enligt konsultföretag  

Nedan kommer vi att presentera hur de studerade konsultföretag som säljer 

spelifieringslösningar anser att spelifiering bör utformas för olika ändamål samt vilka 

beteenden hos anställda som de anser att spelifiering kan främja.  

 

Auros  

Merriam skrev år 2013 ett inlägg på Auros hemsida om företagets syn på spelifiering. 

Enligt inlägget menar Auros att ett kunskapsstyrningsprogram fungerar bättre när 

personalen lägger ner tid, energi samt engagemang och att spelifiering kan åstadkomma 

detta. Författaren beskriver hur Auros förklarar att spelifiering spelar på den mänskliga 

psykologin och på så sätt får människor uppmärksamma, att arbeta som ett team, agera 

med entusiasm samt att vara engagerade över en längre tid, “Gameification uses built-in 

elements of human psychology to get people to pay attention, act with enthusiasm, work 

as a team, and stay engaged over time.” (Merriam, 2013). Auros anser vidare att 

spelifiering också skulle kunna bidra med högre kvalitet på information, bättre 

kunskapsbidrag, förbättrad dokumentation av processer, ökad användning och samspel 

mellan system och personal och ett mer delat lärande anställda emellan. 

 

I inlägget beskrivs hur det enligt Auros är viktigt med tävling och konkurrens anställda 

emellan när spelifieringssystemet designas eftersom människor då försöker hårdare, 

uppnår mer och känner tillfredsställelse. Detta eftersom att de försöker överträffa andra 

eller slå en tid, “When individuals try to match or exceed others or race against a timeline, 

they try harder, achieve more and increase satisfaction.”. Enligt Merriam (2013) så 

menar Auros att det även är viktigt att möjliggöra för prestation och verkställande så att 

de anställda kan se sin utveckling i någon slags direkt feedback, till exempel genom 

poäng. Status är en annan motivationsfaktor som Merriam (2013) beskriver att Auros tar 
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hänsyn till och det innebär att det är viktigt med belöningar för framsteg som också andra 

kan se så att de anställda får erkännande för sitt arbete. Detta för att uppmuntra ett bättre 

utförande av aktiviteterna, “Knowing others are rating you or that your results will be 

recognized promotes better performance”. I inlägget beskrivs hur Auros även anser att 

samarbete och grupparbete är ett viktigt element för att motivera eftersom människan är 

en social varelse som trivs med att umgås, dela upplevelser och perspektiv med andra. 

Utöver detta menar företaget, enligt Merriam (2013), att det också behövs saker som 

tillför nöje, så som olika alternativ att välja mellan, prövande utmaningar och berättelser.  

 

Awesome Group  

Enligt Awesome Groups hemsida så fungerar spelifiering tack vare åtta motiverande 

faktorer; utveckling, autonomi, lärande, utforska, bidra och hjälpa, klättra, vinna och bli 

sedd (Awesome Group (2), u.å.).   

 

Awesome Group menar att Utveckling innebär att det är motiverande i sig att försöka nå 

ett mål och att hjärnan utsöndrar dopamin redan när vi har målet i sikte och ser vår 

utveckling mot målet. Autonomi innebär att få göra meningsfulla val, och ha flera 

valmöjligheter till att nå ett mål är ett behov som många drivs av. Lärande innebär att 

människor kan motiveras av möjligheter till lärande och genom att utföra utmaningar med 

lagom svårighetsnivå. Att utforska nya områden och finna nya lösningar på problem kan 

också vara motiverande. Bidra och hjälpa innebär att det är en vanlig drivkraft hos 

människan att känna sig behövd och att kunna bidra. Klättra innebär att hjärnan utsöndrar 

serotonin efter att ha fått utmärkelser eller efter att en har gått från en nivå till en annan. 

Att nå status kan vara en stark drivkraft för vissa. Det finns även personer som drivs av 

att tävla och jämföra sig med andra och med det vinna. Bli sedd syftar till att vissa 

människor har ett starkt behov av att bli sedda och uppmärksammade.  

 

Awesome Group har också designelement kopplade till sina åtta olika 

motivationsfaktorer. De anser att för att stimulera utveckling går det att ge direkt feedback 

genom att dela in de stora målen i delmål och små milstolpar som visualiseras i systemet 

så att det tydligare går att se utvecklingen. Autonomi stimuleras enligt dem genom att 

användaren tillåts ta sig an olika utmaningar som alla är viktiga för företagets framgång. 

Lärande stimuleras genom att användaren får utföra utmaningar med lagom 

svårighetsnivå, men också genom e-learning och genom möjligheten för andra att 
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kommentera och ge feedback på varandras agerande. För att stimulera utforskning krävs 

det enligt Awesome Group att spelifieringssystemet innehåller prövande och utforskande 

utmaningar. Detta är även en lösning på hur spelifiering kan öka kunskapsdelande och 

innovation. Bidra och hjälpa kan uppnås i spelifieringen genom att personer får bidra i 

olika aktiviteter och scenarion. De rekommenderar även att det ska finnas en plats där de 

goda exemplen och deras aktiviteter visas upp. För att tillåta användaren att klättra kan 

certifikat och troféer användas och genom detta visa på hur användaren klarar av moment 

och nivåer. De personer som drivs av att vinna, genom att tävla och jämföra sig med 

andra, kan motiveras av resultattavlan och poängsamling, men även av de olika 

certifikaten och troféerna som finns att uppnå. För att stimulera att anställda blir sedda 

kan oftast hela systemet hjälpa till, då det gör att individer blir uppmärksammade för de 

aktiviteter som de utför.  

 

Badgeville  

Badgeville säger sig, i företagets whitepaper, kunna öka anställdas lojalitet, innovation, 

samarbete och lärande med hjälp av spelifiering genom att anpassa sina designelement 

och aktiviteter utifrån de önskade beteendena (Badgeville (2), u.å.).  

 

Lojalitet säger de kunna öka genom att de anställdas alla prestationer kan bli mer synliga 

med hjälp av spelifieringslösningar, vilket ger anställda mer erkännande. De anser även 

kunna öka lojalitet genom att de anställda och deras prestationer blir mer synliga. De 

anser även att spelifiering och synliggörandet gör det lättare att upptäcka de individer som 

riskerar att lämna företaget. Genom att uppmuntra till en kultur av entreprenörskap och 

delandet av idéer menar Badgeville att spelifiering kan öka innovation. De menar att 

spelifiering ökar samarbete genom att motivera de anställda och att spelifiering får dem 

att samarbeta med personer dem annars inte skulle arbetat med. De anser även att lärandet 

förbättras genom spelifiering. Detta genom att ge personalen mer självförtroende 

“Instilling confidence in people to perform better” och att visa ett seriöst intresse och 

åtagande till anställdas utveckling, “Showing commitment to employee development”.  

 

Badgeville anser även att det är viktigt att försöka hitta metoder, till exempel spelifiering, 

för att kunna öka motivationen och med det de anställdas prestation. De påstår att 

spelifieringen måste anpassas efter vad som motiverar de anställda och att systemet och 
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dess belöningar därför måste uppdateras över tiden, “Gamification is only successful if it 

evolves with your users - which means modifying rewards and incentives over time.”.  

 

Badgeville har även ett exempel på ett spelifieringssystem som uppmanar till 

kunskapsdelning. De anställda i det exemplet förstod värdet av kunskapsdelning, men 

företagets problem låg i att de anställda trots detta inte använde det dåvarande systemet, 

“the challenge was to motivate people to do that”. Företaget behövde därför förändra de 

anställdas beteenden från vad de var vana vid till vad som var mer effektivt. “They needed 

a way to change behavior from what people were familiar with, to what is most effective”. 

Företaget introducerades till ett spelifieringssystem där de anställda fick poäng när de 

utförde olika kunskapsdelningsaktiviteter. Aktiviteterna kunde bestå av att publicera ett 

blogginlägg, dela en video eller ägna sig åt kompetensutveckling.   

    

Bizpart Engage  

Bizpart Engage anser i sitt whitepaper att motivationen ofta är dålig hos anställda och att 

det kan vara svårt att motivera dem. De menar att pengar eller andra belöningar inte räcker 

utan förklarar att företag bör sträva efter att få de anställda motiverade av aktiviteten i sig, 

“...to be motivated by an activity because it’s rewarding itself, not because of external 

compensation” (Bizpart Engage (2) u.å.). Bizpart Engage menar att för att skapa en sådan 

inre motivation så krävs en miljö som möjliggör för fyra faktorer; autonomi, struktur, 

direkt återkoppling samt sammankoppling. Autonomi innebär att känna en viss kontroll 

över sin egen situation och att ha möjligheten att göra meningsfulla val, “...to feel in 

control of your own situation and have the possibility to make meaningful choices”. De 

anser att anställdas val upplevs som meningsfulla när denna kan se en koppling mellan 

valen, sin egen utveckling och företagets framgång. Bizpart Engage jämför det med ett 

brädspel där det finns regler och konsekvenser av val, att det långsiktiga målet är tydlig 

och likaså stegen och valen som krävs för att nå dit. 
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“One can compare to a board-game. The game is fun and engaging because you 

know the rules and the consequences of each action you take. The players are 

aware of the long-term objective of the game and what steps and actions they can 

take to get closer to the finish line” 

 

Bizpart Engage hävdar vidare att dålig återkoppling kan leda till stora brister i anställdas 

engagemang. De ifrågasätter hur de anställda ska kunna uppleva att de bidrar och tar 

meningsfulla beslut om de inte får feedback på att deras prestationer gör skillnad, “How 

are you supposed to make meaningful choices or feel that you are contributing if you 

never receive confirmation that your efforts make any difference?”. Slutligen anser de att 

sammankoppling är viktigt och att det innebär att aktiviteterna de anställda utför bör ha 

ett tydligt sammanhang och kunna kopplas till företagets mål och långsiktiga visioner 

“...is the sense of greater purpose and long-term visions and goals to work for”.  

   

 

För att göra anställda mer motiverade förespråkar Bizpart Engage sin plattform. Där får 

anställda poäng för att öka deras kortsiktiga engagemang och för att få dem att fortsätta 

ta del av systemet. För att långsiktigt motivera de anställda samlas poängen på en 

poängtavla “In order to drive long-term engagement, the points are accumulated and 

used to climb the leader board.“ Bizpart Engage förespråkar också mer sociala funktioner 

i företaget och rekommenderar därför en interaktiv blogg där användare får kommentera, 

ett större forum där frågor kan ställas och att användarna ska kunna “gilla” varandras 

events eller publikationer, “With the builtin support for status updates, comments, forum, 

likes, etc. your organization will become truly social.”. De menar vidare att det ska finnas 

möjlighet till uppdateringar för att kunna dela idéer och kommentera på varandras 

uppdateringar för att få in interaktiv miljö, chattfunktion och kalendrar med events. De 

rekommenderar också att vissa events endast ska vara för de som nått till en specifik nivå 

i spelifieringssystemet. Slutligen bör det också finnas nyhetsbrev för att personal ska 

kunna få feedback. De menar att personalen ska belönas med poäng när de använder, 

kommenterar, chattar, bloggar eller “gillar” innehåll i systemet.  
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Bunchball 

Företaget Bunchball beskriver på sin hemsida hur de utgår ifrån att personer motiveras 

av olika anledningar och trycker på att det är viktigt att företag först måste göra en 

undersökning och ta reda på vad som motiverar personalen för att det ska gå att utforma 

ett spelifieringssystem som fungerar (Bunchball(2), 2016). Bunchball har en 

spelifieringslösning för samarbete och kunskapsstyrning mellan anställda. De menar att 

ett vanligt problem med sociala plattformar i organisationer är att de anställda inte är 

intresserade av att använda dem “the Achilles’ heel of any social platform or online 

community is getting people to use it.”. Detta blir enligt Bunchball ett problem då 

anställda till exempel inte kommer dela kunskap med varandra förrän det blir en naturlig 

del av deras arbete, “Experts keep knowledge to themselves or within their group unless 

sharing becomes part of their work process”. Spelifiering menar de kan hjälpa till med 

detta genom att koppla de önskvärda beteendena med nivåer, poäng och poängtavlor. Till 

exempel så menar de att genom sätta upp olika grupper och tävlingar grupperna emellan 

att samarbete kan uppmuntras, “Create groups and competitions to promote positive team 

behavior and compel action”.  

 

Capterra  

Burger skrev år 2015 för Capterra om företagets spelifieringslösningar på deras hemsida. 

Där skriver författaren att Capterra menar att spelifiering och projektstyrning går hand i 

hand då spelifiering kan hjälpa till att skapa ett fantasifullt, tävlingsinriktat och 

passionerat team, ”A PMO can use gamification to aid its own quest of producing an 

imaginative, competitive, and passionate team” (Burger, 2015).  

 

På hemsidan beskrivs det hur Capterra menar att det viktigaste är att anpassa certifikaten 

och troféerna till vad som motiverar de anställda. Enligt företagets hemsida går det bra 

att uppmuntra till grupparbete och samarbete i spelifieringssystemet genom att ge poäng 

för sådana aktiviteter. Det beskrivs att Capterra använder sig av en affär där de anställda 

kan byta sina poäng mot belöningar anknutna till företaget, så som en lunch med Vd:n. 

Spelifieringssystemet måste dock vara varierat för att det ska kunna fortsätta engagera 

sina användare, “Repetition breeds discontent. Make sure your game offers diverse 

enough challenges to keep your users engaged.” 
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Vidare skriver Burger (2015) på Capterras hemsida hur företaget anser att det roliga med 

spel och spelifiering är att de är utmanande, men ändå möjliga att klara av och vinna, “the 

fun of gaming is that it’s challenging—but also that there’s hope in defeating the game”. 

På hemsidan förklaras det att det därför är viktigt att det finns möjlighet för de anställda 

att nå framgång i systemet. Det nämns också som viktigt att alla och inte bara en person 

kan uppnå framgång och belöningar. Annars menar Capterra, enligt Burger (2015), att 

det finns risk att spelifieringssystemet istället blir omotiverande för de personer som inte 

ser möjlighet till att klara av uppdragen.  

 

Galaxy Consulting  

Galaxy Consulting skriver på sin hemsidas blogg att spelifiering kan användas för 

kunskapsstyrning genom att uppmuntra till tre ideala beteenden inom det området “There 

are three key types of knowledge management behavior” (Galaxy Consulting (2), 2013). 

Dessa tre beteenden är; anknyta, bidra, bearbeta. Anknyta innebär hur de anställda knyter 

an till och använder kunskap i olika sammanhang. Med bidra menar Galaxy Consulting 

på vilken nivå de anställda kan bidra med sin kunskap och hur den kunskapen påverkar 

andra. Bearbeta innebär villigheten hos anställda att bearbeta och förfina andras idéer och 

perspektiv.  

 

Galaxy Consulting menar att designelementen i systemet bör skapa en inre motivation 

hos de anställda, “the more you can tap into their intrinsic motivations and help people 

realize the inherent benefits of collaboration, the more successful and sustained that 

engagement will be”. De skriver att detta kan göras genom att möjliggöra för tre faktorer 

inom spelifieringssystemet; Utmaning/kompetensutveckling, kontroll och sammanhang. 

Utmaning och kompetensutveckling innebär att anställda måste ha möjlighet att utvecklas 

i spelifieringssystemet, “they gradually learn the skills to find expertise, build their 

network, and share their knowledge in a way that makes them more effective”. Kontroll 

betyder att de anställda bör ha viss kontroll över sitt agerande och ha flera val och 

möjligheter att till exempel dela sin kunskap på, så som att dela ett dokument, skriva ett 

blogginlägg, ett mikroblogginlägg eller skapa en video. Med sammanhang menas att ett 

socialt sammanhang eller att de anställda ser att de gör skillnad för organisationen är 

motiverande och att det borde möjliggöras i spelifieringssystemet, “people are more 

engaged when they feel socially connected to others as part of a larger purpose”.   

 

http://galaxyconsulting.weebly.com/blog/knowledge-management-adoption-through-gamification
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GamEffective  

GamEffective erbjuder på sin hemsida en spelifieringslösning för att underlätta 

kunskapsstyrning, men också kunskapsdelning inom företag. De menar att det till 

exempel går att uppmuntra till innovation genom olika skildrade tävlingar i en alternativ 

verklighet, “Gamifying knowledge management can encourage employees to participate 

in innovation sessions; these can be tied into narrative based gamification...” 

(GamEffective (2), 2015). De beskriver också att anställda till exempel kan få ett föremål 

i programmet efter att ha kommit på en idé eller lagt upp nytt innehåll och när andra 

personer använder sig av det innehållet så växer föremålet. Personalens personliga 

avatarer hjälper också att visa deras framgång i innovation och kunskapsskapande, vilket 

möjliggör för jämförelse anställda emellan och visar vad som krävs för att nå större 

framgång i programmet.”The employee’s personal avatar can help employees track how 

well they’ve done in knowledge creation…”. 

 

4.2 Intervju med konsultföretaget Inspiration Company  

För att samla in information till denna studie valde vi att intervjua Vd:n på ett 

konsultföretag, Stefan Thorberg på Inspiration Company beläget i Stockholm, som 

arbetar med att stötta andra företag i deras implementering av spelifiering. Stefan 

Thorberg menade att trots att vi befinner oss i år 2016 så är det få som känner till 

spelifiering. 

 

Vd:n definierar spelifiering som användandet att spelmekanismer för att motivera och 

skapa ett intresse hos medarbetarna, “Ibland pratar man om att gamification bara skulle 

vara speldesign. Så är det inte. I alla fall inte i vår värld”, han definierar det även som 

“när vi pratar gamification så tänker vi gamification in business, alltså hur vi kan 

påverka beteenden eller utveckla kunskap”. Han menar vidare att “vår kärna i allt vi gör 

är kring det lustfyllda engagemanget”. Inspiration Company utgår i sitt arbete från en 

motivations- eller lojalitetspyramid som presenteras i Tabell 4 nedan: 

  

http://www.gameffective.com/solutions/knowledge-collaboration/
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10-20% Lojala medarbetare  

60-80% Generella medarbetare  

10-20% Missnöjda medarbetare 

Tabell 4: Motivation och lojalitetspyramid av författarna med grund i intervju med Stefan 

Thorberg 

 

De menar att av deras erfarenhet brukar denna stämma oberoende av organisationstyp. 

Enligt Vd:n finns det en risk med de missnöjda medarbetarna då det i väldigt många fall 

är dem som ledningen lyssnar på eftersom det är dem som ofta hörs. Stefan Thorberg vill 

istället fokusera på den stora grupp som utgörs av de generella medarbetarna då han ser 

en jättepotential i att öka motivation och engagemang hos dessa och på så sätt även 

påverka resultatet.  

 

Enligt Vd:n finns det tre stora drivkrafter bakom spelifiering som får det att fungera. Den 

första han tar upp är kommunikation och återkoppling. Han menar att en av grunderna i 

spelifiering som skiljer den från andra styrningsverktyg, är just att återkoppling och 

belöningar sker direkt efter prestationer. Han menar också att det finns en ekonomisk 

drivkraft som utgörs av mer än enbart lönen. Inom spelifiering ligger fokus mer på 

belöningar och förmåner för att göra det roligare. Den sista och tredje stora drivkraften 

han presenterar är den emotionella. Denna bygger på att skapa tillhörighet och relationer 

men också värderingar.  Stefan Thorberg menar att dessa tre är länkade och att företag 

helst behöver vara duktiga på samtliga, men “Ska man vara mer duktig på något så ska 

det vara den emotionella drivkraften som eventuellt kan påverka att man är mindre duktig 

på de andra”.  

 

Design av Spelifiering  

Företaget har utvecklat en 6-stegsmodell för skapandet av ett spelifieringssystem, vilken 

illustreras i Tabell 5. Det första steget i denna är Syfte och Strategi. Detta innebär att det 

första som görs när ett program ska skapas är att fråga företaget vilket eller vilka mål de 

har med spelifieringen, vilken effekt de vill uppnå eller vad de vill ska hända. Detta kan 

vara till exempel att dela tankar med varandra, öka resultat eller öka engagemang.  
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När detta är gjort går det sedan vidare till steg 2 med Mätbarhet. Detta behandlar frågor 

hur de anställda ska klara av att uppnå de mål som tagits i steg 1 och hur företaget ska 

mäta dessa. Det är först när detta görs som sedan feedback kan ges till medarbetarna på 

deras arbete och förändring införas om det skulle behövas. Enligt Stefan Thorberg så är 

det effektivt att mäta aktiviteter, till exempel beteendestyrda aktiviteter som att bidra med 

idéer, förslag eller kunskap. Att mäta dessa aktiviteter kan sedan indirekt leda till ett bättre 

resultat. Vd:n menar att för att få bäst effekt av spelifieringen borde systemet mäta både 

resultatorienterade mätvärden, men också på aktiviteter, “i de flesta uppdrag som vi har 

så mäter vi både sådant som kan vara resultatorienterat och sådant som är aktiviteter, 

som antingen indirekt påverkar resultatet eller att man vill förändra något slags 

beteende”. Det är också viktigt att prioritera vad det är som ska mätas. Enligt Stefan 

Thorberg kommer många företag med 20 olika saker som de vill mäta och enligt honom 

är det alldeles för mycket. Han rekommenderar istället cirka fem olika mätvärden för att 

göra det enklare för de som är med i programmet att veta hur de bedöms. Det är också 

bra om dessa mätvärden går att få ner till team- eller individnivå så att de anställda får 

större kontroll att påverka det som mäts.  

 

Steg 3 innebär att bestämma Målgruppen. Alla behöver inte alltid vara med i 

spelifieringen och beroende på vilka som tas med är det viktigt att förstå vad just de bryr 

sig om. Företag bör fråga sig själva om de anställda kommer uppskatta tävling eller om 

de hellre vill ha ett system som fokuserar på samarbete. Steg 4 berör Engagemang när 

sedan spelifieringssystemet är igång. Syftet med programmet är ofta att engagera samtliga 

spelare. Enligt den intervjuade så hade ett av företagen som konsultföretaget arbetat med 

ökat medarbetarengagemanget från 30% till 60% efter införandet av spelifiering. För att 

sedan få anställda att fortsätta använda systemet så krävs det att de får feedback så fort 

något är avklarat. Det behövs tydliga mål, delmål och nivåer som får den anställda att 

försätta framåt. Stefan Thorberg menar också att det är bra att ha någon ansvarig som ser 

till att spelet fortsätter och utvecklas, “i mer än hälften av gamificationprojekten så 

misslyckas de på grund av att ingen riktigt skötte uppföljningen”. Därför är det bra att ha 

någon som bland annat uppdaterar resultat, poängtavlor och lägger ut nya quiz.  

 

Steg 5 handlar om att ha Glimten i ögat. Det är viktigt enligt Stefan Thorberg att spelet 

är roligt och att fokus inte bara ligger på resultat samt att spelaren sedan får välja vad 

denne blir attraherad av. Detta kan göras genom att dela ut poäng när en spelare gör något 
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bra så som att bidra med förbättringar eller idéer. Detta ger dem erkännande för sitt arbete. 

För dessa poäng kan sedan medarbetarna välja ur en bred katalog av olika belöningar. 

Allt för att alla ska kunna hitta något som de gillar. Vd:n säger att just belöningar är något 

som de är väldigt flexibla med. Anställda blir erbjudna om de vill vara med i 

poängsystemet eller om de hellre vill få pengar, “en klar majoritet väljer att vara med i 

poängsystemet” tillägger han dock. Han menar att det ändå är viktigt att kunna möta olika 

människors behov och vad de behöver. Någon som just flyttat hemifrån till exempel 

menar han kan vara mer i behov av pengar medan de som har passerat den tiden inte har 

pengar som en lika stark motivation längre. Det sista steget, steg 6, berör Pedagogik. 

Detta innebär att företaget bör fundera på hur de vill att de anställa upplever spelet, om 

det endast ska vara digitalt eller också analogt. Dessa steg sammanställs nedan i Tabell 

5: 

 

Syfte och strategi 

Mätbarhet  

Målgrupp 

Engagemang 

Glimten i ögat 

Pedagogiken 

Tabell 5: 6-stegs modell för skapandet av spelifiering av författarna med grund i intervju 

med Stefan Thorberg  

 

Det finns även andra viktiga faktorer som Stefan Thorberg rekommenderar att spelen 

innehåller som är till viss del relaterade till dessa sex steg. Han menar till exempel att 

visualiseringen av företagets vision med bilder är viktigt och att det är en av 

kommunikationen till anställda. Det kan bestå av en synlig bild på en trappa som visar att 

alla är på väg mot samma mål eller att det finns framgångar att fira längs med vägen. För 

att ytterligare motivera sina anställda och för att passa in på företagets uppdrag så har de 

på konsultföretaget i fråga valt att arbeta och planera projekt i “levels” eller så kallade 

nivåer. Stefan säger att “De kan skilja sig åt, att ena leveln är sex veckor och nästa är två 

veckor. Så att det blir lite mer dynamiskt och passar företaget utifrån vad som är fokus 

just nu.”. Han hävdar att det är en förutsättning vid implementering av spelifiering att 
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personal blir informerade och introducerade till det. Han menar att “...en förankring och 

att alla är med och förstår är jätteviktigt.”. Vidare menar han att en annan avgörande 

faktor är att det finns någon som är ansvarig för programmet. De utser en 

programansvarig från sitt företag och en kontaktperson hos kunden. De sköter support 

och kommunikation, uppdaterar och ser till att det händer nya saker i spelet.  

 

Vidare jobbar konsultföretaget med spelifiering som läggs som ett parallellt program på 

den redan befintliga strukturen. Det är enligt Stefan Thorberg sällan som 

spelifieringslösningar förändrar organisationsstrukturen på företag, men ibland kan nya 

samarbetsgrupper skapas “...det finns några uppdrag där grupperna är medvetet 

ihopsatta utifrån programmet”. Vd:n säger också att de just nu använder sig av egna 

plattformar när de skapar spelifieringssystem och att dessa inte integreras med kundernas 

IT-system, utan blir en extern del av det. Dock lägger Stefan till att integration är något 

som kommer “Det som kommer, är att vi i allt högre grad ska integrera 

[spelifieringssystemet] med ett befintligt intranät [hos kunderna]…”  

Spelifiering och beteendeförändring  

Stefan Thorberg menar att det tydligt går att kommunicera olika värderingar till de 

anställda genom ett spelifieringssystem och koppla dessa värderingar till aktiviteter och 

på så sätt uppmuntra till olika beteenden och kulturer. Han menar även att spelifiering 

skulle kunna användas för kunskapsstyrning och att uppmuntra till kunskapsdelning. Han 

menar dock att det är ovanligt att huvudmålet är kunskapsdelning, men att “i nästan alla 

motivationsprogram är det en del”. Om kunskapsdelning eftersträvas så menar den 

intervjuade att aktiviteter som till exempel samarbete mellan anställda från olika 

avdelningar och hierarkinivåer kan uppmuntras i programmet. I det fallet ska systemet 

utformas så att personerna i dessa projekt får “poäng utifrån att de lyckas med sina projekt 

och delmål” och på så sätt uppmuntra till kunskapsdelning genom samarbete dem 

emellan.  “Vi mäter inte bara på individ utan även på teamnivå. Teamet behöver inte 

vara avdelningen utan det kan vara ett programteam som vi har satt ihop medvetet där 

de som är medlemmar eller spelare i teamet kommer från olika avdelningar”.  

 

Även gemenskap och samhörighet kan skapas om tydliga värderingar om det förmedlas 

genom spelifieringen, menar den intervjuade. Detta kan ske genom att aktiviteterna i 

programmet bara godkänns om de kan kopplas till värderingarna. Han förtydligar att 
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“värderingarna betyder ingenting om man inte använder dem och praktiserar dem”. Att 

använda en spelifieringsplattform för flera kontor i olika länder och visualisera en bild av 

ett enda företag är ett annat sätt att skapa samhörighet på. Den intervjuade menar också 

att gemenskap och samhörighet kan skapas genom de olika samarbetena med personer 

från olika avdelningar och hierarkier och att det kan få dem att känna sig närmare 

varandra. Ett annat exempel är att ge belöning på gruppnivå nämner Stefan Thorberg. 

Han menar att det skulle kunna vara att ge alla anställda poäng för något som en viss 

avdelning eller hela företaget lyckats med. Han beskriver ett exempel där alla anställda 

på ett kontor fick poäng för att ekonomiavdelningen blivit klara med bokslutet, “då 

snackade de i korridoren om “Jaha bokslut, grattis!” och hälften av medarbetarna hade 

säkert aldrig hört talas om bokslut innan”.  

 

Sammanfattning Del 1 

Det går att se vissa beteenden som de studerade konsultföretagen som säljer spelifiering 

och andra lösningar för kunskapsdelning kopplar samman med spelifiering. Det går även 

att se ett gemensamt tema mellan företagen angående motivation och att detta är en viktig 

del i utformandet av systemet. Detta har sammanställts i Tabell 6 nedan. 
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Beteenden Förespråkas av Hur det ska uppnås 

Lojalitet Badgeville Göra anställda mer synliga och 

uppmärksammade, erkännande 

 Stefan Thorberg Erkännande och uppmärksammande 

genom poäng utdelning 

Innovation och Kreativitet Badgeville Uppmuntra entreprenörskultur, 

delande av idéer 

 GamEffective Olika tävlingar, ge föremål i spelet till 

de som gett idéer 

 Bunchball Belöna kreativitet efter vad som 

motiverar de anställda 

Samarbete, Gemenskap, 

Samhörighet 

Bunchball Ha tävlingar mellan grupper 

 Stefan Thorberg Sätta ihop grupper från olika 

avdelningar och hierarki nivåer 

Få poäng även för andra avdelningars 

prestationer 

Lärande och Utveckling Badgeville Förbättra anställdas självkänsla 

 Awesome Group Ge direkt feedback, dela in stora mål i 

delmål, lagom svårighetsgrad, 

kommentera varandras prestationer  
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Kunskapsdelning Badgeville Ge poäng för kunskapsdelnings 

aktiviteter så som blogginlägg, dela 

video, utföra utbildning 

 Bunchball Nivåer, poäng och poängtavlor 

kopplade till kunskapsdelning 

 Galaxy Consulting Tre beteenden ska uppmuntras för att 

förbättra kunskapsdelning, Anknyta, 

Bidra och Bearbeta 

 Auros Anställda ska ges tid att dela  

 Stefan Thorberg Samarbete mellan avdelningar och 

hierarkinivåer samt ge poäng till de 

som deltar 

Interaktion Bizpart Engage Interaktiva bloggar som anställda kan 

kommentera, forum för frågor, platser 

för delande och kommenterande av 

idéer och allt detta belönas 

Tabell 6: Sammanställning av de beteenden som företagen som säljer 

spelifieringslösningar menar att spelifiering kan främja 

 

4.3 Del 2: Fördjupad dokumentstudie  

Nedan kommer fyra spelifieringslösningar från fyra olika företag att presenteras. Det är 

företag som har skapat olika system utifrån det syfte de haft med spelifieringen. De 

företag som har valts ut är Accenture, Avalanche Studios, Cisco, och Deloitte. Av dessa 

fyra är det enbart Accenture som använder sig av spelifiering renodlat för 

kunskapsdelning. De övriga företagen har andra mål med sitt användande, men vi ser 

ändå att deras spelifieringslösningar kan användas i vår analys med tanke på vår utvalda 

teori. 
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Accenture  
Henley skrev för Network World år 2012, en nyhetshemsida med fokus på IT om det 

globala konsultföretaget Accenture och att de använde sig av spelifiering specifikt för 

kunskapsstyrning och för att uppmuntra sina anställda till kunskapsdelning. Hon menar 

att Accentures största utmaning inom kunskapsstyrning var att försäkra sig att de bästa 

och viktigaste erfarenheterna och kunskapen inom företaget var tillgängligt för alla team 

och individer så att de kunde föras vidare till kunderna, “For Accenture, a key KM 

challenge is ensuring that the best knowledge and experience of the firm is available to 

individual teams on individual engagements so that knowledge and experience can be 

delivered to clients” (Henley, 2012). 

 

Henley (2012) beskriver att Accenture använde sig av tre mål för sin kunskapsstyrning; 

Anknyta, Bidra och Bearbeta. Hon menar vidare att Accenture har designat sitt 

spelifieringssystem utifrån poäng, certifikat, poängtavlor och profiler och att det är efter 

de tre målen; anknyta, bidra och bearbeta som Accenture sedan har valt ut aktiviteter 

ifrån. De aktiviteter de använder sig av är; bloggande, mikrobloggande och utgivandet av 

användbara dokument. I artikeln beskrivs att när de anställda utför dessa aktiviteter så 

belönas de med poäng, men att det är okänt hur många poäng som en specifik aktivitet 

ger. Det som är känt är dock att det ges fler poäng till svårare, större och mer värdefulla 

aktiviteter, “though the KM team does not tell people how many points are awarded for 

a specific activity. Instead, staff is told that harder and higher value actions result in 

higher points per task” (Henley, 2012). För att det ska bli svårare att fuska så finns det 

en begränsning på hur mycket poäng utförandet av endast en typ av aktivitet kan ge per 

kvartal. Gamified UK (2013), en hemsida driven av spelifieringskonsulten Andrzej 

Marczewski, kompletterar informationen som Network World (2012) ger. Han skriver att 

poängen som de anställda på Accenture får sedan kan används för att få olika certifikat 

som visas på deras onlineprofiler och att de 100 personer med flest poäng visas på 

poängtavlan, “The top 100 bloggers were also added to a public leaderboard.” 

(Marczewski). Henley (2012) beskriver vidare att de olika certifikaten finns i fem nivåer 

i ordningen; nybörjare, problemlösare, expert, mästare och visionär. En gång per kvartal 

så belönas även personer med flest poäng med ytterligare certifikat, där ibland certifikatet 

för högsta nivån för ett väldigt högt antal poäng som även innebär en monetär bonus, 

“Top point earners each evaluation period (which is currently quarterly) are further 
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recognized with additional badges, the highest of which comes with a small cash award.” 

(Henley, 2012). 

 

Enligt Henley (2012) kan Accenture genom spelifieringssystemet få viktig statistik på hur 

många olika blogginlägg och mikroblogginlägg som laddas upp, antal läsare på inläggen, 

nedladdade dokument och individuella bidrag, “They keep track of the number of 

contributions people make, the number of blog posts, the number of blog post readers, 

the number of microblog posts, the number of downloads for documents, and a few other 

pieces of data.” (Henley, 2012). Hon menar också Accenture har uppnått positiva resultat 

med att bygga en kultur som främjar kunskapsdelande och att de lyckats ge erkännande 

till många av sina anställda för det jobb de utför, “...the team has learned is that it's 

important to spread the recognition around. Accenture has about 250,000 people and, 

initially, they were recognizing the top 25 people. Today, there are additional levels of 

recognition for 9,000 people.”. 

 

Avalanche Studios  
Avalanche Studios är ett svenskt spelutvecklingsföretag. De har kontor i Stockholm och 

New York (Avalanche Studios, 2016). De är kunder hos Inspiration Company och i ett 

Whitepaper på Inspiration Companys hemsida presenteras programmet som Avalanche 

Studios använder samt en intervju som Inspiration Company gjort med Pär Kämpe 

(Inspiration Company (1), u.å.). Han var dåvarande CFO på Avalanche Studios. De 

berättas att Avalanche Studios hade som mål att få de två olika kontoren att kännas som 

ett trots det långa avståndet. För att lyckas med detta och annat har de använt sig av 

spelifiering. De har använt sig att ett spelifieringssystem skapat av Inspiration Company 

som syftar till att öka motivationen hos de anställda. Inspiration Company hävdar att 

“Programmet ger stora effekter och skapar engagemang och intresse hos alla 

medarbetare” (Inspiration Company (2), u.å.). Programmet skulle föra samman de 

anställda på olika nivåer, skapa intresse, och engagemang (ibid). I intervjun med Pär 

Kämpe så berättar han att Avalanche Studios även ville kommunicera värderingar och 

nyckelfaktorer till sina anställda. Nio nyckelstrategier valdes därför ut och aktiviteter som 

hörde ihop med dem. De aktiviteter som sedan har tas med i spelet måste relatera till dem.  

 

Enligt Inspiration Company heter programmet Power-up. De beskriver att det är “från 

spelet Super Mario Bros och symboliserar att man växer, blir större och får mer krafter” 



48 
 

och omfattar samtliga medarbetare (Inspiration Company (1), u.å.). Det består av tre 

delar, vilka är resultat som mätts i klarade deadlines, nyckelaktiviteter för de olika 

avdelningarna samt individuella quiz (Inspiration Company (2), u.å.). Företagsledningen 

bestämmer sedan vad de olika delarna ska bestå av och vilka mål som är viktiga. Detta 

uppdateras med jämna mellanrum. Programmet har även tagit bort traditionella perioder 

så som kvartal och månader enligt Inspiration Company (ibid). Istället så fokuserar de nu 

enbart på nivåer. En nivå kan bestå av tre till tio veckor beroende på vad målet med den 

nivån är (Inspiration Company (1), u.å.). Inspiration Company hävdar att “det skapar 

dynamik och flexibilitet med ett tydligt fokus” hos de anställda. Varje nivå består av olika 

mål och aktiviteter som måste klaras innan man kan gå vidare till nästa nivå.  

 

De har också infört valutan ricoins, vilket är poäng som ska mäta olika framgångar. De 

mäter bland annat lönsamhet på företagsnivå, projektnivå och gruppnivå. Mätområdena 

är kopplade till företagens mål och de uppdateras och kommunicerar varje månad till det 

anställda. När en grupp har klarat sina mål så får samtliga ricoins. De anställda får även 

ricoins när andra avdelningar gör något bra. Detta för att skapa intresse och uppskattning 

på olika nivåer i företaget. De har även infört vissa projektgrupper som består av anställda 

från olika avdelningar. Detta för att skapa samverkan mellan avdelningarna och få dem 

att dela information mellan sig. I intervjun som Inspiration Company presenterar med Pär 

Kempe anser han att “Det är en positiv “snackis” i korridorerna”. Man kan också få 

ricoins för individuella prestationer och då är det baserade bland annat på idéer som läggs 

fram eller nya förslag samt att den anställde ger tips om nya medarbetare. Med sina ricoins 

kan deltagaren sedan gå till en premiumbutik och köpa olika produkter.  Det erbjuds också 

olika upplevelser och kontanter. Utbudet i premiumbutiken är på över 3000 produkter, 

allt för att alla ska hitta något som tilltalar dem. Varje deltagare får också feedback 

varannan vecka och löpande återkoppling för sina prestationer.  

 

Resultatet av införandet av spelifiering har enligt Inspiration Company varit att 

samhörigheten mellan de två kontoren har ökat och även motivationen. De anser också 

att ledningen har fått ett effektivt styrinstrument och att studion har ökat sin produktivitet 

i de olika projekten, samt synliggjort vad som är viktiga projekt och på så sätt ökat 

lönsamheten. En anställd på Avalanche som är med i Inspiration Companys whitepaper 

menar att denne genom programmet har fått en större uppfattning om vad företagets olika 

avdelningar arbetar med och hur de bidrar till företagets resultat.  
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Cisco 
Coy skrev i en artikel för Cornerstones hemsida år 2015 om Cisco och deras spelifiering. 

Cornerstone är ett företag som hjälper andra företag att rekrytera, utbilda, engagera och 

styra anställda (Cornerstoneondemand, 2016). Coy (2015) beskriver att Cisco hade 

investerat i ett nytt globalt utbildningsprogram inom sociala medier åt sina anställda för 

att hjälpa dessa att utveckla och förstärka sina kunskaper inom området.  Enligt Coy 

(2015) bestod programmet av 46 olika kurser. Elisabeth Houston (2012) medarbetare på 

Cisco, skriver i en blogg publicerad på företagets hemsida att de olika kurserna erbjöds 

både live och på internet för att passa de olika regionerna. I en artikel för Gamification, 

en hemsida som drivs av Gabe Zichermann, en av de främsta experterna inom 

spelifiering, skrev Leslie Lau (2014) en högt uppsatt chef inom global social media på 

Cisco att deras 46 kurser bland annat innehöll ämnen som säkerhet kring sociala medier 

och privatliv. Hon menade också att det fanns för många utbildningsmöjligheter för de 

anställda att välja mellan och att de anställda inte ens visste vart de skulle börja.  

“We have over 46 courses available as part of the program, such as Social Media Security 

and Privacy and Getting Social Media Buy-in. Having so many learning options can be 

overwhelming. Where should a learner start?” 

Enligt Houston (2012) blev lösningen för Cisco spelifiering. Cisco skapade ett 

spelifieringssystem som samspelade med utbildningsprogrammet för sociala medier och 

som hade som syfte att utbilda dess anställda genom de olika kurserna, men också att 

uppmuntra delning av kunskap mellan anställda. Lau (2012) beskriver att programmet 

innehöll tre nivåer av certifiering. Dessa var dessa Specialist, Strateg och Mästare. Lau 

(2014) berättar vidare i sin artikel att dessa tre nivåer sedan delades in på fyra olika 

områden inom företag, vilka var HR, externa kommunikationer, försäljning och interna 

partnergrupper. För att nå en viss nivå i spelet behövde sedan användaren utöka sina 

kunskaper inom sociala medier. Lau (2012) beskriver att för att bli specialist krävdes att 

spelaren gick 15 kurser, för att sedan avancera till strateg behövde spelaren gå ytterligare 

13 kurser och skriva ett blogginlägg om vad denna lärt sig. För att sedan nå den högsta 

nivån, mästare, krävdes ytterligare 10 kurser samt att spelaren skapade en fallstudie där 

denna illustrerade ett integrerat sociala medier-initiativ eller skapade en sociala medier-

strategi.  
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Lau (2012) beskriver att utöver dessa nivåer i spelet så introducerades också vissa 

grupputmaningar. Detta för att skapa en hälsosam konkurrens mellan grupper samt för att 

skapa samarbete och det ansågs som ett effektivt sett att lära sig nya färdigheter, “an 

effective way for individuals in an organization to grow new skills together.”. Lau (2012) 

menar att de anställda kunde gå samman för att skapa kunskap tillsammans i dessa 

grupputmaningar och på så sätt få belöningar. Cisco ansåg, enligt Lau (2012), att 

motivationen till att vilja ta del av spelet bygger på tre faktorer; utforskning, utveckling 

och gruppsamarbete. Spelarna ansågs tycka att det var roligt att utforska olika ämnen 

inom sociala medier och många kurser inom de olika ämnena erbjöds. Vidare ansågs de 

anställda motiverade av att utvecklas och därför erbjöds olika nivåer i spelet, specialist, 

strateg och mästare. Lau (2012) menar vidare att Cisco även ansåg att de anställda skulle 

bli motiverade av att jobba i grupp eftersom att människor är sociala varelser som trivs 

med att försöka nå ett mål tillsammans med andra och tävla mot andra grupper.  

Programmet lanserades i maj 2012 och Houston (2012) uppger att det blev ett stort 

intresse för spelifieringssystemet “... have seen a huge interest in the training programs 

with over 550 participants.”. Även Lau (2012) menar att Cisco såg stora skillnader i 

antalet kurser som de anställda slutförde efter införandet av spelifiering, “Since gamifying 

its social media training program, more than 650 Cisco employees have been certified 

with over 13,000 courses taken”. 

 

Deloitte  
Meister skrev år 2013 en artikel för magasinet Harvard Business Review om hur Deloitte 

använder sig av spelifiering för att uppmuntra till lärande. Meister (2013) beskriver att 

Deloitte hade en kursplan för ledarskapslärande, men att de ville att de anställda skulle 

logga in oftare på den, ta del av de kurser och material som fanns och fortsätta att lära 

trots sina stressiga scheman. Meister (2013) menar vidare att Deloitte använde sig av ett 

spelifieringssystem, kallat DLA, som ger direkt feedback till konsulterna, guidning till 

kurser och material samt möjliggörandet för statsbyggande genom certifikat, poäng, 

poängtavlor och uppdrag och att Deloitte genom detta lyckades motivera till företagets 

valda aktiviteter, “DLA found that by embedding missions, badges, and leaderboards into 

a user-friendly platform alongside video lectures, in-depth courses, tests and quizzes, 

users have become engaged and more likely to complete the online training programs” 

(Meister, 2013). 

https://hbr.org/search?term=jeanne+c.+meister
https://hbr.org/search?term=jeanne+c.+meister
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I artikeln skriver Meister (2013) att de tre typer av aktiviteter som Deloitte använder sig 

av i sitt spelifieringssystem är videoföreläsningar, fördjupningskurser och möjligheter till 

egenbedömning, så som tester och quiz, “The content on the site falls into three 

categories: videos, “in-depth content,” and self-assessments (tests and quizzes)”. Vissa 

är av interaktiv typ och vissa är PDF-dokument, men det finns alltid en del där personalen 

har möjlighet att kommentera eller ställa frågor till varandra, “...all offer a section for 

learners to interact with each other or to leave questions or comments.”. För att försöka 

skapa sammanhållning och gemenskap menar Mesiter (2013) att alla användare har en 

egen profil och kan välja att följa andra och se deras aktiviteter i ett uppdateringsflöde 

samt integrera med statusuppdateringarna likt systemet på Facebook. 

 

Meister (2013) beskriver att det första de anställda på Deloitte måste göra är att titta på 

en introduktionsvideo om hur programmet fungerar och hur de kan ändra inställningar till 

att få programmet mer personligt utifrån egna prioriteringar. Efter introduktionen får 

användaren sitt första certifikat och får möjlighet att koppla sin profil till personliga 

sociala medier som LinkedIn eller Twitter och använda egna profilbilder. Detta menar 

Mesiter (2013) är för att en personlig anpassning kan öka engagemanget och viljan att 

använda spelifieringssystemet, “This level of customization is important, because it 

breeds a higher level of engagement.”.  

 

Enligt Meister (2013) så ges certifikat till de anställda när de avslutar online-

trainingprogrammen, men det finns också vissa hemliga certifikat som ges efter vissa 

speciella mål för att skapa ett överraskningsmoment “These are created to surprise and 

delight learners and are unlocked only by achieving certain goals”. Författaren beskriver 

att de anställda kan få dessa om till exempel en hel avdelning har tittat på samma 

föreläsningsvideo under samma vecka. Vidare menar Meister (2013) att den 

genomsnittliga användaren av Deloittes spelifieringssystemet får tre stycken certifikat.  

 

För att skapa poängtavlor som är motiverade så har Deloitte, enligt Meister (2013), valt 

att ha olika poängtavlor för olika nivåer och som alla nollställs varje vecka, “Instead of 

displaying one standard list of the top ten scorers overall, each general “level” of user 

has its own top-ten leaderboard”. Detta menar författaren är eftersom de på Deloitte inte 
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vill att det alltid är samma tio personer som är ledande, för att det istället skulle skapa en 

uppgivenhet hos de som inte är i topp tio.  

 

Sammanfattningsvis skriver Meister (2013) att Deloitte tack vare spelifieringen lyckades 

öka antalet återkommande användare i online training, “Since the integration of 

gamification in to Deloitte Leadership Academy, there has been a 37 percent increase in 

the number of users returning to the site each week”. 

 

Sammanfattning fördjupad dokumentstudie  

Nedan i Tabell 7-10 presenteras de spelifieringssystem som de fyra företagen använder 

sig av. Vi har valt att presentera des syfte, hur de startar, beståndsdelar, aktiviteter och 

belöningar. Det finns även vissa olikheter i tabellerna då systemet inte är helt lika.  
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Accenture 

Syfte Början Beståndsdelar Aktiviteter Vad ger 

aktiviteterna? 

Dela kunskap De anställda 

ges en 

onlineprofil 

Aktiviteter  Blogginlägg, 

mikroblogg och 

utgivning av 

användbara 

dokument 
 

Poäng ges till 

onlineprofilen för 

utförda aktiviteter 
 
Med fler poäng kan 

du växa i graderna 

och få olika 

certifikat: 
 
Certifikaten 
Nybörjare, 

Problemlösare, 

Expert, Mästare och 

Visionär 
 
Att ligga högt i 

poängligan kan även 

leda till 

monetärbelöning 

Tabell 7: Sammanställning av Accentures spelifieringssystem 

 
Avalanche Studios 

Syfte Början Beståndsdelar Aktiviteter Vad ger 

aktiviteterna? 

Föra samman 

kontor 
De anställda 

ges en 

onlineprofil 

Nivåer på 3 - 

10 veckor som 

innehåller olika 

aktiviteter 
baserade på 9 

nyckelstrategie

r 

Nyckel- aktiviteter 

som anses viktiga 
När dessa är 

avklarade får man 

poäng, feedback och 

kan gå till nästa 

level 
 
Det går också att få 

poäng genom 

individuella 

prestationer 
 
Och från andra 

gruppers framgång 

Tabell 8: Sammanställning av Avalanche Studios spelifieringssystem 
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Cisco 

Syfte Början Beståndsdelar Aktiviteter Vad ger 

aktiviteterna? 

Utbilda inom 

media 
De anställda 

ges en 

onlineprofil 

Aktiviteter Delta i ett antal 

kurser samt på 

olika sätt dela sin 

kunskap med andra 

anställda. Detta kan 

göras ensam eller i 

grupp. Varje grupp 

moment som klaras 

ger badges och 

olika certifikat 

 Certifikaten 
Specialist 
Strateg 
Mästare 
 
Olika avdelningar 

inom certifikaten 
HR 
Externa 

kommunikationer 
Försäljning 
Interna 

partnergrupper 

Tabell 9: Sammanställning av Ciscos spelifieringssystem 

 
Deloitte 

Syfte Början Beståndsdelar Aktiviteter Vad ger 

aktiviteterna? 

Kursplan till 

ledarskapslära

nde som inte 

användes 

Titta på 

introduktions

video och få 

en profil, likt 

facebook 

Direkt 

feedback 
Guide bland 

kurserna  
Olika 

aktiviteter 

-Videoinlägg 
-Fördjupningskurser 
-Egenbedömning 

(Quiz) 
 
Det går även att: 
Kommentera 

varandras profil 
Ställa frågor 

-Olika Certifikat 
-Poäng som syns på 

poäng tavlor (Denna 

nollställs varje 

vecka, samt olika för 

olika nivåer) 
-Gruppcertifikat 

Tabell 10: Sammanställning av Deloittes spelifieringssystem  

 

Det går att se likheter mellan de olika programmen. Samtliga börjar med att ge 

användarna en onlineprofil och samtliga innehåller aktiviteter. Gällande aktiviteterna 

finns de vissa som är lika mellan företagen och vissa som är olika. Delta i kurser har till 

exempel både Deloitte och Cisco. Deloitte, Cisco och Accenture har även olika aktiviteter 

som går ut på att dela kunskap så som videoinlägg, bloggar och utgivning av dokument. 

Det går även att se likheter i att de jobbar med certifikat, alla förutom Avalanche Studios. 

Något som Avalanche Studios, Deloitte och Accenture använder är poäng och att 
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aktiviteterna leder till detta när de är utförda. Angående Cisco är det oklart om de 

använder sig av poäng eller om utförda aktiviteter leder direkt till certifikat.  

 

4.4 Intervju med användare 

Andreas Andersson berättar att han använder sig av spelifiering i sitt arbete. Han berättar 

att företaget han arbetar på använder sig av två olika spelifieringssystem. Ett för 

utbildningssyfte och ett för kunskapsdelningssyfte. I kunskapsdelningssystemet får de 

anställda poäng för bland annat antal delade artiklar och aktivitet inne i ett internt forum. 

Olika certifikat kan också uppnås. Systemet är utformat på liknande sätt som Facebook 

och andra sociala plattformar. Poängen som de anställda samlar och de olika troféerna 

visas på de anställdas profiler. Till exempel så har vår intervjuade en trofé för att denna 

har rest miljösmart samt att han aktivt tagit del i ett forum för en kurs. Det går också att 

se vilka som delar mest på en poängtavla. Gällande spelifieringssystem för utbildning så 

är den internetbaserad och där kan de anställda spela olika spel och tävla mot kollegor 

världen över i samband med onlinetraining. Han berättar också att utbildningsdelen med 

de olika kurserna är utformad som virtuella världar. Till exempel så berättar han att en 

kurs han genomförde var utformad som en tv-serie som följde en berättelse med olika 

karaktärer.  

 

Han berättar att de har spelifiering på olika platser i företagets internetportaler, men att 

spelifieringssystemet inte är något som de använder varje dag. Deras användande av 

spelifieringssystemet för utbildning beror till exempel på hur gammal utbildningen är. 

Vissa utbildningar har funnits länge och de har inte ofta spelifiering i sig medan nyare 

mer troligt har det. Han säger också att det beror på vem som har gjort utbildningen 

“utsträckningen i sig beror lite på vem som har gjort den och hur de har lagt upp den, 

det finns inget genomgående”.  

 

Andreas Andersson berättar också att de använder sig mer av spelifiering i början av sin 

anställning då det ofta är mer intensivt utbildningsmässigt krävs det att de anställda utför 

vissa specifika utbildningar. När dessa utbildningar är utförda är användandet av 

spelifieringen frivilligt. När den intervjuade började fick de en kort introduktion i vad 

spelifieringen innebar och hur det skulle fungera för att sedan själva få utforska systemet. 

Han anser att detta kan ha påverkat vissa negativt eftersom de hade kunnat behöva mer 
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hjälp att komma igång även om han för egen del tycker att det var roligt att få utforska 

själv.  

 

Den intervjuade tror att anledningen till införandet av spelifiering är för att skapa mer 

nöje. Han säger “Det blir mer sport och spel av det hela”. Han anser att spelifieringen får 

dem att fokusera på ett annat sätt och inte på själva utförandet av aktiviteten “istället för 

att du måste gör den här utbildningen så kan du istället se hur bra kan jag göra den och 

sen jämföra dig med vänner”. Han berättar även att det är motiverande att kunna gå upp 

i nivåer eller se poängen som stegrar. Detta gör att han blir mer intresserad av att lära sig 

då han kan få mer poäng och avancera i systemet. Han anser också att spelifiering med 

poäng ger en kvantitativ feedback på att det han gör är bra och att det leder till att syftet 

med spelifiering uppfylls. Han anser att spelifieringen ger ett större intresse till 

aktiviteterna även utanför spelifieringssystemet då de anställda frågar varandra frågor och 

för diskussioner om utbildningar och tävlandet med sina kollegor och vänner.  

 

Andreas Andersson anser att företaget borde använda sig mer av spelifiering eftersom det 

enligt honom är ett bra system. Han säger också att det skulle vara ännu roligare att kunna 

använda de insamlade poängen till något, “det tror jag skulle vara en ytterligare morot 

för folk att engagera sig mer”.   
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5. Analys  
I detta avsnitt analyseras det resultat som getts av del ett och två, hur det besvarar 

frågeställningarna i denna studie samt hur det sätts i relation till de valda teorierna.  

 

5.1 Spelifiering och kunskapsstyrning  

I den teoretiska referensram är faktorer listade som enligt Wong (2005) bör beaktas vid 

skapandet av en framgångsrik kunskapsstyrning på företag. Även Gold et al. (2011) samt 

Nonaka et al. (2000) instämmer med vissa av de faktorer som Wong (2005) beskriver. 

Wongs (2005) faktorer var ledarskap och stöd, IT-system, mätbarhet, någon eller några 

som är ansvariga, motiverad personal, rätt resurser samt företagskultur. För att 

spelifiering ska kunna användas som ett kunskapsstyrnigsverktyg borde således dessa 

framgångsfaktorer finnas med i arbetet med spelifieringen och i dess utformning. Vidare 

följer en närmare genomgång av framgångsfaktorerna och hur de förhåller sig till tidigare 

forskning om spelifiering samt det empiriska resultatet av denna studie.  

 

Ledarskap och stöd, menar både Wong (2005) och Nonaka et al. (2000) är viktigt för 

kunskapsstyrning då det ska ge en förebild som förespråkar önskade beteenden, styr 

implementeringen samt visar på vikten av kunskapsdelning. Studiens empiriska resultat 

har funnit ledarskap och stöd som delvis en del av arbetet med spelifiering. Stefan 

Thorberg från konsultföretaget Inspiration Company som säljer spelifieringslösningar 

säger att de alltid utser en programansvarig från deras företag som arbetar nära kunden 

samt en kontaktperson hos kunden. Programansvariges uppgift är att stötta de ansvariga 

för spelifieringen på kundens företag och ge dem support. Detta skulle då innebära det 

stöd som Wong (2005) efterfrågar. Den empiriska undersökningen har dock inte lyft fram 

att spelifieringen i sig skulle innebära att en ledare eller ett ledarskap finns. Det verkar 

snarare så att spelifieringen designas så att det är så pass självförklarande att det inte anses 

behövas en ledare som vägleder eller förmedlar visioner. Även enligt Kapp (2012) bör 

spelifiering designas för att vara vägledande genom regler och gränser i systemet. På detta 

sätt skulle spelifiering kunna vara ett substitut till den delen av ledarskap som handlar om 

att förespråka beteenden och förmedla visioner. Däremot har det empiriska resultatet i 

denna studie inte funnit att spelifieringssystemen har bidragit med förebilder som 

användare kan se upp till. Det skulle dock kunna vara så att användandet av poängtavlor 

och certifikat kan visa upp högpresterande personers resultat vilket övriga användare kan 
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sträva efter. Det går att ifrågasätta om spelifiering kan designas så att en fysisk ledare inte 

längre behövs då systemet bidrar med dennes funktioner eller om spelifiering endast kan 

vara ett komplement till faktorn ledarskap i kunskapsstyrningen.  

 

Vidare är ett omfattande och konstant närvarande IT-system enligt Lee och Hammer, 

(2011) en grundförutsättning för spelifiering. Det empiriska resultatet har endast visat 

spelifieringslösningar grundade i IT-system. Wong (2005) och Gold et al. (2001) menar 

att IT-systemet till exempel ska underlätta att samla in, hitta och göra kunskapen mer 

lättillgänglig, vilket många spelifieringssystem i studiens empiriska resultat gör. Till 

exempel har studien hittat spelifieringssystem där användare lättare kan hitta, ta del av 

och dela varandras material genom bland annat skrivandet av blogginlägg samt 

användandet av forum för frågor. Från studiens insamlade empiri går det alltså att se att 

spelifiering kan bidra med denna faktor för att skapa en effektiv kunskapsstyrning.  

 

Mätbarhet är också en faktor som studiens empiriska material visar på att spelifiering 

bidrar med. Till exempel ansåg Stefan Thorberg att mätbarhet är en viktig del i arbetet 

med spelifiering och att de på Inspiration Company brukar mäta både på aktiviteter och 

resultatorienterade mätvärden i systemet. Enligt Ahmed et al. (1999) är det svårt att mäta 

just hur effektiv kunskapsdelningen är i ett företag. Författarna menar att mätning av 

aktiviteter inte ger ett resultat av kunskapsstyrning eller kunskapsdelning utan endast de 

aktiviteter som stödjer detta. Dock hävdar Ahmed et al. (1999) att detta ändå är den 

främsta metoden. Även i studiens empiriska resultat förespråkade företag att aktiviteter 

skulle mätas, till exempel hur många blogginlägg som gjorts, antal läsare på inläggen, 

nedladdade dokument eller slutförda kurser. Empirin visar att det är gemensamt för 

företagen att lösa mätningsproblemet genom att mäta på de aktiviteter som behövs för 

kunskapsdelning. Att mäta på dessa aktiviteter borde leda till att de utförs oftare och att 

kunskapsdelning därmed blir mer omfattande. Således kan spelifiering erbjuda mätbarhet 

på kunskapsstyrningen på samma sätt som tidigare forskning förespråkar.  

 

Wong (2005) anser vidare att någon eller några som är ansvariga är en viktig faktor. 

Detta har empirin funnit begränsat stöd för att spelifiering erbjuder. Stefan Thorberg 

beskrev programansvarig och kontaktperson som togs upp tidigare under ledarskap och 

stöd. Dessa personer ska vara ansvariga för implementering och utförande av 

spelifieringen i företag genom att uppdatera poängtavlor, motivera och skapa nya 
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aktiviteter så att det hela tiden händer nya saker i systemet. Detta borde vara en viktig del 

i spelifiering om företag vill jobba långsiktigt. Annars är det sannolikt så att användarna 

slutar använda spelifieringssystemet när de har spelat klart och därmed slutar de utföra 

de kunskapsdelningsaktiviteter som spelet uppmuntrade till. Studiens insamlade empiri 

har också hittat spelifieringssystem som är designade för att ha ett slut, som till exempel 

Ciscos system där det finns en högsta nivå på certifikaten och när den är nådd är spelet 

slut. Detta indikerar på att de på Cisco inte är i samma behov av en ansvarig under spelets 

gång. När spelifiering utformas för kunskapsstyrning torde det dock vara viktigare med 

långsiktighet då kunskapsdelning borde vara önskvärt över längre tid. Utöver Stefan 

Thorbergs uttalande så beskriver inte det empiriska resultatet tydligt en person som är 

ansvarig, men det visar ändå på vikten av uppdateringar. Anledningen till detta kan vara 

att de dokument som valts till dokumentstudierna inte behandlar just den administrativa 

delen av spelifieringen utan fokuserar mer på designen av systemet. Det går trots detta se 

att arbetet med spelifiering ofta omfattar en eller flera ansvariga som uppdaterar, förnyar 

och behåller användares intresse och därmed bidrar spelifiering med denna 

framgångsfaktor.  

 

Nästa faktor för en fungerande kunskapsstyrning är enligt Wong (2005) att de anställda 

är motiverade. Detta kan jämföras med att idén med spelifiering enligt Seaborn och Fels 

(2015) är att det ska vara inre motiverande samt att de olika designelementen används i 

utformningen av systemet för att väcka den inre motivationen hos användarna (Blohm & 

Leimeister, 2013, Kapp, 2012, Seaborn & Fels, 2015). Det empiriska resultatets samtliga 

spelifieringssystem grundar sig även dessa i att vara motiverande. Detta innebär att 

spelifiering kan bidra med denna framgångsfaktor för kunskapsstyrning. 

 

Det är enligt Seaborn och Fels (2015), Swacha, (2015) och Dale (2014) vanligt att poäng 

används som belöning inom spelifieringssystem för att uppmuntra och motivera till de 

utvalda aktiviteterna. Denna typ av belöning har också hittats i samtliga 

spelifieringslösningar i det empiriska resultatet. Det finns också ett fåtal 

spelifieringssystem i den insamlade empirin som använder sig av fysiska belöningar, så 

som premiumbutiker där poäng i spelifieringssystemet kan användas för att köpa saker 

eller tjänster. Detta går då emot tidigare forskning av Blohm och Leimeister (2013), Kapp 

(2012) samt Seaborn och Fels (2015) som menar att spelifiering enbart bör bygga på inre 

motivation istället för användandet av yttre belöningar och därmed yttre motivation. Trots 
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att användandet av premiumbutiker går emot tidigare forskning om spelifiering så löser 

det sannolikt problemet med standardbelöningar som Kovach (1987) belyser. Författaren 

menar att standardbelöningar är problematiska då de inte är anpassade efter vad varje 

individ är motiverad av. Det finns även de företag i det empiriska resultatet som 

förespråkar monetära belöningar i spelet. Dale (2014) hävdar dock att användandet av 

pengar som belöning kan förstöra det roliga med spelifiering. Enligt Huber (2001) finns 

det även en diskussion i forskningsvärlden om att användandet av andra typer av 

belöningar som skapar yttre motivation minskar den inre motivationen. Det går då att 

diskutera huruvida användandet och införandet av fysiska belöningar i form av produkter 

eller pengar har hämmat användares vilja att använda spelet. Frågan är om så är fallet, 

eller om de anställda blir både inre och yttre motiverade till att använda 

spelifieringssystemet istället. I intervjun med användaren Andreas Andersson så 

efterfrågade han att de poäng som kunde samlas in i spelifieringssystemet skulle kunna 

användas till något så som en premiumbutik. Han trodde att fler skulle delta och bli 

engagerade om det infördes. Det skapar då frågor kring vad detta innebär. Möjligen beror 

denna motsägelse på att spelifieringen är en ny trend och att företagen som använder sig 

av det inte har erfarenhet av olika belöningars konsekvenser ännu. Å andra sidan kan 

denna motsägelse mellan tidigare forskning och den insamlade empirin visa på en ny 

utveckling av användandet av spelifiering som inte forskningen ännu hunnit behandla.  

 

Enligt Wong (2005) är nästa framgångsfaktor för kunskapsstyrning att se till att det finns 

rätt resurser så som tid och pengar. Spelifiering borde inte i sig göra att kunskapsstyrning 

får rätt resurser och bli prioriterat, utan sannolikt är det så att om ett företag har bestämt 

sig för att använda sig av spelifiering för kunskapsdelningssyfte så har det redan fattats 

beslut om att ge detta område prioritet och de rätta resurserna. Stefan Thorberg menar att 

om företaget vänder sig till ett konsultföretag som Inspiration Company så betalar 

företaget för att få ett välutformat spelifieringssystem som ska uppfylla företagets mål 

med detta. Genom att företaget gör denna investering i tid och pengar för att implementera 

konsultföretagens spelifiering för kunskapsdelning så torde kunskapsdelningen då 

uppmärksammas och prioriteras i företaget av ledning och anställda.  

 

Stefan Thorberg menar att spelifiering kan påverka företagskulturen, vilket enligt Wong 

(2005) är en annan framgångsfaktor för kunskapsstyrning. Även Alavi och Leidner 

(2001) och Gold et al. (2001) beskriver att kulturen är viktig för att uppmuntra beteenden 
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så som kunskapsdelning och att kulturen annars kan innebära ett hinder för detta. Stefan 

Thorberg menar att genom att uppmuntra till aktiviteter kopplade till de värderingar som 

företaget står för i spelifieringssystemet så går det förändra anställdas beteenden och 

uppfattningar. Det borde dock finnas en risk att spelifiering skulle kunna påverka 

företagskulturen även indirekt genom sina vanliga inslag av tävling och konkurrens. Det 

skulle kunna leda till en konkurrenskultur där individens egen framgång prioriteras och 

kunskap inte delas på samma sätt. Studiens empiriska insamling visar att det finns vissa 

potentiella lösningar till detta problem. Till exempel kan tävlingar och belöningar baseras 

på teamnivå istället för på individnivå där till exempel hela kontoret får poäng när en 

avdelning har nått sina mål. Trots dessa exempel på lösningar till problemet är det svårt 

att svara på huruvida även tävling och konkurrens på gruppnivå indirekt kan bidra till en 

företagskultur som hämmar kunskapsdelning. Exempel från empirin är trots allt tagna 

från spelifieringssystem där inte alltid kunskapsdelning är det enda målet och där 

möjligen tävling och konkurrens kan vara mer motiverande än stjälpande. Detta innebär 

att det inte finns tillräcklig information för att kunna uttala sig om huruvida spelifiering 

kan påverka företagskulturen i rätt riktning i kunskapsdelningssammanhang.  

 

5.2 Spelifiering och kunskapsdelning  

Osterloh och Frey (2000) och Chen et al. (2001) menar att inre och yttre motivation 

behöver finnas hos personen som ska dela kunskap. Chen et al. (2001) hävdar att det krävs 

både inre och yttre motivation för att dela explicit kunskap medan att det för att dela tyst 

kunskap enbart krävs inre motivation. En förutsättning för att spelifiering ska underlätta 

delandet av dessa typer av kunskap torde då vara att spelifiering kan ge upphov till inre 

respektive yttre motivation.  

 

Inre motivation till kunskapsdelning 

Den teoretiska referensramen och empiriska resultatet beskriver hur kopplingar finns 

mellan spelifiering och inre motivation. Dale (2014) menar att spelifiering handlar om att 

engagera på en emotionell nivå och Huotari och Hamari (2012), Kapp (2012) samt 

Seaborn och Fels (2015) anser att spelifiering går ut på att skapa inre motivation hos de 

anställda. Gällande inre motivation och Leppers (1988) fyra faktorer; kontroll, utmaning, 

nyfikenhet samt kontext, har det identifierats liknande tankar både i det empiriska 

resultatet och i tidigare forskning om spelifiering. 
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Kontroll innebär att användaren själv kan bestämma när en aktivitet ska utföras. Detta 

stämmer överens med vad Huotari och Hamari (2012) menar. Enligt dem är en 

grundförutsättning för spelifiering att det ska vara frivilligt att delta och det bör alltså 

innebära att användaren har kontrollen över när eller om denne vill delta i aktiviteter. I 

det empiriska resultatet går det att utläsa att spelifieringssystemen ofta bygger på 

aktiviteter och att dessa aktiviteter belönas när de utförs. Dock finns det inte exempel på 

att de anställda skulle straffas när aktiviteter inte har blivit gjorda. Det borde då således 

vara så att aktiviteterna utförs när de anställda väljer, utan deadlines, men att de inte får 

ta del av belöningar om aktiviteterna inte genomförs. Även Galaxy Consulting menar att 

kontroll leder till inre motivation hos de anställda och därför är viktigt i utformningen av 

spelifiering. Användaren Andreas Andersson berättade däremot att den typ av spelifiering 

han använde endast var delvis frivillig. Han var tvungen att i början av sin anställning 

utföra vissa specifika utbildningar, men att användandet därefter var frivilligt. Det går 

ändå att se av studien att spelifieringen skulle kunna utformas för att ge användaren 

kontroll och på så sätt väcka en inre motivation.  

 

Gällande Leppers (1988) nästa faktor, utmaning, så nämns detta som ett viktigt 

designelement för spelifiering av Swacha (2015), Seaborn och Fels (2015), Dale (2014) 

samt Blohm och Leimeister (2013). Även i den insamlade empirin så har utmaningar som 

en del av spelifieringssystem nämnts ett antal gånger och enligt dessa företag så borde 

det vara en del av systemet. Bland annat Auros anser att nöjet med spelifiering är just 

utmaningarna. Awesome Group anser även dem att utmaningar är en del av motivationen 

och bör användas i utformningen av spelifieringen och detsamma gäller för Galaxy 

Consulting. Således kan spelifiering sannolikt bidra med faktorn utmaning och därmed 

skapa inre motivation hos användaren. 

 

Även nyfikenhet kan skapa inre motivation enligt Lepper (1988), men detta är ett begrepp 

som är svårare att hitta i tidigare forskning kring spelifiering och även i det empiriska 

resultatet. Även om det inte är benämnt specifikt som nyfikenhet så finns det vissa 

aktiviteter och element från den insamlade empirin som sannolikt borde stimulera 

nyfikenheten hos användarna. Till exempel diskuterar Awesome Group vikten av att 

systemet har ett utforskande element så som nya områden i spelet och möjlighet att finna 

nya lösningar. Stefan på Inspiration Company och Capterra diskuterar vikten av att 
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uppdatera systemet med nya utmaningar och att det är viktigt att det händer nya saker i 

systemet. Deloitte har hemliga certifikat för att öka spänningen i spelet och användarna 

på Accenture får inte veta i förväg hur mycket poäng olika aktiviteter ger. Dessa exempel 

stimulerar sannolikt nyfikenheten hos de anställda och kan användas för att skapa en inre 

motivation.  

 

Leppers (1988) sista faktor, kontext, innebär att det ska finnas en mening med de 

aktiviteter som personen utför för att det ska skapas en inre motivation. Kapp (2012) 

diskuterar vikten av att ha en alternativ värld i spelifiering då det eliminerar övrig 

information som skulle kunna störa i verkligheten och istället får användaren att fokusera 

på aktiviteterna och belöningarna för dem. Både Kapp (2012) och Dale (2014) diskuterar 

även feedback, vilket även nämns flitigt i den insamlade empirin och borde leda till 

förbättrad kontext eftersom det gör det tydligt vad som görs rätt och vad som görs fel. I 

intervjun med Andreas Andersson bekräftades det att de i hans användande av spelifiering 

använder sig av virtuella världar vid utbildningar för att ge dem kontext. Studien visar 

således på att spelifiering kan utformas på så sätt att det uppfyller Leppers (1988) fyra 

faktorer och i och med detta borde sannolikt inre motivation hos de anställda kunna 

skapas.  

 

Yttre motivation till kunskapsdelning 

Angående yttre motivation kopplat till spelifiering så har vad som diskuterats i studiens 

teoretiska referensram och empiriska resultat visat sig ha vissa motsägelser. Att skapa en 

yttre motivation motsäger grundidén med spelifiering enligt tidigare forskning, där 

spelifiering beskrivs som ett system som ska vara så pass roligt och inre motiverande 

(Seaborn & Fels, 2014) att användare självmant vill engagera sig i det (Huotari & Hamari, 

2012). Det finns också enligt Huber (2001) studier som visar att om belöningar som 

skapar yttre motivation används så kan den inre motivationen från en aktivitet minska, 

vilket tyder på att om spelifiering ämnar att skapa inre motivation så bör belöningar 

utelämnas. Den empiriska insamlingen har dock visat att ett antal företag ändå har lagt 

till yttre belöningar i sina spelifieringssystem. 

 

Enligt Osterloh och Frey (2000) så kan till exempel monetära belöningar användas för att 

skapa den yttre motivationen till att dela kunskap, medan Dale (2014) rekommenderar att 

inte använda just monetära belöningar i samband med spelifiering eftersom det förstör 
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det roliga med systemet. Även i Blohm och Leimeisters (2013) ramverk där de kopplar 

individuella motiv hos användarna med organisationens mål genom designelement så är 

det meningen att spelifieringen i sig ska skapa en inre motivation och uppmuntra till 

beteenden utan att incitament ska behövas. Denna motsägelse mellan yttre motivation till 

delandet av explicit kunskap och spelifieringens grundidé med användandet av endast 

inre motivation hittas även i den insamlade empirin. Bizpart Engage och Galaxy 

Consulting rekommenderar att spelifieringssystemet utformas för att skapa en inre 

motivation. Likaså kan Auros, Awesome Groups och Ciscos spelifieringslösningar tolkas 

som att de är utformade för att vara inre motiverande på sättet de beskriver att systemet 

ska ta hänsyn till olika motivationsfaktorer som berör inre motivation. Däremot 

rekommenderar Capterra och Stefan Thorberg butiker där anställda kan byta ut poäng 

mot riktiga produkter eller tjänster, vilket borde skapa yttre motivation. Även Accenture 

och Avalanche Studios använder sig av fysiska belöningar i form av monetära bonusar 

respektive en premiumbutik.   

 

En anledning till att fysiska belöningar ändå används skulle kunna vara att företagen inte 

litar på att spelifieringen i sig med sina olika designelement kan skapa tillräcklig 

motivation för att utföra de önskvärda aktiviteterna. Det verkar vara fallet för Stefan 

Thorberg då han beskriver att det måste finnas en variation på produkter att köpa för sina 

poäng för att alla ska kunna motiveras. Eftersom att spelifiering är en ny trend med 

begränsad forskning och kunskap kring ämnet kan det troligtvis vara så att företag inte 

heller är förstådda med konsekvenserna från spelifiering. Å andra sidan kan det vara 

forskningen som ligger efter och som inte har insett att det fungerar bättre i praktiken att 

använda sig av både inre och yttre motivation samtidigt. Det skulle också kunna vara så 

att belöningar är ett så pass vanligt redskap för att motivera anställda att företag inte 

funderar på att utelämna dem utan inkluderar dem i spelifieringens utformning av vana 

eller okunskap.  

 

Oavsett om det är nödvändigt att skapa en yttre motivation med hjälp av fysiska 

belöningar eller inte när spelifiering används så visar den insamlade empirin på att det 

går att utforma systemet så att även yttre motivation skapas. Studien har även lett till en 

diskussion om huruvida Chens et al. (2011) yttrande om att både yttre och inre motivation 

krävs för delning av explicit kunskap stämmer. Den insamlade empirin visar nämligen på 

att många företag vill skapa endast en inre motivation med hjälp av sin spelifiering, men 
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med tanke på deras valda aktiviteter, som till exempel bloggskrivande och delande av 

inlägg, så kan det tydas att de ändå menar att dela explicit kunskap. Detta kan innebära 

att explicit kunskap skulle kunna delas med hjälp av enbart den inre motivationen som 

skapas av spelifieringen.  

 

Delning av tyst och explicit kunskap 

I den teoretiska referensramen beskrivs hur Nonaka et al. (2000) ger exempel på hur tyst 

och explicit kunskap kan omvandlas och delas mellan anställda. De tre exempel som 

beskrivs är; socialisering, förkroppsling och sammanställning. Det empiriska resultatet 

och tidigare forskning om spelifiering har visat olika exempel som skulle kunna kopplas 

ihop med dessa. 

 

Socialisering, att överföra tyst kunskap från en person till en annan, menar Nonaka et al. 

(2000) kan ske mellan lärling och lärare genom praktisk övning. Studiens empiriska 

resultat har inte visat något specifikt exempel på praktik mellan lärare och lärling inom 

spelifiering. Dock visar den insamlade empirin att spelifiering kan uppmuntra till 

samarbete genom till exempel gruppuppgifter, tävlingar mellan grupper och 

gruppbaserade belöningar. Däremot krävs det sannolikt mer än enbart uppmuntrande till 

samarbete för att kunna främja delandet av tyst kunskap. Chen et al. (2011) hävdar till 

exempel att ett bra självförtroende spelar roll och Nonaka et al. (2000) menar att det krävs 

motivation, men även tillit och omtanke i organisationen. Denna studie har endast visat 

att spelifiering kan bidra en bit på vägen till dessa förutsättningar. Inre motivation till 

kunskapsdelning kan skapas och erkännande kan ges i form av poäng och certifikat så att 

de anställda känner sig uppmärksammade för sina prestationer. Det kan möjligen 

underlätta för ett bättre självförtroende hos de anställda, men det räcker troligtvis inte för 

att helt förändra en persons tro på sig själv. Den insamlade empirin har också visat att 

spelifiering kan förmedla värderingar och visioner och skulle på så sätt kunna försöka 

skapa tillit och omtanke i organisationer. Detta om hänsyn tas till den potentiella indirekta 

påverkan av konkurrens och tävling som diskuterats tidigare. Socialiseringen kan således 

sannolikt inte ske kontrollerat i spelifieringssystemet då det till exempel inte helt kan 

förändra en individs självförtroende eller andra personliga förutsättningar för samarbete. 

Studien visar dock att spelifiering kan underlätta för och främja samarbete med hjälp av 

grupptävlingar och belöningar på gruppnivå, vilket borde vara grunden till socialisering 

och delning av tyst kunskap. 
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Förkroppsling, det vill säga omvandlingen av tyst kunskap till explicit, sker till exempel 

genom produktutveckling eller diskussioner om produktkvalitet där tyst kunskap hos 

anställda som arbetat med tillverkning av produkten kan formuleras för att sedan kunna 

delas och användas av andra (Nonaka et al., 2000). Det empiriska resultatet har i denna 

studie inte tydligt visat exempel på dessa aktiviteter, men spelifiering borde kunna 

utformas med aktiviteter så som produktutvecklingsdiskussioner i grupper med 

poängutdelning för förkroppsligandet av den tysta kunskapen till mer delningsbar explicit 

kunskap. Det finns andra exempel på liknande aktiviteter i den insamlade empirin där 

fokus ligger på att formulera egen kunskap att sprida till andra, så som uppmuntrande till 

att skriva blogginlägg och andra användbara dokument, skapa specifika strategier, göra 

fallstudier och skapa videos. GamEffectives sätt där användarna får egna föremål som 

visar status i spelifieringssystemet när de lägger upp nytt material är ett annat exempel. 

Problemet med att använda till exempel bloggskrivande som aktivitet för att uppmuntra 

till förkroppsling borde vara svårigheten att få personalen att formulera specifikt sin tysta 

kunskap till explicit. Studien har visar att de ovannämnda aktiviteterna likaväl kan 

användas för att omformulera redan existerande explicit kunskap och sedan dela den, 

vilket är det som Nonaka et al. (2000) benämner sammanställning.  

 

5.3 Spelifiering och kunskapsdelningsbarriärer   

Även om spelifiering kan främja kunskapsstyrning och delandet av tyst och explicit 

kunskap i en organisation så finns det andra barriärer till kunskapsdelning som behöver 

överkommas. I den teoretiska referensramen presenteras Rieges (2005) indelning av 

barriärerna i individuella, organisatoriska och teknologiska. För att spelifiering ska kunna 

vara ett lämpligt redskap för kunskapsdelning borde det underlätta för de anställda att 

komma över dessa barriärer. 

 

Individuella barriärer grundade i osäkerhet  

En individuell barriär som Riege (2005) och även Huber (2001) nämner är att det kan 

finnas en osäkerhet och oro hos den anställda att förlora sin betydelse och position på 

företaget om dennes kunskap delas till andra. Denna problematik beror sannolikt på att 

det finns en konkurrenskraft för den anställda att hålla på sin kunskap samtidigt som det 

för organisationen är fördelaktigt om flera kan använda dennes kunskap. Spelifiering 
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borde inte kunna lösa denna problematik. Däremot har både Blohm och Leimeister (2013) 

samt Huotari och Hamari (2012) och den insamlade empirin visat att spelifiering handlar 

om att göra aktiviteter roligare och på så sätt förändra användarnas beteende. På detta sätt 

skulle spelifiering kunna göra den anställda så pass inre motiverad att dela kunskap att 

den anställdes oro minskar och detta hinder spelar mindre roll. Spelifiering borde dock 

inte ändra det faktum att personens konkurrenskraft har minskat.  

 

Riege (2005) menar också att det kan finnas en oro över att inte få tillräckligt med 

erkännande för sina idéer om de sprids. Att spelifiering ger användarna erkännande för 

sina prestationer har både den tidigare forskningen och det empiriska resultatet visat. 

Blohm och Leimeister (2013) förklarar till exempel att poängsystem, certifikat och troféer 

används i spelifieringen för att ge användarna erkännande. Den insamlade empirin visar 

på att spelifiering borde utformas för att ge anställda erkännande och att detta kan göras 

med hjälp av poängsystem och certifikat. Badgeville menar till exempel att spelifiering 

gör prestationer mer synliga och på så sätt ger erkännande till anställda. GamEffective 

ger anställda ett föremål i spelifieringssystemet när de lägger upp nytt innehåll och detta 

föremål växer sedan när andra använder detta, vilket är ett annat sätt att visa erkännande 

på. I det systemet menar GamEffective även att anställdas avatarer ska kunna visa deras 

framgång i innovation och kunskapsdelande. På dessa sätt borde spelifiering kunna 

minska anställdas oro över att inte få tillräckligt med erkännande för sina idéer.  

 

Riege (2005) menar även att en hierarkisk struktur kan innebär en individuell barriär då 

till exempel chefer kan känna obehag inför att fråga om hjälp nedifrån. Det är sannolikt 

svårt att förbättra en persons självkänsla så att denne vågar samarbete med andra nedifrån 

endast genom spelifiering. Däremot visar både Stefan Thornberg och Badgeville i det 

empiriska resultatet exempel på att spelifieringssystem kan innehålla sammansatta 

grupper med personer från olika avdelningar eller med personer som de annars inte skulle 

arbetat med. Dessa grupper borde kunna underlätta för anställda att samarbeta och dela 

kunskap med varandra. Dale (2014) menar att samarbete generellt är ett av de vanligaste 

designelementen inom spelifiering för styrning. Vidare är samarbete, sociala utbyten och 

sammanhang enligt Blohm och Leimeister (2013) i sig individuella motiv som 

spelifiering bör möjliggöra för i sin utformning. Detta överensstämmer även med vad den 

insamlade empirin också rekommenderar vid utformningen av spelifiering. Det empiriska 

resultatet visar också på att spelifiering kan försöka påverka företagskulturen genom att 
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förmedla värderingar. Detta genom att endast låta aktiviteter kopplade till värderingarna 

vara med i spelifieringen och även genom att visualisera visioner i systemet. Om ett 

spelifieringssystem lyckas skapa en kultur som främjar samarbete mellan olika 

hierarkiska nivåer borde det således också kunna förminska hindret för kunskapsdelning 

mellan de olika nivåerna. Som diskuterats tidigare finns det dock oklarheter kring 

spelifieringens indirekta påverkan på kulturen genom inslagen av tävling och konkurrens. 

Riege (2005) menar att det också kan finnas en företagskultur som inte är öppen för 

misstag och att detta kan innebära en barriär eftersom att de anställda inte vågar försöka 

och därigenom inte heller lära sig av misstag och utvecklas utifrån dem. Genom att 

förmedla värderingar om ödmjukhet och misstag i spelifieringssystemet så att klimatet 

påverkas borde det kunna hjälpa anställda att komma över denna barriär.  

 

En annan individuell barriär enligt Riege (2005) är bristande tillit till kollegor eller 

bristande tro på sin egen och andras kompetens. Enbart användandet av ett passande 

spelifieringssystem kan förmodligen inte förändra någons självförtroende eller tillit till 

kollegor helt, men designelement som nämnts ovan med poänggivning och certifikat för 

att belysa prestationer och ge erkännande borde kunna vara en början med att hjälpa 

anställda att se både sin egna och andras prestationer och kompetenser. Stefan Thornberg 

menar att spelifiering genom tydliga värderingar även kan förmedla och skapa 

samhörighet och gemenskap. Han beskriver också att de sammansatta grupperna med 

personer från olika avdelningar kan få de anställda att känna sig närmare varandra. 

Genom detta och genom uppmuntrande till samarbete borde de anställda kunna lära känna 

och lita mer på varandra och möjligen skulle de anställda också till större grad våga dela 

sin kunskap med varandra då. På så sätt borde spelifiering kunna hjälpa de anställda en 

bit på vägen mot att komma över denna barriär. Dock räcker sannolikt inte endast 

användandet av spelifiering för att helt ändra någons tro och tillit till sig själv och andra.  

 

Individuella barriärer grundade i bristande kunskap  

Som beskrivits i den teoretiska referensramen finns det också individuella barriärer som 

grundar sig i bristande kunskap och engagemang. Riege (2005) beskriver till exempel att 

anställda inte alltid förstår nyttan av att dela varken tyst eller explicit kunskap. Enligt 

Dale (2014) innehåller spelifiering för styrning av organisationer vanligtvis feedback och 

Kapp (2012) menar att spelifiering innehåller regler och gränser som vägleder 

användarna. Det är förenligt med vad Stefan Thornberg beskriver när han pratar om att 
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spelifiering kan förmedla värderingar genom systemet. Genom dessa olika typer av 

kommunikation borde vikten av kunskapsdelning kunna förmedlas genom spelifieringen. 

Sannolikt borde också själva initiativet i sig att införa spelifiering för ett 

kunskapsdelningssyfte förmedla viss betydelse till personalen. På dessa sätt borde alltså 

spelifiering kunna underlätta för anställda att förstå nyttan med kunskapsdelning. 

 

Enligt Riege (2005) kan det hända att anställda bortprioriterar kunskapsdelning när de har 

en begränsad tid till att utföra sitt arbete på. Denna barriär går att koppla till både tidigare 

forskning om spelifiering och studiens empiriska resultat. Företaget Badgeville förklarar 

till exempel att det går att göra kunskapsdelning till en del av det vardagliga arbetet 

genom att koppla de önskvärda beteendena med nivåer, poäng och poängtavlor. Detta är 

förenligt med grundidén med spelifiering enligt studiens teoretiska referensram där bland 

annat Huotari och Hamari (2012) menar att systemet ska utformas så att det är så pass 

roligt att användarna frivilligt vill ägna sin tid åt det. Blohm och Leimeister (2013) menar 

att det går att koppla önskvärda beteenden från organisationens sida och göra dem 

förenliga med användarnas individuella motiv till att använda systemet. Även den 

insamlade empirin visar på att spelifiering används för att få anställda att utföra vissa 

aktiviteter genom att designa system så att de är motiverande. På dessa sätt borde således 

spelifiering kunna få anställda att självmant ägna sig mer åt kunskapsdelning. 

 

Vidare menar Davenport och Prusak (1998) att det kan finnas bristande kunskap i vilka 

kollegor som bär på vilken kunskap. Bizpart Engage rekommenderar som en lösning på 

detta hinder att det ska finnas större forum i spelifieringssystemet där anställda kan ställa 

frågor. Enligt Gold et al. (2001) kan IT-system underlätta för samarbete inom företagen 

då det blir lättare att hitta lämpliga gruppmedlemmar med rätt kunskap. Ett liknande 

system som det IT-system som författarna beskriver borde också kunna utformas som en 

del av spelifiering där användare skulle kunna få poäng beroende på aktivitet i 

informationssystemet. Just Stefan Thorberg och Inspiration Company arbetar inte med att 

integrera spelifiering med befintliga informationssystem hos företag, men menar att det 

inte är omöjligt. Med tanke på dessa exempel så borde sannolikt spelifiering kunna 

utformas för att underlätta för anställda att hitta vilka kollegor som bär på vilken kunskap. 

 

Nahapiet och Ghoshal (1998) beskriver att det också kan vara svårt att hitta rätt kunskap 

på grund av ett bristande socialt nätverk. Beroende på vad det bristande sociala nätverket 
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grundar sig i är det sannolikt att ett spelifieringssystem kan underlätta i olika grad. Studien 

har visat att spelifiering kan uppmuntra till samarbete och på så sätt föra anställda närmare 

varandra. För att skapa en mer social organisation ger Bizpart Engage exempel på att 

spelifieringssystemet kan innehålla en interaktiv blogg där användare får kommentera, ett 

större forum där frågor kan ställas, chattfunktioner, att det ska finnas möjlighet till 

uppdateringar för att kunna dela idéer och kommentera på varandras uppdateringar för att 

få in interaktiv miljö samt att användarna ska kunna “gilla” varandras events eller 

publikationer. Ett annat exempel som torde kunna underlätta att utöka de anställdas 

sociala nätverk är Stefan Thorbergs förslag på att ge belöningar i form av poäng till alla 

anställda för något som en viss avdelning eller hela företaget lyckats med. Han menade 

att det på så sätt går att skapa en “snackis” i korridorerna, avdelningarna och anställda 

emellan. Detta skulle kunna hjälpa de anställda att utöka sina sociala nätverk på företaget 

och då lättare hitta rätt kunskap. Huruvida spelifiering faktiskt kan hjälpa anställda att få 

ett bättre socialt nätverk torde i slutändan bero på personliga anledningar till varför det 

var bristande i första hand.  

 

Riege (2005) menar även att anställdas olika erfarenhetsnivåer och utbildningsskillnader 

kan skapa hinder till kunskapsdelning då det kan göra det svårare att förstå varandra. 

Olika ålder, kön, bristande färdigheter i tal och skrift samt kulturskillnader och olika 

etniska bakgrunder kan också försvåra kommunikation och nära relationer. Denna studie 

har visat att spelifiering sannolikt inte borde kunna eliminera dessa hinder utan endast 

underlätta för och uppmuntra till samarbete och sociala interaktioner som de som beskrivs 

ovan av Stefan Thorberg och Bizpart Engage. Som nämnts tidigare menar Stefan 

Thorberg även att samhörighet och gemenskap kan underlättas för med hjälp av tydliga 

värderingar och genom sammansatta arbetsgrupper i spelifieringen. Beroende på 

svårigheterna att kommunicera och förstå varandra så borde samhörighet och gemenskap 

i viss grad kunna bygga broar mellan de anställda trots olikheter. Detta innebär att 

användandet av endast spelifiering inte nödvändigtvis får anställda att komma över denna 

barriär utan att det bara kan hjälpa en bit på vägen.  

 

Organisatoriska barriärer  

Riege (2005) menar att en organisatorisk barriär kan bestå av att kunskapsstyrningen inte 

är integrerad i företagets mål och strategier. Studien har inte hittat något belägg för att 

spelifiering i sig skulle ändra på redan befintliga mål och strategier inom organisationer. 
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Det går däremot att föreställa sig att kunskapsstyrning redan är en del av mål och 

strategier om ett företag har bestämt sig för att använda sig av spelifiering för 

kunskapsdelning. Det empiriska resultatet har dock visat att spelifiering i sin utformning 

borde baseras på företagets mål och strategier. Till exempel presenterade Stefan Thorberg 

en modell för hur de designar sin spelifiering. Där går ett av stegen ut på att diskutera 

syften och mål med spelifieringen och för företaget för att anpassa systemet efter dem. 

Även Avalanche Studios har ett system som är baserat på företagets nyckelvärderingar 

och strategier. Riege (2005) nämner även att en barriär kan vara att kunskapsdelning inte 

prioriteras eller inte får resurser. Det empiriska resultatet visar att företag ofta anlitar 

konsulter för att utforma och implementera spelifiering, vilket innebär som tidigare nämnt 

en investering. Det borde således vara sannolikt att kunskapsdelning blir mer prioriterat 

och spelifieringen används då företag vill nyttja den gjorda investeringen.  

 

Riege (2005) menar också att det bör finnas ett ledarskap som tydligt förklarar nyttan 

med kunskapsdelning. I den insamlade empirin har det inte hittats belägg för att företag 

som använder sig av spelifiering har en ledare som förklarar nyttan med systemet och 

dess aktiviteter, vilket diskuterades tidigare under kunskapsstyrning. Det verkar istället 

vara så att de försöker designa spelifiering på ett sätt som gör det vägledande och 

förklarande i sig självt genom regler, specifika aktiviteter och visioner. Både tidigare 

forskning och studiens insamlade empiri i denna studie menar att spelifieringssystemet 

kan användas som en kommunikationskanal till de anställda för att ge feedback, regler 

och värderingar. Genom dessa olika typer av kommunikation borde nyttan av 

kunskapsdelning kunna förmedlas även om en ledare inte finns.  

 

En ytterligare barriär är avsaknad av informella och formella platser för anställda att 

mötas på (Riege, 2005). Studien har visat att spelifiering i sig sannolikt inte borde påverka 

de fysiska platserna på en arbetsplats eftersom det är ett IT-baserat system. Däremot 

förespråkar både Bizpart Engage, Badgeville samt Galaxy Consulting att 

spelifieringssystemet ska möjliggöra för anställda att bland annat skriva blogginlägg, vara 

delaktiga i forum och chatter, dela videos och dokument och att andra anställda ska kunna 

kommentera dessa. Även Accenture, Deloitte och Cisco använder sig av liknande 

designelement i sina system. Detta torde då ge informella och formella platser i 

spelifieringsplattformen för anställda att mötas och diskutera.  
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Det är även viktigt med incitamentsystem som motiverar anställda till kunskapsdelning 

enligt Riege (2005). Problematiken kring incitamentsystem och yttre belöningar har 

diskuterats ovan. Där presenterades att tidigare forskning menar att spelifiering enbart 

bygger på inre motivation, bland andra menar Blohm och Leimeister (2013), Huotari och 

Hamari (2012) Seaborn och Fels (2015) detta. Om spelifieringen är inre motiverande 

borde själva systemet sannolikt kunna ersätta ett incitamentsystems funktion. I studiens 

insamlade empiri går det dock att finna att en del företag använder sig av yttre belöningar. 

Bland annat förespråkar Stefan Thorberg, Capterra, Accenture och Avalanche Studios 

detta samt att den intervjuade användaren önskar att dennes företag använde det. 

Spelifiering förmodas därmed kunna bidra med ett incitamentsystem som belönar 

kunskapsdelning oavsett om det är i form av poäng i systemet eller genom fysiska 

belöningar från till exempel premiumbutiker.  

 

McDermott och O´dell (2011) menar att företagets kultur och värderingar ska främja 

kunskapsdelning för att det annars kan utgöra ett hinder för detta. Studien har inte visat 

att spelifiering i sig ändrar redan befintliga värderingar och eftersträvade kulturer i 

organisationer, men som tidigare nämnts så menar Stefan Thorberg och även Badgeville 

att spelifiering kan försöka uppmuntra till en viss typ företagskultur genom spelifieringen. 

Även Accenture sägs ha lyckats skapa en kultur som är mer främjande för 

kunskapsdelning, men för att detta ska ske måste alltså organisationen själv ha valt 

värderingar att sträva efter som faktiskt främjar kunskapsdelning.  

 

Riege (2005) nämner vidare att tävling och konkurrens mellan grupper och avdelningar 

kan hindra kunskapsdelning. Denna studie har visat att tävlingselementet i spelifieringen 

ses som motivationsskapande och ett roligt designelement som bör vara med i 

utformningen av systemet. Det nämns bland annat av teorier av Dale (2014) och Kapp 

(2012) samt rekommenderas av företagen Auros Awesome Group, Bizpart Engage, 

Bunchball och Capterra. Denna del av spelifiering skulle alltså kunna innebära en barriär 

i sig för kunskapsdelning och eventuellt vara en anledning till varför spelifiering inte 

borde användas i kunskapsdelningssyfte. Dock har denna studie också hittat att 

spelifiering kan användas för att främja vad som kan tänka vara motsatsen till tävling och 

konkurrens, nämligen grupparbete och samhörighet. Starka värderingar och visioner om 

ödmjukhet, samhörighet och samarbete i spelifieringssystemet borde också kunna 

användas för att minska risken för en konkurrenskultur Om spelifiering ska kunna 
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användas för kunskapsdelning borde systemet designas med tanke på ämnets problematik 

gentemot tävling och konkurrens och ta hjälp av designelement som skapar grupparbete 

och samhörighet istället. Grupptävlingar och belöningar på teamnivå kan förmodligen 

främja samarbete inom teamet, men det bör diskuteras kring huruvida dessa 

designelement skapar en samhörighet eller fientlig konkurrens mellan olika grupper och 

avdelningar i organisationen. Ett problem med dessa potentiella lösningar är att de 

kommer från studiens empiriska insamling där spelifieringssystemen inte enbart har som 

mål att främja kunskapsdelning utan även andra mål där tävling ändå ses som 

motiverande. Frågan kvarstår då ifall det verkligen underlättar för företagskulturen att 

främja specifikt kunskapsdelning om tävlingen och konkurrens ligger på teamnivå istället 

för individnivå. Denna studie har inte uppmärksammat något spelifieringssystem utan 

tävlingsmoment, men det går att fråga sig hur ett sådant system skulle fungera. Trots 

potentiella lösningar kvarstår således problematiken att ett grundläggande designelement 

i spelifiering i sig är en vanlig barriär för kunskapsdelning.  

 

Ett annat hinder som Riege (2005) nämner är kommunikationsflödet och att information 

bara strömmar åt enbart ett håll, så som uppifrån och ner. Studiens teoretiska genomgång 

och empiriska insamling har inte hittat belägg för att spelifiering i sig skulle kunna ändra 

till exempel redan befintliga beslutsprocesser eller liknande som enbart går från uppifrån 

och ner. Däremot kan spelifiering som tidigare nämnts underlätta för människor att 

komma i kontakt med varandra även om kontoret inte är utformat så att de annars möts, 

eller där hierarkier eller storleken på organisationen försvårar kontakt. Bizpart och 

Badgeville förespråkar bland annat att spelifieringen innehåller platser i 

spelifieringssystemet där användare kan kommentera och diskutera blogginlägg, videos 

eller annat vilket även ger upphov till kommunikation mellan användare som möjligen 

inte pratar annars. Detta innebär att spelifiering borde kunna komma runt denna barriär 

så att de anställda trots befintliga beslutsprocesser eller liknande lättare kan kommunicera 

med varandra. 

 

Teknologiska barriärer 

Gällande de teknologiska barriärerna framgår det i den teoretiska referensramen att dessa 

kan antas påverka den explicita kunskapsdelningen. Chen et al (2011) menar till exempel 

att explicit kunskap brukar samlas in genom informationssystem. Barriärer till detta kan 

då enligt Riege (2005) bestå av att det är svårt att hitta IT-system som passar både 
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personal och organisation. Ur studiens empiriska resultat framgår det att spelifiering inte 

är standardiserat i sin helhet utan anpassas efter det behovet som finns. Detta går bland 

annat att läsa i intervjun med Stefan Thorberg där Inspiration Company kundanpassar 

sina system i sin implementeringsmodell.  

 

Riege (2005) nämner även att det är viktigt att IT-systemet integreras med personalens 

rutiner och processer för att det ska bli lättare att använda. I studiens empiriska resultat 

pratar Stefan Thorberg om detta. Som beskrivits tidigare så menade han att det är möjligt 

att integrera spelifieringssystem med befintliga informationssystem, men att det inte alltid 

är så. I övrig insamlad empiri är det svårt att avgöra om de arbetar med spelifiering som 

ett integrerat system eller inte. Från intervjun med Andreas Andersson gavs dock 

information om att deras spelifieringssystem var en del av deras internetportal. Detta 

innebär att spelifiering kan lösa denna barriär.  

 

Nästa hinder Riege (2005) tar upp är bristande support. Stefan Thorberg beskriver som 

tidigare nämnts att de på Inspiration Company utser programansvariga som ska sköta 

underhåll och liknade med programmet så denna barriär torde spelifiering kunna 

underlätta om konsulter anskaffas. Riege (2005) nämner även att en barriär är att 

personalen inte förstår systemet eller att de inte förstår nyttan med att använda det. I fallet 

med Deloitte så måste alla användare av spelifieringssystemet först se en 

introduktionsvideo som första delmoment i systemet, vilket borde hjälpa till att skapa 

förståelse för hur systemet fungerar. Stefan Thorberg nämner också att de alltid 

informerar sina kunder och dess personal om systemet och dess mening. Även i intervjun 

med Andreas Andersson berättade han att de får en introduktion till systemet om hur det 

fungerar innan de börjar använda det, även om han hade önskat ännu mer information. 

Detta visar på att spelifiering i sig kan ha ett förklarande introduktionsmoment som löser 

denna barriär.  

 

Den sista teknologiska barriären som tas upp av Riege (2005) är att personalen inte är 

intresserade av att använda systemet. Enligt tidigare forskning och studiens empiriska 

resultat så har det som tidigare nämnts hittats belägg för att spelifieringen är en metod 

som grundar sig i inre motivation och att grundtanken är att utforma systemet så att det 

för användarna är roligt att använda. Bland andra beskriver Stefan Thorberg vikten av 

lustfyllda engagemanget och Dale (2014) menar att spelifiering bygger på att engagera 
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användare på en emotionell nivå. Även Huotari och Hamari (2012) menar att en 

grundpelare i spelifiering är att det ska vara så roligt att människor självmant väljer att 

använda det och ta del av systemet. I intervjun med Andreas Andersson visade det sig 

också att tack vare spelifieringen hade lärandet och kunskapsdelandet blivit roligare. 

Detta visar på att spelifiering kan underlätta för anställda att komma över även denna 

barriär och således är samtliga teknologiska barriärer hinder som spelifiering kan 

utformas för att lösa.  

 

5.4 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis är spelifiering en metod som på flera sätt visat sig kunna vara ett 

redskap för kunskapsstyrning. Det kan främja delandet av explicit kunskap och förbättra 

förutsättningar för delandet av tyst kunskap samt underlätta överkommandet av många 

av kunskapsdelningsbarriärerna även om viss problematik finns. Den insamlade empirin 

och tidigare forskning har dock visat sig skilja sig åt i flera områden. Gällande barriärerna 

till kunskapsdelning har empirin inte funnit att ett unikt system löser samtliga av dessa. 

Det går istället att se att delar av spelifieringssystem går att använda som potentiella 

lösningar för vissa barriärer även om detta möjligen inte var tanken i deras design.   
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6. Slutsats och diskussion  
I detta kapitel sammanfattas analysen och slutsatser dras av studien i relation till dess 

syfte. Studiens kunskapsbidrag diskuteras och förslag till vidare forskning presenteras.  

 

Spelifiering som ett verktyg för kunskapsstyrning 

Spelifiering kan användas som verktyg för kunskapsstyrning då systemet möter de 

kriterier som enligt tidigare forskning är viktiga för kunskapsstyrningens framgång. 

Studien har visat att spelifiering kan utformas för att erbjuda stöd och eventuellt ledarskap 

i form av vägledning i spelifieringssystemet. Dock kan inte denna studie uttala sig 

huruvida denna variant av ledarskap helt utesluter behovet av en fysisk ledare. Systemet 

har också ett underlättande IT-system samt innefattar mätbarhet. Kunskapsdelning är 

fortfarande ett problematiskt område att mäta, men att mäta på 

kunskapsdelningsaktiviteter kan ge vägledning gällande hur mycket kunskap som delas. 

Slutsatsen blir också att arbetet med spelifiering innefattar någon eller några som är 

ansvariga i implementeringen av systemet samt att spelifiering kan få anställda att bli 

motiverade till kunskapsdelande. Detta då spelifiering bygger på att skapa nöje och 

motivation hos dess användare. Studien indikerar även att användandet av spelifiering ger 

kunskapsstyrningen de rätta resurserna, då det ofta blir en investering för företaget och 

därmed sannolikt prioriteras. 

 

I det empiriska resultatet ges exempel på att spelifiering kan påverka företagskulturen 

genom till exempel förmedling av värderingar. Studien har väckt frågan huruvida 

spelifiering även indirekt kan påverka företagskulturen genom tävling och konkurrens, 

vilket skulle kunna innebära en risk då det kan påverka viljan att dela kunskap negativt. 

En potentiell lösning från studien är att använda designelement som främjar ödmjukhet, 

samhörighet och aktiviteter som grupptävlingar och gruppbaserade belöningar. Detta 

problem har däremot inte behandlats i studiens empiri på ett sätt så att studien kan uttala 

sig om dessa lösningars effektivitet i ett spelifieringssystem med kunskapsdelning som 

enda mål.  

 

Slutsatsen gällande spelifiering som verktyg för kunskapsstyrning är att spelifiering, trots 

vissa svårigheter med ledarskap och kultur, ändå har tydliga indikationer i studiens empiri 

på att det kan användas som ett verktyg för kunskapsdelning.  
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Tyst och explicit kunskapsdelning genom inre och yttre motivation. 

Studien har visat motsägelser angående hur spelifieringen kan underlätta för delning av 

tyst och explicit kunskap genom yttre och inre motivation. Det går att dra slutsatsen att 

spelifiering kan ge upphov till både inre och yttre motivation beroende på hur systemet 

designas. Inre motivation skapas av spelifieringssystemens lustfyllda utformning och 

yttre motivation genom fysiska belöningar. Enligt tidigare forskning så bör dock 

spelifiering enbart skapa inre motivation vilket då företag som till exempel Avalanche 

Studios, Capterra och Accenture går emot när de även använder sig av yttre belöningar. 

Ett problem som dessa företag kan få enligt tidigare forskning är att det kan hämma 

delningen av tyst kunskap. Detta eftersom tyst kunskapsdelning kräver inre motivation 

och detta kan dämpas i användandet av yttre belöningar och yttre motivation.  Det går då 

att ifrågasatta till vilken grad dessa spelifieringssystem som använder sig av båda 

motivationsformerna är effektiva i sina försök att dela tyst kunskap eller om de enbart 

menar att dela explicit kunskap.  

 

Det finns också de företag i studien som använder sig av enbart inre motivation i sina 

spelifieringssystem. Detta stämmer då överens med tidigare forskning om användandet 

av spelifiering samt om hur tyst kunskap bör delas. Dock har studien identifierat att de 

aktiviteter som dessa företag har inkluderat i sina system, så som skrivandet och delandet 

av blogginlägg, lämpar sig i större grad till delandet av explicit kunskap. Det skulle kunna 

vara så att denna utformning av användandet av inre motivation för att dela explicit 

kunskap är en ny utveckling av spelifiering som inte forskningen har behandlat ännu. 

Utifrån denna studies insamlade empiri går det att dra slutsatsen att den yttre motivationen 

inte behövs för explicit kunskapsdelning när spelifiering används.  

 

Studien har dragit slutsatsen att spelifiering genom de olika motivationsformerna 

underlättar för explicit kunskapsdelning tillsammans med användandet av specifika 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara till exempel skrivande i bloggar och forum. 

Gällande spelifieringens möjlighet till att främja tyst kunskapsdelning har inte studien 

visat lika tydliga exempel på har detta kan gå till. Detta eftersom studiens empiri inte 

visar på att spelifiering uppfyller de sociala och kulturella förutsättningarna som tidigare 

forskning menar behövs för delning av tyst kunskap. Däremot använder spelifiering 

många aktiviteter som ger upphov till täta samarbeten och nätverkande i kombination 

med inre motivation. Detta skulle kunna främja förutsättningarna för delning av tyst 
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kunskap i längden. Där av dras slutsatsen att spelifiering endast kan ge upphov till 

förbättrade förutsättningar för delning av tyst kunskap.  

 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att spelifiering kan användas för att främja delandet 

av explicit kunskap och förbättra förutsättningar för tyst kunskapsdelning. Slutsatsen dras 

också att spelifiering är ett redskap för att dela explicit kunskap utan användning av yttre 

motivation som då går emot vad tidigare forskning har kommit fram till. Studien har 

också visat att yttre belöningar ibland används tillsammans med spelifiering, vilket också 

motsäger tidigare forskning. 

 

Spelifieringens underlättande för att komma över kunskapsdelningsbarriärer  

Spelifiering kan underlätta för många av barriärerna för kunskapsdelning, men det finns 

också vissa svårigheter. Angående de individuella barriärerna kan spelifiering i sig inte 

ändra på situationen att de anställdas konkurrenskraft minskar när fler har tillgång till 

dennes kunskap. Däremot kan spelifiering få dem att känna mindre oro inför detta då de 

istället blir inre motiverade till att dela sin kunskap.  Det är även komplicerat att helt ändra 

en persons tro på sig själv och tillit till andra. Spelifiering skulle dock kunna göra 

anställda så pass inre motiverande, ge erkännande och göra de anställdas prestationer 

synliga så att de ändå väljer att dela sin kunskap. Det är också svårt för spelifiering att 

helt eliminera barriärer för förståelse och kommunikation mellan anställda med olika 

ålder, kön, utbildning, etnicitet, kultur eller bristande färdigheter i tal och skrift. 

Spelifiering skulle dock kunna underlätta kommunikationen i viss grad genom att skapa 

samhörighet och gemenskap. Övriga individuella barriärer kan spelifiering hjälpa till att 

få anställda att komma över genom att ge erkännande, motivera, förklara nyttan av 

kunskapsdelning, uppmuntra till kommunikation och samarbete mellan olika typer av 

personer samt försöka skapa en kultur främjande för kunskapsdelning. 

 

De organisatoriska barriärerna har spelifiering i sig svårare att lösa. Företag som bestämt 

att implementera spelifiering för kunskapsdelning har sannolikt redan innan beslutat sig 

för att prioritera kunskapsdelning. Likaså påverkar inte spelifieringen redan befintliga 

fysiska miljöer eller beslutsprocesser inom organisationer. Däremot så kan spelifiering 

användas för att förmedla nytta och vägleda anställda likt ett ledarskap, skapa miljöer för 

möten och kommunikation inom plattformen, förmedla värderingar samt innehålla ett 

fungerande belöningssystem. Inom de organisatoriska barriärerna så har studien hittat att 
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en barriär för kunskapsdelning, nämligen tävling och konkurrens mellan grupper och 

anställda, intressant nog är ett förekommande designelement inom spelifiering. Det finns 

en risk att dessa designelement indirekt skapar en konkurrenskultur med fokus på 

individens egen framgång. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke när spelifiering 

används för kunskapsdelningssyfte och att systemets fokus läggs på att främja 

samhörighet och samarbete.   

 

Angående de teknologiska barriärerna så är slutsatsen att spelifiering anpassat för 

kunskapsdelning kan underlätta för dessa genom att innehålla ett välutformat IT-system 

som är användarvänligt, informerande och roligt i sig att använda.  

 

Sammanfattningsvis har studiens empiri inte visat att något spelifieringssystem har 

lösningen på samtliga av dessa barriärer. Det går dock att kombinera 

spelifieringssystemen och genom det få ett nytt system med förutsättningar att lösa många 

av barriärerna. Ett problem som kvarstår är att ett vanligt förekommande designelement 

i spelifieringen, nämligen tävling och konkurrens, i sig är en barriär för kunskapsdelning. 

Denna studie drar slutsatsen att spelifiering teoretiskt sätt har förutsättningar för att 

underlätta överkommandet av många barriärer till kunskapsdelning om hänsyn tas till den 

problematiken.  

 

Sammanfattning  

Som presenterats i inledning till denna studie så anses anställdas kunskap vara en viktig 

resurs för företag. Det skapas en problematik om dessa anställda lämnar företaget och tar 

med sig den kunskapen, var av behovet av kunskapsstyrning och kunskapsdelning har 

vuxit fram. Att styra kunskap och uppmuntra till kunskapsdelning har visat sig vara 

utmanande och denna studie ämnade undersöka om spelifiering hade förutsättningar för 

att underlätta detta.  

 

Studien bidrar med kunskap om att spelifiering är ett system som har förutsättningar att 

användas för kunskapsstyrning trots vissa svårigheter med ledarskap och kultur. Till 

skillnad från tidigare forskning slår denna studie också fast att spelifiering inte enbart kan 

användas för att ge upphov till inre motivation utan att även yttre motivation genom 

fysiska belöningar. Denna studie har visat att spelifiering kan främja delandet av explicit 

kunskap genom aktiviteter, men endast kan förbättra förutsättningar för tyst 



81 
 

kunskapsdelning då spelifiering inte bidrar med alla sociala och kulturella förutsättningar 

för detta. Tidigare forskning menar att både yttre och inre motivation krävs för delning 

av explicit kunskap, men denna studie har också visat att explicit kunskap kan delas med 

hjälp av enbart inre motivation skapad av spelifieringen. Studien har gett kunskap om att 

spelifiering har förutsättningar för att utformas för att underlätta för anställda att komma 

över många av kunskapsdelningsbarriärerna. Spelifiering kan lösa alla de teknologiska 

barriärerna och många av de organisatoriska och individuella. Däremot finns det 

organisatoriska barriärer som spelifiering inte kan ändra på som grundar sig i redan 

befintliga organisatoriska strukturer och processer. Spelifiering kan endast i vissa fall av 

dessa komma runt barriärerna så att de anställda ändå till exempel kan kommunicera med 

varandra. Angående de individuella barriärerna kan inte endast användandet av 

spelifiering helt ändra vissa personliga och individuella förutsättningar. Spelifiering kan 

endast hjälpa de anställda en bit på vägen mot att komma över dessa hinder.  

 

Spelifiering har alltså förutsättningar till att främja kunskapsdelning samt anställdas 

motivation och möjlighet till att dela kunskap med varandra. Detta kunskapsbidrag är 

menat att användas för att underlätta för organisationer att behålla och nyttja 

konkurrenskraft i form av anställdas kunskap.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Enligt Seaborn och Fels (2015) är spelifiering en ny trend och denna studie har gjort ett 

bidrag till den begränsade forskning som de anser finns kring spelifiering och dess 

positiva effekter. Vi rekommenderar dock ändå mer forskning kring spelifiering och dess 

användande. Vi ser att det skulle kunna finnas en risk att vissa anställda kommer att 

påverkas negativt av spelifiering och där av behövs också forskning bedrivas kring dessa 

effekter. Hamari et al. (2014) menar i sin forskning att vissa upplever designelement som 

positivt och motiverande medan andra kan uppleva det motsatta. De menar att vissa mår 

dåligt av en ökad konkurrens och tävling eller att uppgifterna i och med de ökade nivåerna 

i spelet blir för svåra. Författarna menar därför att forskningen kring spelifieringens 

negativa effekt är ett område som behöver mer forskning. Vi har även sett i vår 

undersökning att vissa företag lyfter fram att det förekommer negativa effekter av 

spelifiering. Association for Project Management, APM, (u.å.) har skrivit ett whitepaper 

om spelifiering. De menar att det finns en risk att vissa anställda känner sig utanför och 
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att det bildas två grupper; vinnare och förlorare. Hälsosam konkurrens kan ibland 

förvandlas till destruktiv konkurrens och på så sätt förhindras en samarbetskultur. Äldre 

personer eller andra som inte är vana vid teknologi och IT-system menar APM kan hamna 

i utanförskap. De menar vidare att anställda kan känna ett obehag av den ökade mätningen 

av dem i spelifieringen. Vi rekommenderar därför att vidare forskning görs angående 

spelifiering generellt, både om dess negativa och positiva effekter.  

 

Särskilt intressant för vidare forskning kring spelifiering för kunskapsdelningssyfte är 

problematiken med konkurrens och tävling. Denna studie har identifierat att det är 

speciellt problematiskt vid kunskapsdelning eftersom att tävling och konkurrens enligt 

Riege (2005) påverkar viljan att dela kunskap negativ. Ett förslag för vidare forskning är 

att undersöka om detta problem kan lösas och i så fall hur. Denna studie har indikerat på 

att fokus istället bör läggas på samhörighet och samarbete istället, vilket skulle kunna 

undersökas närmare.  

 

Vi vill också ge som förslag till fortsatt forskning ämnet spelifiering för syftet 

kunskapsdelning beroende av organisationsstorlek. Vi har i denna studie inte tagit hänsyn 

till detta vilket presenterades i studiens inledning. Efter studiens genomförande kan vi 

dock se att de företag som använts i det empiriska resultatet till största del är stora 

internationella företag. Samtidigt anser Riege (2005) att kunskapsdelning påverkas av 

företagets storlek vilket då kan göra det intressant att se spelifieringens roll i det 

sammanhanget. Det skulle kunna ge svar på om spelifiering är lika effektivt som 

kunskapsdelningsredskap oberoende av organisationsstorlek eller om spelifiering 

behöver anpassas efter det. 
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informationen som ges vid intervjun och den intervjuade kommer att avidentifieras. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att uppge skäl. Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför 

studien. 

 
Vi nås på:                      Felicia Lidner  felli238@student.liu.se eller 0704 16902 

                                            Victoria Hansen vicha305@student.liu.se eller 0703 546186 

 

 

  

mailto:vicha305@student.liu.se


 
 

Bilaga 2: Intervjuguide till Stefan Thorberg 

o Berätta om gamification, vad innebär det för er på Inspiration Company? 

o Jobbar ni själva med gamification här på kontoret? 

o Vilka är era kunder? Stora, små svenska eller utländska? 

o Vad är anledningen till att företag kontaktar er och vill jobba med spelifiering? 

o Kundanpassar ni ert arbete med gamification? Har ni olika 

metoder/mallar/program för olika fall? 

o Berätta om gamification och knowledge managment/knowledge sharing? Vad är 

era erfarenheter om det? Har ni implementerat det hos någon kund? Hur gick det 

till? Vilka designelement användes? 

o Kan gamification underlätta för styrningen av ett företag, så som t ex ledarskap? 

o Vilka i hinder/barriärer till att vilja och kunna dela kunskap kan gamification 

hjälpa anställda att komma över? Hur hjälper det? Kan du ge exempel? Vilka 

designelement används?   

o Upplever du att detta sammanfattar spelifiering eller vill du tillägga något? 

o Är det okej om vi kontaktar dig om vi har fler frågor? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 3: Informationsbrev till användare 

 
Projektets titel:                                   Datum: 2016-04-21 
Spelifiering som redskap för kunskapsdelning  
Studieansvariga:                                 Studerar vid Linköpings Universitet 
Felicia Lidner                                       Telefonnummer: 013-28 10 00 

Victoria Hansen                                          Utbildning: 

E-post:                                                        Internationella Civilekonomprogrammet, 

felli238@student.liu.se                        One Year Master Ekonomisk styrning 

vicha305@student.liu.se 
 

Hej! 

 
Vi heter Felicia och Victoria och vi läser till Civilekonom respektive One Year Master 

inom Ekonomisk Styrning. Nu under våren skriver vi vår C-uppsats om spelifiering som 

redskap för kunskapsdelning. Vi anser att kunskapsdelning är ett viktigt ämne för företag 

då dess konkurrenskrafter ofta ligger i den kunskap som deras anställda innehar.  Det är 

då viktigt att de anställa delar sin kunskap för att företaget ska kunna nyttja den. Vi vill 

med denna studie undersöka hur spelifiering skulle kunna underlätta kunskapsdelandet 

genom att öka anställdas motivation och möjlighet till att dela sin kunskap. För att kunna 

undersöka detta behöver vi information från användare av spelifiering om hur de upplever 

att spelifiering påverkar dem mentalt och praktiskt i sitt arbete. Denna information 

kommer att samlas in med hjälp av telefonintervjuer. Intervjun kommer att ta cirka 30 

minuter och ljud inspelas för att sedan transkriberas. Inga obehöriga kommer att få ta del 

av den informationen som ges vid intervjun och den intervjuade kommer att avidentifieras 

om den vill. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att uppge skäl. Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför 

studien. 

 
Vi nås på:                           Felicia Lidner felli238@student.liu.se eller 0704 16902 

                                           Victoria Hansen vicha305@student.liu.se eller 0703 546186 
 
 
 

 
 
 



 
 

Bilaga 4: Intervjuguide till användare 
 

o Har gamification varit en del av ditt arbete under hela din anställning? 

o Hur har du använt gamification i ditt arbete?  

o Beskriv hur systemet ser ut utifrån din synvinkel. Använder ni poäng och i så fall 

vad får ni poäng för? (certifikat, levels, poängtavla) 

o Vad tror du att syftet med systemet är? 

o Upplever du att systemet uppnår sitt syfte? Varför, varför inte? 

o Hur har spelifiering påverkat ditt arbete rent praktiskt?  

o Hur har poängräknandet (eller till exempel poängtavlan) påverkat dig?  

o Upplever du att de aktiviteter som finns i systemet är relevanta för syftet?  

o Vad är det med systemet som får dig att vilja/inte vilja använda det? 

o Upplever du att du har fått tillräcklig information om hur systemet kan och bör 

användas? Hjälp att komma igång med programmet? 

o Är det något i systemet som du skulle vilja ändra? varför? 

o Tycker du att detta sammanfattar din upplevelse av gamification eller vill du 

tillägga något? 

o Är det okej om vi kontaktar dig om vi har fler frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


