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ABSTRAKT
Gamification kan enklast beskrivas som tillämpningen av speldesignselement i en kontext orelaterad
till spel. Gamification-mekaniker används inom nätkasinobranschen som ett medel för att engagera
slutanvändarna och skapa interaktion mellan användaren och systemet. Syftet med denna studie var
att undersöka hur spelmekanikerna inom nätkasinobranschen kan användas utan att vara motstridig till
svensk lagstiftning, samt vilka konsekvenser som appliceringen skulle kunna få på användarnas
upplevelse. Metoderna för studien var litteraturgenomgång och en fallstudie. Resultatet tyder på att
det finns spelmekaniker som inte bryter mot svensk lagstiftning, till exempelvis erfarenhets- och
inlösningsbara poäng. Avslutningsvis presenteras förslag på hur de identifierade spelmekanikerna som
går emot svensk lagstiftning kan användas och vilka åtgärder spelföretag kan ta för att minimera
risker för att spelare, genom diverse spelmekaniker, utvecklar riskfaktorer för problemspelande.
Nyckelord: Användarupplevelse (UX), iGaming, Hasardspel, Motivation, Spelmekaniker, Speldesign,
Spelutveckling, Gamification, Spelberoende, Problemspelande, Spelstörning, Ansvarsfullt spelande.
Keywords: User Experience (UX), iGaming, Gambling, Motivation, Game Mechanics, Game Design,
Game Development, Gamification, Gambling Addiction, Problem Gambling, Gambling Disorder,
Responsible Gambling.

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
Kasinoföretagen har under de senare åren rört sig bortom den fysiska världen och etablerat sig i den
digitala världen. Det här har lett till en lättillgängligare marknad som tidigare inte funnits, vilket har
gjort det möjligt för vem som helst att nu spela på hasardspel. Med andra ord behöver inte folk längre
resa till Las Vegas för att spela på till exempel black jack, roulette, baccarat, enarmade banditspel och
poker. Dessutom kan folk spela i virtuella miljöer tillsammans med riktiga människor som delar ut
kort eller liknande, vilket förstärker intrycket av att vara på ett riktigt kasino.
I och med denna digitaliseringsera har detta också banat väg för att använda sig av metoder som
traditionellt sett inte finns på fysiska kasinon. En sådan metod är gamification som används av
spelbolag för att belöna deras användare för aktiviteterna de utför när de vistas på hemsidan. Till
exempel ges en användare virtuella mynt en gång per dygn när de loggar in och när de samlat
tillräckligt många mynt kan dessa användas för att lösas in mot några gratis-spinn på hemsidan.
Denna studie har därför undersökt hur ett nätkasinoföretag baserat i Sverige använder sig av
gamification och hur deras syn på denna metod är. Detta gjordes genom att intervjua fyra anställda
som arbetar med gamification, eller lojalitetssystem, som det även kallas inom nätkasinobranschen.
För att få olika perspektiv och erfarenhet om deras lojalitetssystem intervjuades både utvecklare och
chefer på spelbolaget. Som del av projektet har även den nya svenska spellagen som trädde i kraft i
januari 2019 jämförts med olika spelmekaniker för att se hur dessa står sig mot de nya lagarna.
Tanken med detta var för att se huruvida spelmekaniker omfattas av svensk lagstiftning eller ifall den
borde göra det då lojalitetssystem belönar användare för deras aktiviteter och spenderade tid på
hemsidan och därigenom uppmuntrar deras engagemang och motivation gentemot sajten.
Två metoder användes i projektet för att identifiera spelmekaniker som spelbolaget använder sig av,
eller kommer använda sig av i framtiden, och genomföra en jämförelse mellan den svenska spellagen.
Resultatet visade att en del spelmekaniker som används skulle kunna bryta mot svensk lagstiftning.
Därutöver kunde studien även peka på eventuella riskfaktorer för problemspelande som kan triggas
genom tillämpningen av sådana spelmekaniker och vilka konsekvenser appliceringen skulle få på
användarupplevelsen av att antingen använda, eller inte använda sig av, spelmekanikerna. Med
användarupplevelse menas hur en användare upplever interaktionen med en produkt/tjänst, vilket kan
ges uttryck i antingen nöje, irritation, njutning eller överraskning för att nämna några exempel.
Produkten/tjänsten i denna studie var en internetbaserad hemsida som erbjuder sina kunder uppemot
900 spel under tiden som studien pågick.
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1. Inledning
Gambling, det vill säga den handling där en individ satsar pengar på en chans att vinna pengar
vilket avgörs av slumpen, döms ofta som ett hot mot samhället eller förskönas och framhävs
som exklusivt, spännande och attraktivt som Las Vegas (Owens, 2012). En form av gambling
som växt fram alltmer i Sverige under det senaste årtiondet är nätkasino eller iGaming, vilket
är ett paraplybegrepp för spel om pengar, och denna ökning kan bland annat ses i
Spelinspektionens (2019) granskning av den totala mängden investeringar som gjordes under
2018 på spelreklam. Under detta årtal stod nätkasinon själva för ungefär 3,7 miljarder kronor,
vilket är en ökning på 95 procent mellan årtalen 2016–2018 (Spelinspektionen, 2019). I och
med detta inflytande som nätkasino-företag har fått i Sverige har även en ökning skett inom
hälsovården där uppemot 60 procent av alla som söker in för behandling av spelberoende har
en koppling till nätkasino-spelande.
En populär metod som under senare år har framträtt som ett kraftfullt verktyg för att skapa
engagemang, motivera användare, kunder och även medarbetare inom organisationer, samt
modifiera beteenden eller utveckla nya färdigheter är gamification (Rodrigues m.fl., 2016 se
Burke, 2013). Inom nätkasinon refereras denna metod till ‘gamblification’ där spellogik
appliceras på aktiviteter som inte har någon koppling till spel (Lopez-Gonzales & Griffiths,
2018). Då gamification/gamblification ämnar förändra/modifiera användares beteende faller
det inom ramarna för ett användarcentrerat perspektiv där användarupplevelsen (eng. user
experience) kan behöva undersökas. Unger och Chandler (2012) menar att
användarupplevelse, som kallas för UX (User Experience), inkluderar element som påverkar
liknande aspekter som gamification berör. Därmed blir det relevant att undersöka hur olika
mekaniker inom gamification i dag används av nätkasino-företag i Sverige och huruvida dessa
används etiskt och i vilken utsträckning som mekanikerna tillämpas på sajterna.

1.1. Syfte och mål
Denna studie ämnar fylla i kunskapsluckor kring de svenska nätkasinoföretagens användning
och applicering av gamification och spelmekaniker på deras hemsidor och hur användningen
av dessa påverkas av den svenska lagstiftningen. Därutöver är syftet även att undersöka hur
användarupplevelsen påverkas av både spelmekanikerna och de svenska kraven. Målet är att
undersöka vilka spelmekaniker som kan användas inom nätkasinobranschen och vilka
konsekvenser detta kan få för användarupplevelsen.
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2. Bakgrund
Det här kapitlet har som syfte att presentera en teoretisk referensram till gamification och
kasinospel online i relation till spelberoende. Utöver det kommer kapitlet även illustrera
uppsatta ramverk och riktlinjer för gamification om sådana i dagsläget finns. Bakgrunden är
den teoretiska förankring som kommer ligga till grund för resultatet av studien som
presenteras i den här studien.

2.1. Kasinospel online
Kasinospel online, som även går under beteckningen nätkasino, åsyftar i den här rapporten
diverse hasardspel där bland annat spelautomater (eng. slots), tärningsspel, bingo och
roulettespel ingår. Med spel avses även spel om pengar där chansen att vinna avgörs av
slumpen. Spelinspektionen (2018a) skriver att 6 procent av alla som spelar om pengar i
Sverige, det vill säga omkring 300 000 svenskar under 2017, spelat om pengar så gott som
varje dag. Siffran av de individer som spelat någon/ett par gånger i veckan landade på 24
procent.
Enligt spelinspektionen (2018b) spelar människor i Sverige mer på internet än i övriga EU
och hela 40 procent av allt spel om pengar inom Sverige omsätts genom online gambling (se
sektion 2.2.1 för definition av gambling). Siffrorna visar även en fördubbling i omsättning
mellan 2007 och 2016 och siffran kan ha ökat sedan undersökningen genomfördes. Dessutom
uppgick investeringarna i spelreklam till 7,4 miljarder kronor under 2018, en ökning som
uppgick till 95 procent sedan 2016 och därmed nästan fördubblats, och ungefär hälften av alla
reklaminvesteringarna stod onlinekasinon för (Spelinspektionen, 2019).

2.2. Nätkasinospel och riskfaktorer för gambling-beteenden
I den här studien avses inte gambling vara förknippat med data/TV-spelande. Begreppet
används i denna studie i enlighet med Owens (2012) definition, där gambling involverar en
transaktion och där det finns element som regleras av slumpen samtidigt som möjligheten att
vinna ett pris finns, som en individ överväger att spela om. Anledningen till att det engelska
begreppet används istället är på grund av bristfällig och diffus översättning av termen till
svenska.

Riskfaktorer
Dowling, Merkouris, Greenwood, Oldenhof, Toumbourou och Youssef (2017) identifierade i
sin studie totalt 15 riskfaktorer som kan trigga spelproblem (eng. gambling problems): (1)
problem gambling severity (en standardiserad mätning av riskbeteende för problemspelande),
(2) manligt kön, (3) frekvens av alkoholanvändning, (4) antisociala beteenden, (5)
cannabisanvändning, (6) depression, (7) olaglig narkotikamissbruk, (8) impulsivitet, (9) antal
spelaktiviteter (eng. gambling activities), (10) sensationssökande (eng. sensation seeeking),
(11) tobaksbruk, (12) våld (eng. violence), och (13) understyrt temperament (eng.
undercontrolled temperament). Utöver dessa riskfaktorer identifierades även antisocialt
beteende hos jämnåriga samt dålig skolprestation, där den sistnämnda i Dowlings (m.fl.)
studie var en av de starkaste riskfaktorerna för problemspelande, tillsammans med manligt
kön och riskbeteende för spelproblem (eng. gambling severity). Dowlings m.fl. (2017) skriver
hur problem gambling severity hade starka effekter av att förutspå senare problem med
gambling, och hur individer med understyrt temperament saknar självbehärskning.

Spelproblem i Sverige
Folkhälsomyndigheten (2017) har i sin studie funnit att nätkasino utgör ungefär 60 procent av
individerna i Sverige som söker behandling för spelberoende medan nätspel totalt uppgick i
cirka 89 procent. Folkhälsomyndighetens rapportering visar även statistik på andelen
problemspelande i Sverige som ringer till Stödlinjen, där det framgår att kasinospel online
utgör den högsta andelen spelare på omkring 47 procent under år 2015 jämfört med cirka 25
procent år 2012. Detta indikerar att antalet problemspelande i Sverige ökat avsevärt under
årtalen 2012 till 2015.
2

Studien visar även vilken spelform som de intervjuade spelat på, samt den totala summa de
spelat för, där en stor andel av pengar som satsas inom bingo (63 procent), spelautomater (71
procent) och kasinospel (79 procent) kommer från individer med problemspelande (se bilaga
1). Resultatet visar även hur andelen problemspelande som spelar via internet är högre och i
vissa fall dubbelt så stor i förhållande till individer med spelproblem som spelar i fysiska
butiker, vilket kan ses i figur 1 nedan. Dessutom visar statistik på hur andelen spelare med
ökad grad av spelproblem över internet även ökar, och att dessa individer står för en högre
andel av den totala spelsumman i respektive grupp som undersökts (Folkhälsomyndigheten,
2017). Spelinspektionen (2018c) menar även att spelande på nätkasino växt med 11,9
procentenheter under de tre första kvartalen under 2018.

Figur 1. Statistik över andel problemspelande via internet och i butik. Källa: Folkhälsomyndigheten
(2017)

Nätkasino-sajter i Sverige har dock krav på sig att skicka ut påminnelser om hur länge en
användare spelat, regelbundna meddelanden om vinster och förluster som gjorts, samt hur
länge en spelare varit inloggad. Dessutom skall även seriösa bolag erbjuda spelarna att lägga
till en gräns för hur stora förluster han/hon kan gå med på en dag. Dessutom skall det finnas
länkar till självtest där spelarna kan se ifall spelandet börjar närma sig ett problemspelande
(Lotteriinspektionen, 2018a).

Spelproblem och påverkan på spelare och närstående
Folkhälsomyndigheten skriver att det finns omkring 600 000 personer (8,3 procent av
befolkningen) med en närstående som har, eller har haft, spelproblem under det senaste året
(2018). Under en granskning genomförd av Swelogs 2015 rapporterade hela 64 procent
kvinnor och 56 procent män med någon grad av spelproblem och som har närstående med
spelproblem har någon form av psykisk ohälsa. Samtidigt visade studien att kvinnor
närstående till en person med spelproblem i högre grad sjukskriver sig än kvinnor som inte
har en närstående med spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018).
Enligt folkhälsomyndigheten (2018) kan spelproblem förorsaka allvarliga konsekvenser för
både spelaren och personer i hans/hennes omgivning. Konsekvenserna kan ge uttryck i
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problem som är psykiska, fysiska, sociala och/eller ekonomiska. Folkhälsomyndigheten
hävdar även att samhället kan påverkas negativt av problemspelande, inklusive nära släktingar
och familj, fast särskilt utsatta är dock barn som växer upp i en miljö där spelproblem
förekommer. För närstående individer till personer med spelproblem finns en ökad risk att
(Folkhälsomyndigheten, 2018):
•
•
•
•
•
•

utsättas för våld i nära relation
ha sämre psykisk hälsa
ha riskkonsumtion av alkohol
känna oro för ekonomin eller ha sämre ekonomi
ha problem i relationer
ha egna spelproblem

Av individerna med någon i sin närhet med spelproblem har cirka 14 procent själva viss risk
eller ett problemspelande. Det utgör en fjärdedel av dem med problemspelande i
befolkningen. Ungefär hälften av de här individerna är i åldrarna 25-34 år och där den högsta
andelen utgörs av personer med grundskola som högsta utbildning. Detta kopplas även till en
upplevd sämre psykisk hälsa hos många närstående till personer med spelproblem än övriga
människor i Sveriges befolkning, samtidigt som det dessutom lever omkring 82 000 barn i
samma hushåll som en eller flera vuxna med ett problemspelande i Sverige
(Folkhälsomyndigheten, 2018).

Gambling över internet
Macey och Hamari (2018) hävdar att problematiskt spelande (eng. problematic gambling) har
en starkare koppling till internetbaserad gambling (eng. online gambling) än fysiskt
hasardspelande. Även Wohl, Parush, Kim och Warren (2014) hävdar att legaliserat spelande
har resulterat i en ökad tillgänglighet för gambling och en normalisering kring spelbeteenden
(eng. gambling behaviors), vilket ökar fallen för osunt spelande (eng. disordered gambling).
Baggio, Dupuis, Berchtold, Spilka, Simon och Studer (2017) upptäckte även ett samband
mellan internetspelare (eng. internet gamblers) och spelproblem i högre grad än landbaserat
spelande (eng. land-based gambling). Baggio m.fl. (2017) skriver därtill att forskning under
tiden som deras studie genomfördes pekade på hur internetspelare är inblandade i ett större
antal spelaktiviteter än de individer som spelar på fysiska platser. Dessutom visade resultatet i
Baggios (m.fl.) studie att internetspelare uppvisar större grad av problem i spelandet (eng.
disordered gambling) där spelarna spenderar mer tid och pengar på spelandet samtidigt som
de även engagerar sig i en större diversitet av spelformer än individer som spelar på fysiska
platser.
Macey och Hamari (2018) fann emellertid i sin studie ett starkt samband mellan
internetbaserad gambling och spelrelaterad gambling (eng. game-related gambling), vilket i
deras studie innefattar köp av artiklar i spel vilket kan vara så kallade skins (ett annat utseende
av en spelkaraktär eller pryl i spelet) eller uppgraderingar med mera. Vidare skriver Macey
och Hamari att deras fynd indikerar att det inte finns några starka förbindelser mellan
konsumtion av TV-spel eller e-sport och aktivitet i form av gambling vilket de menar kan
bero på en aspekt av TV-spelande själv som förebygger ett intresse av gambling.
Macey och Hamari (2018) diskuterar även hur det eventuellt kan finnas ett samband mellan
spelrelaterad gambling och nätbaserad gambling, där individerna som redan gör insatser på
nätkasinon och liknande tjänster har en större sannolikhet att falla in i samma mönster på TVspel som erbjuder liknande former av gambling. Baggio m.fl. (2017) menar även att killar kan
ha en större benägenhet till ett delat beroendemönster av internetspelande.
Därutöver spekulerar Macey och Hamari (2018) hur individer som först utvecklar ett intresse
av spelrelaterad gambling sedan fortsätter utforska andra typer av gambling på internet. I
Macey och Hamaris studie hade spelrelaterad gambling och TV-spelande den minsta
korrelationen av alla observerade förhållanden medan den största korrelationen, och ökning
av deltagande till spelrelaterad gambling, istället är konsumtionen av e-sporter. Macey och
4

Hamari hävdar emellertid att metoderna som de använde sig av är otillräckliga för att kunna
göra en korrekt bedömning om en spelare har spelproblem. De hävdar därför att mer
noggranna mätningar bör utvecklas för att minimera risken för feldiagnostiseringar.

2.2.1. Gamblification inom nätkasino
Ett begrepp som framträder inom nätkasino-branschen är “gamblification”, som är ett annat
samlingsnamn för gamification, som är ett förhållandevis nytt tillvägagångssätt. Gamification
ämnar applicera speldesignselement och mekaniker i system vars kontext inte relaterar till
spel (Acquadro & Arnould, 2017; Seaborn & Fels, 2015). Gamblification är ett viktigt
begrepp i denna studie för att skapa en bättre förståelse kring nätkasinoföretag och eventuellt
människors problemspelande.
Lopez-Gonzales och Griffiths (2018) förklarar ‘gamblification’ som en process där spellogik
appliceras på aktiviteter som tidigare inte hade något samband med spelaktiviteter i ett
system. Det här är en form av gamification som nätkasinon använder sig av i dagsläget som
tillåter användare samla poäng genom att inte göra mer än att logga in en gång varje dag. Med
andra ord ges kunder på nätkasinon poäng genom att utföra samma sorts aktiviteter som de
tidigare skulle gjort ändå. Det här relaterar till gamification (se nästa stycke) på så sätt att
denna metodiken implementerar speldesignselement och mekaniker i system i form av
emblem (eng. badges), utmärkelser och nivåer (eng. levels) som ger poäng och ämnar
motivera användare till fortsatt användning av systemet (Nicholson, 2012; Acquadro &
Arnould, 2017; Seaborn & Fels, 2015).
Wohl, Parush, Kim och Warren (2014) har till exempel bedrivit en studie på hur elektroniska
spelautomater (eng. electronic gambling machines), vilket är en form av hasardspel som
återfinns på kasinon, inte nödvändigtvis leder till utvecklandet av problemspelande. Däremot
hävdar författarna att en liten och signifikant andel av spelare kommer utveckla och tillslut
hamna i ett spelberoende. Enligt Wohl (m.fl.) beror det här på den enkla åtkomsten på
elektroniska spelautomater och författarna menar även att tidigare forskning pekar på hur
denna typ av spelform är den mest beroendeframkallande på grund av dess affektiva attribut
som ljud och färger inbjuder till spelande trots förluster som görs vid spelande. Wohl (m.fl.)
skriver även att forskning visat på att 15 procent av spelarna som utvecklar ett måttligt eller
svårt problemspelande på de här spelautomaterna utgör 60 procent av den totala intäkten. Det
här stämmer överens med statistik från Folkhälsomyndigheten som redan nämnts i tidigare
stycke där 71 procent av intäkterna på spelautomater kommer från individer med ett utvecklat
problemspelande.
Zichermann och Cunningham (2011) nämner även en spelmekanik som benämns ‘slot
machines’ (sv. spelautomat) där gamification-designern använder sig av egenskaper som
spelautomater hanterar bäst; känslan av överraskning. Författarna hävdar att detta är en
egenskap som bör appliceras på ett spelifierat (eng. gamified) system då det skapar
slumpartad njutning för användarna. Det här är ett tydligt exempel på hur designers är
medvetna om kraften i spelmekanikerna som tillämpas i ett system och varför det används. En
mer utförlig beskrivning av gamification ges i punkt 2.3 i rapporten.
2.2.1.1. Responsible gambling
Det finns emellertid ett forskningsområde som kallas för responsible gambling, eller
ansvarsfullt spelande, som det kallas på svenska, som försöker integrera lösningar som skall
uppmärksamma spelare om deras spelbeteenden. Till exempel gjorde Wohl m.fl. (2014) en
studie på huruvida implementationen av pop-up meddelanden i en elektronisk spelautomat
skulle få spelare till att spela mer ansvarsfullt. I studien gjordes upptäckten att fler spelare
kom ihåg informationen som förmedlades genom pop-up meddelanden bättre, än när samma
information visades statiskt för spelarna genom hela spelomgången. Wohl (m.fl.) diskuterar
hur det här kan bero på att spelarna går in i ett transliknande tillstånd när de spelar och
därigenom förlorar uppmärksamheten på det som sker runt omkring. Enligt Wohl (m.fl.)
lyckades pop-up meddelanden bryta detta tillstånd genom att visuellt materialisera på
skärmen under en kort tid och fånga deras uppmärksamhet, vilket enligt forskarna är kritiskt
vid gambling.
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2.2.2. Användarupplevelse
Arvola (2014) hävdar att tjänster och produkter riskerar att inte användas ifall människan inte
placeras i centrum vid utveckling av nya tjänster/produkter vilket i slutändan resulterar i
bortkastade pengar. Det är därför viktigt för denna studie att även gå in på hur
användarupplevelsen knyter an till människor i ett system då detta kan ge en grund i
förståelsen för vad som motiverar människor i ett system. Wohl m.fl (2014) skriver till
exempel att det är väsentligt att beakta spelarnas (det vill säga slutanvändarnas) behov och
preferenser i systemet, särskilt i anknytning till funktionalitet, användbarhet (eng. usability),
och upplevelse (eng. experience). Wohl (m.fl.) argumenterar även för vikten av att medverka
återkoppling från slutanvändarna i all design för annars riskerar produkten/tjänsten inte skapa
en tillfredsställande upplevelse vid slutförandet av uppgifter. Författarna hävdar hur detta kan
uppnås genom att inkludera slutanvändarna genom hela designprocessen från design,
utvärdering, till testning av produkten (Wohl m.fl., 2014) för att säkerställa att slutanvändarna
representeras i slutprodukten så deras behov uppfylls av systemet.
Då spelmekaniker, som tidigare nämnt används av nätkasinon, inom spelifierade system
ämnar utnyttja mänskliga affektiva attribut, såsom njutning, upprymdhet och exaltering för att
engagera och involvera människor (Zichermann & Cunningham, 2011) är även detta
någonting som behöver tas upp. Hartson och Pyla (2012) skriver bland annat att det finns
emotionella aspekter av UX som berör njutning (eng. pleasure), nöje (eng. fun), estetik, något
nytt och spännande (eng. novelty), originalitet, sensationer (eng. sensations) och
experimentella egenskaper (eng. experiential features). Enligt de här båda författarna utgör
alla dessa aspekter tillsammans affektiva delar av interaktion med ett system.

2.2.3. Motivation
Förankrat till såväl användarupplevelse, gamification och nätkasinon finns även motivation
som utgör för en viktig komponent till spelmekanikerna (se punkt 2.3.3).
Enligt Jang, Conradi, McKenna och Jones (2015) kommer ordet ‘motivation’ från den
latinska termen movere vilket betyder “to move” (sv. att beröra) och med detta menas att
motivation är någonting som berör oss till att utföra en viss aktivitet och fortsätta utföra den.
Jang med flera förklarar att det finns totalt sex centrala koncept som tillsammans utgör
grunden för motivation och de är:
•

•

•

•
•

•

Attitude: En persons attityd till någonting utvecklas över tid och består av en
uppsättning känslor som antingen uppmanar eller får en individ att undvika utförandet
av en viss aktivitet.
Interest: En persons intresse är också förankrat till beslutsfattande. Genom förståelse
om en individs positiva inställning till en viss aktivitet, till exempel att läsa en viss
genre, är det möjligt att motverka en generell negativ attityd.
Value: En person kan även tilldela en viss aktivitet ett värde och relaterar också till
ovanstående punkter. Till exempel kan en person känna litet intresse för att läsa men
ändock erkänna värdet av det. På liknande sätt kan en individ erkänna värdet av att
läsa trots personens negativa attityd till läsning.
Self-Efficacy: En persons självförmåga är personens bedömning av hens förmåga att
utföra en specifik uppgift.
Self-Concept: Självkoncept är å andra sidan en individs självuppfattning (eng. selfperception) kring utförandet av en viss aktivitet och inkluderar hans/hennes känsla av
kompetens vid utförandet. Dessutom utgör självkoncept hur en individ tillskriver sig
en särskild roll som en del av hans/hennes personliga identitet.
Goal: Mål berör en individs avsikt med en aktivitet, vilket utgör för den främsta
anledningen till varför individen utför aktiviteten. Det finns två skillnader i mål:
prestanda (eng. performance) och bemästring (eng. mastery). En individ kan vara
intresserad av att endast ackumulera betyg, bekräftelse, eller poäng. Detta kallas för
prestandamål. Om en individ å andra sidan ämnar bemästra någonting finns en
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önskan om att lära sig, tillfredsställa en nyfikenhet, och upplever en njutning av
aktiviteten. Detta kallas för bemästringsmål.
Jang m.fl. (2015) menar att de här sex koncepten relaterar till varandra och därmed också går
hand i hand vid nästan all inblandning av motivation. Utöver det nämner Mekler, Brühlmann,
Tuch och Opwis (2017) att det även finns ytterligare nivåer på motivation som handlar om
yttre (eng. extrinsic) och inre (eng. intrinsic) motivation som också fungerar som drivkraft.
Den yttre motivationen utgörs av kontroll i form av belöningar eller bestraffning medan inre
motivation är autonom då drivkraften kommer inifrån, det vill säga den egna viljan ligger till
grund för utförandet av uppgifter. I det här arbetet kommer dock endast en övergripande
förståelse av motivation vara relevant då en mer djupgående analys på området inte är möjligt
med beaktande av studiens omfattning i tid och resurser.

2.2.4. Etiska aspekter av gamification
Thorpe och Roper (2017) skriver att designers inom gamification försöker utnyttja de
mänskliga psyko-sociala instinkter som gör oss benägna att engagera oss i lekar då det bidrar
till vår utveckling, och hur användare kan vara omedvetna om vissa funktioner i det
spelifierade systemet som är designat mot att påverka ett visst beteende. Designen är som
mest effektiv när dessa funktionerna är subtila och dolda i gränssnittet. Därutöver kan
företaget som utvecklat systemet aktivt dölja det avsedda resultatet från användarna.
Ett exempel på en teknik som används av designers inom gamification är subliminala
meddelanden (eng. subliminal messages) som påverkar konsumentval och efterföljande
beteenden genom manipulerande på en undermedveten nivå. Det här är en teknik som kan
implementeras på ett spelifierat system eller applikation och även om användarna är medvetna
om hur den erbjudna upplevelsen vill sälja en tjänst eller produkt kommer de i slutändan vara
mindre uppmärksamma på teknikernas kraftfulla övertalning på en undermedveten nivå
(Thorpe & Roper, 2017).
Thorpe och Roper (2017) menar att det finns tydliga paralleller mellan fynd som pekar ut
gamification som en källa till uppkomsten av problemspelande (eng. problem gaming) och
engagemangsproblem. Detta pekas ut av tidig forskning som beskriver “flöde” (ett
emotionellt tillstånd som omfattar perceptuell förvrängning och njutning) som en stark
bidragande faktor till beroende (eng. addiction) samt avstängning av de perceptuella normerna
för vad som är “den verkliga världen” (Thorpe & Roper, 2017).
Thorpe och Roper (2017) befarar att gamification i framtiden, med stöd från framskridande
forskning, potentiellt kan utvecklas till att omfatta mer välutvecklade och sofistikerade subtila
och övertygande medel för att förändra konsumenternas köpbeteenden. Detta är särskilt
oroande, enligt Thorpe och Roper, då gamification utgör större etiska problem som relaterar
till skada (eng. harm) och bedrägeri (eng. deception).
2.2.4.1. Etiskt ramverk inom gamification
Marczewski (2017) föreslår följande ramverk, som ämnar öppna upp för diskussion kring
etiska aspekter av ett gamifierat spel (s. 58):
1.
2.
3.
4.

Does the system offer a choice?
What is the intention of the designer?
What are the potential positive and negative outcomes of being in the system?
Are the beneficial outcomes weighted toward the needs or desires of the user or the
designer?

Enligt följande ramverk måste både för- och nackdelar med ett system vägas emot varandra
och i slutändan krävs det att systemet har både positiva och “goda” effekter för
slutanvändaren, snarare än för de som designat systemet. Enligt Marczewski (2017) är det
designern som är ansvarig för alla etiska problem med ett gamifierat spel, snarare än
konceptet av gamification själv, då han menar att gamification kan ses som ett verktyg precis
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som en hammare. Det är den som använder verktyget som bestämmer ifall det skall användas
till skapandet av vackra föremål eller mindre kreativa intentioner som att ta isär och förstöra
föremål.

2.3. Gamification
I det här stycket kommer en jämförelse mellan dataspel och gamification dras och sedan
kommer de sju primära spelmekanikerna inom gamification beskrivas och förklaras.

2.3.1. Skillnad mellan TV/datorspel och spelifierade system
Användarengagemang och nöje är de egenskaper som är mest framträdande inom digitala spel
(Alexiou & Schippers, 2018) vilket skiljer sig mot spelifierade system som primärt fokuserar
på att öka engagemang och behålla kunder, snarare än skapandet av ren underhållning (Mora
m.fl., 2017).
Spel, till skillnad mot gamification, kan definieras med följande karaktäristiska drag:
underhållande (eng. fun); där aktiviteten väljs utifrån dess bekymmerslösa (eng. light hearted)
egenskaper. Separat (eng. separate) där spelet är begränsat (eng. circumscribed) i tid och
plats. Osäker (eng. uncertain) då resultatet inte går att förutse. Icke-produktiv (eng. nonproductive); då deltagarna inte uppnår någonting användbart, och styrt av regler (eng.
governed by rules); aktiviteten har regler som inte är desamma som i det vardagliga livet, och
slutligen fiktiv (eng. fictitious); användaren är medveten om en annan verklighet (Mora m.fl.,
2017 se Caillois, 2001).

2.3.2. Användningsområde och definition av gamification
Acquardo och Arnould (2017) menar att gamification har applicerats inom affärssektorn (eng.
business), e-Learning och marknadsföring (eng. marketing) med stor framgång. Författarna
menar även att gamification inom e-hälsa på senare år börjat bli alltmer uppmärksammat.
Därutöver har gamification applicerats inom skolväsendet och inom företag. Ett annat
användningsområde för gamification är även inom så kallade lojalitetssystem (eng. loaylty
systems) som belönar ett visst beteende (Nicholson, 2012) och dessa system återfinns inom
bland annat nätkasino-branschen, eller till exempel hos träningsklockor hos kända
varumärken som fitbit.
Gamification är ett förhållandevis nytt tillvägagångssätt som ämnar applicera
speldesignselement och mekaniker i system vars kontext inte relaterar till spel (Acquadro &
Arnould, 2017; Seaborn & Fels, 2015). Thorpe och Roper (2017) hävdar även att “bra”
gamification har en “hake”, vilket innebär hur någonting med designen attraherar
målgruppens intresse och sedan bevarar det för en tid. Utvecklingen av till exempel
affärsapplikationer med speldesign har därför betecknats som “gamification”, eller
“spelifiering”, som är den svenska motsvarigheten (Rodrigues m.fl., 2016 se Dicheva,
Dichev, Agre & Angelova, 2010). En populär definition av gamification är: ”the use of game
design elements in non-game contexts” (Nicholson, 2012 se Deterding m.fl., 2011, s.1). En
definition som däremot belyser ett synsätt av gamification riktat mot kunden är: “a form of
loyalty that gets users to make incremental choices in your favor when all things are mostly
equal” (Insley & Nunan, 2013 se Zichermann and Cunningham, 2011). Den sistnämnda
definitionen korrelerar mer med vad nätcasino företag ämnar eftersträva, även om det kan
debatteras huruvida “likvärdig” (eng. equal) gambling på nätcasino faktiskt är.
Acquardo och Arnould (2017) skriver även att metoden avser förbättra användarupplevelsen
genom att öka användarnas engagemang gentemot ett system. Metoden syftar även skapa
medel- till långsiktiga fördelar på användarnas beteende. Gamification är därför ett viktigt och
relevant synsätt för att övervinna svårigheter med motivation och engagemang hos till
exempel anställda på ett företag (Mora m.fl., 2017).
En annan term som föreslagits istället för gamification är pointsification då en del forskare
anser det missvisande med användningen av ordet ”game” (sv. spel) i namnet, eftersom
poängbaserad gamification enbart implementerar ett poängsystem (eng. scoring element) på
system ej relaterat till spel, för att motivera ett visst beteende med belöningar. Poängsystemet
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använder sig oftast av poäng som användare får samla, nivåer (eng. levels) som utmanar
användaren, samt prestationer och/eller utmärkelser som ges när en viss nivå eller aktivitet är
nådd/utförd. Emellertid finns också termen ’exploitationware’ föreslagen för gamification då
detta skall ge en bättre bild av vad som försiggår (Nicholson, 2012).

2.3.3. Gamification-ramverk
Mora m.fl. (2017) har i sin studie undersökt totalt 2314 studier på ramverk för gamification
(sv. spelifiering/gamifiering) som de utifrån ett antal kriterier begränsat till totalt 27
referenser. I studien skriver de att de har upptäckt att tillämpningen av designmetoder inom
gamification i högre utbildningsinstitutioner har visat sig vara utmanande på grund av bristen
på testade designmetoder. Enligt Mora (m.fl.) består ett viktigt framgångskrav i val av en
lämplig designprocess för framtagande av spelifieringssystem som även lämpar sig inom det
valda fältet som den skall appliceras inom.
Mora m.fl. (2017) skriver också att MDA-ramverket (förkortning för Mechanics, Dynamics,
och Aesthetics) omnämns både implicit och uttryckligen i flertalet ramverk som undersökts i
studien och hur deras spelifieringssystem bygger eller inspireras av detta ramverk. Hunicke,
LeBlanc och Zubek (2004) presenterar MDA-ramverket som ett formellt synsätt (eng.
approach) på hur spel kan göras lättbegripligt. Ramverket skapades i syfte att förena en
samförståelse mellan speldesign och utveckling, spelkritik, och teknisk spelforskning som ett
sätt att förtydliga och stärka iterativa processer för utvecklare, studenter och forskare så
speldesigner och spelartefakter kan förbättras (Hunicke m.fl., 2004).
MDA-ramverket bryter ned spel till sina distinkta element, vilket består av: regler (eng. rules),
system och “nöje” (eng. fun). Därefter etableras dessa till motsvarigheter i
designkomponenter:
•
•
•

Mekanik (eng. mechanics) som beskriver specifika komponenter i ett spel på nivå
med representationer av data och algoritmer.
Dynamik (eng. dynamics) som beskriver förloppsbeteende (eng. run-time behavior)
av mekanikerna som agerar på spelarnas inmatningar (eng. inputs) och varandras
utmatning över tid, samt;
Estetik (eng. aesthetics) som beskriver de önskade emotionella gensvar som spelare
upplever genom interaktion med systemet (Hunicke m.fl., 2004).

Mora m.fl. (2017) skriver däremot att gamification är en process vars syfte helt skiljer sig från
traditionell speldesign och dess mål. Därför skiljer sig även designprocessen vid utveckling av
spelifierade system mot vanliga spel då vanliga spel har som syfte att skapa underhållning
snarare än öka engagemang. Samtidigt bygger gamification på affärsmål, snarare än njutning
(eng. enjoyment), som konventionella spel har som mål.
Rodrigues m.fl. (2016) hävdar emellertid att det saknas ramverk som definierar programvaruelement i e-banktjänster som kan användas vid utformning av en strategi för att påverka
bankkunder mot att acceptera ett spelifieringssystem (eng. gamification system). Författarnas
modell för de mest relevanta faktorerna i gamification innefattar innovation (idé), motivation
(användarnas intresse för att undersöka spelet), samt hur det påverkar användarnas
uppfattningar av systemet (hur det förser användaren med information, på vilket sätt det är
interaktivt och frammanar entusiasm).
Rodrigues m.fl. (2016) presenterar ett ramverk för vilka element och egenskaper (eng.
characteristics) ett spelifieringssystem inom e-banktjänster bör uppfylla (se Figur 2).
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Figur 2. Egenskaper (characteristics) och element för spelifieringssystem inom e-banktjänster
(Rodrigues m.fl., 2016).

Rodrigues m.fl. (2016) menar att en framgångsrikt spelifierad (eng. gamified)
affärsapplikation applicerar redan framtagna principer inom programvaru-element (eng.
software elements) och egenskaper (eng. characteristics) och för ihop dem med beaktning för
användarnas preferenser och företagets. En framgångsrik spelifierad applikation måste även
reflektera produkten med spelets motsvarighet (eng. game analogy) för ökad förståelse mellan
användare och system. Därtill betonar de hur aspekter som säkerhet, lättanvändlighet,
transparent information, sömlös användarupplevelse, enkel köpprocess, och möjlighet att
fånga samt bibehålla kundernas intresse är viktigt att utforma. Detta kan göras genom
användarintervjuer där förståelse även kan ges för vilka belöningar som är relevanta för
systemet som utformas.
Ramverket (se Figur 2) skapades genom att författarna analyserade svar från användare av
totalt fem olika e-banktjänster som blivit spelifierade genom att använda en programvara som
kallas Tropes. Programvaran upptäckte och klassificerade lexikaliska fynd som relaterade till
programvaru-element och egenskaper som inkluderades i deltagarnas svar. Fynden, som utgör
definitioner av element och egenskaper, demonstrerar ett signifikant samband mellan
komponenterna av en mjukvaruapplikation (eng. component software application),
mjukvarudesign, och användarens tankesätt och preferenser i en spelifierad bankapplikation.
Mora m.fl. (2017) skriver emellertid att trots ett användarcentrerat fokus på aktuell forskning,
saknas undersökningar på vilken inverkan gamification har på användarupplevelsen i ett
system. Enligt Mora (m.fl.) fokuserar den aktuella forskningen nästan enbart på motivationsoch beteendeförändringar och mindre på användarupplevelse. Vidare skriver Mora m.fl. att
problem som berör risker, genomförbarhet (eng. feasibility) och investering sällan tas i
beaktande oberoende av kontext. Därutöver ges mer uppmärksamhet på det så kallade
‘engagement loop’, vilket handlar om att behålla användarna engagerade i systemet, vilket
endast ett fåtal ramverk behandlar. Detta refereras som introduktionsprocess (eng.
onboarding) och avslutningsprocess (eng. endgane process) och är enligt författarna relevanta
aspekter i ett spelifieringsramverk. Dessutom ges etik om datahantering (eng. data
management) och användning (eng. usage) lite hänsyn (Mora, m.fl., 2017).
Insley och Nunan (2013) skriver att mycket diskussion inom gamification har varit hängiven
potentialen av ny teknologi snarare än om relaterad kundbeteende till teorier inom avgörande
spelmekanismer. Därmed kommer nästa sektion i rapporten behandla vilka mekanismer inom
gamification som finns.

2.3.4. Spelmekaniker inom gamification
Zichermann och Cunningham (2011) förklarar att det finns totalt sju primära element av
mekanikerna inom ett spelifierat system, vilka är: poäng (eng. points), nivåer (eng. levels),
topplistor (eng. leaderboards), emblem (eng. badges), utmaningar/uppdrag (eng.
challenges/quests), onboarding, samt engagement loops. Zichermann och Cunningham (2011)
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skriver dock att designers behöver överväga belöningsstrukturer (eng. reward structures),
positiv förstärkning (eng. positive reinforcement), och “subtile feedback loops” jämsides med
de sju primära elementen av mekanikerna för att ytterligare engagera målgruppen
(slutanvändarna). Därutöver förklarar Zichermann och Cunningham (2011) att det även finns
ytterligare spelmekaniker som författarna beskriver i mer detalj och dessa kan komma att bli
relevant senare i studien.
Insley och Nunan (2013) skriver emellertid att en av de mest grundläggande
implementeringarna av spelmekanism som används inom gamification är tillhandahållandet
av en så kallad ‘belöningsmekanism’ (eng. reward mechanism) som ges vid slutförandet av
vissa uppgifter i ett system (se Swan, 2012). Hew, Huang, Chu och Chiu (2015) menar också
att de vanligaste spelmekanismerna inom gamification är emblem (eng. badges), poäng (eng.
points), och topplistor (eng. leader boards), vilket kan läsas om i mer detalj i nedanstående
stycken. Hew (m.fl.) förklarar att alla dessa spelmekanismer hade en positiv effekt på
studenternas beteende i deras studie.

Poäng
Hjärtat av alla spelifierade system utgörs av poängsystem och är ett krav för all gamification.
Enligt Zichermann och Cunningham (2011) finns det följande fem poängsystem:
Erfarenhetspoäng (eng. experience points); fungerar inte som valuta utan är till för att
övervaka, vägleda och ranka spelaren. Alla handlingar ger spelaren “experience” (XP), vilket
generellt aldrig kan tas ifrån en spelare eller lösas in. Erfarenhetspoäng anpassar
beteendemålen med spelaren på lång sikt genom att tilldela alla aktiviteter med poäng.
Däremot finns det vad författarna kallar för “goal loops”, vilket innebär att designern kan
välja att få erfarenhetspoäng att upphöra (eng. expire) efter en viss tidsperiod. Detta görs för
att “återställa” spelet för att jämna ut spelplanen.
Inlösningsbara poäng (eng. reedemable points) kan, olikt XP, fluktuera genom att spelare kan
- och ska - lösa in dessa poäng mot saker som för spelaren anses värdefulla i systemet. Med
andra ord utgör inlösningsbara poäng en sorts virtuell valuta och kan kallas för mynt (eng.
coins), pengar (eng. cash), och så vidare.
Skicklighetspoäng (eng. skill points), som är det tredje poängsystemet, tilldelas särskilda
aktiviteter inom spelet och utgör “bonuspoäng” inom spelet som ger användare möjlighet att
få erfarenhet/belöningar för aktiviteter utanför resterande poängsystem.
Karmapoäng (eng. karma points) är ett unikt system som sällan appliceras i klassiska spel.
Detta system har som syfte att ge bort poäng då spelaren inte tjänar någonting på att behålla
dem. Istället tjänar spelaren på att ge bort dessa poäng.
Ryktbarhetspoäng (eng. reputation points) tjänar som ett sätt att reglera tillförlitlighet mellan
två eller fler parter som designern inte uttryckligen kan garantera. Ett exempel på ett sådant
system är köp och sälj-applikationen ‘Shpock’ som ger användare möjligheten att bedöma ett
köp efter avslutad transaktion. Det här skapar tillförlit för andra användare då de kan se hur
andra bedömt en säljare/köpare samtidigt som det ställer krav på alla parter att agera på ett bra
sätt.

Nivåer
Nivåer i ett spelifierat system, och i data/TV-spel, används för att indikera framsteg. Antingen
kan nivåerna användas passivt, det vill säga endast som en markör för att ge mer djup och
komplexitet i systemet, eller användas för att definiera svårighetsgraden för nivån som
spelaren befinner sig på. Oavsett bör nivåerna i ett spel vara logiska och enkla för en spelare
att förstå sig på, tänjbara på så vis att det går att lägga till fler nivåer, samt flexibla så det finns
utrymme för förfining (Zichermann & Cunningham, 2011).
I samband med användning av nivåer finns också en så kallad förloppsindikator (eng.
progress bar) som ger användare en överblick över framstegen och hur nära hon/han är att
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avsluta en aktivitet, vilket oftast görs genom en procentuell redovisning för att vägleda
användarna mot målet (Zichermann & Cunningham, 2011).

Topplistor
Zichermann och Cunningham (2011) menar att syftet med en topplista är att göra enkla
jämförelser mellan en själv och andra. Därutöver skriver författarna att de flesta människor
inte behöver en förklaring när de tittar på en topplista då den hierarkiska listan med ett
poängantal bredvid varje namn är självförklarande med ett rankningssystem.

Emblem
Zichermann och Cunningham (2011) menar att emblem kan tjäna som starka incitament för
att påverka kundbeteende och nämner som exempel hur bilmärken tjänar som symbol för
andra förare vem som sitter bakom ratten då bilmodell och -märke kan tala om för andra
vilken prisklass bilen är i. På liknande sätt signalerar emblem status även i andra
sammanhang, till exempel används det inom militären för att visa skillnad i rang mellan överoch underordnad.
I spel kan emblem användas på liknande sätt för att uppmana socialt främjande (eng. social
promotion) av spelares produkter och/eller tjänster. I andra fall kan emblem användas för att
markera slutförandet av mål, eller den fortsatta utvecklingen inom systemet (Zichermann &
Cunningham, 2011), och därigenom sporra spelarna till fortsatt spelande.

Utmaningar/uppdrag
Zichermann och Cunningham (2011) förklarar att utmaningarna och uppdragen inom
systemet ger direktiv och vägledning för vad en användare kan eller ska göra inom den
spelifierade upplevelsen. Författarna menar även att det finns så kallade samarbetsuppdrag
(eng. cooperative quests) och dessa förlitar sig på en grupp (eng. community) av spelare.
Samarbetsuppdragen är svårast att skapa eftersom det kräver koordinering av att ett flertal
spelare dyker upp på samma tidpunkt och spelar, vilket kan vara bekymmersamt. Zichermann
och Cunningham rekommenderar dock att designers av gamificationsystem endast fokuserar
på solospel (eng. single-player game) under början av designprocessen för att därefter lägga
till ett samarbetsläge. Det här ger spelarna tid på sig att bekanta sig med systemet samtidigt
som fler spelare hinner gå med i spelet. Fördelen med samarbetsuppdrag är dock hur de är
mer socialt kraftfulla, vilket gör hur upplevelsen kan belönas genom både socialt engagemang
och belöningen som kommer genom att vinna.

Onboarding
Onboarding är själva handlingen av att få en nybörjare till att börja använda systemet.
Zichermann och Cunningham (2011) hävdar att den första minuten som en spelare använder
och engagerar sig i ett system är det viktigaste och detta beror på att det är här de flesta av en
användares beslut fattas. Med andra ord är det viktigt att inte förklara någonting, utan istället
låta spelaren testa på själv och uppleva systemet innan han/hon måste skapa ett konto. Enligt
Zichermann och Cunningham bör systemet erbjuda användarna ett enkelt mönster som ser ut
på följande sätt: Action, Reward, Action, Action, Reward, Join (register), och till sist Invite
friends.

Engagement loops
Enligt Zichermann och Cunningham (2011) ämnar det här elementet av mekanikerna få
designern medveten om hela händelseförloppet av hur en spelare engagerar sig i systemet,
från det att han/hon ansluter sig, till dess att hon lämnar det, och framförallt vad som gör att
hon återkommer till spelet. Zichermann och Cunningham förklarar därtill att det finns ett så
kallat ‘social engagement loop’ där en motiverande känsla leder en spelare till att åter
engagera sig i spelet, vilket i sin tur leder till en social uppmaning till handling (eng. social
call to action), och i slutändan leder det här till synliga framsteg och/eller belöningar som
avslutningsvis skapar motiverande känslor hos användaren.
Hews m.fl. (2015) studie visade emellertid att användningen av spelmekanismer på en
spelifierad undervisningsplattform har en positiv effekt på studenters motivation att kognitivt
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engagera sig i svårare uppgifter. Däremot pekade även resultatet från deras studie på att det
finns individer som inte motiverades alls av spelet och därmed inte deltog överhuvudtaget. En
lösning på detta kan vara implementering av utforskande uppgifter (eng. exploration-type
tasks). Av studenterna som deltog var det däremot många som ville få en visuell feedback på
deras framsteg för att kunna se hur långt bort belöningen var. Dessutom diskuterade
författarna sinsemellan om huruvida spelmekanismer såsom scenarion och berättelser skulle
kunna komplettera spelet och öka motivationen ytterligare genom att bidra med engagerande
kontext för deltagarna och bibehålla intresset. Utöver det observerade författarna även att
spelmekanismerna hjälpte deltagarna utveckla praktiska kompetenser, såsom användandet av
applikationer, mer än faktiska kunskaper.

Föreslagna gamification strategier
Insley och Nunan (2013) föreslår följande strategier för att hantera och maximera fördelarna
med gamification inom e-handel genom följande punkter:
•
•
•
•

Gamification bör vara frivilligt. Här menar Insley och Nunan att gamification
mekanismer som kan uppfattas som en syssla (eng. chore), vilket innebär något som
måste genomföras, kan resultera i att användare lämnar sajten.
Använd spel för att reducera icke-önskvärda konsumentbeteenden. Exempelvis kan ehandelsföretag spelifiera processer som ger kunderna fri frakt genom tävlingar och
dylikt för att därigenom minska klandervärdigt kundbeetende.
Använd gamification för att hantera prisjämförelsebeteenden. Detta kan till exempel
genomföras genom implementation av spelelement på kundvagnen och göra dem en
nödvändig eller en beständig del av upplevelsen.
Använd gamification som en källa till data kring liknande tjänster. Genom att utmana
kunderna till att hitta billigare priser hos konkurrenter ges företaget inblick i vilka
tjänster som deras kunder också använder sig av förutom prisinformationen som ges.

13

3. Problemprecisering
Forskning tyder på hur problematiskt spelande har en stark koppling till spelande över
internet där folk spelar om pengar (Macey & Hamari, 2018; Baggio m.fl., 2017) och i Sverige
utgörs den högsta andelen problemspelande av kasinospelande över internet
(Folkhälsomyndigheten, 2017). En stor andel av de individer som i Sverige lider av
spelproblem har även någon form av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt
Spelinspektionen (2018b) spelas det även över internet mer i Sverige än i övriga EU.
Dessutom visar statistik från Folkhälsomyndigheten (2018) att spelberoende inte enbart
påverkar en själv utan även ger uttryck i konsekvenser för närstående, vilket resulterar i
problem som är fysiska, sociala, psykiska och/eller ekonomiska samt en ökad risk för att de
runtomkring också fastnar i ett problemspelande.
Utöver det appliceras spelmekaniker på nätkasino-sajter som syftar till att utnyttja mänskliga
psyko-sociala instinkter som gör människor benägna att engageras i lekar och bli attraherade
av designen för att bevara målgruppens intresse för en tid (Thorpe & Roper, 2017).
Zichermann och Cunningham (2011) menar även att särskilda egenskaper bör finnas med i ett
spelifierat system för att kunna modifiera spelarnas beteende och skapa motivation och
engagemang till systemet. Marczewski (2017) hävdar emellertid att ett spelifierat system
snarare bör erbjuda både positiva och “goda” effekter för slutanvändarna snarare än för de
som designat systemet. Marczewski föreslår därför ett etiskt ramverk som bland annat
ifrågasätter om fördelarna med systemet är för användarna eller för designern och vem det är
som tjänar på systemet i slutändan.
Av olika anledningar finns det därför forskare som hävdar att det är viktigt att ta med
användaren i designprocessen för att bland annat få med användarnas behov och preferenser i
systemet (Wohl m.fl., 2014; Rodrigues m.fl., 2016). Arvola (2014) hävdar också vikten av att
medverka slutanvändare i centrum i designprocessen då tjänster/produkter som inte gör det
annars riskerar att inte användas. Arvola poängterar hur detta i slutändan resulterar i
bortkastade pengar.
I Sverige existerar det däremot en uppsättning förordningar och krav som ämnar
minska/förebygga risken för utveckling av spelproblem. Kraven som nätkasinoföretagen
måste förhålla sig till handlar bland annat om påminnelse om tiden en användare spelat,
regelbundna meddelanden om de vinster/förluster som gjorts, samt inloggningstid i systemet.
Därutöver skall det även finnas insättningsgränser och självtest tillgängliga på hemsidan
(Lotteriinspektionen, 2018a). Trots detta finns det forskning som tyder på att
nätkasinospelande kan fungera som en ingång till spelande på andra tjänster (Macey &
Hamari, 2018) samtidigt som forskningen tydligt pekar på att nätkasinospelande fortfarande
växer i samhället (Spelinspektionen, 2018c).

3.1. Frågeställning
Forskning visar ett samband på hur myndigheternas ansträngningar i Sverige inte ger
utdelning. Det är därmed essentiellt att undersöka hur och vilka spelmekaniker som används
av kasinoföretag i Sverige i förhållande till de uppsatta lagstiftningarna. Detta leder fram till
följande frågeställning:
•

Hur kan spelmekanikerna användas utan att riskera att bryta mot svensk lagstiftning
och vilka konsekvenser skulle det kunna få för användarupplevelsen?

Då svensk lagstiftning ämnar förebygga spelberoende och gamification med diverse tekniker
och metoder, däribland användning av spelmekaniker, försöker skapa motivation och
engagemang hos användare. Syftet är att bland annat behålla spelarna längre på hemsidan och
få dem att komma tillbaka och spela igen. Det är därmed viktigt att undersöka hur och vilka
spelmekaniker som kan användas av spelbolag utan att bryta mot svensk lagstiftning.
Samtidigt, ur ett UX-fokus, är det viktigt att även diskutera vilka konsekvenser detta skulle
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kunna få på användarupplevelsen, då ett syfte med gamification även är att skapa en bra
upplevelse genom att engagera användarna av ett system.

3.2. Förväntat resultat
Syftet med denna studie är att ta reda på hur kasinoföretag i Sverige använder sig av
spelmekaniker och hur de korrelerar mot myndigheternas uppsatta krav utan att påverka
användarupplevelsen negativt. Ett förväntat resultat av denna studie är en uppsättning
designriktlinjer eller identifierandet av spelmekaniker som nätkasinoföretag i nuläget lyckas
använda sig av utan att bryta mot svensk lagstiftning. Designriktlinjerna ämnar ge designers
vägledning för hur spelmekaniker inom gamification kan användas i relation till de svenska
lagkraven med syfte att upprätthålla ett ansvarsfullt spelande som är förankrat till
slutanvändarnas behov och preferenser av ett lojalitetssystem på en nätkasino-sajt eller
applikation.
En förhoppning är även att resultatet från denna studie kan ge stöd åt myndigheter till att
utforma krav och restriktioner som hjälper slutanvändare spela mer ansvarsfullt och i
förlängningen eventuellt förebygga spelproblem. Det akademiska bidraget blir även en grund
för vidare forskning för att se hur de framtagna designriktlinjerna eller identifierade
spelmekanikerna har för upplevelse på användarnas spelande i samband med ansvarsfullt
spelande. Detta blir även ett bidrag gentemot samhället i stort som kan komma att ge såväl
spelare som närstående en förbättrad livskvalitet.

3.3. Avgränsningar
Denna studie kommer endast undersöka vilka spelmekaniker som nätkasinoföretag i Sverige
använder sig av och huruvida de förankras till uppsatta regelverk förordnade av den svenska
lagstiftningen. Därutöver kommer studien endast undersöka hur nätkasinon inom Sverige
inkluderar slutanvändare i designprocessen för de spelmekaniker som utvecklas och
appliceras på utvalda nätkasinoföretag. Därtill kommer användarupplevelse i denna studie
endast omfatta hur användare eventuellt kan uppleva redan befintliga spelmekaniker inom ett
nätkasinoföretag. På grund av studiens korta omfattning över tid som inte tillåter en mer
komplex och djupgående undersökning.
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4. Metod
För att besvara frågeställningen, “Hur kan spelmekanikerna användas utan att riskera att bryta
mot svensk lagstiftning och vilka konsekvenser skulle det kunna få på användarupplevelsen?”
har arbetet delats upp i två övergripande metoder: en litteraturgenomgång och en fallstudie (se
kapitel 5 respektive 6 där metoderna beskrivs i större detalj).
En litteraturgenomgång sammanställer tidigare forskning och kompletterar redan identifierad
forskning för att ge ytterligare stöd för att besvara studiens frågeställning. Tranfield, Denyer
och Smart (2003) menar att en sådan typ av kartläggning är viktig eftersom bland annat
systematisk kartläggning kan koncentrera den aggregerade kunskapen inom ett område, vilket
därmed kan tillämpas av praktiker eller beslutsfattare som underlag, eller kunskapsbas, för
vidare forskning. Med andra ord innebär detta att litteraturgenomgången kan användas som
kunskapsbas för att identifiera relevanta spelmekaniker som kan användas utifrån de svenska
lagkraven vilket även är syftet med litteraturgenomgången. Berndtsson, Hansson, Olsson och
Lundell (2002) skriver att syftet med en litteraturgenomgång är att utföra en systematisk
utvärdering av ett problem genom att analysera publicerade källor där det också finns ett
specifikt syfte med genomförandet. Det specifika syftet med att genomföra en
litteraturgenomgång för det här projektet har varit att undersöka problemet med hur
spelmekaniker kan användas i kontrast till den svenska lagstiftningen som gick igenom i
januari 2019, det här året som studien bedrivs.
Vidare beskriver Patton (2015) fallstudie (eng. case study) som en egen studie som är
detaljerad och rik på data om den analysenhet som undersöks. För denna studie har
analysenheten varit intervjuer, spelmekaniker samt de svenska lagkraven. Studieobjektet som
fallstudien bygger på och som har tillåtit att undersöka frågeställningen har varit ett
medelstort nätkasinoföretag baserat i Sverige och som är en del av en större koncern. Studien
är dock begränsad till att omfatta ett nätkasinoföretag, vilket grundar sig på att en fallstudie
ämnar samla in detaljerade och rika data (Patton, 2015) och på grund av studiens
tidsomfattning fanns därför inte möjlighet att undersöka fler nätkasinoföretag. En implikation
var dessutom att det var svårt att komma i kontakt med nätkasinoföretag som var villiga att
delta i studien. Företaget som studien utfördes i samband med, däremot, erbjuder sina kunder
under pågående studie uppemot 900 kasinospel på en av deras plattformar. Eftersom en
fallstudie ämnar ge fördjupad kunskap, eller insikt, kring studiens valda fokusområde ansågs
detta som ett lämpligt tillvägagångssätt för att få tillgång till data om varför gamification
används, hur det används, samt vilken kunskapsnivå som finns om denna metod på olika
nivåer inom företaget från utvecklare till chefer.
I denna studie har båda metoderna använts då litteraturgenomgången har hjälpt till att peka ut
vilka spelmekaniker som används av företaget och hjälper även till att analysera insamlade
data (se kapitel 5 respektive 6 för större detalj). Intervjuerna har hjälpt till att identifiera vilka
spelmekaniker som används och varför, samt vilken kunskapsnivå som finns om gamification
i olika nivåer inom företaget, från designer i utvecklingsteam till chefsnivå och
beslutsfattande. Vidare kommer litteraturgenomgången i denna studie fokusera på att
identifiera ytterligare spelmekaniker utöver de som redan tagits upp i studiens
bakgrundskapitel. Därtill kommer även spellagen granskas och tas med i
litteraturgenomgången där denna ackumulerade data kommer jämföras mot varandra för att se
hur spellagen förhåller sig till kända spelmekaniker. Dessa fynd kommer sedan stå i kontrast
till den data som samlades in under fallstudien som redan nämnt ämnar identifiera vilken
kunskap som finns inom bolaget, vilka gamification-principer som används och vilka tankar
som finns bakom användningen av spelmekanikerna inom företaget.
Genom att kombinera litteraturgenomgång och fallstudie finns möjlighet att triangulera data,
vilket enligt Arvola (2014) då kallas för en metodtriangulering, vilket innebär att flera olika
metoder/tekniker används för att undersöka samma sak och därigenom stärka studien. Patton
(2015) menar att triangulering effektivt kan användas för att testa hur insamlade data, vare sig
det är kvalitativ eller/och kvantitativa data, relaterar till varandra för att identifiera medhåll
eller motsägelser i fynden.
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En anledning till varför dessa metodval togs var på grund av hur de kombinerat kan ge en
fördjupad förståelse för varför spelmekaniker används av nätkasinoföretag och framförallt hur
företagets visioner relaterar till användarnas faktiska upplevelse av gamification (se Figur 3
för en överblick av projektets metoder). Metoderna kan besvara ifall gamification är relevant
att använda inom nätkasinoföretag, eller åtminstone ge en första inblick i varför det används
och vad målet med gamification är, samt ge god underlag för framtida forskning. Dessutom
kan litteraturgenomgången även belysa vilka restriktioner spellagen ger på användning av
gamification inom det nätkasinoföretag som undersöks i denna studie.

Figur 3. Metodöversikt som visar relationen till hur frågeställningen ämnar besvaras.

Alternativa metoder
I stället för de metoder som denna studie använt sig av skulle med fördel en alternativ metod
vara en konkurrensanalys. Genom detta metodval skulle man kunna undersöka ett antal olika
nätkasinosajters användning av spelmekaniker och därigenom bedriva en jämförande studie.
Det skulle ge en direkt inblick i hur gamification används utan att förlita sig på anställdas
subjektiva synsätt på hur och varför mekaniker inom gamification används. Det här
metodvalet skulle även kunna identifiera mer subtila effekter av hur mekanikerna påverkar
slutanvändare vilket skulle kunna ge en bättre förståelse för hur lagen bör tolkas och ifall en
eller flera spelmekaniker bryter mot ett specifikt lagkrav. Däremot valdes inte denna metod på
grund av hur ett sådant projektarbete eventuellt skulle kunna bli omfattande. Dessutom finns
det risker med identifierandet av spelmekaniker på grund av bristande kunskap inom området.
Särskilt om subtil gamification används, vilket exempelvis är Facebooks användning av att
användare kan gilla inlägg, som i slutändan motiverar användare till fortsatt engagemang på
deras sajt. Om sådana metoder används skulle det kunna bli svårt för även en insatt spelare att
identifiera specifika metoder som används.
Utöver redan nämnda metoder skulle en enkätundersökning kunna användas som empiriskt
underlag i studien genom att samla in data kring användarupplevelsen på hemsidan. Denna
data skulle kunna besvara frågor som berör huruvida spelmekanikerna påverkar
slutanvändarnas upplevelse positivt eller negativt vid användning av tjänsten. Den empiriska
datainsamlingen skulle även kunna leda till insikter om varför och hur spelmekanikerna
påverkar slutanvändaren.
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I det här projektet skulle en enkätundersökning skickas ut. Dessvärre påverkade
administrativa faktorer vilket resulterade i att den inte kunde genomföras. En bakomliggande
orsak var även etiska faktorer då det är en känslig bransch. Till exempel fanns problematik
kring vilka frågor som bör ställas i en sådan enkätundersökning då användare med
spelberoende skulle kunna besvara enkäten och företagsledningen behövde godkänna
samtliga frågor innan den kunde skickas ut. Det här var en problematik som dök upp under
projektet då enkäten stoppades av beslutsfattare på högre distanser inom spelbolaget. På
grund av projektarbetets tidsram fattades beslutet att inte gå vidare med denna
datainsamlingsmetod.
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5. Litteraturgenomgång
I denna sektion presenteras en litteraturgenomgång mellan spelmekaniker och lagkrav från
svenska myndigheter. Först presenteras spelmekaniker mer ingående och därefter presenteras
de svenska lagkraven. I slutet redogörs resultatet av litteraturgenomgången.

5.1. Genomförande av litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången (se Figur 3) användes sökorden “gamification” + “game mechanics”,
eller “mechanics” eller “implementing game mechanics” på databasen WorldCat,
tillhandahållet av Högskolan i Skövde. Denna databas användes då den täcker ett brett urval
av databaser, både bibliografiska databaser, journaler samt konferenshandlingar, samtidigt
som den ansågs enkel att söka i och gav bra utslag på sökorden som användes. Genom att
använda WorldCat hittades sammantaget 11 relevanta artiklar som i slutändan resulterade i 3
artiklar som valdes ut då övriga artiklar hänvisade till framförallt en ursprungskälla skriven av
Zichermann och Cunningham. Därmed togs beslutet att utesluta en stor mängd litteratur då
den byggde på litteraturen som valts ut. I relation till WorldCat användes även snöbollseffekt
(sv. snowball sampling) för att finna fler relevanta artiklar baserat på det som redan hittats och
som hänvisar till fler källor (Patton, 2015). Egentligen är snöbollseffekt en intervjuteknik,
dock förklarar den tillvägagångssättet för denna studie på ett enkelt och tydligt sätt, vilket är
varför termen används i detta sammanhang. Lagtexterna identifierades med stöd från
organisationen som denna studie samarbetat med och som hanteras konfidentiellt i denna
rapport av säkerhetsskäl. Sammantaget baserades denna del av litteraturgenomgången på två
föreskrifter av Lotteriinspektionen och originaldokumentet av spellagen utgiven av Svensk
författningssamling som lotteriinspektionens föreskrifter baserades på. I denna studie
granskades även lagtexterna tillsammans med en individ med erhållen juristexamen för att
öka studiens trovärdighet (eng. trustworthiness). Patton (2015) menar att trovärdighet bland
annat ökas genom att vara samvetsgrann (eng. conscienstious) vilket görs genom att ta hänsyn
till flera olika perspektiv. Utöver det menar Patton att trovärdigheten även ökas genom att ta
flera olika intressen i sakfrågan, och flertalet erfarenheter, i beaktande (2015). Genom att ta
hjälp från en annan individ med större erfarenhet och andra intressen inom området tas även
flera perspektiv i beaktning vilket därmed kan sägas öka studiens trovärdighet.

5.2. Analys av litteraturgenomgång
Spelmekanikerna var i litteraturen uppställda efter kategorier och för att inte ta bort eventuella
viktiga samband togs beslutet att behålla dem i arbetet. Lagtexterna bearbetades individuellt
där lagkrav som relaterar till spel, spelande, spelansvar och liknande sammanställdes i
rapporten. Jämförelsen mellan lagtolkningen och spelmekaniker gick tillväga genom att varje
kategori för spelmekanikerna jämfördes mot de svenska lagkrav som identifierats i
litteraturgenomgången. Därefter genomfördes även en jämförelse med de enskilda
spelmekanikerna under varje kategori med lagkraven. Om någon spelmekanik uteslöts från
denna tolkning berodde det i så fall på att tidigare kunskap från företaget föranledde till att
spelmekanikerna troligtvis inte används av företaget då bland annat kunskap fanns om att
slutanvändare inte kan interagera med varandra på hemsidan.

5.3. Spelmekaniker
Utöver de redan nämnda primära spelmekaniker presenterar Zichermann och Cunningham
(2011) en fördjupning i ytterligare existerande spelmekaniker som designers kan använda sig
av. Författarna pratar bland annat om mönsterigenkänning som ett verktyg att skapa
engagemang och pratar om spelmekaniker såsom ‘memory-game interactions’, där
användaren skall matcha liknande objekt som endast visas för spelaren en kort stund och
därefter måste han/hon förlita sig på minnet. En annan mönsterigenkänningsmekanik är att
tillåta användarna att kombinera liknande objekt för att avancera i spelutvecklingen. Andra
kraftfulla spelmekaniker som utnyttjar mänskliga instinkter är att samla föremål. Här nämner
författarna flertalet mekaniker: (1) ‘scarcity’, genom att göra särskilda objekt svårare att få tag
i, och därmed mer eftertraktade, kan spelbeteenden och ekonomiska behov skapas, (2)
‘return’, ämnar få spelare att återvända genom att skapa samlarobjekt som endast kan
hämtas/fås genom att binda beteendena till tid (eng. time behaviors) där deltagarna måste
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logga in och delta vid ett givet datum och tid, (3) ‘trading mechanisms’, optimerar
användarupplevelsen genom att införa handel sinsemellan spelarna som kommer aktivera
människors naturliga samlingsbeteenden, och (4) ‘collectible virtual objects’ där
emblem/stämplar utgör ett ekosystem som eftertraktas av användarna.
Vidare nämner Zichermann och Cunningham (2011) att det finns ytterligare 8 övergripande
kategorier av spelmekaniker och dessa är:
•

•

•

•

•

Oplanerad glädje som innehåller följande spelmekaniker:
o Slot machines: En egenskap som spelmaskiner hanterar bäst är känslan av
överraskning. En anledning till detta beror på hur de skapar alla resultat och
därmed skapar förväntning hos spelaren.
o Easter eggs/geocaching/gömda objekt: De här mekanikerna placerar
oväntade objekt på oväntade platser. Spelare kan informeras om dessa eller
lära sig om det genom en onboarding process, vilket innebär att spelare blir
mer involverade i subtila händelser allteftersom de blir alltmer involverade i
spelet.
o Oväntad dynamik: Emblem eller liknande belöningar i spelet som
slumpartat belönar spelaren för roliga/udda aktiviteter eller framsteg som
spelaren inte förväntas få belöning för.
Gåvor som innehåller följande spelmekaniker:
o Lätt överförbara virtuella objekt: Utgör grunden för ett gåvosystem/kultur
inom systemet och bör integreras inom spelets ekonomi.
o Gåvo-påminnelser och rekommendationer: Denna mekanik är kopplad till
föregående mekanik och försäkrar att gåvor delas ut. Facebooks
födelsedagspåminnelse är exempel på hur denna mekanik används i praktiken
och uppmanar till interaktion mellan användare.
Flirt som innehåller följande spelmekaniker:
o Poking, smiling, flirting: Denna mekanik tillåter användare att skicka
interaktioner som är enkla att ignorera, som en puff eller ett leende.
Konceptet har enligt Zichermann och Cunningham ett brett
användningsområde och återfinns i de flesta gamificationsystem.
o Virtuella objekt: I form av blommor, kort, eller hjärtan kan användas för att
uttrycka ömhet eller romantik. Hos en yngre målgrupp kan sådana virtuella
objekt vara grundläggande för ett lyckat system.
Erkännande för prestation som innehåller följande spelmekaniker:
o Badges, trophies: Emblem och troféer används i störst utsträckning för att ge
spelare erkännande. Detta beror på deras versatilitet och flexibilitet.
o Contests, gameshows, award shows: Tävlingar och dylikt drar till sig större
publik och ger därför också ett större erkännande.
o Kudos-system: En slags positiv förstärkning mekanik som ger spelarna
möjlighet att skänka karma-poäng eller stjärnor mellan varandra. Det kan
också röra sig om tillkännagivanden som spelare mottar vid större bedrifter
och som kan ses av andra. Ett exempel på detta är emblem/troféer som ges ut
på vissa onlinespel på Playstation där ens vänner kan se ens bedrifter och
framgångar.
Berömmelse som innehåller följande spelmekaniker:
o Topplistor baserade på spelarens återkoppling, betyg, och avancemang:
Topplistor kan skapa sociala incitament där andra människor ger beröm (eller
kritiserar) spelares prestationer, vilket kan skapa berömmelse och uppmuntra
till avancemang i spelet. Hew m.fl. (2015) hävdar också hur topplistor skapar
social jämförelse [läs konkurrens] mellan deltagarna vilket kan hjälpa
deltagarna öka deras motivation. Samtidigt ökas spelarnas motivation av ett
tydligt mål.
o Kampanjer: En mekanism som kan uppmuntra till sociala interaktioner och
uppmärksamhet är att ge användare möjligheten att få erkännande genom
publicitet för deras aktiviteter. Detta kan göras genom “kampanjer”, som att
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•

•

•

visa en spelares användarnamn och profilbild på spelets startsida
(Zichermann & Cunningham, 2011).
Hjältemod som innehåller följande spelmekaniker:
o “Rescue the maiden”: Denna mekanik går ut på att spelarna ska slutföra en
rad utmaningar för att slutligen frigöra - eller bli återförenad - med någonting
som är viktigt för spelaren.
o Vänner ber om hjälp och du svarar: Denna mekanik går ut på att gynna
och rekrytera spelare till spelet genom att be vänner om föremål till att
slutföra uppdrag. Denna mekanik använde sig bland annat FarmVille av.
o MacGruber: things are going to blow up in 10...9…: Systemets design är
skapat på ett sådant sätt att det utmanar användarna att slutföra enkla
aktiviteter inom en begränsad tid.
Status som innehåller följande spelmekaniker:
o Badges, trophies, levels: Emblem, troféer och nivåer används i störst
utsträckning inom status-system på grund av dess breda användningsområde
och enkla tillämpning. Mekanikerna kan användas både för att visa spelarnas
framsteg och för att visa andra och dem själva sin status. Amazon använder
bland annat onlinemiljöer (eng. online communities) där deras kunder kan
uppnå status genom att recensera produkter och detta ges uttryck i särskilda
emblem som kunden/användaren låser upp (Insley & Nunan, 2013).
o Scarce, limited-edition items: Spelare som avancerat kan finna status bland
andra spelare och stor tillfredsställelse i att besitta objekt med begränsad
upplaga.
o Priority access: Status kan även förmedlas genom förmåner, som ett VIP
område, eller liknande som endast ett fåtal kan få tillgång till. Zichermann
och Cunningham (2011) skriver emellertid hur detta måste aktiveras eller fås
offentligt för att inge status.
Vårda som innehåller följande spelmekaniker:
o Tamagotchi-style: För att främja återkommande spelare kan denna mekanik
användas, då den uppmanar till att spelaren föder ett virtuellt djur eller gröda
regelbundet annars kommer den dö/vissna. Eftersom liknelsen är starkt
förknippad till verkligheten utnyttjar denna spelmekanik människans starka
modersinstinkter.
o Poäng som löper ut: Program inom systemet som kräver att du loggar in
eller utför särskilda handlingar för att inte förlora poäng väcker också en
liknande respons som från exemplet ovan, fast med en mer rationell syn.
o Pyramid poängsättning (eng. pyramid scoring): Sammanräknade resultat
från lag och ledare kan uppmuntra de individer som är tillväxtorienterade till
att investera i varandra. Zichermann och Cunningham (2011) hävdar hur
samverkande (eng. cooperative) upplevelser generellt sett brukar främja
konceptet, och med stor framgång.

5.4. Svenska lagkrav
Enligt 2 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) avses onlinespelande “/…/ som tillhandahålls
genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och
den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare.” Enligt Lotteriinspektionen (2018b)
omfattas roulett, baccarat, punto banco, blackjack, poker och tärningsspel av licens enligt
spellagen. Spellagen säger även att spelare skall ha lättillgänglig information i form av
licenshavarens namn, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress, licenstid, risker
som förknippas med spel om pengar, samt kontaktuppgifter till en oberoende hjälplinje för
spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden. Därutöver skall även spelare
få lättillgänglig information om insats eller motsvarande i alla spel, att Spelinspektionen är
licens- och tillsynsmyndighet, och ifall övriga kostnader tillkommer för deltagande i det
aktuella spelandet. I övrigt skall även den oberoende hjälplinjen finnas väl synligt på
webbplatsens startsida (Lotteriinspektionen, 2018b).
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Enligt 3 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) skall all spelverksamhet bedrivas ur en allmän
synpunkt lämpligt, sunt och säkert sätt, vilket innebär att, “spelen ska ha ett starkt
konsumentskydd, det ska råda hög säkerhet i spelen, de negativa konsekvenserna av spelande
ska begränsas, och spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.” Vidare står
det även i 14 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) att licenshavare skall säkerställa att social
och hälsomässig hänsyn beaktas “/…/ för att skydda spelare mot överdrivet spelande och
hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det.” Spellagen säger även att
licenshavare omfattas av omsorgsplikten där det ingår att motverka överdrivet spelande, vilket
sker genom fortlöpande kontroll av spelbeteende (Svensk författningssamling, 2018).
Enligt 14 kap. 4 § i Spellagen (SFS 2018:1138) om informationsskyldighet skall “en
licenshavare hålla all relevant information om spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och
regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter,” samt att denna information skall
tillhandahållas på svenska. Därutöver nämns i 14 kap. 5 § i Spellagen (SFS 2018:1138) att det
inte är tillåtet att, “särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att
vara nära att vinna när så inte är fallet.” Spellagen säger även att gratis- eller provspel (eller
motsvarande) inte får ha ett annat slumpmässigt utfall än liknande spel med insatser (Svensk
författningssamling, 2018).
Enligt 14 kap. 6 § i Spellagen (SFS 2018:1138) skall spelaren aktivt ange och bekräfta en
insatsgräns, och i 14 kap. 7 § står det att, “vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för
sina insättningar. Vid spel på värdeautomater ska i stället en förlustgräns anges.” I 14 kap. 8 §
i Spellagen (SFS 2018:1138) står det att, “Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett
spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.” Och 9 § i samma kap. i
Spellagen står det att, “En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar
på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.”

5.5. Delresultat: Litteraturgenomgång
I denna sektion presenteras en jämförelse mellan svenska lagkrav och spelmekaniker som
presenterats i punkt 5.1 respektive 5.2 ovan. Här presenteras även genomförandet av
litteraturgenomgången.

5.5.1. Analys av spelmekaniker och lagkraven
Genomförandet av analys mellan spelmekaniker och de svenska lagkraven gick tillväga
genom att lagkraven ställdes upp i ett enskilt dokument mot de identifierade spelmekanikerna
för att föra enklare tolkningar mellan de båda. Under detta arbete identifierades de mekaniker
som eventuellt skulle kunna bryta mot Spellagen. Eftersom författaren saknar erfarenhet av att
tolka lagtexter kontaktades en bekant med juristexamen för att få ytterligare stöd i
lagtolkningen. I nedanstående punkt kan en jämförelse urskiljas mellan lagtolkningen och
spelmekanikerna som omnämns i detta arbete. Syftet med denna jämförelse var att se hur
spelmekanikerna relaterar till den svenska lagstiftningen och ifall spelmekaniker
överhuvudtaget kan omfattas av de lagar som för tillfället finns lagstadgade i Sverige.

5.5.2. Jämförelse mellan Spellagen och spelmekaniker
I Tabell 1 ges en överblick över samtliga fynd i jämförelsen av Spellagen och
spelmekanikerna.
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Tabell 1. Sammanfattning av hur spelmekanikerna förhåller sig till svensk lagstiftning.

Spelmekanikerna inom kategorin ‘oplanerad glädje’ kan eventuellt strida mot 14 kap. 4 § i
Spellagen då en spelare kan ges intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet. Däremot
kan eventuellt spelmekanikerna ändå användas i det fall där licenshavaren informerar
användarna om att oförutsedda samlingsobjekt eller belöningar kan ges till dem under
spelande eller navigering på tjänsten. Dock kan detta eventuellt leda till ett stridande mot 3
kap. 1 § som i stället säger att allt spelande skall ha ett starkt konsumentskydd, vilket innebär
att de negativa konsekvenserna av spelande skall begränsas. Användning av spelmekanikerna
inom denna kategori kan därmed bli komplicerad.
Spelmekaniken badges, trophies inom spelkategorin ‘erkännande för prestation’ kan
eventuellt strida mot 14 kap. 1 § i den aspekten att licenshavaren skall skydda användarna mot
överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det,
samt säger 3 kap. 1 § att de negativa konsekvenserna av spelande skall begränsas. Denna
spelmekanik belönar användare för sin prestation och sajten kan därmed antas uppmuntra till
“överdrivet” spelande och i slutändan ge användarna negativa konsekvenser av sitt spelande.
Emellertid strider inte spelmekaniken direkt mot följande lagar då lagarna endast uppger att
“de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas” (3 kap. 1 §) och att licenshavaren
skall “hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det” (14 kap. 1 §).
Därutöver kan samtliga nämnda spelmekaniker under kategorin ‘berömmelse’ strida mot 14
kap. 1 § där det står att licenshavare skall arbeta “/…/ för att skydda spelare mot överdrivet
spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det.”
Spelmekaniken ‘Topplistor baserade på spelarens återkoppling, betyg och avancemang’
ämnar uppmana spelare till att tävla mot varandra för att konkurrera om belöningar och
avancemang, vilket kan leda till “överdrivet spelande”. Däremot kan lagen även tolkas som
att denna spelmekanik kan användas så länge spelbolaget aktivt arbetar mot att reglera och
hämma överdrivet spelande endast när det finns tydliga tecken för att det behövs. Detsamma
gäller även för spelmekaniken ‘Kampanjer’ som går ut på att skapa sociala incitament genom
publicitet på sajtens startsida som andra spelare kan se. Det här kan eventuellt strida mot 3
kap. 1 § som uppger att, “de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas” och att all
spelverksamhet skall bedrivas ur en allmän synpunkt lämpligt, sunt och säkert sätt, samt 14
kap. 1 § där det står att licenshavare omfattas av omsorgsplikt, vilket innebär att överdrivet
spelande skall motverkas genom fortlöpande kontroll av spelbeteende.
Därtill, inom kategorin ‘hjältemod’, kan spelmekaniken “rescue the maiden”, där en spelare
kanske skulle behöva spela på ett spel ett bestämt antal gånger för att slutligen nå upp till ett
mål eller belöning kunna strida mot 3 kap. 1 § som säger att de negativa konsekvenserna av
spelande skall begränsas. Dessutom kan spelmekaniken ‘MacGruber: things are going to blow
up in 10...9…’ också strida mot 3 kap. 1 § då denna spelmekanik ämnar uppmuntra spelare till
att slutföra enkla aktiviteter inom en begränsad tid för att få en belöning. Detta kan skapa en
konflikt i enlighet med 14 kap 1 § som säger att det är licenshavarens uppgift att hjälpa
minska användarnas spelande när det finns anledning till det.
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Även kategorin ‘status’ innehåller spelmekaniker som är motstridiga till uppsatta punkter i
Spellagen, då spelmekaniken ‘Badges, trophies, levels’ uppmuntrar till att göra framsteg på
sajten för att låsa upp belöningar och indikera framsteg, vilket ger status inom sammanhanget.
Däremot är lagen motstridig då 14 kap. 1 § säger: “och hjälpa dem att minska sitt spelande när
det finns anledning till det.” När det finns anledning till det inbegriper att åtgärder endast
behöver tas när ett problemspelande manifesteras och då är det redan ett problem. Dessutom
kan spelmekaniken ‘Priority access’ även utgöra stridigheter i samband med den svenska
lagstiftningen, då de spelare som är mest aktiva även spenderar mest pengar på nätkasinon (se
bakgrund), vilket kan leda till att särskilda förmåner som uppmuntrar överdrivet spelande
strider mot såväl 3 kap. 1 § som uppmanar till starkt konsumentskydd samt 14 kap 1 § som
återigen säger att licenshavare har en plikt att skydda spelare mot överdrivet spelande.
I den sista kategorin, ‘vårda’, finns det en spelmekanik som kallas ‘Poäng som löper ut’ och
detta kräver att spelare loggar in eller utför handlingar för att inte förlora poäng. Denna
spelmekanik kan eventuellt strida mot 3 kap. 1 §: "spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas," då denna mekanik väcker incitament
till spelande som kan skapa problem för spelare med spelberoende eller tydliga tecken på
problemspelande. Därutöver finns följande spelkategorier som bygger på sociala system:
‘gåvor’, ‘flirt’, och spelmekaniken ‘kudos-system’. Då de här spelmekanikerna som ingår
under spelkategorierna ämnar integrera interaktioner mellan spelare för bland annat
uppföljning och engagera spelare till att åter komma tillbaka och spela på en tjänst kan dessa
samtliga spelmekaniker eventuellt bryta mot 3 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) som
säger att all spelverksamhet skall begränsa, “de negativa konsekvenserna av spelande.”
Vidare står det även skrivet i 14 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) att licenshavare även
skall säkerställa att bland annat social hänsyn beaktas, “/…/ för att skydda spelare mot
överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det.”
Detta skall genomföras med fortlöpande kontroll på spelbeteende (Svensk
författningssamling, 2018).
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6. Fallstudie
Fallstudien bestod av ett moment med omfattande intervjuer med totalt fyra intervjudeltagare
(se Tabell 2).
Tabell 2. Överblick av intervjudeltagarnas yrke och yrkeserfarenhet av att jobba med gamification.

Eftersom alla individerna har varierad kunskap inom området var det relevant att genomföra
intervjuer med samtliga individer då de kunde ge information om varför gamification
infördes, varför det används i dagsläget, vilka förväntningar de har eller tidigare haft med
applicering av metoden.
Den ena produktägaren, som kan ses i Tabell 2, var nyanställd och hade endast varit delaktig i
ett halvår inom företaget medan den andra varit insatt under flera år. Samtliga
intervjudeltagare arbetade med gamification inom företaget och valdes ut som lämpliga
kandidater av företagets UX Manager personligen. Intervjudeltagare valdes ut utifrån följande
urvalskriterier: (1) erfarenhet inom området (2) arbetar/har arbetat med gamification och, (3)
ansvarar för gamification inom sitt yrkesområde. Projektets hela upplägg kan ses i figur 4
nedan där ett holistiskt perspektiv ges för hur alla de olika delmomenten hänger ihop.

Figur 4. Aktivitetsflöde över projektets olika datainsamlingsfaser.

6.1. Utförande av intervjuer
Under intervjuerna användes standardiserade öppna frågor (eng. standardized open-ended) för
att ge respondenten utrymme för reflektion och djupgående svar och författaren möjlighet att
ställa följdfrågor (Patton, 2015). Intervjufrågorna (se bilaga 2, 3 och 4) utformades på detta
vis för att respondenterna skulle känna sig trygga i att besvara på frågorna och för att inte
härleda deltagarna till ett specifikt svar och i de fall där någonting intressant dök upp ställdes
följdfrågor för att få reda på mer om det som framträdde under intervjun. I bilaga 3 lades
information till som inte finns med i bilaga 2 och anledningen till detta var på grund av att
båda produktägare krävde mer information innan de accepterade att ställa upp på några
intervjuer. Därutöver sade en av cheferna på företaget att det var säkrast att lägga till ett
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stycke om att, utifall produktägarna uppfattar några av frågorna som kritik, så är inte detta
fallet. Det här stycket behövde inte läggas till under intervjuerna med UX-designerna på
företaget då de redan var insatta i arbetet och intervjuerna hölls även på svenska vilket gjorde
det enklare att förmedla avsikten med frågorna.
Intervjuerna inleddes genom att fråga varje deltagare vad gamification innebär för dem.
Frågan var öppen och ställdes för att få en insikt i respektive deltagares kunskapsnivå av
gamification och utformningen på frågan gav respondenterna möjlighet att reflektera kring
begreppet och dess betydelse för dem, samt vilka spelmekaniker som används. Därefter
ställdes en följdfråga som löd Varför tror du beslutet togs att använda sig av metoden inom
företaget? och denna fråga ställdes i två syften: få ut deras tankar om företagsnyttan med
gamification och hur länge de arbetat inom företaget i relation till gamification. Följdfrågorna
efter det, där för- respektive nackdelar efterfrågas med gamification, ställdes för att få
djupgående svar om hur medarbetare och chefer ser på företagsnyttan med att använda
gamification och vilken etisk medvetenhet som finns inom företaget kring att applicera
gamification. Varje fråga ämnade även få ut vilka spelmekaniker som används på hemsidan
utan att ställa frågan rakt ut, och specifikt varför de använder just dessa. Under intervjun
ställdes även frågan vad intervjudeltagarna lärt sig från att använda gamification och denna
fråga ställdes för att få svar som skulle generera insikt i om någon spelmekanik varit särskilt
användbar, eller vilka satsningar spelföretag gör rent utbildningsmässigt för att hålla deras
anställda uppdaterade om nya rön inom området. Avslutningsvis ställdes en fråga om hur
involverade deras kunder är i designprocessen för deras gamification-system och denna fråga
ämnade ge en inblick i vilket UX-fokus spelföretaget har. Enligt bland annat Rodrigues m.fl.
(2016) är det viktigt att ta hänsyn till användarnas preferenser vid utveckling av ett spelifierat
system. Syftet med alla intervjufrågor var för att få en förståelse för vilka spelmekaniker som
används, varför de används, och hur de används. Detta skulle hjälpa till att besvara studiens
frågeställning.
Intervjufrågorna (se bilaga 2, 3 och 4) reviderades sammantaget sex gånger; två gånger med
handledare, två gånger med kollegor samt en gång med företagets UX Manager. Dock gjordes
inga stora förändringar efter samtalet med företagets UX Manager som skulle godkänna samt
få godkännande från sin chef innan intervjuerna kunde genomföras, samt för att denne individ
skulle kunna ge vägledning för vem som skulle intervjuas om deras användning av
gamification inom företaget. Det var däremot endast två formuleringar som ändrades samt
gjordes en ändring på när en fråga skulle tas upp. Den sjätte och sista förändringen gjordes
efter ett samtal med en av företagets product owner (sv. produktägare) för det nya
lojalitetssystemet då det framkom att denne endast jobbat inom företaget i cirka 6 månader.
Därmed togs beslutet att ta bort en del frågor och lägga till nya, vilket kan ses i bilaga 4.
Samma produktägare ville även på förhand granska intervjufrågorna inför kommande intervju
för att ta ställning till ifall denne skulle vilja ställa upp på en intervju.
Genomförandet av intervjuerna gick tillväga på olika sätt. Två av intervjuerna - de som
genomfördes på företagets UX-designers - genomfördes fysiskt på plats på kontoret, medan
efterföljande två intervjuer gjordes genom videotelefoni-programvara. Inspelning och
arrangemang för samtliga intervjuer var därför lite olika. Intervjuerna på plats genomfördes
exempelvis i bokade konferensrum då möjlighet för detta fanns. Inspelning av dessa
intervjuer gjordes på datorn med en programvara för inspelning för datorn. För inspelning av
intervjuerna med båda produktägare, som genomfördes via videotelefoni-programvara,
användes i stället den inbyggda video- och röstinspelningen.

6.2. Analys av intervjusvar
Intervjuerna transkriberades för att sammanställa rådata för analys, och dessa data
organiserades sedan (se bilaga 5) och bildade ett affinitetsdiagram med mjukvaran Trello för
att tydliga teman skulle ta form och därmed underlätta analysen (Arvola, 2014). Syftet med att
använda affinitetsdiagram var att på ett enkelt sätt kunna kategorisera insamlade data för att
kunna urskilja mönster och därmed förenkla analysprocessen. Detta gjorde att det blev
enklare att se när data pekade på samma slutsats.
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Denna studie har varit induktiv då en kvalitativ datainsamling bedrivits och framväxande
mönster och trender har skapat en holistisk helhet (Patton, 2015). Analysen av intervjusvaren
gjordes även dels med stöd från litteraturgenomgången där svaren som gavs under
intervjuerna jämfördes mot fynden som upptäcktes i spelmekanikerna och de svenska
lagkraven. Spelmekanikerna från litteraturgenomgången hjälpte till att peka ut vilka
mekaniker som användes av spelföretaget och de svenska lagkraven gav stöd till att komma
underfund med hur denna användning är förenlig med svensk lagstiftning.

6.3. Delresultat: Intervjusvar
I denna sektion presenteras resultatet av studiens intervjuer där sammantagna resultat
presenteras såväl som individuella citat för att belysa viktiga påståenden.

6.3.1. Varför används gamification och spelmekaniker?
3 av 4 deltagare uppgav att gamification används inom nätkasinoföretaget på deras webbsida
för att skapa en roligare och intressantare upplevelse för användare och för att skapa livslängd
i deras produkter. 3 av 4 deltagare menade att syftet med gamification är att belöna
användarna för de aktiviteter som de redan utför, snarare än för att förändra ett
konsumentbeteende. En respondent uppgav dock att gamification kan användas för att få
användare att upptäcka andra delar av deras sajt och få dem aktiva på andra delar och detta
görs genom diverse incitament. En respondent sade även att gamification kan användas som
ett sätt att skapa genvägar, då de kan dra nytta av spelregler som användare lärt sig och
använda denna kunskap för att skapa nya, roliga och mer spännande upplevelser som
användarna inte förväntar sig. Därutöver sade 2 av 4 deltagare under intervjun att ett mål med
gamification är att få spelarna att spendera längre tid aktiva på deras sajt och förlänga deras
vistelse där, vilket belyses väl med följande citat:

“Folk som går in och aktiverar sig i turneringar spenderar mer tid hos
oss /.../ spelar mer, längre, och ser till… Och de ges ju ett extra mål att
sträva efter, så det finns ju ett syfte för dem att göra det. Och det gör de.”
- Deltagare 2

3 av 4 deltagare i studien menar att gamification även appliceras på webbplatsen för att göra
delar av sajten roligare och för att inte tappa användaren på vägen och då till exempel under
registreringsprocessen eller andra nödvändiga delmoment. Då menade 2 av 4 deltagare att
gamification kan användas för att behålla användarens intresse, eller för att göra dessa
moment lite intressantare. En respondent menade dock att belöningen skall vara
proportionerlig utifrån användarens handling; “/.../ du har gjort en stor insats, så förväntas du
belönas stort. Om du belönas för lite då blir du också besviken /.../” (Deltagare 1). Alla
deltagarna i studien nämnde även att användarnas mål, syfte och behov med en produkt är det
viktigaste att identifiera då användare kommer bli mer engagerade till webbplatsen och
produkten, när detta uppfylls.

6.3.2. Vilken kunskap av gamification finns?
En respondent (deltagare 4) sade att det finns mekaniker för att få användare att komma
tillbaka till hemsidan, men att de är mycket mindre effektiva än om företaget engagerar sig i
kunden när de lägger märke till att kundens aktivitet minskar på sajten. En annan deltagare
sade hur hen lärt sig att UX-tekniker och gamification överlappar och går hand-i-hand och
nämner till exempel hur Customer Journey Map används för att kartlägga en användares
kundresa och dennes upplevelse av de olika touchpoints som en användare har med systemet.
Och då menar deltagaren hur denne har lärt sig att det är bättre om en användare upplever viss
irritation genom kundresan om denna slutar i att användaren är jätteglad i slutet, och hur detta
även är bättre även om användaren har ett “jämnglatt” beteende genom hela processen:
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“En kort tid av glädje är mycket mer värt än hyfsat glad på en längre
tid.” - Deltagare 2

En deltagare är osäker på hur kunskapsnivån av gamification är inom
produktutvecklingsteamet på företaget då hen först sade att den troligtvis är “/.../ så normal
som den är i ett teknikbolag.” (Deltagare 2) för att sedan tillägga, “/.../ måste ju vara högre än
övriga teknikbolag eftersom vi själva håller på med spel.” Respondenten uppgav även att det
inte finns några globala mål för gamification inom företaget och att varje medarbetare får ta
eget ansvar för att applicera gamification-principer. 2 av 4 deltagare uppgav även hur det
behövs mer tid till att arbeta med gamification då det tar över 6 månader att ta fram bra
koncept som kan implementeras.
Inom företaget finns även en medvetenhet om att applicering av gamification-principer kan
bli beroendeframkallande för kunden. I utvecklingsteamet arbetar de därför aktivt med denna
medvetenhet på företaget:

“Så då får man se till att det är tydligt att dra gränser och sådär då va, så
man inte kan komma vidare. Eller, eller, när det är tydligt när du kan få
belöning och när du inte kan få belöning och hur långt det är kvar tills du
kan få en belöning och såna där grejer då va…” - Deltagare 1

Samma respondent uppgav också under intervjun:

“/.../ Och det här [gamification] är ju en bidragande orsak. Även om jag
inte tror den är stor, så är det en bidragande orsak. Det kan man ju inte
hymla med.” - Deltagare 1

Under intervjuerna visade det sig dessutom att det finns delade åsikter inom företaget om hur
gamification bör användas eller om det istället bör begränsas. Alla deltagarna var positiva till
att använda gamification, däremot visade 1 av 4 deltagare ett mer etiskt resonerande kring
applicerandet av gamification, där målet för hen istället var att skapa en rolig produkt riktad
till användaren samtidigt som spelmekanikerna skall användas måttligt. Denna deltagare var
UX-designer på företaget. Respondenten menade exempelvis hur hen upplevde det oetiskt att
belöna användarna för mycket för aktiviteter som inte bör belönas alls. 3 av 4 respondenter
uppgav att de antingen arbetar med, eller är medvetna om ansvarsfullt spelande (eng.
responsible gambling), medan endast en individ uppgav att hen inte arbetar med eller tar
hänsyn till ansvarsfullt spelande i sitt arbete. Denna deltagare var produktägare inom
företaget.

6.3.3. Vilka gamification-principer används?
Alla deltagare i studien uppgav att användare kan gå upp i nivåer (eng. levels), varav en
konstaterade att en användare kan gå upp i totalt 50 användarnivåer, och en annan uppgav att
nivåerna används för att skapa en kompetitiv känsla på deras webbplats. 3 av 4 respondenter
sade även under intervjuerna att användare får belöningar (eng. rewards) och fördelar av att
befinna sig på olika nivåer och att användare kan få nya profilbilder/avatarer eller utmärkelser
(eng. achievements) genom att spela på sajten eller göra insättningar, men även för andra
aktiviteter. 3 av 4 deltagare delgav även att slutanvändare ges poäng (som kallas för mynt på
hemsidan) för deras aktiviteter på sajten vilket kan vara att de loggar in, de spelar spel,
genomför insättningar och så vidare. Däremot sade deltagare 4 som är produktägare inom
bolaget att spelare inte ges poäng för betting-relaterade aktiviteter i och med den nya
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lagstiftningen. 3 av 4 respondenter uppgav även att monetära belöningar som ges, som till
exempel att samla poäng, i slutändan kan användas för att förvandlas till pengar. 3 av 4
deltagare uppgav även att användare ges nya avatarer/profilbilder samt achievements (sv.
emblem eller utmärkelser) för aktiviteter och då främst när de spelar på spel.
En deltagare sade även att kampanjer och erbjudanden används som en del av deras
gamification-program genom att erbjuda extra poäng eller rabatter på att spela på särskilda
spel under en tid. En annan kampanj företaget planerar att använda är en 30-dagarsperiod där
användare en gång om dagen kan hämta belöningar genom att vända på kort där innehållet är
dolt för användaren. Deltagaren menade att detta kan förändra kundbeteendet genom att få
dem att spela på någonting de vanligtvis inte brukar spela på, och 2 av 4 deltagare uppgav
även att de använder sig av utmaningar på hemsidan. Deltagare 2 berättade att företaget
planerar att använda en kampanj där spelare meddelas om att det finns koder utspridda på
hemsidan och dessa kan lösas in mot freespins eller andra belöningar. Därutöver uppgav 2 av
4 deltagare hur spelare ges belöningar för spelande på hemsidan medan en deltagare påstod att
företaget inte längre får ge belöningar för aktiviteter relaterade till vadslagning (eng. wager).
Deltagare 2 nämnde även under intervjun hur topplistor (eng. leaderboards) används inom
turneringar på hemsidan, och sade även att turneringar ses som ett eget gamification-program
på hemsidan. Deltagare 4 berättade också att användare kan bjuda in spelare och därmed ges
poäng för denna aktivitet.
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7. Resultat och analys
Frågan som denna studie ämnar besvara är: Hur kan spelmekanikerna användas utan att
riskera att bryta mot svensk lagstiftning och vilka konsekvenser skulle det kunna få för
användarupplevelsen? I detta kapitel kommer delresultat från både litteraturgenomgång och
fallstudie tas upp tillsammans med övrig litteratur från rapportens bakgrund. En analys och
tolkning kommer varvas med det övergripande resultatet och kommer urskiljas genom en
kursiv text i början på varje stycke. Spelmekanikerna som tolkningen görs utifrån urskiljs
genom fetstilt text.

7.1. Gamification i kontrast till svensk lagstiftning
I Tabell 3 nedan åskådliggörs studiens resultat som ämnar besvara vilka spelmekaniker som
kan användas utan att bryta mot svensk lagstiftning. Denna tabell illustrerar, till skillnad från
Tabell 1, de spelmekaniker som uppdagats under fallstudien och hur företagets applicering av
dem är motstridig till svensk lagstiftning.
Tabell 3. Sammanställning av spelmekaniker och eventuella svenska lagar som berörs.

Spelmekanikerna som presenteras i Tabell 3 ovan är de spelmekaniker som identifierats under
transkriberingen och sammanställningen av intervjusvaren. Därefter redovisar tabellen vilka
svenska lagstiftningar som dessa spelmekaniker eventuellt kan vara motstridig till. Nedan
presenteras resultatet för vilket tabellen är grundad på och spelmekanikerna delas upp i
underrubriker baserat på kategorierna som presenteras i kapitel 2.3.4 och 5.3 i rapporten.

7.1.1. Kampanjer
En deltagare berättade om en kampanj (eng. promotion) som i framtiden kommer finnas under
en 30-dagarsperiod för alla aktiva användare på företagets sajt. Under denna period kommer
användarna presenteras för ett antal dolda objekt. Kampanjen går ut på att användarna skall
välja ett eller flera objekt och då avslöja det dolda innehållet. En användare kan genom detta
vinna någonting gratis en gång om dagen. En sådan kampanj påminner om spelmekaniken
‘slots machines’ under kategorin Oplanerad glädje (jmf. kapitel 5.3) där användaren
överraskas oplanerat av hemliga innehåll.
Analys och diskussion: Denna spelmekanik kan trigga ett flertal riskfaktorer (jmf. kapitel 2.2)
för problemspelande, såsom sensationssökande och impulsivitet vilket i sin tur kan utlösa
riskfaktorn antal spelaktiviteter (Dowling m.fl., 2017) då den utnyttjar mänskliga
psykologiska känslan av överraskning och förväntan hos användare. Dessa kan dock anses ha
låg riskfaktor då en slutanvändare endast kan spela på denna kampanj en gång om dagen
under en kort period. Sannolikheten att just denna kampanj skulle leda till problemspelande
kan därmed vara ansedd låg. Däremot skulle denna spelmekanik kunna vara motstridig till 3
kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) som uppger att allt spelande skall ha ett starkt
konsumentskydd och att negativa konsekvenser av spelande därmed skall begränsas. I fall
spelmekaniken ger högre vinstchans än övriga spel på hemsidan kan detta inge falska
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förhoppningar för användare på hemsidan, vilket i så fall skulle strida mot 14 kap. 5 § i
Spellagen (SFS 2018:1138) som uppger att, “en licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel,
provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med
insatser.”
Återigen kan spelmekaniken slots machines dock utlösa riskfaktorer för problemspelande och
då framförallt sensationssökande, understyrt temperament, impulsivitet och antal
spelaktiviteter (Dowling m.fl., 2017). Eftersom användare med riskfaktorer för understyrt
temperament (dålig självbehärskning), impulsivitet och/eller sensationssökande kan ha lättare
att bli uppslukade av en sådan spelmekanik gör denna målgrupp särskilt känsliga för att
utveckla problemspelande. Eftersom dessa spelmekaniker utnyttjar de mänskliga känslorna av
bland annat överraskning och förväntan kan användningen av sådana spelmekaniker vara i
synnerhet mottagliga för användare som överensstämmer med dessa karaktärsdrag.
Utöver ovan berörda kampanj nämndes det under intervjun en kampanj där spelare ges
information om att användare kan leta efter koder som löses in mot free-spins. Denna
kampanj som beskrivits relaterar till spelmekaniken ‘easter eggs/geocaching/gömda objekt’
(jmf. kapitel 5.3) där oväntade objekt placerats på oväntade platser.
Analys och diskussion: Denna spelmekanik skulle kunna utlösa en riskfaktor känd som
sensationssökande (Dowling m.fl., 2017). Ingen av ovannämnda spelmekaniker verkar bryta
mot 14 kap. 4 § i Spellagen (SFS 2018:1138) som säger att det inte är tillåtet för licenshavare
att ge spelare intrycket av att vara nära att vinna när så inte är fallet. I båda exemplen finns
ingen överhängande risk för att användare ges intryck av att vara nära att vinna och dessutom
är deltagande frivilligt i båda scenarion. Däremot, som en deltagare nämnde under intervjun,
blir risken att slutanvändare utvecklar problemspelande större ju fler spelmekaniker som
slängs in i gränssnittet. Okända spelmekaniker som dyker upp oväntat skulle eventuellt även
kunna trigga riskfaktorer som i vanliga fall kanske inte skulle blivit utlösta.
Under intervjuerna nämndes även spelmekaniken ‘return’ (jmf. kapitel 5.3) vilket innebär att
deltagarna måste logga in och delta vid ett givet datum och tid för att ta del av erbjudanden
eller event, och spelmekaniken ämnar därmed få spelare att återvända. Detta görs genom
kampanjer och erbjudanden som skickas ut direkt till spelare.
Analys och diskussion: Enligt deltagare 1 används kampanjerna som ett sätt att förändra
kundbeteenden genom att ge mer utdelning på särskilda spel på sajten (se Figur 5), men för de
spelare som dock redan spelar på ett av spelen som främjas av kampanjen kan detta leda till
ett överdrivet spelande, och därmed strida mot 14 kap. 1 § samt 3 kap. 1 § i Spellagen (SFS
2018:1138). Enligt de här båda lagarna ska licenshavare se till att de negativa konsekvenserna
av spelande begränsas, dock kan denna spelmekanik trigga riskfaktorer såsom impulsivitet
och antal spelaktiviteter då spelare kanske börjar spela på nya spel som är med i kampanjen
utöver de spel som de tycker om. Frågan är då ifall denna spelmekanik bör tillåtas.
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Figur 5. Överblick av en spelares nivåer, emblem (eng. badges), aktivitet och utmärkelser (eng.
achievements) på nätkasinosajten. Figuren illustrerar även spel som ingår i deras nuvarande kampanj.

7.1.2. Nivåer och inlösningsbara-/erfarenhetspoäng
Under intervjuerna framkom det även att användare automatiskt tar del av
lojalitetsprogrammet vid registrering på sajten och kan gå upp i totalt 50 nivåer (jmf. kapitel
2.3.4; se även figur 5). Syftet med detta, enligt respondenterna, är att skapa "competitiveness”
mellan spelare. Deltagarna sade även att användare ges även olika belöningar och fördelar i
och med en högre nivå på sajten.
Analys och diskussion: En respondent uppgav under intervjun hur nivåerna används för att
skapa konkurrens bland spelarna, vilket innebär att hela syftet med att ha nivåer är för att
uppmana användare till att spela mer. Det strider exempelvis mot 14 kap. 1 § i Spellagen som
säger att licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande.
Hittills framkommer det att företaget använder både erfarenhets- och inlösningsbara poäng
(jmf. kapitel 2.3.4). Under intervjuerna motsade även ett flertal respondenters uttalanden mot
varandra. En respondent uppgav hur inlösningsbara poäng inte kan ges till användare för
aktiviteter relaterade till betting medan andra respondenter uppgav hur detta är det främsta
sättet för spelare att tjäna “mynt.” En respondent hade dock inte hunnit sätta sig in så mycket
då individen varit ledig under en längre tid. I Spellagen står det också att bonus är en rabatt
eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet, vilket i det här fallet
bland annat är inlösningsbara poäng. I 14 kap. 9 § står det i Spellagen (SFS 2018:1138) att
licenshavare ej får erbjuda eller lämna bonus efter första tillfället. Det står därmed ingenting
om att inlösningsbara poäng inte får ges ut för övriga aktiviteter på hemsidan, även om
poängen kopplas till spelande indirekt eftersom de kan lösas in mot free-spins och liknande så
strider det inte mot denna spellag.
Däremot kan erfarenhets- och inlösningsbara poäng utlösa ett antal riskfaktorer (jmf. kapitel
2.2) som kan göra användning av erfarenhets/inlösningsbara poäng och nivåer besvärlig.
Impulsivitet, antal spelaktiviteter och sensationssökande (Dowling m.fl., 2017) kan i detta
fallet leda till problemspelande och även bana väg för att även andra riskfaktorer
manifesteras, såsom depression, understyrt temperament och antisociala beteenden då dessa
individuella riskfaktorer kan påverka varandra. Eftersom dessa spelmekaniker används i störst
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utsträckning på hemsidan i dagsläget har de troligtvis även störst påverkan i
beteendeförändring på kundbasen och vid utvecklandet av problemspelande. Eftersom de
inlösningsbara poängen som användare samlar kan användas för att köpa free-spins och
erfarenhetspoäng ges vid spelande och övriga aktiviteter och även leder till diverse
utmärkelser och belöningar på hemsidan, kan dessa spelmekaniker påverka ett brett spektrum
av riskfaktorer. I sin tur kan detta leda till att fler riskfaktorer triggas och därmed bli
inkörsport till spelmissbruk. Användningen av spelmekaniken och andra spelmekaniker gör
att användningen av denna mekanik troligtvis har en särskild stor inverkan på utlösandet av
diverse riskfaktorer på företagets kunder.

7.1.3. Topplistor
Efter en intervju med en av företagets UX-designer framkom det att företaget använder sig av
topplistor (jmf. kapitel 2.3.4) på turneringarna och deltagare 2 uppgav att användare som
aktiverar sig i turneringar även spenderar mer tid på hemsidan samt spelar mer och längre.
Turneringar kan likställas med spelmekanikerna erkännande för prestation: ‘contests,
gameshows, award shows’ (jmf. kapitel 5.3) som säger att tävlingar drar till sig större publik
och därför ger större erkännande, samt spelmekaniken ‘Topplistor, baserade på spelarens
återkoppling, betyg och avancemang’ (jmf. kapitel 5.3). Denna spelmekanik säger att
topplistor kan användas för att skapa sociala incitament, eller social jämförelse mellan
deltagare, vilket skapar konkurrens mellan spelare. Användning av topplistor kan strida mot
14 kap. 4 § i Spellagen (SFS 2018:1138) då en spelare kan ges intryck av att vara nära att
vinna när så inte är fallet. Eftersom turneringarna kan pågå i flera dagar kan detta även strida
mot 14 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138) som säger att en licenshavare skall skydda
användare mot överdrivet spelande.
Analys och diskussion: Genom att hålla i turneringar som kan pågå i uppemot fem dygn där
det byggs upp konkurrens mellan spelare med stöd från topplistor, kan sajten antas strida mot
denna lagstiftning då licenshavaren i detta specifika fall kan anses uppmuntra till överdrivet
spelande. Dessutom kan spelmekanikerna antas trigga ett antal riskfaktorer (jmf. Kapitel 2.2)
såsom gambling severity, impulsivitet, antisociala beteenden, depression, sensationssökande,
understyrt temperament och antal spelaktiviteter (Dowling m.fl., 2017). Detta beror på att
turneringarna kan pågå, som tidigare nämnt, i flera dygn där spelare tvingas vara aktiva för att
ha chans att vinna turneringen. Detta kan leda till riskfaktorerna antisocialt beteende, vilket i
sin tur kan leda till depression och gambling severity (Dowling m.fl., 2017) och då i synnerhet
om spelandet inte går som planerat. Därtill finns riskfaktorerna impulsivitet och understyrt
temperament (jmf. kapitel 2.2), där spelare ger sig in i en turnering utan självkontroll och
sedan blir uppslukade av utmaningen. Detta kan också leda till en ökning i andra
spelrelaterade aktiviteter på sajten som triggar riskfaktorn ‘antal spelaktiviteter’, vilket då kan
leda till problemspelande. Detta understöds även av uttalanden från respondenter som sade att
turneringar gör att folk spenderar mer tid, spelar mer och längre på deras tjänster. Detta visar
att det kan finnas en spänning mellan förståelsen för hur gamification-principerna fungerar
och ett företags mål att hålla sig till lagen.

7.1.4. Utmärkelser och emblem
Därutöver framkom under intervjuerna att spelare ges så kallade ‘achievements’ (jmf. kapitel
2.3.4 och 5.3; se även figur 6), vilket kan översättas till utmärkelser eller emblem, samt nya
avatarer/profilbilder, vilket relaterar till spelmekaniken ‘collectible virtual objects’ (jmf.
kapitel 5.3) där emblem utgör ett ekosystem som eftertraktas av användare. Det kan även
relatera till spelmekaniken ‘oväntad dynamik’ där emblem eller motsvarande ges slumpartat
för roliga och udda aktiviteter, eller framsteg, som användaren inte förväntar sig få belöning
för. Emblem kan även användas inom status-system för att visa spelarnas framsteg och visa
andra deras status.
Analys och diskussion: Enligt den svenska lagen omfattas licenshavare av omsorgsplikt, vilket
står skrivet i 14 kap. 1 § i Spellagen (SFS 2018:1138), som innebär att de skall skydda spelare
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mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande. Användning av emblem som
uppmuntrar mänskliga instinkter att samla objekt, eller ge belöningar för oförväntade
aktiviteter, kan leda till ökat spelande om denna spelmekanik missbrukas. Detta kan trigga
riskfaktorn antal spelaktiviteter då användare som uppskattar att samla emblem/objekt
fortsätter att spela och kan leda till ett ökat spelande i förhoppningen att låsa upp fler
samlarobjekt eller utmärkelser. Även riskfaktorn sensationssökande skulle i det här fallet
kunna utlösas då spelare som mottar en oväntad belöning kan bli upprymd och spela mer i
förhoppningen att hitta fler oväntade objekt, och därmed lida risk för problemspelande.

Figur 6. Överblick av en spelares utmärkelser (eng. achievements) och högsta vinstutdelningar.

7.1.5. Rekrytera vänner och bekanta
Under intervju med en respondent uppgav hen att användare ges poäng för att bjuda in vänner
till sajten. Detta kan eventuellt relatera till spelmekaniken ‘vänner ber om hjälp och du
svarar’ (jmf. kapitel 5.3) som går ut på att rekrytera spelare genom att be vänner om föremål
eller liknande för att klara uppdrag. I Spellagen (SFS 2018:1138) framgår det inte att en sådan
spelmekanik ej bör tillåtas. Däremot uppger 3 kap. 1 § att “de negativa konsekvenserna av
spelande ska begränsas.”
Analys och diskussion: Genom att nätkasinoföretag ger användare en möjlighet att bjuda in
vänner och bekanta till att börja spela på nätkasino för att själva få extra poäng, skapas en
snöbollseffekt där anhöriga uppmuntras till att börja spela. De negativa konsekvenserna av
spelande begränsas därför inte av spelbolaget och bryter därmed mot 3 kap. 1 § i Spellagen
(SFS 2018:1138). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) lider hela 14 procent av individerna
med någon i sin närhet med spelproblem själva risk att utveckla, eller har redan, ett
problemspelande. Av problemspelande i Sverige utgör dessa individer en fjärdedel av alla
individer som lider av ett rapporterat problemspelande i befolkningen. Applicering av denna
spelmekanik kan därmed ses som en inkörsport till spelande på nätkasinosajter, och i
beaktande av rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och Spellagen (jmf. kapitel 5.4), bör
denna spelmekanik förbjudas. Däremot är det inte självklart att det är just denna spelmekanik
som får folk i problemspelares närhet till att börja spela, dock finns ingen anledning till varför
den risken bör tas när det finns statistik som tydligt visar hur problemspelande har stort
inflytande på människor i ens närhet.
Vidare kan riskfaktorerna ‘sensationssökande’ och ‘impulsivitet’ (jmf. kapitel 2.2) troligtvis
utlösas av denna spelmekanik där vänner övertalas till att spela på nätkasino utan en
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eftertanke på konsekvenserna. Som tidigare nämnt kan detta även i sin tur leda till andra
riskfaktorer som kan leda till problemspelande, till exempel att antalet spelaktiviteter ökas, då
en intervjudeltagare uppgav att ett mål med lojalitetssystemet är att även trigga användare till
att testa på att spela på andra spel och upptäcka “andra vertikaler,” där en vertikal kan vara
turneringar, live-casino eller enarmade banditspel. Detta stämmer även överens med Baggios
m.fl. (2017) studie, där de fann hur internetspelare engagerar sig i ett större antal
spelaktiviteter än om de spelat på fysiska platser samt Wohl m.fl. (2014) studie som visade att
spelare går in i ett transliknande tillstånd när de spelar.

7.2. Användarupplevelse
Wohl m.fl. (2014) argumenterar att användarnas behov och preferenser behöver tas med i
utvecklingen av ett system i anknytning till funktionalitet, användbarhet och upplevelse. Även
Arvola (2014) hävdar att tjänster/produkter bör designas utifrån användarnas behov. UX
berörs emellertid av emotionella aspekter, till exempel njutning, nöje, sensationer och något
nytt och spännande (Hartson & Pyla, 2012). Under intervjun uppgav 3 av 4 intervjudeltagare
att gamification används inom bolaget för att skapa roligare och intressantare upplevelse för
användarna och att syftet med gamification är att belöna spelarna för aktiviteterna de redan
utför i systemet. 2 av 4 deltagare sade även att gamification används för att få slutanvändarna
till att spendera längre tid aktiva på hemsidan. Enligt alla intervjudeltagarna är användarnas
mål, syfte och behov viktigt att identifiera. Folkhälsomyndigheten (2018) skriver också att
omkring 600 000 individer har en närstående med, eller själva har ett tidigare spelproblem,
under det senaste året.
Analys och diskussion: Utifrån intervjusvaren kan ett starkt UX-tänk identifieras inom bolaget
i samband med applicering av gamification då deltagarna, med hjälp av gamification, vill
skapa en rolig/intressant upplevelse för deras slutanvändare. Det verkar därför som om
intervjudeltagarna främst tänker på slutanvändarnas behov och preferenser i relation till
funktionalitet, användbarhet och upplevelse som Wohl m.fl. (2014) och Arvola (2014) skriver
om. UX-arbete knyter också an till aspekter centrala inom gamification, nämligen det Hartson
och Pyla (2012) skriver om: sensationer, nöje, njutning och något nytt och spännande. Av
intervjusvaren att bedöma kan en slutledning vara att företaget i sitt UX-arbete försöker
uppfylla dessa aspekter genom att applicera gamification. I och med branschens känsliga
natur där många spelare utvecklar problemspelande – omkring 600 000 individer har en
närstående med, eller ett tidigare, spelproblem under det senaste året (Folkhälsomyndigheten,
2018) - skulle användningen av vissa spelmekaniker kunna ligga till grund för utvecklandet
av problemspelande. I Tabell 3 redogörs för några av riskfaktorerna som användare kan
triggas av genom att använda de här spelmekanikerna som redovisas. Detta skulle därmed
kunna bli en konsekvens i företagets försök i att förbättra användarupplevelsen på deras sajt
genom att få in UX-aspekterna njutning, nöje och sensationer via gamification eftersom
användare i slutändan lider risk att utveckla spelproblem.
Under intervjuerna påstod en av deltagarna att gamification är en bidragande orsak till
uppkomsten av spelberoende och hur applicering av för många gamification-principer kan bli
beroendeframkallande för kunderna. Macey och Hamari (2018) hävdar att det finns en stark
koppling mellan problematiskt spelande och internetbaserad gambling. Folkhälsomyndigheten
(2017) skriver även i sin rapport att nätkasino utgör för uppemot 60 procent av alla i Sverige
som söker behandling för spelberoende och att en stor andel av pengar som satsas inom
kasinospel (79 procent) kommer från individer med problemspelande. Wohl m.fl. (2014)
argumenterar att den ökade tillgängligheten till kasinospelande har lett till en normalisering
kring spelbeteenden vilket också har lett till ökade fall av osunt spelande. 3 av 4 deltagare
angav däremot att de aktivt arbetar med ansvarsfullt spelande i anknytning till gamification på
bolaget.
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Analys och diskussion: Inom spelbolaget finns en medvetenhet om gamification-principernas
påverkan på slutanvändarna. Intervjudeltagarnas syfte med att använda sig av gamification
verkar i första hand vara att skapa en god användarupplevelse. Deras medvetenhet om att
spelmekanikerna är en bidragande orsak till spelberoende verkar därmed påverka i vilken grad
de använder sig av gamification och hur de använder sig av principerna. Det här ger också
svar på att en konsekvens av att använda spelmekaniker är att en del slutanvändare utvecklar
ett problemspelande på bekostnad av en bra användarupplevelse som ger användarna nöje,
njutning och sensationer. En fråga som dyker upp är ifall den ökade lättillgängligheten av
kasinospel som Wohl m.fl. (2014) pratar om är vad som främst ligger bakom ett ökat
spelberoende i samhället, eller ifall det snarare är en kombination av ökad lättillgänglighet
och användning av gamification av spelbolagen som framgick av intervjuerna.
Vidare indikerar resultaten och tolkningarna på att bland annat spelmekaniken topplistor
baserade på återkoppling, betyg och avancemang samt contests, gameshows,
awardshows kan få olika utslag på användarupplevelsen.
Analys och diskussion: Användarupplevelsen skulle till exempel troligtvis bli positiv genom
att använda topplistor och då i synnerhet ifall spelföretag skulle korta ner tidsåtgången till att
endast pågå i någon timma under ett dygn. Genom att minska turneringarna skulle fler
slutanvändare ges större möjlighet att aktivera sig i sådana aktiviteter på hemsidan, vilket ur
ett användar- och utvecklarperspektiv kan ses som positivt. Ur ett etiskt förhållningssätt kan
däremot detta ses som en negativ konsekvens som snarare försätter kundbasen i en ny fara där
användare i större mån kan ge sig in i fler turneringar på kort tid och eventuellt spela mer än
om de aktiverat sig i en turnering över lång tid. Användare skulle däremot kunna se detta som
en mer lönsam och rättvis tidsinvestering eftersom de då inte behöver spendera lika mycket
tid åt varje turnering.
Spelmekaniken nivåer utnyttjar starka incitament av konkurrenskraftig känsla mellan
slutanvändare på spelföretag vilket troligtvis för användarna skapar en rolig och utmanande
användarupplevelse. Däremot kan detta utlösa riskfaktorer för problemspelande (Dowling
m.fl., 2017) vilket är problematiskt ur ett samhälleligt, etiskt och juridiskt perspektiv.
Spelbolaget skulle troligtvis behöva förändra sättet de presenterar nivåerna på för användarna,
och minimera belöningarna som ges, alternativt ta bort de utmärkelser som ges i samband
med att en användare går upp en nivå. En konsekvens detta kan leda till för
användarupplevelsen genom begränsningarna kan dock vara att användare inte anser att
nivåer längre lönar sig på hemsidan. Appliceringen skulle därmed inte längre tjäna ett större
syfte.
Resultatet och reflektionerna visar därtill att spelmekaniken Vänner ber om hjälp och du
svarar skulle kunna få negativa konsekvenser på användarupplevelsen.
Analys och diskussion: Spelmekaniken utgör endast ett tillskott utöver den ordinarie
upplevelsen på hemsidan och påverkar därmed inte användarupplevelsen markant.
Användarupplevelsen borde därmed inte påverkas signifikant om ett spelbolag använder
denna spelmekanik eller inte då den inte påverkar en spelares allmänna spelupplevelse. Ur ett
etiskt och samhälleligt förhållningssätt bör spelmekaniken i denna typ av bransch undvikas då
tidigare forskning tyder på att problemspelande framträder tydligare hos de individer som har
en närstående med spelproblem och hur en majoritet av de individer som söker vård för
spelberoende utgörs av folk som spelat på nätkasino (Folkhälsomyndigheten, 2018;
Folkhälsomyndigheten, 2017).
Utifrån resultatet kan användarupplevelsen också påverkas negativt om spelmekanikerna
collectible virtual objects och oväntad dynamik inte skulle användas av spelföretag.
Analys och diskussion: Användarupplevelsen skulle förmodligen försämras något då
användarna inte skulle berömmas för sitt spelande i samma utsträckning. Däremot kan det
hävdas att användarupplevelsen i de fall där spelföretag väljer att inte använda dessa
spelmekaniker i förlängningen skulle bli positiv då användare förmodligen lider mindre risk
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för att utveckla problemspelande av att spela på hemsidan om emblem och utmärkelser inte
ges. Eller i de fall där emblem och utmärkelser ges mer sällan. Däremot uppgav
respondenterna hur emblem och utmärkelser inte har ett monetärt värde för användarna och
därmed kan ett antagande vara att slutanvändarnas upplevelse varken skulle öka eller minska
om de togs bort.
Även spelmekaniken return skulle kunna leda till negativa effekter på användarupplevelsen
enligt studiens resultat och tolkning.
Analys och diskussion: En konsekvens för användarupplevelsen i detta avseende skulle kunna
vara att spelare som bestämt sig för att ta avbrott från att spela på nätkasino dras in i det igen.
Ur ett etiskt förhållningssätt behöver spelföretag därför använda spelmekaniken sparsamt för
att inte utnyttja de användare som redan har, eller är nära att utveckla, ett problemspelande
och som inte ännu uppmärksammats av ett nätkasinoföretag.

7.3. Slutsats
I detta kapitel redovisas de slutsatser som studien har lett till och som har utgångspunkt i
problemformuleringen “Hur kan spelmekanikerna användas utan att riskera att bryta mot
svensk lagstiftning och vilka konsekvenser skulle det kunna få på användarupplevelsen?”
Resultatet och reflektionerna indikerar på att spelmekanikerna slots machines och
erfarenhets- och inlösningsbara poäng inte bryter mot svensk lagstiftning. Däremot triggar
dessa spelmekanikerna en stor mängd riskfaktorer för problemspelande (Dowling m.fl.,
2017). Därför har tabellen uppdaterats (se Tabell 4 nedan) för att visa hur riskfaktorerna
kopplas till de här spelmekanikerna. En generell slutsats är därför att spelbolag behöver vara
uppmärksamma på vilken effekt de spelmekanikerna som introduceras kan få på användarnas
upplevelse, och fundera på hur gamification-mekaniker kan användas utan att trigga för
många riskfaktorer som kan leda till problemspelande.
Tabell 4. Uppdaterad tabell som illustrerar riskfaktorer för problemspelande som respektive
spelmekanik eventuellt triggar samt ifall spelmekanikerna är motstridig till svensk lagstiftning.

Riskfaktorerna (jmf. kapitel 2.2) som presenteras i tabell 4 demonstrerar hur spelmekanikerna
i slutändan kan generera en negativ effekt på användarupplevelsen. Riskfaktorerna (Dowling
m.fl., 2017) som presenteras ingår i förarbetet till vilket den svenska lagstiftningen bland
annat grundas på och är därför relevanta aspekter i denna studie.
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Slutsatserna denna studie kan dra är att spelmekanikerna som berör användning av topplistor
kan utgöra ett problem för nätkasinobolag då den bland annat kan anses strida mot Spellagen
och utlösa 7 av 15 riskfaktorer (Dowling m.fl., 2017) för problemspelande (se Tabell 4). En
annan slutsats är att spelmekanikerna Nivåer, Vänner ber om hjälp och du svarar, Collectible
virtual objects, Return och Oväntad dynamik eventuellt kan bryta mot svensk lagstiftning (se
Tabell 4). Genom att vidta åtgärder kan spelmekanikerna dock användas utan att bryta mot
svensk lagstiftning. Topplistor kan användas där spelbolag kortar ned tidsåtgången på
turneringarna till högst en timme per dygn. Slutanvändare skulle därmed inte bli uppbundna
till att engagera sig i en aktivitet som pågår i flera dygn och spelmekaniken skulle inte bli lika
kraftfull i sitt utövande mot kunderna. Nivåer kan användas där spelbolag istället försöker
skapa autonomi (jmf. kapitel 2.2.3) där spelarna istället drivs av en inre viljekraft att spela
snarare än att skapa konkurrens mellan spelare som ett incitament till att spela. Därtill bör
spelmekaniken Vänner ber om hjälp och du svarar användas sparsamt och spelbolag bör vidta
säkerhetsåtgärder för att slutanvändarna inte utvecklar problemspelande då denna grupp,
enligt Folkhälsomyndigheten (2018), kan anses vara i riskzonen. Om spelbolag gör detta
skulle spelmekaniken inte strida mot spellagen. Spelmekanikerna Collectible virtual objects
samt oväntad dynamik kan användas där spelbolag endast belönar användarna för stora
bedrifter i sitt spelande för att minimera att användarna ges för mycket belöning för sitt
spelande. Spelbolag som avser använda spelmekaniken return behöver övervaka
spelbeteenden när kampanjer/erbjudanden skickas ut till spelare där mer utdelning ges på
utvalda spel för att minimera att riskfaktorer för problemspelande triggas. Avslutningsvis
visar resultaten på att även om spelmekanikerna inte nödvändigtvis går emot svensk
lagstiftning kan en stor mängd riskfaktorer för problemspelande triggas vilket kan få negativa
effekter på användarupplevelsen på lång sikt. En slutsats är därför att spelbolag behöver vara
försiktiga i hur, när och varför spelmekaniker appliceras på gränssnittet då användare kan
påverkas av dessa på olika sätt.
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8. Diskussion
Denna studie har undersökt hur gamification används inom ett svenskt nätkasinoföretag på en
av deras hemsidor. Syftet med denna studie har varit att fylla i kunskapsluckor kring hur
spelmekaniker appliceras, varför och när de används, samt hur de står sig gentemot svensk
lagstiftning. Utöver detta har syftet även varit att undersöka konsekvenserna på
användarupplevelsen genom tillämpningen av diverse spelmekaniker. Projektets
problemformulering lyder:
•

Hur kan spelmekanikerna användas utan att riskera att bryta mot svensk lagstiftning
och vilka konsekvenser skulle det kunna få på användarupplevelsen?

Resultatet visar att det finns gamification-mekaniker som inte bryter mot svensk lagstiftning
men som däremot kan trigga riskfaktorer för problemspelande (se Tabell 4). Spelbolag
behöver därför vara uppmärksamma på hur gamification används och vilka konsekvenser det
kan få på deras slutanvändare och användarupplevelsen på hemsidan. Ett annat resultat som
denna studie åskådliggör, utifrån såväl resultatet och reflektioner som dragits, är att
spelmekanikerna nivåer, topplistor baserade på återkoppling, betyg och avancemang, samt
contests, gameshows, award shows och vänner ber om hjälp och du svarar kan gå emot
svensk lagstiftning i nuläget. Slutsatsen (jmf. kapitel 7.3) visar bland annat hur spelmekaniker
som berör topplistor kan användas i de fallen då turneringarnas tidsåtgång kortas ned. Det
skulle ge en positiv effekt på användarupplevelsen då fler individer potentiellt skulle kunna
medverka i aktiviteter som berör turneringar på hemsidan.
Däremot kan det ifrågasättas ifall spelmekanikerna verkligen gör stor skada eller ifall
gamification snarare stödjer slutanvändarna i systemet genom att göra systemet roligare och
mer engagerande. Genom att använda sig av gamification kan systemet bland annat uppfattas
som mer lättanvändlig och i förlängningen eventuellt även mer användbart eller rentav
smidigt. Gamification kan användas för att uppfylla användares behov och för att möta deras
förutsättningar genom att uppfylla emotionella UX-attribut i form av nöje, njutning och väcka
sensationer hos slutanvändarna. Frågan är därför ifall spelmekanikerna verkligen bör
förbjudas eller endast användas mer restriktivt av spelbolag.
Det finns även en svår balansgång mellan ett företags ekonomiska strävan att få
slutanvändarna att spela mer i relation till appliceringen av gamification och samtidigt skapa
en god användarupplevelse som inte skapar spelberoende.

8.1. Metod- och resultatdiskussion
Studiens metodval, såsom litteraturgenomgång och fallstudie, har troligtvis påverkat
resultatet. Utifrån de förutsättningar som fanns har dock dessa metodval medverkat till
slutförandet av studien på ett effektivt och relevant sätt. Det hade dock varit intressant att få in
en bredare uppsättning av datainsamlingsmetoder som till exempel enkäter. Empiriska data
från en sådan datainsamlingsmetod skulle också ha ökat studiens trovärdighet då svar från
slutanvändare skulle ha kunnat avfärda, eller styrka, några av de slutsatser som denna studie
resulterat i, framförallt vilka konsekvenser tillämpningen hade haft på användarupplevelsen.
Det faktum att studien använder sig av ett avsiktligt urval med anställda på företaget med
expertkunskap och genomfördes med standardiserade öppna frågor har förmodligen präglat
studiens resultat. Bland annat på grund av att användarna i studien enbart bestod av UXdesigners och produktägare och inte en enda webbutvecklare, till exempel, samt det faktum
att fallstudien enbart utfördes på ett nätkasinoföretag i Sverige. Om fler spelföretag legat till
grund för studien skulle resultatet med största sannolikhet blivit annorlunda och det skulle
varit möjligt att identifiera fler spelmekaniker. Ett annat resultat skulle troligtvis även varit en
bredare och mer diversifierande syn på vad gamification betyder för nätkasinoföretag och hur
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deras användning ser ut. Ett sådant resultat skulle kunnat leda till en fördjupad förståelse för
varför och hur gamification används av nätkasinoföretag.
Det som dock talar för upplägget är att studien ändå gavs tillgång till användare med bred
kunskap inom området som möjliggjorde identifierandet av en uppsättning spelmekaniker
som spelföretag använder. Respondenterna kunde, på grund av expertkunskapen de besatt,
därför peka på både problem och nyttan med gamification, såväl som hur kunskapsnivån och
synsättet på gamification ser ut inom ett svenskt nätkasinoföretag samt vilka spelmekaniker
som används. Användarna har således en bred förståelse av utmaningarna och
begränsningarna av att implementera gamification inom nätkasinon. Deras kunskap och
förståelse har därmed varit relevant för att besvara frågeställningen.
Tillämpningen av att enbart förlita sig på djupgående intervjuer för att samla in empiriska data
har säkerligen också påverkat studiens resultat, bland annat på grund av att intervjuerna
genomfördes enskilt. Den empiriska data som samlades in genom att tillämpa intervjuer som
datainsamlingsmetod var dock tillräcklig för att identifiera vilka spelmekaniker som det
spelbolag fallstudien utfördes på använder sig av. Då informationsrika fall selekterades för
intervjuerna möjliggjorde detta att rätt information samlades in. Intervjufrågorna (se bilaga 2,
3 och 4) itererades även totalt sex gånger. Detta ansågs nödvändigt för att kvalitetssäkra
frågorna innan intervjuerna genomfördes.
Det är dock svårt att säga ifall det skulle ha funnits lämpligare intervjudeltagare för denna
studie då kunskap saknades om de anställdas kompetens. I denna studie rekryterades
intervjudeltagare av företagets UX Manager. Det finns en potentiell möjlighet att det kunde
funnits lämpligare kandidater inom andra avdelningar på företaget. Detta var dock ingenting
som kunde påverkas i det här projektet då en kartläggning av alla medarbetares
kompetensprofiler skulle tagit längre tid än vad som var möjligt för projektet.
Däremot finns en potentiell risk att inte alla spelmekaniker som spelbolaget använder
identifierades under intervjuerna. Kritik riktad mot studien är därför att uppföljningsintervjuer
aldrig genomfördes som kunde ha säkerställt att eventuella oidentifierade spelmekaniker även
skulle ha kunnat uppdagats. Anledningen till att uppföljningsintervjuer inte genomfördes, som
skulle ha kunnat kvalitetssäkra den empiriska data som samlades in, var på grund av tidsbrist.
I tidsplaneringen skulle även en enkätundersökning skickas ut till slutanvändare på företagets
nätkasinosajt, dessvärre förhindrades även detta utskicket på grund av tidsbrist.
Vidare kan designstrategin av att skapa ett affinitetsdiagram också ha påverkat studiens
resultat då denna har format hur studiens resultat presenteras. Om affinitetsdiagrammet hade
skapats tillsammans med utomstående parter är det möjligt att ett annat resultat hade gjorts.
Hade andra, och fler, analyser dessutom utförts hade troligtvis även fler fynd upptäckts. En
annan kritik som bör riktas mot detta projekt var det faktum att det inte fanns någon tidigare
erfarenhet av att tolka lagtexter. Studiens trovärdighet kan dock, trots detta, anses vara
tillförlitlig då åtgärder togs för att säkerställa att tolkningen är korrekt. Detta gjordes genom
att be en utomstående part med juridisk bakgrund granska lagtexterna och tolkningen av
dessa.
Vidare kan även kritik riktas mot studiens analyser då dessa förmodligen även påverkat
resultatet och de fynd som identifierats, detta på grund av att mätinstrumentet för studien var
författaren. Fynden hade med fördel kunnat triangulerats med flera utomstående parter, fler
datainsamlingsmetoder (med fördel enkäter), eller andra analysmetoder. Om dessa
överväganden hade tagits skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda och lett till trovärdigare
fynd. Emellertid har studiens upplägg medverkat till upptäckten av relevanta fynd som kan
besvara frågeställningen.
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8.2. Etiska och samhälleliga aspekter
Studien har medverkat till identifiering av möjliga problem, risker och förbättringsmöjligheter
vid tillämpning av diverse spelmekaniker som del av gamification inom ett svenskt
nätkasinobolag. Detta bidrag kan leda till att utvecklare, designers och beslutsfattare inom
denna typ av bransch får upp ögonen för hur kraftfulla de metoder som används faktiskt är,
och att trots att dessa spelmekaniker inte nödvändigtvis är motstridiga till svensk lagstiftning i
dagsläget, så triggar de ett stort antal riskfaktorer för problemspelande. Studiens resultat
bidrar förhoppningsvis även till att svenska myndigheter tar detta i beaktande i framtida
lagkrav för att säkerställa att användarupplevelsen på svenska nätkasinon i större utsträckning
inte leder till problemspelande för svenska medborgare. Denna insikt kan även spelbolag
använda sig av för att utveckla gamification som bättre stödjer användarnas förväntningar och
behov för att säkerställa en säkrare användarupplevelse och minimera risken för utvecklande
av problemspelande.
Studien bidrar även till samhället genom att ge en inblick i denna bransch som är mycket
sekretessbelagt. Om projektets resultat används av svenska nätkasino för att reflektera mer
kring hur de använder sig utav gamification kan detta i framtiden leda till en hälsosammare
iGaming-bransch för spelbolagens slutanvändare. Studien visar inte enbart på de negativa
effekterna av iGaming utan om samhällets mående generellt. Folk söker njutning i form av
spel om pengar på fritiden troligtvis som en tillflykt orsakade av andra problem. Genom att
förbättra slutanvändarnas chanser till att spela med minskade risker för att hamna i ett
problemspelande skulle detta resultera i en mer välmående iGaming- och samhällskultur i
stort.
För en UX-designer som jobbar på ett nätkasinoföretag är det viktigt att ta hänsyn till att det
man utvecklar inte får oavsiktliga negativa konsekvenser på användarna, det vill säga
konsumenterna. I en känslig bransch som iGaming där designerna som tas fram, och
utvecklingsarbetet antingen indirekt eller direkt, påverkar människors livskvalité är det i
synnerhet viktigt att reflektera över konsekvenserna som ens arbete eventuellt kan medföra.
Denna studie ämnar bidra till sådana insikter såväl som ge andra UX-designers konkreta tips
och idéer för hur metoder såsom gamification fortfarande kan användas utan alltför stora
konsekvenser på användarupplevelse i relation till riskerna med problemspelande.

8.3. Framtida forskning
Då nätkasinobranschen fortsätter växa explosionsartat i framförallt Sverige krävs det
ytterligare forskning som undersöker samband och uppkomsten av spelberoende, vad det
beror på och hur det skulle kunna förhindras. UX är ett lämpligt forskningsområde för att
undersöka dessa problem då denna forskningsinstans skulle kunna ge ovärderlig information
om nätkasino-kunders spelbeteenden, spelvanor, samt behov och preferenser. Framtida
forskning skulle med fördel kunna fortsätta undersöka sambandet mellan spelbolagens
tillämpning av gamification och vilka eventuella konsekvenser detta leder till för
slutanvändarnas risker med att utveckla spelberoende.
UX som disciplinsområde för framtida forskning skulle även kunna undersöka hur
tjänstedesignen skulle kunna förändras för att förhindra att negativa konsekvenser av
slutanvändares kundbeteende inte leder till problemspelande. Detta kan bland annat göras
genom att kartlägga viktiga touchpoints av en kundresa, vilket skulle kunna ge en förklaring
till viktiga frågor som hur, när och varför en slutanvändare som spelar på nätkasino kan
utveckla problemspelande. Eftersom nätkasinospelande utgör en stor del av människors
vardagliga liv är det viktigt att undersöka hur spelandet passar in i denna typ av kontext i
användarnas liv. Därmed skulle en kartläggning av spelarnas kundresa och touchpoints kunna
ge en indikation på hur detta eventuellt påverkar faktorerna till ohälsosamt spelande.
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