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Sammanfattning 
Gamification är ett område som bygger på att game mechanics, såsom points och levels, 

används inom en kontext som är icke spelberoende. Nyfikenheten för ämnet har på senare tid 

vuxit och i takt med att intresset för gamification ökar, ökar även intresset för vilka områden 

det kan kombineras med. Detta beror till stor del på att gamification inte bara har visat sig 

kunna påverka användares vilja till att utföra mindre betydelsefulla uppgifter, utan även ha en 

effekt på användares motivation. Vid utvecklingen av applikationer och tjänster är 

gamification ett dokumenterat bra verktyg att inkludera för att öka antalet slutanvändare, men 

vad sker när man istället inkluderar gamification i själva utvecklingsprocessen? Forskare har 

redan börjat kombinera agil systemutveckling med gamification, däremot saknas en studie 

som undersöker hur agila systemutvecklares motivation påverkas av gamification. 

 

Denna studie har med hjälp av en litteraturstudie kartlagt varför gamification används i agil 

systemutveckling, samt på vilket sätt agila utvecklares motivation påverkas av det. Resultatet 

av litteraturstudien har visat att en strävan gällande att bättre kunna motivera agila 

utvecklingsteam finns, vilket är grunden till sammansättningen. Vidare kunde litteraturstudien 

visa att agila systemutvecklares motivation kan påverkas både negativt och positivt av 

gamification, då dess inverkan på motivationen styrs av hur väl gamification införts.  

 

Nyckelord: Gamification, Agil, Scrum, Motivation 
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Begreppslista 

 
Gamification Är användandet av speltänk inom verksamheter och organisationer 

som traditionellt inte hör samman med spelande. 

Game mechanics Innebär element från spel som kan inkluderas i en icke spelkontext 

Points Används för att spåra en spelares interaktion med ett system. 

Levels Används för att kunna tydliggöra hur en spelare presterar under en 

längre period. 

Leaderboards Används för att kunna visa skillnaden mellan olika spelare och 

ranka deras prestationer. 

Badges Används för att enklare kunna förmedla en spelares framsteg i ett 

spel. 

Game Rules Definierar de krav som ställs på en spelare och dennes 

prestationer. 

Intrinsic motivation Innebär att utföra något eftersom det är inneboende intressant för 

individen eller uppfattas som njutbart. 

Extrinsic motivation Avser att göra något eftersom det leder till ett separerbart utfall. 

Agil systemutveckling Systemutveckling som avser att värdesätta individer och 

interaktioner framför processer och verktyg, fungerande 

programvara framför omfattande dokumentation, kundsamarbete 

framför kontraktsförhandling samt anpassning till förändring 

framför att följa en plan. 

Scrum Är en utvecklingsmetod som förespråkar självorganiserade team 

och grundar sig i agil systemutveckling. 
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1. Introduktion

I följande inledande kapitel kommer bakgrund och syfte att introduceras. Vi kommer även att 

presentera frågeställning samt intressenter och kapitel avslutas genom en redogörelse för vår 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet gamification bygger på att engagera samt motivera och även om det är ett relativt 

nytt ord, finner den sin relevans i förståelsen för vad som driver en människa och hur dennes 

motivation kan påverkas beroende på arbetsuppgifter och hur dessa tilldelas (Sailer, Hense, 

Mayr & Mandl, 2016). Studier visar att gamification har en stor framgång som verktyg för att 

influera till ett önskat beteende, samt att det är lämpligt att använda i många olika kontexter 

(Sailer, et. al., 2016). I relation till de många olika kontexter som Sailer et al. (2016) menar att 

gamification kan användas i, kan det anses önskvärt att mer studier inom området görs för att 

klargöra hur gamification kan användas på bästa sätt, samt hur den faktiskt påverkar 

användarna i ett specifikt sammanhang.  

Den initiala definitionen av ordet gamification fokuserar på elementen i ett spel, alltså det 

som driver spelaren till ett fortsatt utförande (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). De 

senaste åren har dessa element applicerats i kontexter utan beröringspunkt med spelvärlden 

för att undersöka hur gamification kan nyttjas i syfte att förmå människor att utföra 

arbetsuppgifter de normalt inte skulle vara motiverade att utföra (Oprescu, Jones & Katsikitis, 

2014). De mer uppmärksammade exemplen på gamification i vår vardag erfar vi när vi 

använder mobila applikationer, där en av de bästa och mest framträdande exemplen är 

Foursquare. Foursquare är en applikation som hjälper användaren att hitta de bästa uteställena 

i den staden de befinner sig och applikationen bygger på andra användares bidrag (Li, 2014). 

Varje användare graderas efter hur ofta, noga och korrekta deras bidrag är, där ”Points” och 

”Votes” delas ut vilken kan leda till att användare får titulera sig som ”SuperUser” eller blir 

klassade som ”BadPlayer” (Li, 2014). Foursquare’s användande av gamification för att 

kontinuerligt gradera användare baserat på tidigare nämnda parametrar, har statistiskt lett till 

ett ökat användande av applikationen samt en högre kvalité på dess data (Li, 2014). 

Ytterligare exempel på gamification är den mobila applikationen MySkiStar, utvecklat av 

Ninetech för Skistar. Konceptet bygger på att man genom en dator eller mobiltelefon kan föra 
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statistik för över sin skidåkning, utveckla interna tävlingar när man reser till skidorter som 

stöds av applikationen, samt hålla koll på i vilken skidbacke sina vänner för tillfället åker i 

(Ninetech, 2017). Ninetech (2017) är öppna med att applikationen MySkiStar använder sig av 

gamification, exempelvis genom att tilldela ”Pins” till åkaren baserat på dennes genomföra 

prestationer i syfte att försöka maximera motivationen hos användarna. Statistik har visat att 

MySkiStar är en applikation som kontinuerligt växer och får fler användare, något som 

härleds till dess användande av element från gamification (Entreprenör, 2015).  

 

Att inkludera game mechanics för att höja nivån av engagemang och motivation är ett smart 

tillvägagångssätt avseende att skapa en större attraktionsnivå för den tjänst eller det verktyg 

(Entreprenör, 2015), men vad sker när gamification appliceras i arbetsrelaterade kontexter? 

Studier har gjorts som primärt fokuserar på hur gamification kan användas föra att höja nivån 

av engagemang hos anställda, hur de kan motiveras till att arbeta längre, känna en större 

samhörighet med den arbetsuppgift de har och i dessa avseenden har gamification visat sig ha 

en positiv effekt (Oprescu et. al., 2014). Även gamification visar sig ha en positiv effekt vad 

avser att höja nivån av engagemang hos anställda, menar Oprescu et al. (2014) att det 

fortfarande existerar områden som kräver vidare forskning vad avser implementationen av 

gamification, exempelvis hur man på ett mer simpelt och praktiskt sätt estimerar 

tillfredställelsen efter införandet på en arbetsplats. Oprescu et al. (2014) menar vidare att 

arbetsplatser även bör klargöra vilket behov gamification bör uppfylla innan det 

implementeras, både ur ett personligt samt organisatoriskt perspektiv. Inom ramen för 

systemutveckling har fokuserade studier gjorts som undersöker hur gamification kan 

användas som en motivationsfaktor för utvecklare, som ett verktyg för att mäta deras 

prestation samt om det kan hjälpa en projektgrupp att bli klara i tid (Marques, Costa, da Silva 

& Gonçalves, 2017). Inom systemutveckling finns mängder av olika metoder att använda sig 

av och ett exempel på en vanlig metod är scrum (scrumalliance, u.å.). Denna metod tillhör 

den genre av systemutvecklingsmetoder tillhörande kategorin agil systemutveckling, en genre 

som kännetecknas genom ett antal olika värderingar och principer, samt till stor del bygger på 

genomgående god kommunikation (Beck et. al., 2001b).  

 

Sett till vad en agil systemutvecklingskontext innebär, är arbetssituationen en viktig del att 

bejaka i relation till att bibehålla motiverade systemutvecklare (Beck et. al., 2001b). Studier 

inriktade på gamification och agil systemutveckling finns där fokus har varit att finna en 

modell som påverkar produktiviteten positivt, samt därmed se om gamification har en positiv 
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inverkan på nivån av motivation hos utvecklare (Marques et al., 2017). Tidigare 

undersökningar har genom fallstudier hos företag noterat risker med att implementera 

gamification om det inte görs på rätt sätt, utan att beskriva vad inom agil systemutveckling 

eller gamification som medför denna risk. Vidare har studier beskrivit att gamification har 

effekt på utvecklares motivation, utan att hänvisa till vilken aspekt inom gamification som 

gav effekt, hur stor denna effekt är, samt i vilken kontext den är att betrakta som positiv.  

 

En undersökning med en koncentrerad inriktning på just hur gamification och agil 

systemutveckling samverkar och vilken påverkan det har på systemutvecklares motivation, 

skulle bidra till en ökad förståelse för vad gamification och agil systemutveckling i samverkan 

kan innebära. Då tidigare studier saknar en huvudinriktning på gamifications effekt på agila 

systemutvecklares motivation, skulle en sådan undersökning vidare bidra till det aktuella 

forskningsområdet genom att kartlägga samt sammanställa tidigare forskning. 

 

1.2 Syfte 

Sett till de ovannämnda ämnesområdena och problematiseringen att motivation är en viktig 

faktor inom agil systemutveckling, är syftet att undersöka på vilket sätt gamification påverkar 

agila systemutvecklares motivation. Detta är intressant då agil utveckling, vilket grundar sig i 

det agila manifestet, handlar om att ta eget initiativ för vilka delar av systemet man som 

utvecklare tar sig an att skapa (Cohn, 2004). För att undersöka den påverkan gamification har 

i relation till tidigare nämnd kontext, studeras aktuell forskning inom ramen för 

ämnesområdena samt huruvida nuvarande forskning visar på liknande eller motsägande 

resultat vad avser gamifications effekt på utvecklares motivation. 

1.3 Frågeställning 
Frågeställningen som kommer ligga till grund för denna studie är följande fråga. 

• På vilket sätt påverkar gamification agila systemutvecklares motivation? 

 

I litteraturstudien identifierades det en saknad av en djupare beskrivning på vilken typ av 

motivation som gamification hävdar att öka. Denna studie kommer inte förhålla sig till 

motivation som ett brett begrepp utan kommer att fokusera på intrinsic och extrinsic 

motivation. Det är dessa typer av motivation som är intressanta att studera i relation till 
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gamification då gamification kan ses som en extrinsic motivationsfaktor (Ryan & Deci 

2000b).  

1.4 Intressenter 

Undersökningens inriktning är till de personer som söker förståelse för varför gamification 

kan användas i samband med agil systemutveckling, samt vilken påverkan gamification har 

på motivationen hos agila systemutvecklare. Vidare förklarar studien vad som bör beaktas vid 

implementationen av gamification i en agil kontext, genom att ge en klarare bild av de 

element som används. Studien kan därmed intressera både företag och privatpersoner med en 

nyfikenhet för gamification och hur agila systemutvecklares motivation påverkas av det.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer enbart fokusera på gamification och agil systemutveckling, samt 

kopplingen mellan dessa när de befinner sig i samma kontext. Denna avgränsning grundar sig 

i ett uttalat behov av att motivera agila systemutvecklare (Marques et al., 2017) vilket visar på 

avgränsningens relevans. Inom ramen för agil systemutveckling existerar flertalet metoder 

som grundar sig i det agila manifestet och denna studie kommer att presentera och fokusera 

på den metod som majoriteten av företag som arbetar agilt använder, vilket är scrum 

(scrumalliance, u.å.) 

Avslutningsvis innebär denna avgränsning att vi uteslutande förhåller oss till data som berör 

gamification och agil systemutveckling och att studier som undersöker gamification i 

kombination med andra områden, såsom hälsa och utbildning, inte kommer tas i beaktning. 
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2. Teori 
 

I detta kapitel del redogör vi för vår teori. Teorin består av två huvudområden vilket är 

gamification och agil systemutveckling, där perspektiv inom vardera ämnesområden kommer 

att presenteras. Vi kommer även att redogöra för ytterligare ett område, vilket är motivation. 

Dessa områden är relevanta för teorin, då en senare adekvat analys av gamification, agil 

systemutveckling och motivation i samma kontext kräver förståelse för respektive disciplin. 

 

2.1 Gamification 
Spel intresserar varje dag miljoner av människor till att spendera oräkneliga timmar att ofta 

göra simpla, repetitiva uppgifter (Deterding, 2012). Vad är det som engagerar spelare till att 

fortsätta göra dessa uppgifter om och om igen och kan detta användas eller appliceras utanför 

en spelkontext? I nästan varje spel finns det någonting som används för att mäta hur bra en 

spelare är, såsom points, leaderboards och badges. Dessa kallas för game mechanics och visar 

spelaren vilka prestationer som hittills blivit uppnådda. Deterding (2012) menar att det är 

dessa game mechanics som motiverar spelare till att fortsätta spela och att en designer av ett 

gamifierat system kan använda dessa mekanismer för att motivera en användare till ett särskilt 

beteende. Gamification definierar Deterding et. al (2011) som ”Gamification is the use of 

game design elements in non-game contexts” (s. 9). 

Huotari och Hamari (2012) menar att Deterding et. al (2011) definition innebär att införandet 

av game mechanics automatiskt gamifierar något som är utanför en spelkontext, detta skulle 

dock betyda att en omfattande mängd tjänster redan kan kategoriseras som gamifierade. 

System såsom börsens instrumentpaneler och lojalitetsprogram som använder sig av points 

för att mäta utvecklingen av en individ, vilket initialt sett skulle innebära att sådana system är 

att betrakta som gamifierade (Huotari & Hamari, 2012). Detta skapar ett dilemma i kontrast 

till definitionen av gamification, då Huotari & Hamari (2012) menar att system som redan 

använder sig av exempelvis points inte kan gamifieras då de redan befinner sig inom en 

spelkontext. Som en konsekvens av Deterdings et. al (2011) definition av gamification och 

dess problematik, har en annan definition av Kai Huotari och Juho Hamars (2012) skapats 

som är följande “A process of enhancing a service with affordances for gameful experiences 

in order to support user’s overall value creation” (s. 19). Denna definition fokuserar mer på 

själva målet med gamification, som enligt Huotari och Hamari (2012) är att ge upphov till en 
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spelbar upplevelse. Författarna förklarar fortsatt att det är subjektivt om en kontext är ett icke-

spelrelaterad eller inte, detta eftersom den individuella erfarenheten av spelupplevelsen är 

unik för varje person. Som ett resultat av denna problematisering argumenterar Huotari & 

Hamari (2012) att det är mycket svårt att begränsa gamifiering till endast icke-spel kontexter. 

 

2.2 Game mechanics 
Deterding (2012) förklarar som ovannämnt att gamification är införandet av game mechanics 

i icke-spel kontexter. Följande stycken presenterar samt förklarar olika delar inom game 

mechanics. 

 

2.2.1 Points 
För att kunna se spelarnas interaktion med systemet krävs något spårbart såsom points. Detta 

för att kunna följa deras handlingar för att sedan designa för det önskade utfallet, genom att 

göra lämpliga justeringar till det gamifierade systemet. Points behöver inte alltid vara kärnan i 

en tjänst utan kan även arbeta i bakgrunden som ett verktyg för den som designar spelet 

(Zicherman & Cunningham, 2011). Det finns olika slags points en designer kan använda sig 

av vid konstruktionen av en gamifierad tjänst. Dessa förklaras i följande stycke. 

 

Experience points 

Den viktigaste av dessa points är experience points (XP) då det är dessa som tillåter spelaren 

att ta en level, allt en spelare gör inom systemet tjänar denne points. De är även viktiga för 

designern eftersom det är genom dessa points designern vägleder spelaren. Genom att ange 

olika mängder XP till aktiviteter kan designerna uppmärksamma spelaren med det som anses 

viktigast respektive mindre viktig (Zicherman & Cunningham, 2011). 

Redeemable points 

Den andra typen av points är redeemable points (RP). Denna typ av points är inlösbar och 

används som valuta inom systemet, RP brukar generellt ligga som grund för en virtuell 

ekonomi och är ofta benämnd, coins, cash, bucks etc. Olikt XP kan RP fluktuera och för att 

undvika inflation eller deflation behövs dessa points kontrolleras med hjälp av kontinuerlig 

övervakning (Zicherman & Cunningham, 2011). 

Skill points 

Skill points är jämförbart med XP och RP men används för att mäta specifika aktiviteter inom 
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ett system. De är ofta komplement till XP för att tillåta spelaren att tjäna points som visar 

vilken kunskap man besitter inom ett område (Zicherman & Cunningham, 2011). Ett exempel 

kan vara att tilldela skill points som visar erfarenheten av att skriva kodtester, test för att se att 

koden uppfyller kraven och utmaningen är det förväntade, för att spelaren och designern ska 

kunna se kunskapsnivå och framstegen. 

Karma points 

Det enda syftet med karma points är spelarna kan ge de till andra spelare. Designern kan med 

hjälp av dessa points för att skapa altruistiskt beteendemönster. Istället för att ge spelarna RP 

för att till exempel tacka en annan spelare för deras insats kan man ge karma points. Detta för 

att behålla medkänslan av interaktionen medan den minimerar risken att spelarna utnyttjar 

systemet (Zicherman & Cunningham, 2011). 

2.2.2 Levels 

Levels används för att markera vart en spelare står i spelet över tiden. En spelare tjänar XP 

och efter en bestämd mängd XP tjänar denna en level. Det är viktigt i skapandet av levlar att 

det är tydligt vad som krävs för att uppnå nästa level och att deras benämning inte är 

förvirrande. I det fall att benämningen är förvirrande kan spelaren tappa förståelse för sina 

framsteg (Zicherman & Cunningham, 2011).  

2.2.3 Leaderboards 

Syftet med leaderboards är att förenkla jämförelsen mellan spelare. Detta koncept är allmänt 

vedertaget, ofta krävs ingen ytterligare förklaring för spelarna när de ser en lista med points är 

det underförstått att det handlar om rankning (Zicherman & Cunningham, 2011). Det finns 

olika sätt att visa vart en spelare ligger på leaderboarden. Det kan ibland finnas behov av att 

se hur spelaren ligger till, till exempel på det lokala kontoret, globalt i företaget eller aktuellt i 

det projekt spelaren arbetar i före tillfället (Zicherman & Cunningham, 2011). 

2.2.4 Badges 

Syftet med badges är ofta för att förmedla kunskapsframsteg. Detta är dock inte det enda 

användningssyfte de har, de kan även användas som en drivkraft för att få användare att logga 

in i systemet. Att ge användare en inloggnings badge för flera inloggningar i följd kan 

exempelvis öka användningen av systemet. Eftersom användarna inte får några redeemable 

points när de får en badge finns ingen risk för exploatering, en användare hade annars kunnat 
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utnyttja systemet för att samla sådana points. En viktig aspekt att tänka på i utformningen av 

badges är inte endast det visuella, som bör vara lockande, men även kategorier. Kategorier 

kan motivera användare till att samla in mer badges i syfte att visa för andra deras kunskap 

inom just detta område (Zicherman & Cunningham, 2011). 

2.2.5 Game Rules 

Game rules är de regler som definierar kraven som ställs för att en spelare ska uppnå en viss 

level, tjäna en badge eller få olika slags points. Det är dessa regler som bestämmer hur 

spelaren fortskrider genom spelet. Det initiala steget är att definiera de huvudsakliga 

aktiviteterna en spelare ska göra, dessa bör förmånligt vara enkla som uppmuntrar spelaren att 

engagera sig med det gamifierade systemet (Zicherman & Cunningham, 2011). Som figur 1 

visar fastställs regler fördelaktigt i en lista över aktiviteterna där varje aktivitet har 

korresponderande points och ett syfte. 

 

 
figur 1. (Zicherman & Cunningham, 2011) 

 

Tillsammans utgör aktiviteterna regelverket som spelet består av. En regel kan till exempel 

vara att en spelare får 10 experience points för att skapa ett konto, där regels syfte är att ge 

spelaren en positiv och engagerande första upplevelse med systemet. Den beskrivna regeln är 

dock inte en primär spelaraktivitet utan en bonus för att skapa ett intresse kring systemet 

gällande points (Zicherman & Cunningham, 2011).  

 

Det är regler som ger aktiviteterna möjligheten att bli intressanta och roliga. Vid 

konstruktionen av reglerna måste man överväga utmaningarnas svårighet eftersom hjärnan 

snabbt tröttnar på utmaningar som är för svåra eller för enkla, de måste vara väl balanserade 

(Passos, Medeiros, Neto & Clua, 2011). Vidare föreslår Passos et al. (2011) införandet av vad 

de kallar en ”Challenge-punishment-reward loop”. Denna modell förklara förhållandet 

spelaren har till utmaningen och, som namnet föreslår, till antingen straff eller belöning (figur 

2 demonstrerar modellen). Spel utmanar kontinuerligt spelaren att lösa pussel, eller 
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överkomma hinder. Om kraven för att lösa en utmaning inte möts straffas spelaren, detta 

straff är definierat i reglerna. Möts kraven belönas spelaren, i båda fallen är det essentiellt att 

direkt feedback är given, vilket ökar chansen att användaren lär sig reglerna (Passos, et al., 

2011). 

 

 
Figur 2. (Passos, et al., 2011) 

 

 

2.3 Kritik mot gamification 

I tak med att gamification fått ökad popularitet riktas även kritiska blickar mot ämnet. 

Användningen av detta ämne i praktiken har beskrivits av forskaren och designer Ian Bogost 

som ”exploitionware” (Deterding, 2012). I synnerhet förslår gamification att ersätta verkliga 

incitament med fiktiva sådana såsom points och badges. Riktigt incitament kommer till en 

kostnad men ger värde för båda parter baserat på ett förtroendeförhållande, jämfört med 

fiktiva incitament som eliminerar kostanden men även avlägsnar värde och förtroende 

(Bogost, 2011). Margaret Robertson (2010) anser att användandet av gamification som de 

flesta ser det idag inte är gamification, det har missförståtts med uttrycket pointificaiton. 

Pointificaiton är införandet av points och badges utan åtanke till självaste spelet. Robertson 

(2010) menar att om införandet av gamification anses vara införandet av dessa game 

mechanics, är det inte gamification över huvud taget. Game mechanics är det minst essentiella 

med spel och gamification presenterar det som grunden till att spelare är engagerade, samt 

hoppas på att engagera användare lika mycket som ett riktigt spel gör. Det är inte points som 

får spelare att komma tillbaka timme efter timme till samma spel, utan det är utmaningarna, 

komplexiteten och de svåra valen som är motiverande (Robertson, 2010).  
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Vidare menar Robertson att gamification missar att ta vara på en viktig motivationsfaktor, 

nämligen förlust. Gamification erbjuder stigande points och badges utan faran att missta 

något, det är där spel lyckas. Genom att få spelarna att göra genomtänka och betydelsefulla 

val med risk för förlust ökas motivationen (Robertson, 2010). 

2.4 Agila manifestet 

År 2001 samlades sjutton mjukvaruutvecklare i USA för att diskutera framtiden för 

utvecklingsmetoder. Dessa mjukvaruutvecklare var representanter från olika redan 

existerande metoder, men deras gemensamma knytpunkt var att de upplevde ett behov av att 

finna ett tydligt samt konkret alternativ till dokumentationsdrivna utvecklingsprocesser (Beck, 

et al., 2001c). Resultatet av sammankomsten blev enligt Beck et al. (2001c) Agile ’Software 

Development’ Manifesto, en publikation undertecknad av alla närvarande som åsyftar till att 

skapa en tydlig grund för vad agil systemutveckling innebär samt vad den motsätter sig. 

Viktiga aspekter kring det agila synsättet och som dokumenterades i manifestet är följande. 

 

1. Rekommendationen att utveckling ska ske i team, där upprepande möten får 

förekomma till förmån för att diskutera utvecklingsprocessen (Beck et. al., 2001b). 

2. Att individer och interaktion ska prioriteras före processer och verktyg, samt att 

skyndsamt utveckla fungerande mjukvara då det är ett effektivt sätt att bemöta 

krav dessförinnan system blir gamla (Beck et. al., 2001b). 

3. Kundens kontinuerliga medverkan i utvecklingsprocessen är en grundpelare i det 

agila synsättet, då kundens delaktighet försäkrar att det som senare levereras är i 

enlighet med uttalade krav (Beck et. al., 2001b).  

4. Stort genomgående fokus på kunden under utvecklingsprocessens gång då 

relevans ligger i att utveckla ett väl fungerande samarbete, istället för att bygga en 

relation bestående av stora kontrakt (Beck et. al., 2001b) 

5. Att kunna agera flexibelt, särskilt då det tillåter förekomsten av nya krav (Beck et. 

al., 2001b). 

 

Grundarna till det agila manifestet vill vara tydliga med att deras rörelse inte åsyftar till att 

förespråka en anti-metodik, snarare är rörelsen grundad baserat på en avsaknad gällande 

tillförlitligheten för metodik (Beck, et al., 2001c). Beck et al. (2001c) menar att modellering, 

dokumentation och planering är bra och absolut inte ska förkastas, men att man till skillnad 
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från äldre metoder väljer att se på dessa aspekter med en mer verklighetsförankrad syn. 

Utvecklingsprocessens mål ur det agila perspektivet måste alltid vara att kunna anpassa sig till 

förändringar, något som andra metoder ser som sekundärt.  

 

 

 
Figur 3. (Beck, et al., 2001a) 

 

2.5 Agil systemutveckling 

Syftet med agil systemutveckling är att nå ett bättre arbetstempo samt att åstadkomma en 

högre grad av flexibilitet under utvecklingsprocessens gång. Det största fokusområdet under 

utvecklingsarbetet är att skapa en design som är användarcentrerad, vilket betyder att den 

programvara som slutligen levereras skall vara skapad med slutanvändarna i åtanke och 

därmed bygga på utveckling som inriktar sig på användbarhet (Brhel, Meth, Maedche & 

Werder, 2015). 

 

Att en stor vikt läggs vid flexibilitet vilket inte är att betrakta som en slump, med tanke på att 

ordet agil (engelska Agile) åsyftar flexibilitet alternativt rörlighet. För att vara så kapabel till 

rörlighet som möjligt fortlöper den agila systemutveckling i cykler vilket innebär att arbetet 

uppdelas i mindre delar, delar som fungerar som moment att bli klar med under en angiven 

tidsperiod (Brhel et. al., 2015). Detta arbetssätt betyder att agil systemutveckling är iterativ, i 

den mening att arbetet kan göras om flera gånger för att exempelvis nå önskat resultat, samt 

att den är inkrementell då delmål av slutprodukten upprättas (Eriksson, 2008). 
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Följande figur 4 är utvecklad av Dyba och Dingroyr (2008) och presenterar de viktigaste 

aspekterna med agil systemutveckling och hur den särskiljer sig från traditionell 

systemutveckling.  

 

 

 
Figur 4. (Dyba & Dingroyr, 2008) 

 

 

Genom denna tabell klargör Dyba och Dingroyr (2008) för vad agil systemutveckling innebär. 

Genom tabellen framkommer det tydligt att det som primärt separerar det agila kontra 

traditionell utveckling grundar sig på samarbete, kommunikation, feedback och möjlighet till 

snabba förändring under utvecklingsprocessens gång. 

 

2.5.1 Scrum  
Agil systemutveckling innefattar en mängd olika utvecklingsmetoder. En populär 

utvecklingsmetodik som används inom agila team, utvecklad av Ken Schwaber och Jeff 

Sutherland, är scrum (scrumalliance, 2014). Varje projekt som utförs efter denna 
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metodstruktur bygger på delmoment som genomförs under en arbetsperiod som max tillåts 

vara trettio dagar lång, vilket inom scrum kallas för en sprint (scrumalliance, 2014). 

Projektmedlemmar indelas i olika grupper baserat på olika utvecklingsområden och varje 

medlem, ofta två och två genom programmering i par, åtar sig uppgifter som de förväntas 

färdigställa inom varje sprintperiod (Schwaber & Beedle, 2002). 

 

Inom scrum finns tre olika roller som delar in projektmedlemmar efter ansvarsområden. Den 

första rollen är Product Owner, en roll som tilldelas enbart en person för ett 

utvecklingsprojekt. Den som utses till denna roll ansvarar för hanteringen 

utvecklingsprojektets backlog och ser till att alla involverade i projektet är införstådda i vad 

som behöver göras och att det som utförs uppfyller de krav som är ställda (Scrum Alliance, 

2014). Den andra rollen är Development Team, en roll som likt namnet antyder tilldelas flera 

personer med ansvar att utföra uppgifter till förmån för utvecklingsprojektet (Scrum Alliance, 

2014). För varje projekt som planeras enligt scrum utses även en Scrum Master, vilket är den 

tredje rollen. Denna roll är möjlig att tilldela flera personer, dock är rollen unik för varje 

utvecklingsteam inom ett projekt. Rollen innebär att assistera Product Owner så att backlogen 

ordnas korrekt för att maximera värdet, samt att assistera Development Team för att 

kontrollera så att de är medvetna om relevansen gällande koncist utvecklade objekt (Scrum 

Alliance, 2014).  

 

Att arbeta enligt scrum innebär mycket kommunikation mellan gruppmedlemmarna och är en 

metod som bygger på ett kontinuerligt samarbete med kunden. Generellt kännetecknas scrum 

genom att vara lättviktigt, lätt att förstå samt svårt att bemästra (Schwaber & Beedle, 2002). 

 

2.6 Kritik mot agil systemutveckling 
Även om det agila perspektivet anammats väl och flitigt praktiseras, har den mött motstånd av 

utvecklare och akademiker. Dyba och Dingroyr (2008) redogör för den negativa bedömningen 

som riktas mot agil systemutveckling, där kritiken till huvudsak fokuserar på nästkommande 

fem olika områden. 

 

1. Agil systemutveckling representerar inget nytt fenomen utan likartade idéer 

gällande systemutveckling har dokumenterats redan från 60-talet (Dyba & 

Dingroyr, 2008). 
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2.  Bristen på arkitektur inom agil systemutveckling framkallar suboptimala 

designbeslut (Dyba & Dingroyr, 2008). 

3. Många av de påståenden som görs i det agila manifestet saknar vetenskaplig 

grund (Dyba & Dingroyr, 2008). 

4. Den praxis som eXtreme programming representerar, som är en välbekant 

utvecklingsmetod inom ramen för agil systemutveckling, är ofta ej 

användningsbara och tillämpas även sällan så som instruerat (Dyba & Dingroyr, 

2008). 

5. Agila systemutvecklingsmetoder är lämpade för mindre utvecklingsteam, 

däremot är andra processer bättre lämpade för större projekt (Dyba & Dingroyr, 

2008). 

 

Vidare kritik mot agil systemutveckling menar att de sociala värden agila metoder står för, 

gör att team tar ineffektiva beslut vilket står i kontrast till det som egentligen önskas av 

deltagarna (Dyba & Dingroyr, 2008).  

 

2.7 Motivation 

Motivation är ofta sedd som något som antingen finns i stor grad eller inte alls men när 

motivation studeras på en noggrannare nivå blir det tydligt att det inte endast finns olika 

grader av motivation men även två olika typer, dessa två typer av motivation är intrinsic och 

extrinsic (Ryan & Deci 2000a). Människan är i sin grund nyfiken, utforskande och beredd att 

lära sig, det krävs inget incitament för detta, det är dessa känslor som intrinsic motivation 

talar om. Denna motivation är således när en person utför en aktivitet för dess naturliga 

tillfredställelse till skillnad från när man gör det på grund av en förväntad konsekvens (Ryan 

& Deci 2000a). Trots att människor besitter möjligheten till denna motivation uppstår den 

endast under specifika förhållanden.  

 

Ett sätt att främja denna inre motivation är genom extrinsic motivation, vilket är när en 

aktivitet utförs i avseende att uppnå något separerbart utfall. Exempelvis kan en anställd vara 

extrinsic motiverad om denne utför en uppgift endast för att undvika påföljderna som 

tillkommer av att uppgiften inte utförs. Ytterligare ett exempel på extrinsic motivation är om 

en anställd utför något för att denne personligen anser det vara värdefullt för sin karriär, då 

denne anser att uppgiftens instrumentala värde är viktigare att bejaka än huruvida uppgiften är 
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intressant. Det senare exemplet antyder en känsla av eget val till skillnad från det 

förstnämnda, som endast tyder på en överenstämmelse med extern kontroll. Båda exemplen 

representerar avsiktligt beteende och extrinsic motivation, men de skiljer sig i sett till 

respektives autonomi (Ryan & Deci 2000a). Vidare identifierar Ryan och Deci (2000b) att det 

finns tre olika behov för att självmotivation och personlig integration skall uppstå: kompetens, 

samband och autonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3. Metod 

 
I detta kapitel presenteras och motiveras bakgrund till valet av metod, samt hur data 

selekterats i sökandet av tidigare forskning. Vi kommer även att gå hur data har granskats 

genom vår analysmetod, samt att gå igenom realitet och validitet. Denna del av uppsatsen 

avslutas med en metoddiskussion.  

 
 

3.1 Bakgrund till metodval 
För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att utföra en litteraturstudie i enlighet 

med Oates (2006) beskrivning av hur en sådan bör utföras. Oates (2006) redogör för att det 

finns två separerade anledningar till varför en litteraturstudie kan genomföras, där den första 

anledningen är att finna ett relevant forskningsområde och den andra anledningen är för att 

finna material underbygger studien. Beslutet om att genomföra en litteraturstudie grundar sig i 

den andra anledningen presenterad av Oates (2006), då vi med för att besvara 

forskningsfrågan vill studera tidigare vetenskapligt arbete inom de aktuella 

forskningsområdena för att syntetisera en sammanhängande redogörelse.  

 

Vad avser en genomförandet av en litteraturstudie menar Oates (2006) att den bygger på ett 

systematiskt sökande av data, innefattande ett strukturerat och vetenskapligt tillvägagångssätt 

att granska den insamlade litteraturen. Genom denna metod och de moment metoden 

innefattar, vilket kommer att presenteras närmare i kapitel 3.2 Litteraturstudie, har vi på ett 

metodiskt sätt kunna kartlägga tidigare kunskaper inom valt forskningsområde. Vi har även 

kunnat urskilja vilken kunskap som fattas eller står i behov av att vidareutvecklas och vilken 

kunskap som redan finns, vilket överensstämmer med tidigare presenterad grund till varför 

aktuell metod valts.   

 

Sett till att studiens syfte, vilket är att studera huruvida nuvarande forskning visar på liknande 

eller motsägande resultat vad avser gamifications effekt på utvecklares motivation, är vårt 

ställningstagande att en litteraturstudie är bäst lämpad som metod då studiens resultat kommer 

att vara grundad på tidigare forskning gällande kombinationen gamification och agil 

systemutveckling. Den valda metoden ger även en opartisk och saklig bild av hur 

ämnesområdena fungerar i kombination, genom att litteraturen belyser både negativa samt 
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positiva aspekter och som därmed ger oss möjligheten att identifiera dilemman och 

nyckelfrågor gällande ämnesområdena, något Oates (2006) poängterar som ett av målen med 

en litteraturstudie. Genom att förhålla oss till litteratur för att samla kunskap istället för att 

exempelvis utföra intervjuer hos företag som arbetar agilt och som infört gamification i sin 

verksamhet, undviker vi subjektiva bedömningar av hur gamification påverkat agila 

systemutvecklares motivation. Anledningen till varför vi väljer att inte utföra intervjuer för att 

besvara frågeställningen bygger på att vi vill utföra en objektiv bedömning vad avser hur 

gamification påverkar agila systemutvecklares motivation, vilket innebär att vi inte vill att vår 

privata uppfattning eller en informants subjektiva uppfattning gällande svaret på 

frågeställningen ska influera studiens resultat. Oates (2006) menar att informationen en 

informant ger kan variera beroende på hur denne uppfattar den som ställer frågan och att det 

därmed kan vara svårt att uppnå objektivitet. De nackdelar Oates (2006) nämner gällande 

intervju som metod för att samla in data och den tidigare nämnda målsättningen om att utföra 

en objektiv bedömning, innebar att vi frångick detta metodalternativ.  

 

Ytterligare ett annat angreppssätt för att generera kunskap är att genomföra enkäter (Oates, 

2006). Oates (2006) menar att enkätundersökningar fokuserar på det som kan mätas eller 

räknas och därmed kan faktorer som ej är möjliga att reducera till siffror bortses ifrån. Vår 

forskningsfråga är formulerad ”på vilket sätt”, vilket leder till ett behov av att undersöka olika 

perspektiv. Enkätundersökningar visar samband, men presenterar inte orsaken till sambandet 

(Oates, 2006) vilket innebär att denna typ av metod för att samla information inte hjälper oss 

att besvara studiens forskningsfråga på ett adekvat sätt, då detaljerade svar eller ett djupare 

perspektiv på hur gamification påverkar agila systemutvecklare, inte framgår. 

Enkätundersökningars brist på att framhålla bakomliggande faktorer och detaljer kring ett 

forskningsämne, innebar att vi istället valde litteraturstudie som metodalternativ eftersom den 

kan genererar kunskap som presenterar olika perspektiv vad avser studiens forskningsfråga 

(Oates, 2006).  

 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är utförd i enlighet med Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet som 

bör följas i genomförandet av en sådan studie. Oates (2006) instruktioner vid utförandet av en 

litteraturstudie innehåller sju steg och följande stycken beskriver vad varje steg innebär, samt 

förklarar den kunskapsgenererande processen för denna studie i enlighet med metodstegen.   
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Sökande  

Det första steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie, 

innebär sökande av litteratur. Oates (2006) menar att så fort ett studieämne är valt, så skall en 

sökning genomföras med hjälp av olika sökord som är relaterade till området. För att kunna 

söka efter litteratur skall en eller flera adekvata litteraturresurser användas som är passande 

för studien, där de aktuella sökorden kan kombineras eller separeras genom olika booleska 

operatorer, såsom exempelvis ”OCH” (Oates, 2006). 

 

I denna studie följde vi detta steg genom att söka efter litteratur via databaserna Google 

Scholar, Primo samt IEEXplore. Databasen Google Scholar valdes på grund av att en sökning 

där resulterar i en stor mängd resultat, vilket utifrån ett statistiskt perspektiv bör generera en 

god chans till att hitta relevant litteratur. Primo valdes då det dels är den söktjänst som 

rekommenderas av Örebro Universitet, samt att dess filtreringssystem kan generera en 

effektiv sökning. IEEXplore valdes med anledning av att dess databas är fokuserad på samma 

ämnesområde som denna uppsats är skriven inom, vilket är informatik.  

 

Vidare följdes detta steg genom att använda fyra söksträngar med hjälp av den booleska 

operatorn ”OCH”, där konsekvensen av operatorn innebär att resultatet på sökningen består 

av artiklar som endast nämner det ena ordet, separat från det andra. Till exempel i sökningen 

med strängen "Gamification OCH Agile" kommer resultatet inkludera vetenskapligt 

granskade artiklar som enbart talar om Gamification och enbart Agile (Oates, 2006). Inget 

tidsspann var satt då ämnet fortfarande är ungt, därmed resulterade sökningarna i artiklar från 

olika tidsperioder.  

 

Databas Söksträng Resultat (antal artiklar) 

Google Scholar Gamification OCH Agile 2750 

Spelifiering OCH Agil 8 

Gamification OCH Scrum 716 

Gamification OCH Extreme 

Programming 

2320 

Gamification OCH XP 1090 

Primo Gamification OCH Agile 217 
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Spelifiering OCH Agil 0 

Gamification OCH Scrum  9 

Gamification OCH Extreme 

Programming 

23 

Gamification OCH XP 66 

IEEXplore Gamification OCH Agile 9 

Spelifiering OCH Agil 0 

Gamification OCH Scrum 4 

Gamification OCH Extreme 

Programming 

1 

Gamification OCH XP 3 

 

Erhållande 

Det andra steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångssättet för en litteraturstudie 

handlar om hur litteraturen erhålls. Oates (2006) förtydligar att sättet att få tag i den litteratur 

som tidigare sökningen resulterat i skiljer sig åt, speciellt om en studie står i behov av att 

erhålla specifika böcker som inte lättillgängliga eller om artiklar hämtade från en databas 

används.  

 

I denna studie letades artiklar genom de databaser som nämns i det tidigare stycket Sökande, 

där resultaten från de använda söksträngarna, genom sin publicering på internet, snabbt kunde 

erhållas.  

 

Bedömning 

Det tredje steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie är 

vikten av att bedöma litteraturs kredibilitet. Detta beskrivs som viktigt då det är en avgörande 

faktor för om en artikel eller bok är passande att inkludera i en litteraturstudie och om det är 

producerat i akademiskt syfte.  

 

I denna studie har detta steg tagits i beaktning genom att bedöma artiklar utifrån de kriterier 

Oates (2006) har formulerat som adekvata för sådan litteratur. Dessa kriterier är ifall 

hemsidan där artikeln är publicerad har en uttalad ägare samt information om hur kontakt med 

denna etableras, om hemsidan där artikeln publiceras är auktoritativ genom att exempelvis 
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ägas av ett universitet, om hemsidan där artikeln publiceras har ett uttalat syfte, samt slutligen 

om hemsidan där artikeln publiceras har information om när den senast uppdaterades (Oates, 

2006). Denna bedömning har för denna studie gjorts för att säkerställa att den litteratur som 

inkluderas i litteraturstudien är trovärdig.  

 

Läsande 

Det fjärde steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie är 

läsande. Oates (2006) menar att läsande i akademiskt syfte skiljer sig från att läsa 

skönlitteratur, såtillvida att när en akademisk text läses så behöver sällan all text läsas för att 

bilda en uppfattning om vad texten handlar om.  

 

Vid läsande av artiklar samt konferensrapporter specificerar Oates (2006) tekniken för att 

snabbt skapa en uppfattning om kontentan av en text, där han menar att abstract först skall 

läsas för förståelse av artikelns helhet och därefter läses inledning samt slutsats. Denna teknik 

har använts i denna studie för att effektivt kunna bearbeta texter och bedöma dess relevans för 

litteraturstudien, innan hela artikeln läses.  

 

Kritisk utvärdering 

Det femte steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie är 

relevansen av att kritiskt utvärdera den lästa litteraturen. Att våga kritisera slutsatser, 

beskrivning av metoden och referenshantering är viktiga aspekter i urvalsarbetet beträffande 

vilka artiklar som tillåts bli inkluderade i litteraturstudien (Oates, 2006). Vidare utvärderar 

detta femte steg vad en artikel tillför litteraturstudien, vilket innebär att artiklar kritiskt 

utvärderas baserat på författarnas mål med artikeln, artikelns användbarhet för att kunna 

besvara studiens frågeställning och att artikeln inte blott repeterar andra studier utan att 

presentera varför (Oates, 2006).   

 

I denna studie har den kritiska utvärderingen inneburit att artiklar som föll inom ramen för det 

urval som presenteras i kommande kapitel 3.3.1 Urval, noga utvärderats för att bedöma vad 

de tillför litteraturstudien vad avser författarnas syfte med artikeln, hur artikeln kan användas 

för att besvara denna studies frågeställning samt att artikeln inte upprepar tidigare studier. 

Artiklar har även utvärderas sett till hur resonemang är grundade samt hur slutsatser har nåtts. 

Vidare har detta femte steg i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångssättet för en 
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litteraturstudie lett till att tio artiklar passerat den kritiska utvärderingen och därmed har de 

inkluderats i litteraturstudien.  

 

Samlande 

Det sjätte steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie innebär 

att utveckla ett system för att samla litteraturen. Oates (2006) menar att litteraturen skall 

struktureras genom att för varje artikel skriva en kort sammanfattning om dess innehåll, en 

sammanfattning om vår utvärdering av den, samt referensdetaljer kring artikeln så att den 

snabbt kan återfinnas vid ett senare tillfälle. 

 

I denna studie har vi utformat ett system för samlande som utöver den strukturen Oates (2006) 

rekommenderar, även innehåller titel, frågeställning, slutsats och tema. Dessa har inkluderats 

för att ännu lättare kunna navigera i systemet samt för att enklare kunna separera vad som 

skiljer artiklarna. Specifikt tema inkluderas för att även kunna samla artiklar utifrån deras 

fokusområde där tematiseringen utfördes genom de kategorier vi identifierade i litteraturen, 

vilket var motivation och agile. Vidare presenterar Oates (2006) verktygen EndNote och 

ProCite som passande verktyg för att samla litteratur, dock har vi för denna studie istället 

använt oss av verktyget Excel då det är lättillgängligt samt innehåller en funktion som gör det 

möjligt utforma ett system för samlande som kan delas mellan flera användare.  

 

Kritisk recension 

Det sjunde steget i Oates (2006) beskrivning av tillvägagångsättet för en litteraturstudie är att 

utforma en kritisk recension, bestående av en diskussion som enbart recenserar det material 

som insamlats genom litteraturstudien. Detta sista steg innebär ett fokus på forskningsfrågan 

och att den insamlade litteraturen ska sammankopplas för att senare leda fram till studiens 

slutsats (Oates, 2006).  

 

Detta sjunde steg representeras i denna studie genom kapitel 5. Diskussion där materialet från 

litteraturstudien diskuteras, samt även 6. Slutsats där det analyserade och diskuterade 

materialet från litteraturstudien används för att kunna besvara studiens forskningsfråga.  

 

3.3 Analysmetod 

De artiklar som samlats genom sökningen av litteratur har analyserats genom den process som 

beskrivs i kommande stycke. 
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3.3.1 Urval 
I producerandet av en litteraturstudie är det väsentligt att ställa krav på den litteratur som 

funnits (Oates, 2006). I linje med detta valde vi att endast inkludera artiklar som var 

vetenskapligt granskade, innehöll båda sökorden som nämns i kapitel 3.2 Litteraturstudie 

under rubriken Sökande och var på engelska eller svenska. Vidare valde vi att förhålla oss till 

Deterdings et. al (2011) definition av gamification, vilket är införandet av game mechanics i 

en icke-spelkontext. Beslutet om att förhålla oss till Deterdings et. al (2011) definition av 

gamification, grundar sig i att vi ville säkerställa att den litteratur som inkluderas i 

litteraturstudien delade samma uppfattning om vad gamification är samt vad det innebär. 

Beslutet om att förhålla oss till litteratur som beskriver gamification utifrån den definition 

som presenteras av Deterding et. al (2011) bildade ett urvalskriterium vad avser sökningen av 

litteratur. När sökordet gamification ersattes med den svenska ekvivalensen spelifiering 

förekom endast resultat i databasen Google Scholar där 8 artiklar uppvisades, dock sorterades 

samtliga bort då de inte uppfyllde de kriterium som presenteras i kapitel 3.2 Litteraturstudie 

under rubriken Bedömning, vilket för denna studie innebär att endast artiklar skrivna på 

engelska är inkluderade i litteraturstudien.  

 
För att filtrera resultatet av de olika sökningarna användes den teknik som redogörs för i 

kapitel 3.2 Litteraturstudie under rubrik Läsande, vilket innebär att abstract, inledning samt 

slutsats lästs först för att kunna utesluta artiklar som ej stämde överens vald avgränsning. 

Grunden till att artiklar filtrerades bort efter att ha läst abstract, inledning samt slutsats är att 

det tydliggjorts att sökorden inte studerats utifrån ett systemvetenskapligt perspektiv samt att 

sökorden inte är artikelns forskningsområde, vilket inneburit att artikeln inte är av relevans för 

denna studie. Oates (2006) menar att ett noga genomarbetat urval leder till djupare förståelse 

för ämnet som studeras, samt en förmåga att identifiera artiklar som inte citerar relevant 

litteratur. Efter bedömningen att en artikel stämde med våra kriterier för att inkluderas i 

urvalet, lästes denna noga i enlighet med den utvärdering som presenteras i kapitel 3.2 

Litteraturstudie under rubrik Kritisk utvärdering. Även detta steg i urvalsarbetet ledde till 

bortfall av artiklar då viss litteratur saknade god referenshantering, vilket i enlighet med Oates 

(2006) innebär att påståenden och argument inte är grundade på källor som är vetenskapligt 

granskade samt att andra relevanta studier utförda av kända forskare inom ämnesområdet inte 

citeras. Oates (2006) vägledning av hur urvalsarbete bör struktureras har genererat artiklar 
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med en hög relevans för studien, vilket ger kommande resultat en vetenskaplig grund att stå 

på. 

 

3.4 Reliabilitet  

Ordet reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet och bygger därmed på att en studie skall 

vara tillförlitlig, men däremot kan den innehålla slumpmässiga felaktigheter. För att 

åstadkomma en studie med en hög reliabilitet får endast ett fåtal slumpvisa fel förekomma, 

vilket innebär att om denna studie skulle genomföras av en annan forskare bör samma resultat 

nås obundet av vem eller när forskningen utförs (Bryman, 2011).  

 

För denna studie så har angreppssättet för att finna relevant litteratur beskrivits tydligt och vi 

har redogjort för hur vi förhållit oss till Oates (2006) grundprinciper gällande hur en 

litteraturstudie bör utformas och vilka steg som den inkluderar. Då vi genomgående i vår 

litteratursökning varit konsekventa och förhållit oss till de riktlinjer som presenterats för 

vilken litteratur som tillåts tas i beaktning, anses denna studie vara av hög reliabilitet då 

replikbarheten är möjlig. 

 

Den befintliga forskning som berör gamification och agil systemutveckling kommer med hög 

sannolikhet att fortsätta studeras samt vidareutvecklas, vilket är en faktor som kan rubba 

reliabiliteten för denna studie. Därmed bör tidpunkten för denna studie tas i beaktning vid 

bedömningen av dess replikbarhet, då det är möjligt framtida studier kring gamification i 

samband agil systemutveckling tillkommer. Utifrån beskrivet tillvägagångssätt anses dock att 

studien bör kunna upprepas, där samma eller liknande resultat skulle framkomma.  

 

3.5 Validitet  
Validitet i forskningssammanhang innebär att processen för att hämta data är att anse som 

lämplig, att studiens resultat är baserad på den inhämtade datan, samt att den också besvarar 

forskningsfrågan (Oates, 2006). Processen för att samla in data som beskrivits i kapitlen 3.2 

Litteraturstudie och 3.3.1 Urval, kan anses som lämplig då den följer Oates (2006) metod för 

hur en litteraturstudie skall genomföras. För att fortsatt arbeta mot ökad validitet har studiens 

resultat endast baserats på den insamlade litteraturen från litteraturstudien och ej på andra 

källor. I det fall ett resultat är baserat på annan data utöver det från litteraturstudien, löper 

studien risk att validiteten försvagas. Utöver att den insamlade datan bör vara reliabel, är det 
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även viktigt att datans relevans är hög gentemot det identifierade problemet samt 

forskningsfrågan (Oates 2006). Åtgärder har tagits för att öka tillförlitligheten samt validiteten 

i studien och dessa åtgärder innefattar urvalskriterier för den litteratur som undersökts, tydligt 

formulerade samt presenterade söksträngar och en utförlig samt detaljerad beskrivning av hur 

litteraturstudien genomförts i enlighet med Oates (2006). Detta har genomförts för att 

uppsatsen skall vara genomskinlig och studien replikerbar. Begreppsvaliditeten i studien har 

ökats genom att tydligt definiera återkommande begrepp i en begreppslista, vilket återfinns på 

sida 3 i uppsatsen. Begreppslistan är inkluderad i syfte att läsaren ska ha samma uppfattning 

om vad ett begrepp betyder som oss, för att minimera risken för potentiell tvetydighet. 

 

3.6 Metoddiskussion  

Valet av att utföra en litteraturstudie i enlighet med Oates (2006) anvisningar har givit oss en 

överblick vad avser tidigare studier inom ramen för det valda ämnesområdet och därmed varit 

en faktor som givit oss en bra utgångspunkt att basera vår studie på. Genom litteraturstudien 

har de sju tidigare nämnda stegen som inkluderas i Oates (2006) anvisningar för en 

litteraturstudie, samt som presenteras i kapitel 3.2 Litteraturstudie, följts. Den kritiska 

utvärderingen innebar att se över författarnas referenshantering, hur väl beskriven 

forskningsprocessen är samt hur slutsatser har nåtts. Slutresultatet av den kritiska 

utvärderingen ledde att utförandet av ett Excel ark där artiklar aktuella att inkluderas i 

litteraturstudien samlades samt summerades efter frågeställning, syfte, slutsats, förslag till 

framtida forskning och tema, där syfte sammanfattar artikeln och förslag till framtida 

forskning utöver att presentera idéer till framtida studier även sammanfattar vår uppfattning 

om artikeln. Två teman, motivation och agile, används för att kunna separera artiklarna efter 

fokusområde, där valet av namn för teman grundar sig i att artiklarna varit skrivna utifrån 

antingen perspektivet agil systemutveckling och hur gamification kan implementeras, eller 

perspektivet motivation i relation till agila systemutvecklare och gamification. Användandet 

av verktyget Excel är inte utfört baserat på Oates (2006) rekommendationer, dock 

rekommenderar Oates (2006) användandet av ett verktyg för att samla litteratur och för denna 

studie inkluderas Excel som ett sätt att strukturera den litteratur som föll inom ramen för 

urvalet.  

 

Vid arbetet med att söka litteratur, där den booleska operatorn "OCH" användes, medförde 

som tidigare nämnt till ett resultat av artiklar med orden separerade från varandra. Detta 

resulterade i att en del artiklar som blev listade genom valda sökkriterier inte föll inom ramen 
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för våra urvalskriterier, vari dessa sållades bort. Detta angreppsätt kunde möjligtvis förbättrats 

genom att oönskade kategorier såsom hälsa eller sjukvård undvikts via den booleska 

operatorn "NOT", som exkluderar litteratur som nämner ordet som följer operatorn (Oates, 

2006). Denna justering av söksträngen hade inneburit att arbetet med filtrering av artiklar 

hade tagit mindre tid, samt att resultatet av vår sökning hade varit mer rättvist i förhållande till 

den litteratur som var användbar i relation till vår avgränsning.  

 

I samband med att gamification är ett snabbt utvecklande ämne (Huotari & Hamari, 2012) och 

att vi inte valt att applicera ett tidsspann på litteratursökningen, fanns en risk att inkludera 

artiklar som beskriver ämnet ur ett perspektiv som inte förhåller sig till den definition av 

gamification som presenteras av Deterding et. al (2011). Då sökningen av litteratur, som 

tidigare nämnt, inte begränsats av ett tidsspann ökar givetvis risken för att inkludera artiklar 

som inte beskriver gamification utifrån Deterdings et. al (2011) definition, dock motiveras 

valet av att inte inkludera ett tidsspann genom möjligheten att öka utfallet av artiklar att 

utvärdera. 

 

För att fokusera studien på ett mer avgränsat ämnesområde inom ramen för informatik valde 

vi att inte generalisera syftet. Som tidigare nämnt bestod sökningarna till viss del av resultat 

inom områdena hälsa, sjukvård och inlärning, där studien möjligtvis hade varit mer 

generaliserbar om fler ämnesområden i samband med gamification inkluderats.  
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4. Resultat  

 
I följande kapitel kommer resultatet av litteraturstudien att presenteras. Med läsbarheten i 

åtanke är resultat och analys samordnat fortlöpande. Den analyserade litteraturen redogöras 

för baserat på de teman som gåtts igenom i tidigare teoriavsnitt.  

 
 

4.1 Gamification och agil systemutveckling 

Trots att metoder baserade på det agila manifestet införts flitigt, är faktorer såsom att hålla 

budget, leverera enligt deadline och förståelsen för ett projekts omfattning aktuella svårigheter 

(Marques et al., 2017). Orsaken till dessa svårigheter hittar delvis sin grund i utvecklares brist 

på intresse gällande att tillämpa agila tekniker i praktiken, men en lösning på problemet enligt 

vissa forskare är gamification (Marques et al., 2017).  

 

Intresset för gamification har ökat de senaste åren och som ett resultat av detta har intresset 

för dess konsekvenser vad gäller användarna vuxit (Deterding, 2012). Syftet med införandet 

av gamification har varierat från att öka användningen av verktyg relaterade till agila 

arbetssätt, öka dokumentation och kvaliteten på kod, till att få repetitivt arbete såsom 

programmering av kodtester att bli roligare (Sharma, Kaulgud & Duraisamy, 2016; Prause, 

Nonnen & Vinkovits, 2012; García, Pedreira, Piattini, Cerdeira-Pena & Penabad, 2017). 

Tillämpandet av game mechanics inom systemutveckling som bedrivs agilt genererar ett 

praktiskt tillvägagångssätt för utvecklingsteam, vilket därmed även underlättar 

förverkligandet av en agil kultur präglad av samarbete och flexibilitet (De O Luna, Kruchten 

& De Moura, 2013).  

 

I syfte att säkerställa och optimera utvecklares interaktion sinsemellan, har gamification visat 

sig vara brukligt (Sharma et al., 2016). Genom att synliggöra för utvecklare hur andra 

deltagare eller kollegor ligger till på exempelvis den aktuella leaderboarden, skapas en större 

medvetenhet om ett projekts fortskridning (Sharma et al., 2016). Den sociala interaktionen ses 

som en viktig funktion inom de agila systemutvecklingsmetoderna och som en essentiell 

funktion att få väl fungerande (Sharma et al., 2016), därmed kombineras agil 

systemutveckling och gamification för att sporra utvecklingsteamen och påverka deras vilja 

att slutföra en uppgift snabbt. 
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4.2 Gamification som motivationsfaktor 
Prause et. al (2012) förklarar att utvecklare som är tävlingsinriktade accepterar gamification 

som motivationsfaktor bättre än de som inte är det. En studie utfördes av Prause et. al (2012) 

med syfte att öka utvecklares kommentering av kod. En del utvecklare ansåg att gamification 

hade en positiv påverkan på motivationen, medan andra ansåg att det inte fanns behov av att 

mäta alla prestationer som utförs. Vid användandet av gamification som motivationsfaktor är 

det viktigt att spelarna är medvetna om spelets närvaro, då det annars lätt kan glömmas bort. 

Införandet av game mechanics såsom en leaderboard, där varje person kan se sina egna och 

andra individers points, är en viktig faktor för att få spelarna engagerade i spelet (Prause et. 

al., 2012). Det är även viktigt att spelreglerna är tydligt definierade då utvecklarna måste 

förstå vilka krav som ställs för att få points, ta en level eller få en badge. Detta är en essentiell 

del i arbetet gällande att öka motivationen hos utvecklare (Prause et. al., 2012). 

  

Deterding (2012) beskriver att gamification förstärker intrinsic motivation, det är denna inre 

motivation som gamification syftar att höja. Det är genom användandet av gamification som 

extrinsic motivation kan påverka utvecklarnas intrinsic motivation (Yilmaz & O’Connor, 

2016). Ett system där utvecklare samlar poäng för att ta levels skulle kunna användas som en 

extrinsic motivationsfaktor för att få utvecklare att internalisera syftet med uppgifter de annars 

inte skulle göra. García et al. (2017) menar att offentligt erkännande av de uppnådda 

resultaten i spelet, konkurrens med arbetskamrater och påverkan av belöningar är sätt som 

gamification kan användas som extrinsic motivation. För att det ska finnas chans för intrinsic 

motivation att uppstå krävs autonomi, en utvecklare behöver kunna besitta självstyre för att 

uppnå intrinsic motivation. Spel uppfyller de grundläggande psykologiska behoven av 

autonomi (McClean, 2015). 

 

4.3 Gamification och Scrum 
Scrum som utvecklingsmetod hjälper till att styra utvecklingsprocessen genom att öka 

motivationsfaktorerna (Yilmaz & O’Connor, 2016) och sett till målet med gamification som 

också verkar för att påverka motivationsfaktorerna (Sharma et al., 2016), finns intresse av att 

se hur dessa kan samverka. 

 

Agila metoder såsom scrum, arbetar aktivt för att finna verktyg som inspirerar utvecklare till 

att prestera bättra och mer (Pereira, Amorim, Cota & Gonçalves, 2017). Kombinationen 
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scrum och gamification visar sig ha stor potential, vilket bekräftas av tidigare forskning såsom 

studien av Marques et. al (2017), vilken är inriktad på gamifierandet av scrum projekt; studien 

av Yilmaz & O’Connor (2016) som undersöker införandet av scrumban (scrum och kanban 

kombinerad) i samverkan med gamification.  

 

Införandet av game mechanics har visat på ett ökat engagemang under utvecklingsprocessen, 

samt haft en positiv inverkan på motivationen att använda scrumtekniker i praktiken (Marques 

et al., 2017). Användandet av gamification i en scrumprocess visar sig förbättra 

kommunikationen mellan utvecklare, samt ger även förbättringar vad avser produktkvalitén 

(Marques et al., 2017). Dessa positiva effekter härleds till att verktyg som levels och badges 

synliggjort för team vilka som presterat bäst, samt gett respons på vilken åtgärd som krävs av 

individen för att nå dennes mål (Marques et al., 2017; Yilmaz & O’Connor, 2016).  

 

4.1.3 Stora agila projekt och gamification  
För större organisationer som arbetar med agil systemutveckling finns behov av att bedriva 

parallella projekt mer effektivt, samt att den kod som utvecklas innehar den kvalité 

verksamheten vill representera. Därmed räcker det ej att en kod fungerar, utan utvecklare ska 

även göra det som utvecklare gillar minst – kommentera och dokumentera koden (Prause et. 

al., 2012).  

 

För att skapa ett arbetsklimat inom en agil systemutveckling där projektmedlemmar är 

utspridda geografiskt, behöver tre aspekter tas hänsyn till. Aspekterna verkar för att bidra till 

bättre dokumentation, starkare kommunikation samt större klarhet för sammanhanget. Dessa 

konstrueras och säkerställs på en managementnivå med följden att utvecklare vet vilka krav 

som ställs, inte bara från aktuell kund utan även internt i sin roll som projektdeltagare samt 

utvecklare. Dessa tre aspekter är:  

1. Beräkning, kalkylering, rapportering och dokumentation måste vara konsekvent under 

hela processens förlopp för att behålla genomgående hög kvalité på den agila 

processen. 

2. Medvetenhet bland utvecklare involverade i ett projekt rörande dess status. 

Eventuella ändring som sker inom tidsplanen och projektet ska vara information 

tillgänglig för alla inblandade.  
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3. Stimulera individer i projekt. För ett geografiskt utspritt team finns relevans av att 

skapa en lagkänsla, där samarbete och tävlingar bör förekomma för att positivt 

påverka kompetensutveckling och medvetenhet kring individers färdigheter. (Sharma 

& Kaulgud, 2016) 

 

Sharma och Kaulgud (2016) menar att många verktyg finns, men att det som krävs för att 

övergripande kunna granska de olika faserna inom den agila leverasprocessen inom en större 

organisation saknas. Att standardisera ovan nämnda aspekter och skapa vägledande principer 

är enligt författarna en utmaning, dock en nödvändig sådan. Den tredje principen som nämns 

av Sharma och Kaulgod (2016) beskriver vikten av att införa tävlingar i syfte att öka 

gemenskapen och motivationen hos projektdeltagare.  

 

Författarna påpekar att forskning rörande gamification i en agil kontext är begränsad, där 

majoriteten data som återfinns undersöker aspekter relaterade till dokumentation och testning. 

Sharma och Kaulgod (2016) menar att gamification kan vara en grundläggande faktor till att 

påverka individer inom ett agilt team till att sträva efter mer, samt för att nå en större 

medvetenhet gällande vilka typer av prestationer som belönas inom ett utvecklingsprojekt. 

För stora organisationer finns ett tydligt behov av att planera sin verksamhet på ett sådant vis 

att varje anställd upplever mening med sina arbetsuppgifter samt en ökad motivation till att 

slutföra dom genomgående under ett projekts livscykel, vilket implementationen av 

gamification möjligtvis skulle kunna bidra med för att uppfylla (Pereira et. al., 2017). 
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5. Diskussion 

 
I denna del av uppsatsen kommer vi att framhålla vad resultatet av litteraturstudien innebär. 

 
 

Trots att agila systemutvecklingsmetoder främjar kommunikation och flexibilitet identifieras 

fortfarande problematik gällande att kunna motivera utvecklare som arbetar med dessa 

metoder. Gamification syftar till att med hjälp av game mechanics motivera användarna av 

det gamifierade systemet. Det visade sig i litteraturstudien att de studier som gjorts tidigare 

angående gamification i en agil kontext haft både positiv och negativ påverkan på utvecklare. 

Införandet av game mechanics såsom en leaderboard, visade sig vara bra för att uppehålla 

spelets närvaro, då utvecklare lätt kunde se hur de låg till i spelet. Att alltid se hur man ligger 

till i rankningen visade sig dock inte alltid positivt. Prause et. al (2012) förklarar att 

utvecklare som inte ligger högt på leaderboarden kan tappa motivation och det är därför 

viktigt att en designer av ett gamifierat system är tydlig med vad syftet för införandet av 

gamification är. Det är således viktigt att ha i åtanke vilka extrinsic motivationsfaktorer som 

påverkar utvecklarna, för att få en positiv inverkan på deras intrinsic motivation. 

 

Denna negativa påverkan gamification visade sig ha på utvecklarna kunde dock till viss del 

förklaras av att systemutveckling som skedde i par användes vid utförandet av studien (Prause 

et al., 2012). Användandet av gamification vid parprogrammering visade sig i studien kunna 

leda till att individuella points fördelades orättvist. Den som faktiskt skriver koden får points, 

därmed även levels alternativt högre rank i leaderboarden, medan den som hjälper till vid 

sidan om inte får ut något, då bara den dokumenterade koden räknas. Detta kan givetvis 

undvikas genom att inte programmera i par, dock sett till agil systemutveckling, scrum och 

specifikt större projekt som bedrivs agilt, är detta svårt att undvika då det är ett 

förekommande arbetssätt.  

 

Game rules är grunden som ett gamifierat system bygger på, det är dessa som bestämmer 

utfallet en handling har inom spelet. Definieras regler otydligt och utvecklare är osäkra på vad 

konsekvensen av en handling kommer vara, kan motivationen få en oönskad påverkan då 

meningen med spelet är diffust. Ett av behoven för att självmotivation ska uppstå är 

kompetens. Besitter utvecklaren nog med kompetens för att kraven med reglerna ska 
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uppfyllas kan det leda till självmotivation. Det är därför viktigt att reglerna inte är för svåra 

men inte heller för lätta så att det inte uppstår någon utmaning för utvecklaren. Denna aspekt 

kring game rules och vikten av att bejaka kompetenser kan vara en utmaning i ett agilt team. 

För ett mindre scrum projekt kan det vara lättare att sätta upp tydligt definierade regler som 

matchar varje utvecklares kompetens. För ett större agilt projekt, där utvecklare är globalt 

distribuerade, kan det däremot vara svårt att sätta upp regler som motsvarar varje individs 

nivå av kunskap. Användandet av game rules inom gamification, för att uppnå 

självmotivation, är därmed svårt att implementera i ett agilt team om inte varje utvecklares 

kompetens är tydligt uttalad. 

 

Den vision som presenteras i det agila manifestet och som även ligger bakom det agila 

arbetssättet, innehar många liknelser med den grundtanke som gamification bygger på. I de 

fall när den agila kontexten inte fungerat eller när en ökad produktivitet behövts, har 

gamification införts (McClean, 2015; Pereira et. al., 2017). Grundtanken till varför dessa två 

områden kombineras saknar en tydlig motivering, utan snarare är det liknelsen mellan vardera 

områden som förtydligar varför dessa möjligtvis är kompatibla.  

Den forskningen som vi presenterat i resultatet visar att införandet av gamification i ett agilt 

utvecklingsteam genererar ett blandat resultat vad avser utvecklares motivation och deras vilja 

till att följa agila praktiker. Litteraturen har visat att ett agilt team kan arbeta efter scrum, 

vilket innebär att varje team ofta är relativt litet. Ett agilt team kan även innebär att det är 

många utvecklare involverade i ett projekt. Detta innebär att gamification måste anpassas för 

att matcha det team som det ska implementeras i för att kunna uppnå motivation, vilket 

därmed innebär att en risk kan finnas om gamification appliceras utan kunskap området och 

vad det agila teamet står i behov av. Det som den tidigare dock forskningen saknar, är en 

grundlig presentation för andra alternativa tillvägagångssätt och eventuell problematik med 

gamification. De eventuella negativa konsekvenser som gamification kan medföra 

demonstreras i litteraturen genom slutsatsen och förslag på vidare forskning. Exempelvis 

rekommenderar både Yilmaz & O’Connor (2016) samt Marques et al. (2017) att ytterligare 

studier krävs för att kunna bekräfta deras presenterade teorier, samt att mer data kring 

gamification krävs för att verkligen kunna dokumentera dess för och nackdelar.  

Likheter med vår studie och tidigare forskning är den redogör för varför eller på vilket sätt 

gamification kan vara positivt i en agil kontext. Ytterligare en likhet är vårt angreppssätt 
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genom valet av att utföra en litteraturstudie för att utforska gamification. Tidigare forskning 

utförd av exempelvis Huotari & Hamari (2012) är också grundad på en litteraturstudie, ett val 

som av författarna motiveras baserat på att ämnet i sig är väldigt nytt och akademisk litteratur 

presenterar den definition som är att anse som mest relevant. Denna studie skiljer sig dock 

gentemot tidigare forskning då ämnet gamification inte bara presenteras, utan även 

problematiserats genom den presenterade teorin av hur spelelement och game rules bör 

bejakas. Vår studie skiljer sig vidare såtillvida att olika typer av agila team tas i beaktning, då 

studien studerar vad agilt arbetssätt innebär och olika aktuella perspektiv inom det. Den agila 

systemutveckling som vi presenterat och som studerats i samband med gamification, kan visa 

på olika resultat, vilket nyanserar bilden av gamification i denna kontext jämför med 

föregående forskning. Tidigare studier såsom exempelvis García et al. (2017) har ett utvecklat 

ramverk för att kombinera gamification och agil systemutveckling, där fokus befinner sig mer 

på ramverkets framgång än eventuella riskområden med gamification.  

Litteratur inom vårt forskningsområde är begränsad, vilket kan förklaras genom att 

gamification fortfarande är ett område som utforskas, framförallt inom agil systemutveckling. 

En god förståelse för vad agil systemutveckling innebär visar sig vara viktigt för att förstå hur 

gamification ska implementeras, på samma sätt som det finns en relevans av att förstå 

grunden i gamification. Den presenterade teorin ger en inblick i vartdera området som är att 

anse som relevant för att förstå studiens resultat, i synnerlighet vad som skiljer gamification i 

scrum team och större agila projekt. 
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6. Slutsats  

 

I följande kapitel kommer resultatet av studien kortfattat att summeras. Kapitlet avslutas 

genom att förslag på vidare forskning ges.  

 
 

• Hur påverkar gamification agila systemutvecklares motivation? 

 

Det är genom att använda gamifications byggstenar; points, levels, leaderboards, badges och 

game rules som gamifierade system syftar till att påverka utvecklares beteende. Genom att 

engagera utvecklare med hjälp av dessa game mechanics avser gamification höja 

motivationen. Flera studier visade sig öka motivationen hos utvecklare medan andra 

resulterade i antingen ingen ändring på önskat beteende eller i vissa fall negativ påverkan. De 

fallen där gamification hade ingen eller en negativ påverkan kan relateras till dåligt införande 

av gamification i form av oklart definierade game rules, vilket leder till att utvecklare inte vet 

vad deras handlingar får för konsekvenser inom spelet. Utifrån litteraturstudiens resultat kan 

slutsatsen dras att agila systemutvecklares motivation kan påverkas både positivt och negativt 

genom gamification. Detta kan härledas till att gamification använder sig av game mechanics 

som extrinsic motivationsfaktorer för att höja utvecklares intrinsic motivation. 

 

6.1 Framtida forskning 
Genom att undersöka varför gamification används i agil systemutveckling och hur motivation 

är sammankopplat till dessa ämnen har vi belyst vad de innebär i samband med varandra. 

Vidare forskning kan utföras för att undersöka på vilket sätt gamification kan påverka agila 

systemutvecklares motivation i praktiken. Genom att använda kunskaperna denna studie 

bidrar med om vilket sätt gamification kan påverka utvecklares motivation kan en fallstudie 

utföras. Viktigt att ha i åtanke är dock att införandet av gamification bör göras på ett korrekt 

sätt, detta i syfte att minimera risken för de fallgropar som identifierats i denna 

litteraturstudie. För att undersöka om resultatet av denna studie endast är begränsad till agil 

systemutveckling skulle en liknande studie kunna göras där inkluderingen av flera 

ämnesområden är möjlig. 
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Ytterligare förslag på framtida forskning är att studera gamification och dess effekt på andra 

systemutvecklingsmetoder. En sådan studie är inte endast intressant för forskare, utan även 

företag som arbetar med systemutveckling. Vidare kan en studie som utforskar gamification 

och dess möjligheter bidra till att förtydliga dess påverkan på systemutvecklare i en annan 

utvecklingskontext. 
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