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Syftet med detta arbete var att genom semistrukturerade intervjuer och enkäter, 
kartlägga svenska reklambyråers användning och förståelse för vad spelifiering 
innebär inom marknadsföring. 

Reklambyråer utspridda i Sverige med olika antal anställda har svarat på 
enkäterna och majoriteten av reklambyråerna har hört talas om termen 
spelifiering sedan innan men endast ett fåtal har använt sig av det i sina egna 
reklamprojekt. Definitionen av spelifiering verkar vara snävare hos vissa 
reklambyråer då de oftast pratar om spelifiering som att man skapar ett komplett 
spel i sina projekt. 

Svenska reklambyråer ansåg inte heller att varumärken med etablerade kunder 
tjänar mer på att använda spelifiering i reklamprojekt än nystartade 
varumärken. Detta kan bero på att de anser att det viktiga är hur man utformar 
sitt projekt och att en lyckad kampanj skall fungera vare sig man har etablerade 
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reklamprojekt marknadsföring. En kund som är gamer kan även kräva mer för 
att bli positivt påverkad av en spelifierad reklamkampanj. Detta var 
reklambyråerna oense om och det kan bero på att deras vy på en lyckad 
reklamkampanj handlar om hur den formas, inte hur målgruppen ser ut.  
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Interaktiv marknadsföring kan ske på många olika sätt. Genom att få konsumenten 
att frivilligt interagera med en kampanj skapar man (vid ett positivt resultat) ett 
starkare band mellan varumärke och konsument. För att få konsumenten att agera 
med en marknadsföring måste det ske på olika sätt beroende på vad man vill 
framhäva med sin kampanj.  

Jag har på min fritid en stor passion för spel och har även studerat speldesign 
under tre år på Blekinge Tekniska Högskola. Detta ledde till att jag även startade 
ett eget företag med sju andra och släppte sedan ett skräckspel efter ett års 
utveckling. Det är nu som jag i sista året på Högskolan Dalarna studerar Grafisk 
Design och skriver detta arbete. Det är genom dessa två världar som jag har valt att 
gå lite djupare på spelifiering och marknadsföring för att se hur dessa interagerar 
med varandra. 

I dagens läge finns det endast lite information kring användandet av spelifiering i 
svenska reklambyråer och deras projekt. Då jag har ett personligt intresse inom 
speldesign och spel generellt är detta ämne nära till hjärtat. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att analysera hur spelifiering används inom svenska 
reklambyråer och byråernas kännedom kring det ämnet. Syftet är även att 
undersöka om svenska reklambyråer använder sig av spelifiering i sina 
reklamprojekt eller inte samt om de som använder sig av spelifiering också har en 
anknytning till spelkulturen sedan tidigare.  

1.3 Kunskapsläget 
1.3.1 Vad är marknadsföring? 
Marknadsföring är de aktiviteter företag skapar för att fånga kunder samt 
potentiella kunders intresse för företagens produkter eller tjänster. 
Marknadsföring kan definieras som en process där företag försöker skapa ett 
värde för kunder som stärker kundrelationer (Kotler, 2017). American Marketing 
Association definierar marknadsföring som:  

“The activity, set of institutions, and process for creating, 
communicating, delivering and exchanging offerings that have 

value for customers, clients, partners and society at large.” (AMA, 
2019). 

Marknadsföring är kommunikation 
Med marknadsföring vill man framhäva ett meddelande till sina konsumenter eller 
valda målgrupp, det gäller att engagera sina användare. Enligt Fill (2009) finns det 
ingen direkt definition av termen engagera inom marknadsföring men att det finns 
inga tvivel att organisationer försöker engagera sina konsumenter för en bättre 
kommunikation mellan varumärke och konsumenter. Stora företag som Apple, 
Tesco, Santander, Haier, Nokia, Ryanair, BBC, Gillette, Microsoft, Boeing och 
Disney 
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täcker stora delar av sina respektive industrier och använder olika variationer av 
marknadsföringskommunikation för att engagera sina konsumenter (Fill, 2009). 

Transaktionell och kollaborativ marknadsföring 

Fill (2009) skriver också att man kan se marknadsföring som en form av ett 
utbyte. För att någon form av ett utbyte skall ske behövs två parter. Båda parter 
måste se att utbytet har något de båda vill ha, oftast handlar det om en produkt 
som byts ut mot pengar. Han skriver också att det finns två olika typer av utbyten 
som kan ske: Transaktionellt och kollaborativt.  

Transaktionella utbyten handlar om kortsiktiga mål som är själviska till sin natur. 
När en konsument köper en hamburgare på en restaurang hen inte brukar handla 
hos sker ett transaktionellt utbyte. Kollaborativa utbyten är istället kontrasten till 
transaktionella. Där sker ett utbyte vars mål är långvarigt och fokuserar mer på 
att skapa ett starkare band mellan båda parter. Ett exempel här är att 
konsumenten går till en restaurang hen brukar handla hos och har då skapat ett 
kollaborativt band (Fill, 2009). 

Fyra huvuduppgifter som kommunikation strävar efter 
1989 skrev Bowersox och Morash en artikel om att informationsflödet kan 
representeras av ett nätverk vars ändamål är att tillfredsställa konsumenternas 
behov och begär. Denna typ av kommunikation är enligt Bowersox och Morash ett 
utbyte mellan nätverk som ska uppnå en av fyra huvuduppgifter: Informera, 
övertyga, förstärka och särskilja (Fill, 2009). 

• Att informera handlar om att få potentiella kunder att bli medvetna om ett
företag eller en organisations erbjudanden.

• Kommunikation som fokuserar på att övertyga har istället som mål att få
potentiella kunder att initiera samt skapa en utbytesrelation mellan båda
parter, vare sig det är transaktionellt eller kollaborativt utbyte.

• Kommunikation kan också användas för att förstärka upplevelsen hos
kunden. Detta sker genom att påminna kunderna att det finns något de
behöver eller att påminna dem om tidigare utbyten med ett mål att skapa
nya utbyten. Utöver detta försöker man även uppmuntra kunderna direkt
innan eller efter ett utbyte har skett. Detta är viktigt då det hjälper att
behålla sina nuvarande kunder och bidrar till en god lönsamhet detta är
dessutom mer kostnadseffektivt än att konstant sträva efter att locka nya
kunder

• Till sist kan marknadsföringskommunikation agera som en särskiljning,
mer specifikt att särskilja sig mot andra produkter/tjänster/varumärken.
Ett exempel på detta är hur visuellt lika alla mineralvattenprodukter är.

AIDAS modellen 

AIDA modellen har använts inom marknadsföringsprojekt som till exempel 
sponsorskap, kampanjer, annonser och business. 1898 lanserade E. St. Elmo Lewis 



8/39 

en kommunikationsteori kallad AIDA, där AIDA står för Attention, Interest, Desire 
och Action. Teorin fokuserar på att skapa en strukturerad mall och förståelse för 
hur en konsument agerar i olika steg kring marknadsförda produkter och tjänster. 
Detta är beskrivet från när en konsument blir presenterad en 
marknadsföringskampanj och sedan hur de agerar för att genomföra ett köp. Trots 
att modellen framfördes för över 100 år sedan har den använts flitigt samt 
modifieras (Pashootanizadeh & Khalilian, 2018). Nedan följer en beskrivning av 
AIDA och dess olika steg: 

• Attention (uppmärksamhet) är den första punkten och handlar om att
annonsören strävar efter att framtida kunder skall uppmärksammas om de
produkter eller tjänster som erbjuds. Köp-processen börjar redan innan
konsumenterna vet att produkten eller tjänsten existerar i huvudtaget. Det
första steget gäller då att attrahera och bevara konsumenternas
uppmärksamhet (Pashootanizadeh & Khalilian, 2018).

• Interest (intresse) är andra punkten och handlar om att hålla kvar
konsumenternas intresse efter att de blir informerade om produkten eller
tjänsten. Det kan ske på olika sätt men det viktiga är att visa att man är
aktiv för konsumenten på diverse medier man valt att framhäva sitt
meddelande. Några exempel på detta är att man kan vara aktiv på sociala
medier, personifiera innehåll för individuella konsumenter, vara den sidan
som startar en konversation som inte bara handlar om försäljning, laddar
upp bilder, videos och foton i hög kvalité, vara aktiv via kommentarsfält,
frågeformulär och aktiviteter med mera (Ruia, 2017).

• Desire (önskan) handlar om att annonsören måste attrahera konsumenten
till ett köp av produkten eller tjänsten. Då de föregående punkterna handlar
mest om att skapa ett intresse för ditt varumärke handlar detta mer om att
visa konsumenterna varför de behöver dina produkter eller tjänster. Det
finns många sätt att locka till sig kunder men några av de starkaste sätt är
att använda sig av influenser (kända människor) och tidigare nöjda kunder
för att visa att dessa produkter eller tjänster är det bästa valet. Det absolut
bästa är att få konsumenter att dela med sig av meddelandet mellan
varandra, en så kallad word-of-mouth effekt (Ruia, 2017).

• Action (handling) är den sista punkten och riktar sig mot att få
konsumenten att utföra någon form av handling. Det vanligaste är att de
köper en produkt eller en tjänst men det är inte alltid fallet i en kampanj.
Handlingen är helt utifrån vad man vill att kampanjen skall utföra. Handlar
kampanjen om att framhäva ett meddelande till samhället är handlingen i
sig att användaren delar med sig om informationen som tilldelats
(Pashootanizadeh & Khalilian, 2018).

På senare år har även en extra bokstav lagts till i AIDA-modellen som då 
användare kallar AIDAS-modellen.  

• Satisfaction (tillfredsställelse) är att efter gjord handling från konsumenten
(Action) ta hand om sina kunder och se till att deras köp var
tillfredsställande. Det gäller att kunder ska vara nöjda för det utbyte som
skedde mellan båda parter. De företag som inte tar hand om sina kunder
kommer i slutändan förlora dem. När man erbjuder produkter och tjänster i
hög kvalité är risken liten att en missnöjd konsument kontaktar företaget.
Detta steg handlar om hur man tar hand om de kunder som inte
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är nöjda med utbytet som skett. Det handlar då om att man är artig, förstår 
sig på deras problem och hjälper dem. Helst ska man göra allt man kan för 
att vara säker att de är nöjda. Självfallet finns det fall då detta är omöjligt 
men de fallen är få. Idag är det enkelt för en konsument att yttra sina åsikter 
om varumärken via sociala medier och det kan då gå fort att skapa ett 
dåligt rykte online (Ruia, 2017). 

1.3.2 Vad är spel? 
Definitionen av vad ett spel är har aldrig varit något som är fastställt då vissa 
definitioner inte funkar på vissa spel, medan andra passar andra definitioner. Det 
finns många olika typer av spel. Några exempel på spel kan vara brädspel, 
kortspel, idrottsspel, spel på en lekplats, partyspel, hasardspel, pusselspel, 
arkadspel, elektroniska spel, datorspel och videospel. På grund av denna bredd är 
det lätt att se att definitioner sällan innefattar alla olika typ av spel och ibland är 
för vag. 

Enligt Schell (2008) kan man kortfattat säga att spel är någon form av lek. Men 
han fortsätter sedan att det är en vag beskrivning som många ändå kan hålla med 
om. Däremot blir det ett definitionsproblem då en leksak kommer in i bilden. Är 
en leksak ett spel? Nej, det är tydligt att de är av olika medium. Vad är då en 
leksak? Man kan leka med vänner, men de är inte leksaker. Istället kan man med 
säkerhet säga att en leksak är ett objekt. Betyder detta att en rulle tejp kan vara en 
leksak? Tekniskt sett så kan den vara det, men inte en bra sådan (Schell, 2008).

Spels definition 
Det finns många definitioner av vad spel är och McGonigal (2011) skriver i sin bok 
Reality is broken : why games make us better and how they can change the world att 
spel måste ha fyra olika egenskaper:  

• Ett gemensamt mål som spelaren eller spelarna jobbar emot. Genom
spelets gång är detta målet något som är i fokus och leder spelares
deltagande. Målet skall förse spelarna med en känsla av meningsfullhet.

• Regler skall skapa begränsningar för hur spelarna skall uppnå detta mål.
Genom att ta bort eller minska de uppenbara vägarna för att uppnå målet,
skapar dessa regler en väg för spelarna som får dem att undersöka tidigare
outforskade vägar. De frigör kreativitet och främjar strategiskt tänkande.

• Återkopplingssystem skall finnas för att ge återkoppling till spelarna hur
nära de är att uppnå detta mål. Detta brukar komma i olika former som
poäng, levels, mål eller en progress bar. I dess mest grundliga form kan
detta komma så simpelt som spelarnas vetskap att “spelet är över när…”.
Realtids-återkoppling fungerar som ett löfte att målet definitivt är utförbart
och det fungerar som en motivation för spelarna att fortsätta spela.

• Till sist måste spel, likt lek ha frivilligt deltagande. Det krävs att alla som
spelar spelet är medvetna och villiga att acceptera målet, reglerna och
återkopplingssystemet. Vetskapen etablerar gemensam ståndpunkt för
många att spela tillsammans. Det skapar även friheten att gå med i och
lämna ett spel när de vill, vilket ser till avsiktligt att stressfulla och
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utmanande uppgifter upplevs som trygga och angenäma 
aktiviteter (McGonigal, 2011). 

McGonigal fortsätter sedan med att säga att hon utelämnat egenskaper som 
interaktivitet, grafik, narrativ, belöningar, konkurrens, virtuella miljöer eller idén 
att “vinna”. Detta av anledningen att hon ser dessa som funktioner inom spel och 
inte egenskaper. Alla dessa punkter finns istället i flesta spel för att förstärka dessa 
fyra egenskaper. En bra skriven berättelse gör att målet blir mer lockande. Ett 
komplext poängsystem gör att återkopplingssystemen känns mer motiverande. 
Bra grafik, ljud och 3D miljöer ökar vår förmåga att fånga upp detaljer inom spelet 
och skapar en möjlighet för inlevelse. Och algoritmer som ökar svårigheten i 
spelet ändrar målet aningen och skapar möjlighet för mer utmanande regler 
(McGonigal,  2011). 

Schell (2008) har valt att definiera spel utifrån 10 kvaliteter som han fått fram 
genom att analysera andra definitioner av spel: 

1. Spelande är en frivillig aktivitet
2. Spel har mål
3. Spel har konflikter
4. Spel har regler
5. Spel vinner eller förlorar du i
6. Spel är interaktiva
7. Spel har utmaningar
8. Spel kan skapa sina egna interna värden
9. Spel engagerar spelarna
10. Spel är stängda, formella system

Dessa kvaliteter som Schell tar upp finns också med i McGonigals. Det enda som 
skiljer dessa åt är att Schell har valt att ta med som ett måste är att spel är 
interaktiva på något sätt. För McGonigal är interaktivitet en funktion istället för en 
egenskap. 

“My conclusion is that to play a game is to engage in activity 
directed towards bringing about a specific state of affairs, using 

only means permitted by specific rules, where the means permitted 
by the rules are more limited in scope than they would be in the 

absence of the rules, and where the sole reason for accepting such 
limitation is to make possible such activity.” (Suits, B. 1967) 

Detta var en definition som skapades innan digitala spel kommit till marknaden, 
men däremot är det mycket i den definitionen som kan appliceras på spel idag. För 
en mer modern definition skrev Salen och Zimmerman detta: 

“A game is a system in which players engage in an artificial conflict, 
defined by rules, that results in a quantifiable outcome.” (Salen, K & 

Zimmerman, E. 2003) 

Spels grundläggande element 
Enligt Schell (2008) finns det många vägar att kategorisera de olika elementen 
som bygger upp ett spel. Han har konstruerat en struktur han kallar 
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“the elemental tetrad” som kategoriserar fyra av de viktigaste elementen som 
utformar ett spel, dessa är spelmekaniker, story, estetik och teknologi: 

Spelmekanik är de procedurer och regler som formar spelet. Dessa beskriver 
målet med spelet, vad spelarna kan och inte kan göra sig för att nå målet och vad 
som händer när de försöker det. Om man jämför spel med andra mer linjära, 
underhållande upplevelser (böcker, filmer osv) märker man att de endast omfattar 
tre av dessa element: Story, Estetik och Teknologi. Det är specifikt mekanikerna 
som gör spel till vad de är. När man skapar ett spel är det viktigt att mekanikerna 
går hand i hand med det övergripande temat i spelet. Man behöver teknologin som 
gör det möjligt för spelmekanikerna att fungera, estetiken som framhäver dem på 
bästa sätt och sedan en story som får spelmekaniker att kännas logiska hos 
spelaren. 

Storyn är den sekvens av händelser som presenteras genom spelets gång. Denna 
story kan vara linjär och följer ett satt manus, eller så kan den vara förgrenad. När 
man har en story som man vill berätta via ett spel, skall man välja mekaniker som 
inte bara förstärker men även framhäver den. Likt andra berättare vill man välja 
en estetik som hjälper till att förstärka idéer för storyn och teknologin som bäst 
passar den specifika storyn som berättas ur ditt spel.  

Estetik är hur spelet ser ut, hur det låter, smakar, luktar och känns. Det är en 
viktig aspekt inom speldesign då detta är det element som har den närmaste 
relationen med användarens spelupplevelse. När estetiken är satt och man vill 
framhäva den i spelupplevelsen hos användarna ska man välja en teknologi som 
inte bara fungerar men även förstärker den. Man väljer spelmekaniker som gör det 
möjligt för spelarna att känna sig som en del av spelvärlden och skapar en form av 
inlevelse.  

Teknologi innebär inte bara högteknologi utan även andra material och 
interaktioner som gör det möjligt att spela spelet. Detta kan vara allt från papper 
till laserpekare. Teknologin som man väljer till ett spel är det grundliga till vad som 
är möjligt att göra i spelet. Teknologin är det valda mediet för den estetik som skall 
framhävas, där mekanikerna sker, och där storyn kommer att bli berättad. 

Schell fortsätter sedan att understryka att inget av dessa element är viktigare än 
de andra. Det element som syns mest är estetiken då det oftast är det som 
förstärker upplevelsen i sin helhet. Teknologin är oftast det element som syns 
minst då det endast är där för att presentera estetiken. Spelmekanik och story är 
ett mellanting då dessa är det som formar spelets grunder. Alla dessa fyra element 
är absolut nödvändiga för att forma ett spel, utan ett av dessa fallerar definitionen 
av ett spel. Speldesigners har en tendens att tycka att spelmekaniker är det 
viktigaste, grafiker anser att estetiken är det viktigaste, ingenjörer tycker 
teknologin och författare brukar tycka storyn är det viktigaste. Alla dessa element 
har sin plats och alla är lika viktiga vid formandet av ett spel 
(Schell, 2008). 

1.3.3 Vad är spelifiering? 

Spelifieringens definition 
Enligt Deterding et al. (2011) är spelifiering definierat som “The use of game design 
elements in non-game contexts.”. För att strukturera denna definition mer har de 
studerat tre olika termer som är närliggande spel: lekfullhet, lekfull interaktion och 
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lekfull design. De anser att lek är en mer fri form av aktivitet till skillnad mot 
spelande och det gör även att deras tre termer har uppdaterats något. Istället 
grundar sig deras definition av spelifiering på dessa tre termer: 

• Spelfullhet - Experiementella och beteendekvaliteter

• Spelfull interaktion - Element som erbjuder den kvaliteten

• Spelfull design - Design för spelfullhet, användande av
speldesign-element

Till skillnad från termer som grundar sig kring vad lek är, är spelifieringstermer mer 
systematiska och mer avgränsande än för "vanliga" spel. Dessa termer är närliggande 
varandra då man i praktiken kan se att någon som spelar ett spel kan agera med en mer 
lekfull attityd i sitt betéende, för att sedan gå tillbaka till en mer spelfull attityd. Den 
mest använda strategin för att designa en spelfull upplevelse handlar om att använda sig 
av speldesign-element. Spelifiering är den övergripande strategin att använda sig av 
speldesign element, medan målet att skapa en spelfull upplevelse är spelfull design 
(Deterding, et al. 2011). 

Då spelifiering är en term som första gången användes 2008 är det naturligt att endast 
ett fåtal allmänt erkända definitioner har föreslagits (Deterding, et al. 2011). "The use of 
game design elements in non-game contexts" är en definition som enligt Stieglitz är lite 
vag och pekar mot en annan variation av definitionen: 

“Gamification refers to a process of enhancing a service with 
affordances for gameful experiences in order to support user’s 

overall value creation.” -  (Huotari & Hamari, 2012) 

Definition ovan är “the use of game design elements” presenterat istället som 
“affordances for gameful experience” vilket lutar mer mot att användandet av 
speldesign-element också förstärker användarnas upplevelser och resultat 
(Stieglitz et al. 2017). Spelifiering handlar alltså inte om att skapa ett komplett spel utan 
att använda sig av element från spel inom andra områden. 

Mer om spelmekaniker 
Mekanik är grunden för vad som gör spel till vad de är. Det är interaktionerna och 
relationerna som är kvar när all estetik, teknologi och story skalats bort. Schell har 
format en taxonomi där han delat upp spelmekaniker inom sex olika kategorier: 

• Utrymme
• Objekt, Attributer & Tillstånd
• Handlingar
• Regler
• Skicklighet
• Slump

Alla spel har någon form av utrymme. Detta utrymme brukar kallas för den 
“magiska cirkeln” för spelande. Det definierar alla olika utrymmen som ett spel 
kan innehålla och hur dessa utrymmen är relaterade med varandra. Några 
exempel på detta utrymme är spel som luffarschack, fotboll och World of Warcraft. 
I luffarschack är utrymmet definierat i på ett tvådimensionellt plan där reglerna 
bestämmer var spelaren kan spela. Det är ett rutsystem man måste hålla sig inom. 
I fotboll finns en spelplan som är tydligt markerad och regler som säger vad som 
sker när bollen hamnar utanför denna spelplan. 
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För ett spel som World of Warcraft som är ett digitalt spel är utrymmet istället 
definierat av teknologin. Man kan inte befinna sig var man vill i den spelvärlden då 
spelutvecklarna har gjort det tekniskt omöjligt för  karaktärer/spelpjäser att röra 
sig utanför vissa utrymmen (Schell, 2008).  

Ett utrymme utan någonting i det är just det, bara ett utrymme. För att ett spel 
skall ta form måste det finnas objekt. Objekt kommer i olika typer av former, det 
kan vara karaktärer, rekvisita, polletter och resultattavlor. Allt som kan 
manipuleras inom spelet faller i denna kategori. Dessa objekt har sedan attribut 
tilldelade sig. Ett vanligt attribut är platsen som utrymmen utspelar sig i. Ett 
exempel på ett attribut kan vara en bils maximala hastighet samt dess nuvarande 
hastighet inom en biltävling, digitalt som fysiskt. Dessa attribut har oftast någon 
form av tillstånd kopplade till sig också. Maximala hastigheten på en bil kan vara 
80km/t, ett tillstånd som inte kommer ändra sig särskilt ofta medan den 
nuvarande hastigheten kan vara 34km/t, ett tillstånd som för jämnan ändrar på 
sig. Ett tydligare exempel på detta är i schack där kungen kan befinna sig i tre 
olika rörelsetillstånd: 1. Fri att röra sig 2. är i schack 3. schackmatt (Schell, 2008). 

Nästa viktiga spelmekanik är handlingar. Handlingar kan även ses som 
spelmekanikens “verb”. Det finns två olika perspektiv på handlingar, eller rättare 
sagt, två vägar att svara på frågan: “Vad kan spelaren göra?”. Den första typen av 
handlingar är operativa handlingar. Dessa är de grundhandlingar en spelare kan 
göra, till exempel hur bönderna får röra sig i schack: Ett eller två steg framåt vid 
första förflyttningen, ett steg fram eller ett steg diagonalt om de kan ta en pjäs. 
Den andra typen av handling är de resulterande handlingarna. Dessa handlingar 
är de mest meningsfulla för att nå målet. De är grundade i operativa handlingar 
som resulterar i ett bättre läge för spelaren. För att ta schack igen som exempel 
kan detta vara att man placerar en pjäs på en ruta vilket resulterar i att 
motståndaren måste offra en mer värdefull pjäs. Dessa resulterande handlingar är 
oftast mer strategiska än andra handlingar (Schell, 2008). 

Regler är den mest fundamentala delen av spelmekanik. Dessa regler definierar 
utrymme, objekt, handlingar, konsekvenser av handlingar, restriktioner av 
handlingar och målen. Med andra ord de gör det möjligt att alla spelmekaniker 
skapar ett spel. Det finns åtta olika typer av regler inom spel (Schell, 2008).  

• Operativa regler är de regler som är enklast att lära sig och när spelarna
vet dessa regler kan de börja spela.

• Fundamentala regler är den matematiska representation av ett spels
tillstånd och när det ändras: Spelbräden, tärningar, polletter, hälsomätare
mm.

• Beteenderegler är de regler som är indirekta mot spelande. Detta brukar
oftast talas inom sport som “good sportmanship”. Man visar respekt mot
sina motspelare via dessa regler och är som grund sociala kontrakt mellan
spelare.

• Skrivna regler är de regler som “följer med spelet”.  Dessa regler kommer
oftast med som ett dokument så att spelarna får en bättre förståelse för de
operativa reglerna. Inom digitala spel är det vanligt att dessa typer av regler
inte existerar längre. En spelmanual för digitala spel har istället bytts ut mot
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att spelet själv berättar för spelaren hur dessa operativa och fundamentala 
regler funkar. 

• Lagar är de enda regler som endast existerar i mer seriösa,
konkurrenskraftiga miljöer, där insatserna är stora nog att det behöver
tydliggöras regler kring “good sportsmanship”. Oftast är dessa lagar kallade
för turneringsregler. I golf finns olika typer av turneringsregler som gör det
möjligt för olika spelare av olika erfarenheter fortfarande kan tävla mot
varandra.

• Officiella regler är skapade när ett spel spelas på en så pass hög seriös nivå
att en grupp spelare känner att nedskrivna regler integreras med lagar. En
gång i tiden var det endast en lag i schack att informera motståndaren om
hans kung var i fara för schackmatt. Detta ändrades sedan till att det istället
blev en del av de skrivna reglerna.

• Rådgivande regler är tips som hjälper dig spela bättre och är oftast inte
kopplade som vanliga regler från ett spelmekaniskt perspektiv.

• Husregler är de regler som skapas när spelare är uttråkade med de
fundamentala och skrivna reglerna i ett spel. Därmed skapas regler som gör
spelet roligare och spännande.

Skicklighet är en mekanik som går ifrån spelet i sig självt och istället fokuserar på 
spelaren. Det finns tre olika typer av skicklighet. Schell beskriver dem som fysisk 
skicklighet, mental skicklighet och social skicklighet (Schell, 2008).  

• Det fysiska handlar om styrka, smidighet, koordination och fysisk
uthållighet. Detta är en skicklighet som är mest kopplad till olika former av
friidrott och sporter.

• Mental skicklighet handlar om minne, observation och problemlösning.
Spel som har många intressanta val för spelaren att göra handlar om den
mentala skickligheten som är beslutsfattande.

• Social skicklighet är istället om hur en spelare kan läsa spelarnas tankar,
lura motspelare, koordination med medspelare och liknande. Poker är ett
spel där spelare måste ha bra social skicklighet för att vinna. Lagsporter
kräver också social skicklighet för att ett lag ska vinna.

Slumpen är en mekanik som arbetar tillsammans med de andra. Slump är en 
grundläggande del av ett roligt spel för det betyder osäkerhet och osäkerhet leder 
till överraskningar. Överraskningar är en viktig del av mänsklig njutning och är en 
hemlig ingrediens för nöje (Schell. 2008). 

1.3.4 Användningsområden för spelifiering 
Spelifiering inom marknadsföring 
Spelifiering inom marknadsföring har använts och är känt inom marknadsföring 
sedan tidigare. I en studie där holländska chefer inom marknadsföring blev 
tillfrågade angående deras kännedom om spelifiering samt deras användande av 
det i projekt (Lucassen & Jansen, 2014). Av de 12 chefer som blev intervjuade var 
det 11 som hade hört talas om termen spelifiering och antingen hade använt eller 
använder spelifiering i deras marknadsföringsprojekt. Tre av dessa sa sedan att de 
inte aktivt försökte implementera spelifiering i sina projekt, istället använder de 
det ibland för att skapa en mer effektiv kommunikation mellan konsumenter och 
meddelandet de vill säga i sin marknadsföring. Alla respondenter tyckte även att 
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spelifiering kommer att skapa mer effektiva marknadsföringar (Lucassen & 
Jansen, 2014). 

McDonalds monopolspel - Ända sedan 1987 har McDonalds lyckats öka sin 
försäljning genom att spelifiera ett koncept från Monopolspelen. När man köper 
vissa produkter från McDonalds får man en lott. Varje lott representerar ett 
område ifrån brädspelet Monopol. Målet med spelet är att para ihop lotter av 
samma färg för att få ett pris. Detta ökade McDonalds försäljning med nära 5.6% i 
USA (Chou, 2018). 

Coca-Cola Shake It - Coca-Cola lanserade en kampanj i Kina som grundade sig i 
en populär slang som tonåringar börjat använda vilket var “Chok!”, det betyder 
“snabb rörelse”. Coca-Cola hade en bra reklamplats på TV som de ville utnyttja och 
deras mål var att försöka få tonåringarna i Hong Kong att börja prata om 
kampanjen. Kampanjen i fråga handlade om att konsumenterna skulle ladda ner 
en app och sedan när reklamen dök upp på TV skulle de skaka sin mobil för att få 
chansen att vinna rabatter online, produkter och appar. Deras priser fick de direkt 
återkoppling på i sin app när de skakade mobilen. Detta blev så pass populärt så 
att kampanjen utvecklades vidare och visades på mer ställen än bara som en TV-
reklam. Dessa videos som gjorde det möjligt för konsumenterna spred sig till 
andra medium som biografer, sociala medier, utomhus på stora skärmar och i 
appen självt. Efter den första dagen hamnade appen på första plats i antalet 
nedladdningar på diverse app-butiker och i slutet av månaden hade den laddats 
ner över 380 000 gånger. Reklamen i fråga har setts över 9 000 000 gånger på 
youtube, TV och Weibo.com. (Chou, 2018) 

Spelifiering inom utbildning 
Duolingo (https://www.duolingo.com/) - Duolingo är en onlinetjänst som hjälper 
folk att lära sig nya språk. Här kan personer översätta dokument och texter. De 
texter som översatts och får högst betyg från andra användare används officiellt 
för de som vill lära sig språket. Tillsammans skapar de en stor databas medan de 
lär sig. Genom onlinetjänsten börjar man på en basnivå och de visuellt presenterar 
hur långt man kommit i att lära sig ett språk. Detta motiverar användare att 
återkomma och fortsätta lära sig. Användarna kan även få extra poäng om de 
lyckas svara rätt på användarnas översättningar inom en kort tid. 

CodeCombat (https://codecombat.com/) - Är en hemsida som erbjuder att lära 
ut programmering genom ett rollspel. Man skapar en karaktär för att starta sitt 
lärande äventyr. Genom spelets gång måste spelaren skriva kod som utför olika 
uppgifter och mål. När spelaren klarar av dessa får hen erfarenhetspoäng och 
ädelstenar, dessa representerar spelarens framsteg i lärandet. Lärare kan genom 
detta program starta upp klasser där de kan se hur varje individuell student ligger 
till i lärandet och kan då hjälpa dem med deras specifika problem. Som belöning 
får spelarna även virtuell valuta som de kan spendera för att låsa upp andra 
karaktärer. 
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Labster (https://www.labster.com/) – Labster är en simulation av en 
laboratoriemiljö för biologi, kemi och generella vetenskapliga undersökningar. 
Då detta har spelliknande aspekter som grafik och scenarier blir studenterna mer 
intresserade av att spela. Genom detta spel kan man utföra olika typer av 
experiment där de kan få direkt feedback i en säker miljö. Genom att simulera ett 
laboratorium kan studenterna utföra experiment som annars inte är möjliga på 
grund av faror och risker. 

Spelifiering inom hälsa 
MySugr (https://mysugr.com/) – MySugr är en app som hjälper unga människor 
att hantera sin diabetes. Tanken med appen är att man skall fylla i under dagens 
gång vad ens sockervärden är i blodet. Varje gång man gör en mätning fyller man 
i vilket sammanhang det var. Det här ger en bra bild över vad användarens 
genomsnittliga blodvärden är och presenterar dem på ett bra sätt. Genom detta 
motiveras användarna att förändra sitt sockerintag och må bättre. Genom att 
fylla i dessa värden får man poäng och användarnas“glukos-monster” går upp i 
nivåer och med all statistik kan man jämföra sig med andra användare för att 
motivera sig att bli bättre (The Medical Futurist, 2018). 

Hastighetslotteriet – I Stockholm experimenterade man med ett spel kring 
hastighetskameror. De som åkte under hastighetsbegränsningen fick en chans att 
vara med i ett lotteri där prispengarna kom ifrån böter från de som åkte högre än 
sagd hastighet. Denna idé kom ifrån Kevin Richardson som var med i en tävling 
Volkswagen startat. Tävlingen handlade om att komma fram med idéer och 
koncept som skulle göra någon aspekt roligare och bättre för allmänheten. 
Resultatet blev att efter 3 dagar då denna kamera stod framme gick den 
genomsnittliga hastigheten för bilarna ner från 32km/t till 25km/t. Över 24,500 
bilar var registrerade (The Medical Futurist, 2018). 
Spelifiering inom arbete 
Bluewolf - Bluewolf hade problem med att hålla sina anställda engagerade och 
motiverade att etablera varumärket i fråga. Genom att skapa ett program de 
valde att kalla #GoingSocial blev deras anställda mer engagerade och motiverade 
att arbeta. Detta program gav de anställda poäng när de publicerade blogginlägg 
internt eller externt om varumärket. Via detta program så blev de mer synliga på 
sociala medier och deras varumärke fick genom det mer trogna följare och 
anställda (Bluewolf, 2012). 

1.4 Problemformulering med frågeställningar 
I en holländsk studie (Lucassen & Jansen, 2014)  undersökte man användandet av 
spelifiering inom marknadsföringsområden och frågade reklambyråer om de 
kände till samt använde sig av spelifiering. I studien hade majoriteten hört talas 
och använt sig av spelifiering i sina projekt vid något tillfälle.  

Idag finns det lite information kring användandet av spelifiering inom 
marknadsföring förutom något enstaka blogginlägg. Cap & Design (Rosencrantz. 
2014) hade ett inlägg angående detta vid ett tillfälle men ingen studie tycks ha 
gjorts där användandet har blivit kartlagt. Detta leder till några frågor som jag vill 
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försöka svara på under undersökningen: Hur många reklambyråer har kännedom 
om spelifiering och i så fall - har de använt sig av det? Finns det någon koppling 
mellan kännedom och användandet av spelifiering och tidigare spelande? 

De huvudsakliga frågeställningarna jag vill ha svar på är: 
1. Hur ser läget ut i svenska reklambyråer när det kommer till användandet av

spelifiering inom sina reklamprojekt?
2. Har människor med erfarenhet av spelkulturen en påverkan på hur

anställda på reklambyråer ser på spelifiering och dess användning i
reklamprojekt?

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att specifikt intervjua reklambyråer i Dalarna för att underlätta mitt 
arbete då jag är bosatt i Borlänge. Sedan från det undersöka via enkäter i resten av 
Sverige.  
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
2.1.1 Intervjuer 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag ville få ut 
kvalitativ data. Tanken med intervjuerna var att få en bättre inblick i hur reklambyråer 
resonerar angående spelifiering och dess användning inom marknadsföring. Detta 
skulle sedan leda till grunden till hur enkäten skulle bli strukturerad. Jag utförde tre 
intervjuer med tre olika personer från reklambyråer i Borlänge och Falun, se Tabell 1. 

Tabell 1 - Intervjurespondenter 

Roll på 
företaget 

Företagets 
anställda 

Års 
erfarenhet 

Respondent 1 Teamledare 25 20 
Respondent 2 
Respondent 3 1 

Dessa intervjuer spelades in med en app på mobilen och transkriberades sedan efteråt 
utan extern hjälp av mjukvara. Frågorna som förbereddes inför intervjuerna återfinns i 
bilaga 1. 

Intervjuerna transkriberades manuellt och jag utförde sedan en tematisk analys där jag 
fick fram några övergripande teman. Transkriberingen finns tillgänglig på förfrågan hos 
författaren. Dessa teman hjälpte mig sedan att strukturera enkäten som skickades ut till 
reklambyråer runt om i Sverige. 

2.1.2 Enkäter 
Utifrån intervjuerna kom jag fram till några teman som jag ville undersöka 
närmare på via enkäten. Dessa teman var budget och etablerade kunder. Enkäten 
skapades med Google Formulär och skulle huvudsakligen få fram kvantitativ data 
då jag vill kartlägga användningen och förståelsen om spelifiering inom svenska 
reklambyråer. Enkäten var uppdelad i tre olika avsnitt, ett som frågar om 
respondenten och dess reklambyrå, ett om användning och förståelse av 
spelifiering och ett angående gamers och deras relation till spelifiering. Frågorna 
var strukturerade så att majoriteten var “ja och nej”-frågor för att få en mer 
kvantitativ data utifrån respondenterna. Endast ett fåtal frågor var öppna frågor 
som inte var obligatoriska. Denna enkät skickades ut till 229 olika reklambyråer 
runt om i Sverige via mail där en länk tog dem till ett Google formulär som tog runt 
5 minuter att utföra. Sammanlagt fick jag 30 respondenter.  

12
10 
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3 Resultat 

3.1 Intervjuer 
Då intervjuerna var semistrukturerade fanns det möjlighet för respondenterna att 
svara friare för mer kvalitativ data. Via intervjuerna kom det fram två olika teman 
som oftast drogs upp i samband med spelifiering och dess användning hos 
reklambyråerna. Dessa två teman var budget och etablerade kunder. 
Transkriptionen finns att hämta på författarens förfrågan och frågorna som 
ställdes finns i Bilaga 1. 
3.1.1 Budget 
De tre intervjuade höll med om att budgeten har en stor betydelse i hur man kan 
använda sig av spelifiering och varför vissa reklambyråer har större möjlighet att 
använda sig av det än andra.  

Enligt Respondent 1 kan företag med en stor budget och ett stort kundkonto ha mer 
resurser att spendera på en spelifierad marknadsföring. Hans sade även att det krävs en 
relativt stor budget för att utveckla en app i marknadsföringsyfte. Därför har mindre 
reklambyråer med mindre budget svårare att skapa just appar till sin marknadsföring. 
Med större budget finns fler vägar att använda sig av spelifierade lösningar. 

Respondent 2 berättade att det finns exempel på företag som lägger en stor del av sin 
budget på andra delar av sin marknadsföring som kanske istället borde användas i 
någon form av en spelifierad marknadsföring. Han ansåg att det är mycket pengar hos 
företag idag som går till områden som inte är utnyttjade och spelifiering skulle istället 
kunna vara ett av dem. Områden som redan är utforskade och inte kräver lika mycket 
fokus.

Respondent 3 tog även upp att för att få ett positivt resultat med alla typer av 
marknadsföringar måste undersökningar ske, det gäller spelifiering också. Den här tiden 
att göra undersökningar på sin målgrupp för att skapa ett spelifierat koncept kostar 
självklart pengar. För ett mer lyckat projekt bör mycket tid spenderas på just detta. 
Respondent 2 tog även upp detta genom att säga att det krävs en stor investering innan 
man vet om ett spelifierat reklamprojekt kommer fungera eller inte. Det är helt upp till 
mottagaren att bestämma om det var bra eller inte, en stor risk för att veta om det är en 
bra idé eller inte.  

3.1.2 Etablerade kunder 
Något som föll naturligt från alla tre respondenter i intervjuerna var att ett 
spelifierat projekt är effektivare med en etablerad kundkrets. Detta var enligt 
samtliga respondenter för att man lägger stor tillit hos målgruppen i ett spelifierat 
reklamprojekt. Respondent 1 beskriver detta som att kunden måste spendera 
mycket tid med projektet för att få ut något av det. Större företag har oftas en 
etablerad kundkrets som har tillit till varumärket och därför lättare att spendera 
lite mer tid. 

Vid diskussion om vad det mest positiva ett spelifierat marknadsföringsprojekt 
har att komma med svarade Respondent 2: 

Marknadsföring idag handlar väldigt mycket om att stärka 
relationer med ett varumärke på olika sätt och du måste 



20/39 

upprätthålla den relationen och jobba med den. Och då är ett 
spelifierat kommunikationskoncept  verkligen något som bygger på att du 

har en upprätthållande relation. Så fungerar det kan 
det ju vara otroligt starkt. Målet med det måste vara att få en 

marknadskommunikation som känns som min vardag. Alltså att 
den här applikationen eller vad det nu är för någonting är en del av 

min vardag, och det får det här varumärket så då stärks ju den 
relationen. 

Respondent 3 berättade att det spelar mindre roll om man har etablerade kunder 
och att det är lättare att få fler människor engagerade hos en lojal kundkrets. Det 
spelar mer roll om vad det är man försöker sälja med sin reklamkampanj än något 
annat. 

3.1.3 Definitionen av spelifiering
Under intervjuerna framkom det att definitionen av spelifiering var något spridd. 
Respondent 1 och 2 hade vyn att spelifiering handlade om att skapa något till ett 
fulländat spel. Respondent 3 hade kollat upp definitionen innan intervjun då hen 
inte visste vad spelifiering betydde och fick då istället en färskare vy av 
definitionen. 

Respondent 3 hade tidigare inte hört talas om definitionen men när han läste på 
vad det egentligen innebar så blev han förvånad att han faktiskt hade använt sig 
av det, omedvetet. För honom var det så pass naturligt att han kände att 
definitionen inte riktigt har behövts. Han identifierar sig som en gamer själv och 
har förståelse för hur spel fungerar men har aldrig aktivt känt att han behövde en 
definition för de element han jobbat med tidigare. Ett exempel han tog upp , som 
är enligt mig en bra grund för definitionen, var användningen av avatarer på 
hemsidor. Där användare kan välja olika typer av avatarer för sin profil på 
diverse hemsidor. Det är en form av spelifiering. 

3.2 Enkäten 
De reklambyråer som svarade på enkäten var i olika storlekar. Ett flertal hade 2 
till 5 anställda på sitt företag, medan ingen var ensam anställd. 36% av de som 
svarade hade över 10 anställda. Se figur 1. 

Figur 1        Antalet anställda på respondenternas reklambyrå. 

De flesta reklambyråer som svarade på enkäten hade sitt huvudkontor i 
Stockholm eller Göteborg. Men de var utspridda i hela Sverige. Se figur 2. 



21/39 

Figur 2        Vart respondenternas reklambyrå befinner sig. 

Det var en stor majoritet som kände till spelifiering men ändå inte har använt sig 
av begreppet i sina reklamprojekt. Se figur 3 och figur 4.  

Figur 3    Om respondenterna har    Figur 4        Fråga om de själva har 
   hört om termen spelifiering  använt sig av spelifiering 
   förut.            i ett reklamprojekt 

I enkäten undersökte jag även om en spelifierad reklamkampanj är ett så pass 
unikt sätt att marknadsföra sig på att det kan anses vara en gerillakampanj. Enligt 
enkätsvaren var reklambyråerna lite oense, se figur 5. 
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Figur 5        Hur många som anser att spelifierade reklamkampanjer 
 kan kategoriseras som en gerillakampanj. 

En majoritet höll inte med om att spelifiering är mer fördelaktigt med etablerade 
kunder, se figur 6

Figur 6        Etablerade kunder spelar mindre roll vid användandet av ett spelifierat 
 reklamprojekt. 

Ett flertal av respondenterna ansåg att användning av spelifiering i ett 
reklamprojekt kommer med en high risk / high reward, se figur 7. 
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  Figur 7   Vilken nivå av utdelning har en strategi som spelifierade 
   reklamprojekt enligt reklambyråer.

Vid frågan om de ansåg att spelifiering är ett koncept som kommer användas mer i 
framtiden eller inte svarade majoriteten att det kommer användas mer. Ingen 
ansåg att det skulle bli mindre spelifierade reklamprojekt i framtiden medan 20% 
ansåg att vi ligger på en nivå som är välbalanserad, se figur 8. 

Figur 8        Andelen som tror att det kommer endast fler som 
 använder sig av spelifierade projekt i framtiden. 

Vid frågan om hur stor påverkan budgeten spelar roll i valet att spelifiera ett 
marknadsföringsprojekt så lutade svaren mot att det spelar roll, se figur 9. 
Detta var en fråga som växte fram i intervjuerna där de var lite oense kring om 



24/39 

budgeten spelar roll för en större eller mindre reklambyrå. 
Respondenternas resonemang återfinns i bilaga 3. 

Figur 9   Budgetens betydelse för valet att spelifiera.

Figur 10       Diagrammet visar att reklambyråerna      Figur 11        Diagrammet visar att en gamer med dess 
 anser att en “gamer” har
 lättare att använda spelifiering
 i ett projekt.  

bakgrund kräver mer än en vanlig  
person för att bli påverkad positivt. 
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4 Diskussion 

4.1 Reklambyråers förvirring kring definitionen 
Under min research kring spelifiering, specifikt inom marknadsföring, märkte jag 
via intervjuerna att förståelsen kring definitionen av spelifiering var spridd mellan 
de olika reklambyråerna. Enligt enkäten var det endast 33% av reklambyråerna 
som använt sig av spelifiering tidigare och med den definition som finns känns det 
som en ganska låg siffra. Detta har fått mig att fundera om den vaga definitionen är 
anledningen till varför det endast var 33% av enkätrespondenterna som ansåg sig 
använt sig av spelifiering tidigare. Likt det Respondent 3 sade om definitionen, det 
finns säkerligen fler som använt sig av spelifiering förut, men inte visste att det 
fanns en definition för det.  

När exempel från respondenterna togs upp i intervjuerna var det oftast exempel 
på marknadsföringsprojekt som i slutändan blev ett spel. Detta får mig att tro att 
deras vy av definitionen är att skapa ett fulländat spel i samband med en 
reklamkampanj. Den typ av definition känns enligt mig för strikt utifrån den 
definition jag fått fram. Enligt mig så blir något spelifierat när spelmekaniker och 
element från spel appliceras inom ett annat område. Det är en ganska bred 
definition, men något jag anser är bra.  

I intervjun med respondent 3 diskuterade vi även lite angående den etablerade 
spelkultur vi har i Sverige och hur den kan påverka hur vi ser på typiska 
spelifierade element i vår vardag. För mig och respondent 3 som är insatta i 
spelkulturen är det lättare för oss att förstå sig på och identifiera spelmekaniker i 
andra samband än i spel. För oss och troligen andra förstår man sig på konceptet 
att använda sig av en mätare som visar progressionen mot ett mål. Att använda sig 
av en sådan kanske inte är något man skulle anse vara spelifiering när det i själva 
verket är ett ypperligt exempel av just det. När någonting som ett ord är ens 
vardag så ökas förståelsen för det och kategorin som den faller in i blir oftast 
underliggande. En spelmekanik likt ICA’s poängsystem känns naturlig hos vissa 
och de behöver då inte tänka i banorna att det är specifikt ett spelifierat koncept. 
Däremot om detta element är okänt för någon (till exempel ICA’s poängsystem), 
kan det vara bra att beskriva vad spelifiering innebär så de förstår principen 
bakom det. Kan det vara så att spelmekaniker kommer så naturligt för oss, och 
därför tänker vi inte att det är spelifiering vi använder oss av, som gör att endast 
33% inte anser att de har arbetat med det förut? Kan detta potentiella naturliga 
fenomen med spelmekaniker vara anledningen till att spelifiering är per definition 
väldigt snäv hos reklambyråer? För att få svar på dessa frågor måste ett arbete ske 
och man kan använda detta arbete som grund för det. Att studera hur spelkulturen 
i sverige har 
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påverkat vår vardag om just förståelsen för spelifiering i olika sammanhang kan 
vara något man kan ta med sig från detta arbete. 

4.2 Budgetens påverkan 
I enkäten frågade jag reklambyråerna om hur stor påverkan budgeten har med 
valet att använda sig av spelifiering. Enligt en större majoritet så spelade budgeten 
roll, se figur 9. Med den frågan gav jag även respondenterna en chans att svara 
varför de tänkte så, denna fråga var inte obligatorisk men fick ändå fram 
intressanta punkter. Svar från den frågan finns att se i bilaga 3. När jag valde att 
använda den frågan ville jag huvudsakligen få reda på om reklambyråer anser att 
det är för dyrt att spelifiera ett reklamprojekt eller om det inte spelar någon roll. 
Enligt respondenterna finns det ett genomgående tema som dyker upp då och då: 
Att valet av projekt alltid är styrt av budgeten. Det är även här som 
definitionsfrågan, som jag tog upp tidigare, visar sig tydligare igen. Många 
respondenter tog upp exemplet om att skapa ett spel kostar mycket pengar, alltså 
ett fullbordat spel istället för individuella spelmekaniker som används. Att 
utveckla spel är som att producera vilken produkt som helst och därmed kostar 
det absolut mycket pengar. Kan det vara att det är just denna vy som får 
reklambyråer att hålla sig aktivt borta från spelifiering?  

En respondent skriver att det kan kräva kompetens som inte finns inom byrån och 
därför blir det dyrare. En annan skriver kort och gott att det beror på hur man gör 
det och hur avancerat det blir, vilket stämmer överens med många av de andra 
respondenterna. Det spelar ingen roll vilken strategi du använder, i slutändan 
påverkas resultatet av din budget. Vid en större budget finns möjligheter som gör 
det möjligt att säkerhetsställa ett bra projekt. Det går att spendera tid och pengar 
hos experter, lägga mer tid att testa meddelandet och kanalen på målgruppen och 
så vidare. Detta gäller alla kanaler och spelifiering är inget av det ovanliga.  

4.3 En Gerillakampanj eller inte? 
I frågan om ett spelifierat reklamprojekt kan kategoriseras som en gerillakampanj, 
så hade jag i åtanke att det handlar om, som Öhman (2006) beskriver det, att 
dessa typer av projekt använder sig av okonventionella mediekanaler. Problemet 
med denna fråga är att den är vagt ställd. Med en fråga som denna kan man 
tekniskt sett se allt som en gerillakampanj. Då i intervjun med Respondent 2 tog 
han upp att spelifiering endast är ett extra verktyg i lådan för att framhäva det 
meddelande man vill få fram, oberoende av kanal. Med detta i åtanke kan en 
gerillakampanj vara spelifierad och därför tror jag även att respondenterna med 
den frågan var väldigt oense, ses figur 5. När 57% respektive 43% svarar ja och 
nej känns det som att frågan var dåligt strukturellt ställd. Hade det varit en större 
majoritet åt något håll, vilket var det jag hoppades, så kunde man ta en slutsats åt 
båda håll. Istället stärker ett resultat som denna min teori att definitionen av ett 
spelifierat reklamprojekt enligt reklambyråer enbart är ett fullbordat spel. 
Återigen krävs det mycket mer arbete kring detta område specifikt och jag hoppas 
att mitt arbete kan användas som en grund för detta påstående. 
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4.4 Utdelningen vid spelifierade reklamprojekt 
Vid frågan “Vid användning av spelifiering i ett reklamprojekt, vilken utdelning 
skulle ni sätta på en sådan strategi?” var det 46% av respondenterna som ansåg att 
med spelifiering kommer någon form av hög risk och stor belöning. Vid intervjun 
ställdes frågan “Kan det klassas som en high-risk/high-reward strategi?” svarade 
Respondent 2: 

Det är det verkligen för det kan ju verkligen falla platt om man inte 
gör det på ett riktigt riktigt uttänkt och bra sätt. Det krävs 

förmodligen mycket bra kontakt med målgruppen och 
användartester osv för att det ska bli bra. Sen så tar även 

spelifiering en stort ansvar på målgruppen, man lägger det lite i 
deras händer “Nu ska ni spendera mycket tid med det här för att ni 
ska få något värde för er.” och har man inte den förståelsen att man 
har den typ av kunder och den typ av målgrupp så är det svårt att 

slå igenom med det. 

Något intressant som tas upp där som sedan stärks i enkätsvaren är just att vid 
användning av ett spelifierat reklamprojekt krävs det bra kontakt med 
målgruppen samt att man lägger mycket av tilliten i målgruppens händer. För att 
målgruppen ska få ut något måste de spendera tid med det innan det blir av något 
värde för dem. I enkäten fanns även icke-obligatoriska frågorna angående vad det 
mest negativa samt positiva med att använda sig av spelifierade reklamprojekt. 
Där stärker det lite med varför det är sådan strategi kommer med hög risk och stor 
belöning. 

Enligt respondenterna i enkäten finns det flera negativa anledningar till varför det 
är en sådan stor risk, se Bilaga 3. En respondent tog upp att det kan potentiellt 
skrämma bort de som inte vill engagera sig. Några tog även upp exempel på att 
affärsnyttan uteblir och istället har alla sin fokus på spelet. Fokusen blir istället på 
det som ska egentligen förmedla ett meddelande än meddelandet själv. Fler 
exempel på vad respondenterna sa var att spelifiering kan vara en för hög tröskel 
för folk att sätta sig in i kampanjen, till exempel att behöva hämta och installera en 
app och att kampanjen inte tas på allvar om man inte balanserar lek och nytta på 
ett vettigt sätt. Alla är bra anledningar till varför spelifiering är en högre risk andra 
strategier. 

Med den höga risken kommer enligt respondenterna också fram till att det oftast 
kommer med en stor belöning hos sina kunder. Detta stärks bra med 
respondenternas svar angående vad som är det mest positiva med att använda sig 
av spelifiering i sina reklamprojekt, se Bilaga 3 för alla svar. Det som tas upp oftast 
av alla svaren är att spelifierade reklamprojekt skapar engagemang från sina 
kunder och stärker relationen mellan varumärket och kund. En respondent skrev 
även detta: 

Det bidrar till att det ger användaren/mottagaren ett värde med 
själva reklamen, dvs interaktiv underhållning. Ofta är ju reklam 

annars ganska ensidig i sig, dvs ett företag som vill propagera för 
sig så att de får ut ett värde. 
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Tidigare beskrev jag AIDA och hur det används som en kommunikationsmodell för 
marknadsföringar. Något som en respondent tog upp angående det var att en 
positiv aspekt av spelifierade reklamprojekt var “Tydlig ledning av mottagarens 
‘förflyttning’ från uppmärksamhet till handling.” Att använda sig av ett spelifierat 
reklamprojekt anser denna person att ledningen sker på ett tydligt sätt, vilket 
tyder på bra användarvänlighet om spelifieringen applicerats på rätt sätt. Vid 
användandet av ett spelifierat reklamprojekt skapar det uppmärksamhet hos 
användarna och sedan stärks deras intresse samt önskan för produkten eller 
meddelandet man försöker förmedla, som sedan leder till någon form av handling.  

4.5 Etablerade kunder eller ej? 
Något som gav oväntade resultat från enkäterna var om spelifierade projekt och 
om de tjänar mer på att ha etablerade kunder. Enligt 78% spelade det ingen roll 
om kunderna var etablerade redan via sitt varumärke än ett helt nystartat sådant. 
Anledningen till att det var oväntat var att under intervjuerna lät det som att 
etablerade kunder var något man föredrog. Däremot sades något som stärker 
statistiken för varför, Respondent 2 hade detta att säga: 

Det beror på hur du gör, har du en lojalitet så betyder det inte att 
det blir bra. Det spelar ingen roll att det har med spelifiering att 

göra. Spelifiering är ju som vi sa ett verktyg i lådan man måste göra 
hemläxan oberoende på vilken insats du gör. Generellt är det 

enklare att få ytterligare action från en lojal grupp än att få det 
från en grupp som inte varit det tidigare. Dem måste man få in 

först, vi måste få dem att prova, de måste äta den här gröten 
(exempel på produkt). De andra som har ätit den här gröten i 10 år 

de är ju redan med på tåget. 

Det som Respondent 2 säger är att vid användning av spelifiering underlättar det 
att man har etablerade kunder då det krävs en viss bit tillit hos kunderna för att få 
ut bästa resultat. Detta spelar dock ingen roll när frågan istället kommer till vad 
man vill uppnå med sin reklamkampanj. Det istället beror helt hur du gör, bara för 
att man har lojala kunder betyder det inte att kampanjen blir en succé. Med denna 
logik förstår jag mig på varför reklambyråer svarat som de gjort. 

4.6 Vilken definition skall man gå efter? 
Då jag etablerat min åsikt tidigare att definitionen verkar vara lite snäv hos 
reklambyråer idag kommer säkert frågan vilken definition de skall utgå ifrån för 
att inte ha samma snäva vy. Enligt mig handlar det mer om kunskapen som är runt 
om områden som krävs än definitionen i sig själv. Mer kunskap kring vad spel är 
och vad spelmekaniker gör i olika sammanhang är vad jag skulle be dessa att göra 
en snabb undersökning om. Jag tror att många reklambyråer idag skulle tjäna 
mycket på att studera spelifiering en eftermiddag och lära sig det som kommer 
med spelifiering mer än att skapa ett spel. Avskräckandet att man skall skapa ett 
helt spel för att det ska klassas som spelifiering tror jag är anledningen till varför 
många avstår att använda det. Det finns självfallet många anledningar till varför 
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spelifiering inte riktigt fungerar på alla projekt. Något som sades i enkäten var 
följande:  

Det beror på produktens egenskaper och mottagarens 
omständigheter om spelifiering är lämplig. En begravningsbyrå 
kanske ska tänka både en och två gånger att använda sig av det, 

tex. 

Spelifiering likt många andra strategier har sin plats inom marknadsföring, de 
passar bättre till vissa projekt än andra. Därför tycker jag att det är ännu mer 
viktigt att man förstår sig på vad det innebär innan man sätter sig in i det. Lite 
spelhistoria skulle inte heller skada då det kommer naturligt med spelkultur och 
utvecklingen av den. 

Den definition som jag skulle utgå efter i marknadsföringssammanhang skulle vara 
“Gamification - The use of game design elements in non-game contexts” 
(Deterding, et al. 2011). Där behöver man alltså även veta vad “game design 
elements” innebär och därför krävs lite mer studerande kring det hela. I slutändan 
är detta en definitionsfråga som utvecklats och förändrats genom åren och den 
kommer säkert ändras igen i framtiden. Anledningen till att jag gillar denna korta 
definition är att den lyfter fram konceptet att inte behöva göra ett fullbordat spel 
med en upplevelse för kunden i baktanke till reklamkampanjen. Istället gillar jag 
personligen att man endast kan använda sig av specifika element från spel för att 
framhäva det meddelande man vill i diverse kanaler, inte restriktivt bara spel som 
kanal. 

4.7 Gamers och spelifiering 
Ett underliggande tema jag ville utforska i detta arbete var att se hur reklambyråer 
ser på gamers inom spelifiering vare sig de använder eller är kunder till 
reklamprojekt. I min intervju med Respondent 3 tog hen fram en intressant poäng 
angående detta. Min fråga var till Respondent 2 “Tror du att en gamer har lättare 
att förstå sig på konceptet och gillar spelifierade reklamer?” 

Nej. Jag tror att en gamer, alltså en mer, ursäkta uttrycket men 
“hardcore” gamer har nog lite svårare för det, för att de har högre 

krav. De tar ju inte vilket skit som helst. Men en casual spelare 
kanske har det lite lättare att ta åt sig. Är man en candy-crush 
person  så kanske man vill ha det här lite mer lättillgängliga, 

mobila, vardagliga tidsfördriv grejen och då kanske en spelifierad, 
vad det nu skulle vara, det beror ju på vad det är, är lättare att ta 
till sig. Det handlar också om relevans, om man har en spelifierad 

lösning som är relevant för en gamer, då kan det ju vara bra. 

I Respondent 2s kommentar känner jag igen mig. Jag är själv en gamer som har 
speldesign i min bakgrund, så den kvalité han pratar om finns där. Vi som spelat 
under en längre tid av våra liv har skapat någon form av kvalitékontroll för vissa 
spel. Detta skapar en större förståelse över vad som är standard idag av vad spel 
har att erbjuda och därför kan tyvärr vissa reklamprojekt falla platt. Detta säger jag 
ifrån min åsikt och min vy av spel och detta gäller inte alla. Enligt enkätsvaren var 
reklambyråerna lite oense då det var 52% som ansåg att det krävs mer att positivt 
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påverka en gamer med en spelifierad reklamkampanj, se figur 11. Detta resultat 
kan bero på det som togs upp tidigare, att i slutändan handlar det om hur man gör 
och formar sin spelifiering. 

På grund av min bakgrund inom speldesign har jag en bredare förståelse för hur 
spel är, hur de fungerar och hur de kan användas på mer än en underhållnings 
nivå. Att designa ett spel handlar mestadels om psykologi, att förstå hur människor 
tänker och agerar. Detta gör att jag även kan se spelifierade reklamprojekt för vad 
de är och dömer dem på andra grunder. Respondent 2 tar även upp det när jag 
ställde följdfrågan: “Om du sen tror att en gamer som sedan beger sig in inom 
grafisk design och marknadsföring, tror du de har lättare att förstå sig på och 
använda spelifiering?” 

Ja det tror jag, faktiskt. Lite förståelse för hur spel fungerar. Det har 
man ju inte per definition av att man är en spelare, men om man 
har intresse för hur spel skapas och utvecklas och vad det är som 

triggrar igång spelaren som spelar spelet kring mekanismer och så, 
det som sätter igång hjärnan och så, då har man nog mer försprång 

framför en mer traditionell designer. 

Respondent 2s påstående stärks sedan med enkätsvaren där 80% av 
respondenterna ansåg detsamma, se figur 10. Med detta verkar det som att 
majoriteten håller med om det påståendet. Att någon som kommer ifrån en 
spelkultur har en större förståelse för hur man kan använda sig av spelifierade 
projekt. Respondent 3 kom med ett exempel till varför det är fallet: 

Ja, det skulle det kunna vara. Den största fördelen är att man ska ha 
en massa idéer med sig från allt spelande. Sedan tror jag det ger 

mycket i att man kommer ifrån en spelande generation. Det betyder 
inte att alla i den generationen spelar, men att en stor del gör det. 
Att mycket av det man kommer på i sin kampanj kan man säga “jo 

men de kommer att förstå detta.” Medan andra kanske inte alls 
förstår sig på det. Den vetskapen spelar stor roll. Det kan vara svårt 

för någon som inte är gamer att förstå sig på vissa aspekter som 
fungerar i vissa sammanhang och så vidare. 

4.8 Metoddiskussion 
 I det stora hela tycker jag att de metoderna jag använt har fungerat bra med tanke 
på vilken typ av data jag ville samla. Intervjuerna fungerade bra för mig att skapa 
en bättre förståelse i hur reklambyråer tänker när det kommer till spelifiering och 
marknadsföring. Enkäterna hjälpte mig sedan att få fram kvantitativ data för hur 
användningen ser ut hos svenska reklambyråer. 

Däremot var det vissa frågor i enkäten som kunde ha skrivits om för att förtydliga. 
Man märkte på resultaten att svaren skiljde sig åt. De frågorna som skulle ändrats 
på enligt mig är ”Krävs det mer att positivt påverka en gamer med en spelifierad 
reklamkampanj?”. Problemet med denna fråga är att respondenten måste definiera 
vad ”positivt påverka” innebär, vilket är otydligt. Nästa fråga som jag direkt inte 
vet om det är strukturen på frågan det är fel på, eller om jag hade otur i mina 
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intervjuer var ”Tror ni ett varumärke med etablerade kunder tjänar mer på att 
använda spelifiering i ett reklamprojekt än nystartade varumärken?”. På grund av 
att majoriteten tyckte helt tvärt emot vad respondenterna i intervjun sade blev 
man lite orolig att frågan var dåligt strukturerad. 
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5 Slutsatser 
Syftet med detta arbete var att genom semistrukturerade interjvuer och enkäter, 
kartlägga svenska reklambyråers användning och förståelse för vad spelifiering 
innebär inom deras specifika område. 

Hur ser läget ut i svenska reklambyråer när det kommer till användandet av 
spelifiering inom sina reklamprojekt?

30 reklambyråer utspridda i Sverige med olika antal anställda har svarat på 
enkäterna och 83% av dessa har hört talas om termen sedan innan medan endast 
33% har använt sig av spelifierade reklamprojekt. Termen verkar därför vara 
välkänd inom svenska reklambyråer men nyttjas inte enligt dem själva på särskilt 
många projekt. 

Definitionen av vad spelifiering betyder verkar vara snävare än vad definitionen 
omfattas hos vissa reklambyråer då de oftast pratar om spelifiering som att man 
skapar ett komplett spel i sitt projekt.  

Svenska reklambyråer anser inte heller att varumärken med etablerade kunder 
tjänar mer på att använda spelifiering i reklamprojekt än nystartade varumärken. 
Detta kan bero på att de anser att det viktiga är hur du utformar ditt projekt och 
att en lyckad kampanj skall fungera vare sig du har etablerade kunder eller inte.  

Nästan hälften av respondenterna anser att använda sig av ett spelifierat 
reklamprojekt är en strategi som är av hög risk och stor utdelning. Den stora 
risken att använda sig av spelifiering inom reklamprojekt kan bero av följande 
punkter: 

• Det kan potentiellt skrämma bort de som inte vill engagera sig
• Affärsnyttan uteblir och istället har alla sin fokus på spelet än det faktiska

meddelandet man vill framhäva
• Det kan komma med en hög tröskel så det blir för svårt för kunderna att

sätta sig in i kampanjen. Exemplet här är att man ibland kräver kunden att
ladda ner en app och installera den innan de får ut något.

• Reklamkampanjen tas inte på allvar om man inte balanserar lek och nytta.

Utdelningen kan istället bero av följande punkter: 
• Det skapar engagemang från sina kunder och stärker relationen mellan

varumärke och kund.
• Det bidrar till att det ger mottagaren ett värde med reklamen via interaktiv

underhållning. Reklam är oftast annars relativt ensidigt.
• Det passar bra ihop med AIDAs kommunikationsmodell då det leder

kunderna på ett tydligt sätt från uppmärksamhet till handling.

Samtliga reklambyråer tror även att spelifiering kommer att användas inom fler 
reklamprojekt i framtiden.  

Enligt Svenska reklambyråer spelar budgeten alltid roll inom ett spelifierat 
reklamprojekt. De anser även att så är fallet på alla projekt. Spelifiering är endast 
ett extra verktyg att använda sig av för att framhäva ett meddelande.  
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Har människor med erfarenhet av spelkulturen en påverkan på hur 
anställda på reklambyråer ser på spelifiering och dess användning i 
reklamprojekt?

Gamers har en bättre koll på spelifierings användande och plats inom 
marknadsföringsprojekt enligt 80% av respondenterna. En kund som är gamer 
kan även kräva mer för att bli positivt påverkad av en spelifierad reklamkampanj. 
Detta var reklambyråerna oense om och det kan bero på att deras vy handlar om 
att en lyckad reklamkampanj handlar om hur du formar den, inte hur din 
målgrupp ser ut.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

De huvudfrågorna som jag ville få svar på var: 
• Har ni hört talas om spelifiering/gamification?
• Har ni (företaget) använt det i ett projekt tidigare?
• Har ni hört om andra reklambyråer har använt sig av spelifiering?
• Är spelifiering en ny term inom marknadsföring?
• Tror ni att en “gamer” skulle ha en större chans att förstå sig på och ha det

lättare att arbeta med ett spelifierat reklamprojekt?

Sedan beroende på vart diskussionen ledde under intervjuns gång ställdes även 
frågor som:

• Vad anser ni är det huvudsakliga problem ett spelifierat reklamprojekt kan
lösa?

• Kan man kategorisera en spelifierad reklamkampanj som en
gerillakampanj?

• Kan spelifiering klassas som en High-Risk/High-Reward strategi?
• Finns det vissa projekt som tjänar mer på att använda sig av spelifiering än

andra?
• Vad anser ni är det starkaste elementet ett spelifiering har att erbjuda?

Bilaga 2 – Enkätfrågor 

Obligatoriska frågor att svara på i enkäten var: 
• Namn på byrå som respondenten jobbar på
• Antal anställda på företaget
• Vilken stad företaget befinner sig i (huvudkontoret)
• Vilken roll respondenten har på företaget
• Har ni hört talas om termen förut?
• Har ni applicerat spelifiering på ett reklamprojekt tidigare?
• Har ni hört talas om andra marknadsföringar som använt sig av

spelifiering?
• Kan man kategorisera en spelifierad reklamkampanj som en

gerillakampanj?
• Hur stor påverkan har budgeten i valet att spelifiera ett

marknadsföringsprojekt?
• Tror ni spelifiering kommer användas mer i framtiden eller mindre?
• Tror ni att någon med bra koll på spel och dess kultur har lättare att arbeta

och förstå sig på användningen med spelifiering som koncept?
• Krävs det mer att positivt påverka en gamer med en spelifierad

reklamkampanj?

Icke obligatoriska frågor att svara på:
• Varför tror ni termen inte används så mycket här i Sverige?
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• Vad är det mest positiva som spelifierat marknadsföringsprojekt har att
komma med?

• Vad kan vara det mest negativa med att spelifiera ett
marknadsföringsprojekt?

• Tror ni ett varumärke med etablerade kunder tjänar mer på att använda
spelifiering i ett reklamprojekt än nystartade varumärken?

• Vid användning av spelifiering i ett reklamprojekt, vilken utdelning skulle ni
klassificera en sådan strategi?

Bilaga 3 – Öppna svar på frivilliga frågor från enkäten 

Vad är det mest positiva som spelifierade marknadsföringsprojekt har att komma 
med? 

- Dom blir roliga
- Skapar engagemang och troligen konvertering längre fram.
- Driver och engagerar
- Intressant sätt att engagera och nå en avgränsad och tydlig målgrupp
- Eventuellt engagemang
- Att man genom spel motiverar besökaren att ta del av konceptet.
- Skapa ett högre engagemang för specifika målgrupper.
- Engagemang och nyfikenhet på tjänsten/produkten/frågan
- Det bidrar till att det ger användaren/mottagaren ett värde med själva

reklamen, dvs interaktiv underhållning. Ofta är ju reklam annars ganska
ensidig i sig, dvs ett företag som vill propagera för sig så att de får ut ett
värde.

- Relationsskapande
- Stärker lojalitet och användarupplevelse mellan avsändare och mottagare

på ett nyfiket/kul sätt
- Skapa förståelse för en tjänst, sammanhang eller produkts värde.
- Innehållsengagemang
- Att målgruppen får ett större engagemang, spenderar längre tid med

varumärket.
- Ger ofta högt engagemang
- inbyggda mekaniker för att engagera och driva folk vidare
- Engagemang
- En kampanj med Viking Line där vi ökad på deras bokningar (normalt sett

från 2000 stycken till 13000 stycken) 100 k som spelade och en ROI som
betalade av kampanjen ifrån deras traditionella kampanj.

- Om det är ett bra spel, så använder målgruppen spelet av egen vilja.
- Integrerande, nytt för kunden, uppmärksamhet
- Skapar uppmärksamhet på ett relativt nytt sätt.
- Tydlig ledning av mottagarens "förflyttning" från uppmärksamhet till

handling

Vad är det mest negativa att spelifiera ett marknadsföringsprojekt?
- kan bli barnsligt
- Att spelet är roligare än det man vill marknadsföra.



38/39 

- Kan skrämma bort de som ej vill engagera sig, kanske kan verka
avskräckande för vissa

- För stor motprestation
- Att kampanjen inte tas på allvar om man inte balanserar lek med nytta på

ett vettigt sätt.
- Dåligt genomförande, att det inte är relevant för det man vill kommunicera
- Kortsiktighet när man mest tänker att man vill ha det som en liten, skoj

investering. Oseriöshet om man inte nyttjar det i rätt sammanhang. När
man nyttjar spelifiering för wow-effekt som snabbt går över, som i sin tur
när den är kan ge användaren/mottagaren snarare drabbas av en jaha-
känsla eller "det var ju lite skoj men nu då?". Det är ju nyttigt att tänka lite
längre (värdet det faktiskt ska ge användaren/mottagaren) så det inte bara
hamnar i facket "en skoj pryl". Tror det snarare kan skada ett varumärke i
så fall, beroende på vad och vem så klart.

- Det beror på produktens egenskaper och mottagarens omständigheter om
spelifiering är lämplig. En begravningsbyrå kanske ska tänka både en och
två gånger att använda sig av det, t ex.

- Om affärsnyttan uteblir (ej ger önskat resultat, "bara" en kul grej)
- Att avsändaren och budskapet blir otydligt.
- Att den som skapar innehåll och kampanj inte har koll på helheten och gör

ett undermåligt researcharbete.
- Att det är för svår och inte passar målgruppen
- Kan vara hög tröskel - att hämta och installera en app t.ex.
- ställer höga krav på leveransen, komplext om man ska ha flera olika

alternativ. många val som ska hanteras och administreras.
- Dyrt
- I vissa fall tar det bort fokus från den egentliga handlingen vilket är negativt

ifall handlingen är huvudsaken.
- Kanske den allmänna diskussionen om spelbolagen kan ha en negativ effekt

på Gamification.
- Seriositeten
- Att man tar bort "fokus" från varan/tjänsten man vill sälja/förmedla, om

det inte är gjort på ett bra sätt.
- Vet ej då vi ej använt/provat detta
- Att folk fokuserar spel-delen än det som man försöker marknadsföra.

Vid frågan “Hur stor påverkan har budgeten i valet att spelifiera ett 
marknadsföringsprojekt?” fick de även svara på “varför?”

- Att skapa spel kostar pengar.
- Budget sätter ramar och ambitionsnivå
- Det är en "ny" komponent och det kräver ytterligare research från oss som

byrå.
- Beroende på nivån och exekvering av spelifikationens mekanik och

utseende
- Det är alltid ont om pengar. Att investera i användarupplevelser generellt,

som spelifiering i allra högsta grad innebär, har låg prioritet och kräver
insatthet av både beställare och säljare.

- Betraktas nog ännu som något utöver det vanliga, inte som ersättare till
mer beprövade metoder (osäker dock...)
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- Upplever att marknaden är obildad i hur mycket tid man behöver för att
skapa ett bra och idéstarkt projekt.

- Den här frågan var lite klurigt formulerad. Vi kan påverka kundens val av
content, kanaler och strategier i övrigt men kan ha svårt att få respekt för
att avsätta nya pengar och prova nya vägar.

- För att det krävs lite budget för att det skall bli bra.
- Kan kräva andra kompetenser som kanske inte finns inom byrån.
- Allt är en prisfråga. Det måste verkligen vara värt investeringen för att satsa

på gamificaction.
- Desto mer effort du lägger på ett spel och reach för att få folk att nå spelet

desto mer deltagare, du kan dock bygga in smarta mekaniker i spelet som
gör att det sprider sig till sina vänner. Man kan även komma långt med en
mindre budget men då är spelet ej så avancerat (beror på vad man har för
utmaning)

- Budget för ett marknasföringsprojekt är alltid avgörande av insats, oavsett
om det gäller spel som marknadskanal eller inte.

- Beror ju lite på hur stort man gör det och hur avancerat det blir.
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