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Spel som rekryteringsverktyg inom IT 
Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på var och hur ett spel kan användas i en 
rekryteringsprocess inom svenska IT-branschen. För att undersöka detta studerades 
rekryteringsprocessen för svenska företag inom IT-branschen, forskning och teorier om 
speldesign och samband mellan personlighetsdrag och spelbeteende. Kvalitativa intervjuer 
med rekryterare och spelforskare samt en undersökning över samband mellan 
personlighetsdrag och spelartyp har genomförts.  
 
Undersökningen visar att ett spel bör anpassas efter var i rekryteringsprocessen man ämnar 
använda det. Det framkom två delar i rekryteringsprocessen där ett spel skulle kunna 
användas. Dels under insamlingen av kandidater till en rekryteringsprocess för att locka 
kandidater eller profilera företaget och dels för att bedöma en kandidats lämplighet, både vad 
gäller personlighet och kompetens, att arbeta inom IT. Den testgrupp som undersökts består 
till störst del av personer som tycker om att utforska i ett spel och undersökningen föreslår 
därmed att ett spel för att locka kandidater eller profilera företaget designas för att passa dem. 
Vad det gäller att bedöma lämplighet föreslår undersökningen att ett spel tillåter kandidaten 
att spela på olika sätt och utifrån spelarens beteende kan samband med olika 
personlighetsdrag påvisas.  
 
Games as a recruitment tool for IT 
Abstract 
The purpose of this study was to find out where and how a game can be used in the 
recruitment process within the IT industry. To investigate this studies were made of the 
recruitment process Swedish companies in the IT industry, research and theories of game 
design and the relationship between general personality traits and the gaming behavior. 
Qualitative interviews with recruiters and game researcher and a study of the relationship 
between personality traits and the game's personality has been implemented. This has been 
combined with the literature in recruitment and games to identify recommendations on the 
continuation of game design for a game aimed towards recruitment. 
 
The study shows that a game should be adjusted to where in the recruitment process you aim 
to use it. The study showed two parts od the recruitment process where a game could be in 
use, for one a game could fit in the collection of candidates for a recruitment process to attract 
candidates or brand the company and for second to assess a candidate's technical skills. The 
test group surveyed consists mostly of people who like to explore in a game and the study 
therefore proposes a game to attract candidates in a recruitment process should be designed. 
When it comes to assessing technical skills the study suggests a game the candidate can play 
in different ways. Based on the player's behavior different personality traits can be 
demonstrated. 
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Inledning 

Bakgrund 
Att företag vill anställa så kompetent personal som möjligt kan anses som en självklarhet, 
och inom IT-branchen är det svårt att genomföra. IT&Telecomföretagen (2015) spår att 
branschen kommer ha ett underskott på 60 000 personer år 2020. För att hitta rätt 
kandidat tar företag hjälp av till exempel rekryteringföretag, tester och olika typer av 
intervjuer (Lindmark & Önnevik, 2006, s.81-98). Trots en rad olika rekryteringsmetoder 
visar en undersökning av Svenskt Näringsliv (2012) att var femte rekrytering misslyckas. 
 
Spel har börjat appliceras på andra sätt än bara som underhållningform. Det finns trender, 
bland annat gamification, som försöker låna fördelar från spelelement och speldesign för 
att applicera på miljöer och scenarion som vanligtvis inte är spelbara (Deterdings, 2011). 
Några företag har även börjat använda spel som en metod för att rekrytera rätt kandidat 
(King.com Limited, 2014. Knack, 2015).  
 
Med spelets fördelar och IT-branschens rekryteringsbehov har undersökningen valt att 
studera spel som ett verktyg i en rekryteringsprocess.  

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett spel skulle kunna utformas om det 
används som rekryteringsmetod inom IT-branschen. Genom att ta reda på hur en 
rekryteringsprocess ser ut, vilka metoder som används och till vilket syfte, kan vi 
identifiera förutsättningar för hur och i vilket skede i rekryteringsprocessen ett spel kan 
användas. För att ge underlag för vad ett spel kan innehålla undersöker vi samband 
mellan personlighetsdrag och beteende i spel, så kallad spelartyp, för att appliceras på 
teorier om hur man designar spel.  

Problemformulering 
Utifrån vårt syfte ställer vi följande problemformulering: 

Hur och när kan spel användas som verktyg i en rekryteringsprocess inom IT-branschen i 
Sverige? 

För att besvara den frågan har vi följande arbetsfrågor: 
• Hur går en rekryteringsprocess inom svenska IT-branschen till? 
• Var i rekryteringsprocessen kan spel fylla en funktion?  
• Hur bör spelet utformas för att passa in i rekryteringsprocessen? 
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Metod 
Metodkapitlet beskriver det vetenskapliga tillvägagångssätt som används i uppsatsen.  

Tillvägagångsätt 
Figur 1 visar hur undersökningens process har sett ut. Undersökningen började med en 
ämnesorientering, för att få en generell bild av rekrytering och spel utifrån litteratur inom 
respektive ämne. Vidare lades en grundläggande plan för metod, och intervjuer med 
rekryterare påbörjades för att få en djupare förståelse för hur en rekrytering går till. 
Utifrån intervjuerna uppdaterades metod och litteraturstudie för att passa bättre i det 
fortsatta arbetet. När all datainsamling (intervjuer och personlighetstester) var genomförd 
sammanställdes den i resultat. Utifrån resultatet jämfördes empirisk data med teori under 
analys. Slutligen dras egna konklusioner i slutsats. 

Insamling av data 
Robson (2002) beskriver datakällor utifrån vem som sammanställt data. Robson delar upp 
datakällorna som primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor förklaras av Robson som 
den typ av data forskaren själv aktivt samlat in. I den här uppsatsen utgörs primärkällorna 
av intervjuer och personlighetstester som beskrivs nedan. Robson (2007) beskriver 
sekundärkällor som data som redan är sammanställt inom det valda ämnet. Uppsatsens 
sekundärkällor utgörs av litteratur och forskningsartiklar.  

Intervjuer om rekrytering och spel 

Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. De två skiljer sig i sin öppenhet, 
om de är undersökande eller testar en hypotes. I en strukturerad intervju är alla frågor 
bestämda i förväg och den som intervjuar följer ett visst schema, medan intervjuaren i 
ostrukturerade intervjuer kan ställa de frågor som passar vid givet tillfälle (Cohen, L. 
Manion, L. & Morrison, K. 2000. s.270). I uppsatsen användes en blandning av de två, 
det vill säga semi-strukturerade intervjuer. Detta då viss litteraturstudie gjorts innan 
intervjuerna och därmed kunde frågor förberedas, d.v.s. hypotesprövande. En 
undersökande roll har tagits då inte all teori samlats in. Detta för att få en bild av hur 
rekrytering fungerar i praktiken och vad som är viktigt inom speldesign. Intervjufrågor 
går att finna i bilaga 1, observera att till följd av sin semi-strukturerade karaktär följde de 
inte mallen helt och hållet.  
 

Urval 
Personerna som valts för intervjuer är alla yrkesverksamma inom rekrytering och/eller 
speldesign. Vad gäller rekryteringsområdet arbetar samtliga specifikt med rekrytering 
inom IT. För spelområdet har undersökningen kontaktat personer med expertis inom 
spelområdet. 

De personerna undersökningen intervjuat inom rekryteringsområdet: 

Rekryterare A 
Arbetsuppgifter: Arbetar med rekrytering på företaget. 
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Företagstyp: Spelföretag. 
Urvalskriterie: Rekryterare A kontaktades för att företaget använder sig av ett spel för att 
locka kandidater i sin rekryteringsprocess. Företaget rekryterar även utvecklare och 
programmerare vilka hör till vår målgrupp.  
 
Rekryterare B 
Arbetsuppgifter: Arbetar med rekrytering på företaget. 
Företagstyp: IT-konsulter. 
Urvalskriterie: Företaget rekryterar utvecklare och programmerare.  
 
Rekryterare C 
Arbetsuppgifter: Rekryterar på uppdrag av andra företag, med fokus på IT-branschen. 
Företagstyp: Rekryteringsföretag. 
Urvalskriterie: Rekryterare C arbetar med rekrytering av utvecklare och programmerare 
och har erfarenhet av att arbeta med rekrytering för flera olika företag. 
 
Rekryterare D 
Arbetsuppgifter: En HR- och rekryteringsansvarig och en researcher som jobbar 
tillsammans för att hitta kandidater. 
Företagstyp: Rekryteringsföretag med headhunting som specialitet. Har fokus på att 
lämna förslag på lämpliga kandidater till företag. 
Urvalskriterie: Företaget rekryterar mot IT-branschen. 
 
Rekryterare E 
Arbetsuppgifter: Teknisk chef och deltar i rekryteringsprocessen på företaget. 
Företagstyp: IT-avdelning på public service-företag. 
Urvalskriterie: Företaget arbetar med IT och rekryterar utvecklare och programmerare. 
 

De personerna vi intervjuat inom spelområdet: 

Forskare A 
Område/Roll: Sektionschef för spelsektionen och aktivitetsansvarig för FoT-uppdraget 
kring spel vid Försvarshögskolan. 
Urvalskriterie: Disputerat vid KTH i ämnet spel. 
 
Forskare B 
Område/roll: Forskar inom spel och inlärning samt undervisar på Data- och 
systemvetenskapliga institutet på SU. 
Urvalskriterie: Forskare B håller i en grundkurs i datorspel på Dator- och 
Systemvetenskap på Stockholms Universitet, hen forskar även på datorspelsanvändning i 
lärandeprocessen. 
 
Forskare C 
Område/roll: Projektledare Visualisation Studio VIC. 
Urvalskriterie: Ansvarig för kursen Datorspelsdesign på KTH. Mångårigt engagemang 
inom området spel. 
 
Forskare D 
Område/roll: Associate Professor High-Performance Computing and Visualization. 
Urvalskriterie: Arbetar med dataanalys, visualisering och spel. 
 
Spelföretagare A 



 4 

Område/roll: Enterprise Business Manager på spelföretaget Knack. 
Urvalskriterie: Företaget utvecklar spel med syfte att användas i rekrytering. Spelen 
bygger på psykologisk forskning och ska, enligt dem själva, kunna bestämma en persons 
personlighet. 

Utförande 
Deltagarna kontaktades via mail, där de fick information om syftet med uppsatsen och en 
fråga om de kunde delta. Intervjufrågorna skickades inte ut till deltagarna i förväg om inte 
det önskades. Beroende på önskemål från den intervjuade gjordes intervjun på plats hos 
dennes kontor eller via Skype. Alla intervjuade informerades att intervjun skulle spelas 
in, efter godkännande gjordes även det.  

Bartle- och IPIP-testet 

Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan Big Five-teorins 
personlighetsdrag och Bartles spelartyper. För att testa Big Five-teorins personlighetsdrag 
användes IPIP-testet, ett test där personen bedömer hur väl ett påstående stämmer in på 
hen. Det bygger på Big five personligheterna; Utåtvändhet, Emotionell stabilitet, 
Noggrannhet, Öppenhet och Följsamhet (utförligare beskrivning finns under avsnitt 
Personlighetstest, i teorikapitlet). Varje påstående tillhör en av personligheterna och 
beroende på hur du svarar får du olika antal poäng. IPIP-testets påståenden går att finna i 
bilaga 2. Resultatet av testet kan exempelvis resultera i att du är lite utåtvänd och mycket 
emotionellt stabil (IPIP, 2015). För att testa Bartles spelartyper användes Bartle-testet. Ett 
test med där du får välja mellan två påståenden på varje fråga. Bartle-testets påstående går 
att finna i bilaga 3. Resultatet är fördelat, likt IPIP-testet, mellan de fyra spelartyperna 
Killer, Achiever, Socializer eller Explorer (utförligare beskrivning finns under avsnitt 
Bartles fyra spelartyper, under teorikapitlet).  

Urval 
Urvalet har gjorts på två sätt. 1) via Programintegrerande kurs på KTH har kontakt tagits 
med studenter på Medieteknikprogrammet med kriteriet att de är intresserade av 
programmering 2) via Facebook där testet skickats ut till studenter på IT-, datateknik- och 
medieteknikprogrammet på KTH och yrkesverksamma inom IT-branschen. 

Utförande 
Respondenterna fick först svara på IPIP-testet och sedan Bartle-testet i en online-enkät. 
För att svaret skulle skickas in var respondenten tvungen att genomföra både IPIP- och 
Bartle-testet. Respondenterna fick innan genomförandet information om syftet bakom 
studien och kort vad IPIP- respektive Bartle-testet mäter. Alla respondenter var anonyma, 
men fick ange ålder och kön. Förutom de 12 studenter som läser Programintegrerande 
kurs där en rapport om deltagande var ett krav.  

Sammanställning av insamlad data 
Intervjuer lyssnades igenom för att sedan kunna sammanställas under olika 
ämnesområden. Intervjuer med rekryterare har sammanställts i tabeller där svaren 
presenteras sammanfattade i punktform för att kunna ge läsaren en överskådlig bild av 
svaren. Intervjuerna om spel var av en mer ostrukturerade och har sammanställts som 
löpande text under rubriker, då alla ämnen inte diskuterades lika ingående av alla de 
intervjuade.  
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För att analysera data från Bartle- och IPIP-testet användes spridningsdiagram. Ett 
spridningsdiagram parar ihop ett värde med ett annat för att se ifall det finns en 
korrealation mellan dem. När flera värden är plottade och det går att dra en linje mellan 
dem är värdena korrelerade. Ju närmare punkterna ligger linjen, desto större korrelation 
finns det (NIST/SEMATECH, 2012).  

Metodkritik 
Cohen, Manion & Morrison (2000, s.267) menar att intervjuer ofta anses vara subjektiva. 
Det är svårt som intervjuare att hålla sig helt objektiv i intervjun, samma vad det gäller 
den intervjuade. Den intervjuade är inte alltid förberedd inför intervjun och kanske 
kommer med felaktig data eller missar relevant information (Robson 2002). Uppsatsens 
datainsamling i form av intervjuer började i rekryteringsområdet för att sedan gå in i 
spelområdet. Intervjuer inom spelområdet hade med fördel kunnat göras tidigare i arbetet. 
Det hade även lönat sig av att ha en bredare teoretisk grund och därmed tydligare 
urvalskriterier.  
 
I ett arbete av Couch och Keniston (1961) diskuteras om det finns en ja-sägartendens. 
Denna skulle innebära att de testade personernas svar varierar i vilket avseende de håller 
med om påståenden, oavsett deras innebörd. Detta är en kritik mot att använda 
personlighetstester, vissa personer kommer alltså svara på ett visst sätt för att få ett visst 
resultat i personlighetstester. I vårt genomförda test jämför vi två stycken tester med 
upplägget att den svarande själv uppskattar sin personlighet, testerna innefattas därmed av 
ja-sägartendensen. Detta är något som kan ha påverkat Bartle- och IPIP-testets resultat. 
 
Vad gäller Bartle- och IPIP-testet har undersökningen valt att studera trendlinjer för 
testgruppen för att kunna se trender för sambanden mellan Bartle- och IPIP-testet. För 
djupare förståelse skulle mer grundlig statistisk undersökning behöva genomföras. Under 
“Analys” har k-värdet på trendlinjerna studerats för att undersöka tendenser och trender 
för att ge en överskådlig bild. Utifrån detta har förslag för vidare speldesign givits, men 
bör inte ses som definitiva slutsatser för speldesign. Då IT-branschen idag består av 189 
000 personer (IT&Telekomföretagen, 2015) och Bartle- och IPIP-testet utfördes på 72 
deltagare så går det inte att dra generella slutsatser om personer inom IT-branschen. 
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Teori 
Teoriavsnittet består av två delar. Först presenteras centrala begrepp med tillhörande 
beskrivning. Detta för att skapa en gemensam begreppsbas och därmed undvika 
missförstånd. Avsnittets andra del består av litteraturstudien där teorier och fakta 
redogörs, vilken sedan ligger till grund för uppsatsens analys och diskussion.  

Begrepp 
IT-branschen - IT&Telecomföretagens definition av IT-branschen är den som används i 
undersökning. “Med IT- och telekomsektorn avses alla de verksamheter som i någon form 
skapar, utvecklar, levererar och driver system, tjänster och produkter med digitalt 
innehåll i form av hård- eller mjukvara”. Definitionen delas in i tillverkning av hårdvara, 
tele- och datakommunikationstjänster, programvara och IT-tjänster, återförsäljning av 
service och hårdvara. Fokus i undersökningen ligger på programmerare och utvecklare.  

Rekryterare - Med detta menas den på ett företag som är ansvarig för rekryteringen. Det 
kan vara en som jobbar enbart med rekrytering eller en chef på en avdelning. 

Kandidat - En person som sökt en tjänst på ett företag. 

Spel - Med spel menas elektroniska spel, det vill säga mobilspel, bärbara spel, datorspel 
och tv-spel (Glimne, 2015). 

Spelelement - De delar som ett spel är uppbyggt av. Ett annat ord som kan förekomma i 
spelsammanhang är “game mechanics”, men översättningen element från engelska till 
svenska passar bättre då mechanics som kan ha olika innebörder.   
 
Single-player game och Multi-player game - Översatt till svenska “Enspelarspel” och 
“Flerspelarspel”. De engelska orden har valts till undersökningen. 
 
B5 - Används som en förkortning för Big Five-teorin. 

Litteraturstudie 
Litteraturstudien är uppdelad i ämnesområderna rekryteringsprocessen, rekrytering och 
spel, speldesign och spel för att visa personliga egenskaper. 

Rekryteringsprocessen 

Kompetensbaserad rekryteringsprocess - hur funkar det? 
En kompetensbaserad rekryteringsprocess kan enligt Lindelöw (2008) delas upp i tre 
delar;  

• Förberedelser 
• Urval  
• Fortlöpande utveckling.  

Förberedelser innebär att arbetsgivaren analyserar om det behöver nyanställas eller om 
det går att omorganisera på företaget. Om det beslutas att nyanställas skapar man en 
kravspecifikation för det jobbet. Slutligen utannonseras tjänsten. Urval innebär att 
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arbetsgivaren tar emot ansökningar, gallrar ut de intressanta sökande för att sedan 
intervjua dessa. Intervjun är till för att den sökande ska få en bättre bild av jobbet och 
arbetsplatsen, samtidigt som arbetsgivaren ska få en bättre bild av den sökandes 
kunskaper och person. Den fortlöpande utvecklingen handlar om att assimilera den 
nyanställde på jobbet och utveckla den personal man har (Lindelöw, 2008, s. 27-30).  

Vad som skiljer kompetensbaserad rekrytering från annan rekrytering är fokuset på vilken 
kompetens som behövs i organisationen. Det vill säga man lägger ner tid före intervjun på 
vilka frågor som ska ställas för att ta reda på om den sökande innehar rätt kompetens 
(Lindelöw, 2008, s.24). 

Insamling av kandidater 
Insamling av kandidater eller annonsering innebär att få kandidater att en tjänst. Den 
vanligaste formen är att rekrytering sker via nätverk och personliga kontakter, d.v.s att 
anställda på företaget använder sina egna kontaktnät för att hitta lämpliga kandidater 
(Lindelöw 2008, s.108). Andra vanliga former av annonsering är tidningar, headhunting, 
arbetsförmedlingen, information på olika utbildningar eller via annonser online 
(Lindmark & Önnevik, 2006, s.81-98).  

Personlighetstest 

Ett personlighetstest eller personlighetsformulär är till för att komma åt en människas 
självuppfattade personlighet genom att antingen gradera hur väl ett påstående stämmer in 
eller vilket utav två påstående som stämmer. (Lindelöw, 2008, s.161) När ett 
personlighetstest används vill man förstå en människas personlighet bättre, du kan alltså 
inte prestera bra eller dåligt (Sjöberg, 2013, s.8). Personer blir ofta anställda tack vare av 
sin kompetens, men avskedas senare på grund av sin personlighet (Dessler, 2004). 

I psykologiska personlighetstest brukar man ofta tala om Big Five-teorin (B5), som menar 
att det finns fem faktorer i en personlighet. En person är inte en utav personlighetdragen 
utan en kombination (Sjöberg, 2013, s.7). De fem personlighetdragen är sammanfattade 
enligt Sjöberg (2013, s.24): 

• Utåtvändhet - Social, energisk, tycker om att ta kontakter och har lätt för det 

• Emotionell stabilitet - Klarar av stress och svårigheter utan att bli nervös, har ett 
lugnt humör, låter sig inte provoceras 

• Noggrannhet - Kontrollerar noga alla viktiga detaljer, gör upp planer och följer 
dem, pålitlig 

• Öppenhet - Tycker om abstrakta idéer, är öppen för nya tankar, vill gärna lära sig 
nytt 

• Följsamhet - Stor vilja och förmåga att anpassa sig efter situa- tionens och andra 
människors krav.      

 

Det finns olika sätt att mäta B5. Ett test som är öppet att använda är den internationella 
databasen IPIP. Testpersonen får svara på 50-100 frågor, där varje fråga tillhör antingen 
Utåtvändhet, Emotionell stabilitet, Noggrannhet, Öppenhet eller Följsamhet (IPIP, 2015). 

Validiteten - hur vet man att kandidaten är rätt? 
Schmidt och Hunter (1998) gjorde en undersökning i hur väl utslag olika 
rekryteringsmetoder ger. Sambandet presenteras med en validitetskoefficient mellan ett 
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och noll. 1,0 motsvarar perfekt förutsägande av personens prestation och 0,0 motsvarar 
slumpmässigt samband mellan prestationerna.  

• 0,56 Kompetensbaserade intervjuer 
• 0,54 Arbetsprover 
• 0,51 Färdigheter 
• 0,14 - 0.38 Ostrukturerade intervjuer 
• 0,26 Referenser 
• 0,18 Yrkeserfarenhet 
• 0,10 Antal utbildningsår 

 
Sjöberg (2013, s.7) menar att det finns ett lågt samband mellan personlighetstest och 
arbetsprestation 0,24 (mellan 1,00 och 0,00). 

Rekrytering och Spel 

 
Figur 1. Spel från Knack. Källa: Knack, http://www.knack.it/business/index.html  

 
Ett exempel på hur spel kan användas i rekrytering är spelföretaget Knack. Knack ser en 
fördel med att använda spel då det eliminerar att rekryteraren är partisk. Knack stöder 
också sin teori på att du hamnar i ett så kallat flow när du spelar och därmed beter dig mer 
naturligt. Knacks spel är mobilanpassade (Se figur 1) då de anser att det är en mer 
tillgänglig plattform, vilket gör att rekryteringen är mer öppen för olika kulturer, åldrar 
och ekonomiska klasser (Knack 2015). Utifrån hur personen i fråga spelar spelet kan 
Knack avläsa personliga egenskaper. Exempelvis om spelaren börjar testa lösningar 
direkt eller väntar ett tag för att sen testa sin uttänkta lösning är det som spelar roll, inte 
om problemet är löst det på korrekt sätt. Detta i kombination med stora datamängder och 
algoritmer kan sen utläsa dina personliga egenkaper (Knack, 2015). 
 
Ett annat exempel är L’oréal Reveal. Ett spel som L’oréal använde i sin 
rekryteringsprocess 2011. Spelen används för att arbetssökande ska få en bättre 
uppfattning av företagets förväntade färdigheter. De arbetssökande fick i en virtuell miljö 
gå igenom olika stadier av en produkt-lansering hos L’oréal och där prova på alla olika 
arbetsuppgifter som fanns (L’oréal Reveal, 2011. L’oréal, 2011). Liknande lösning är 
Trust by Danone, där du får spela rollen som chef över Danone (Danone, 2015). 
 
Det svenska företaget King.com använder sig av spelet King Challenge som är ett quiz-
spel där spelaren får svara på frågor inom olika ämnesområden relaterade till arbetet. 
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Kandidaten måste få minst 90% rätt för att gå vidare och kunna söka jobbet (King.com 
Limited, 2014).  

Spel   

Reeves och Reads 10 ingredienser hos ett bra spel 

Reeves och Read (2009) presenterar 10 element som gör ett spel populärt och roligt att 
använda: 

1. Att man kan representera sig själv med en avatar 
2. Tredimensionella spelmiljöer 
3. Beskrivning av spelets kontext  
4. Feedback 
5. Rykte, ranking och spelnivåer 
6. Marknadsplatser och ekonomiska aspekter inom spelet 
7. Tävling under regler som är tydliga och påtvingade 
8. Att man spelar i lag  
9. Parallella kommunikationsmetoder som är lätt-konfigurerade 
10. Tidspress 

Motivation i spel 
En modell som pratar om motivation i spel är The Player Experience of Need Satisfaction 
(PENS-modellen). Den menar att det finns tre viktiga psykologiska faktorer för att hålla 
en spelares motivation uppe vid spelande. Dessa tre är (Rigby och Ryan, 2007);  
Competence - vårt behov av att känna oss effektiva i det vi gör. 
Autonomy - upplevelsen av att fritt kunna ta beslut om sina åtgärder. 
Relatedness - en känsla av att kunna få en äkta och stödjande kontakt med andra 
 
Enligt Laughlin behöver också en speldesigner hålla koll på sin målgrupp för att behålla 
spelaren i spelet (2013). 

Gamification  
Gamification appliceras på allt fler områden där spel tidigare inte använts. Det finns 
forskning som visar på en mängd fördelar med att spelifiera moment i vår vardag 
(Deterdings, 2011).  

Deterdings (2011) har definierat gamification som “Användningen av speldesignelement i 
icke-spelmiljöer.”  

Bartles fyra spelartyper 
Bartle (2004) menar att det går att dela upp spelare i fyra olika spelartyper. Enligt Bartle 
baseras inte spelartyperna efter hur bra en spelare är, utan efter beteendet i spelet. Bartles 
fyra spelartyper är: 

• Killer gillar konkurrens med andra spelare. En Killer tycker också om att påverka 
miljön runt sig, att bygga och/eller förstöra virtuella världar. En Killer gillar 
framförallt att dominera andra spelare i ett spel. 

• Achiever tycker om spel som går att klara av och slutföra. Spel som innehåller 
möjligheter att låsa upp bonusar i spelet är något som tilltalar en Achiever. En 
Achiever gillar att få poäng och att gå upp i level. Gentemot andra spelare tycker 
Achievers om att avancera i spelet och slutföra uppgifter. 

• Socializer gillar att interagera med andra spelare. Eftersom Socializers tycker mer 
om att socialisera i spelet snarare än att vinna, är det få singleplayer-spel som en 
Socializer tycker om. För att en Socializer ska tycka om ett singelplayer-spel bör 
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spelet erbjuda någon form av interaktion inom spelet som känns utmanande och 
verklighetstroget. 

• Explorer gillar att upptäcka nya områden och saker i spelet. En Explorer känner 
sig begränsad under tidspress, då det gör att spelaren inte kan utforska spelet i 
egen takt. En Explorer kan uppskatta ett begränsat spel, då Explorers tycker om 
att utforska begränsningar likväl som möjligheter. Spelelement som gömda 
skatter och buggar är något som tilltalar en Explorer.  
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Resultat 
I detta kapitel sammanfattas insamlad empirisk data utifrån intervjuer samt 
enkätundersökningar som gjorts under arbetets gång. Kapitlet är uppdelat i tre delar: 
intervjuer med rekryterare, intervjuer om spel och Bartle-/IPIP-testet. 

Intervjuer om rekrytering 
Intervjuer med rekryterare har delats upp i rekryteringsprocessen, rekrytering och spel, 
eftersökta egenskaper för kandidater inom IT samt svårigheter med rekrytering inom IT-
branschen.  

Rekryteringsprocessen 

De intervjuade rekryterarna tillfrågades om att beskriva hur rekryteringsprocessen ser ut 
på deras företag (Se tabell 1). 
 
Tabell 1. Intervjuade rekryterares svar inom ämnet Rekryteringsprocess. 

Rekryterare A 
 
Enligt Rekryterare A använder 
sig företaget av följande 
metoder: 
• Urval. I form av Employer 

branding (få folk att välja 
företaget som arbetsgivare), 
Online-kampanjer, Sociala 
medier, Direct headhunting 
(att man söker upp 
kandidater), Interna 
researchers (som sitter och 
söker på t.ex. Linkedin), 
Karriärhemsida, Spel. 

• Intervjuer. Rekryterare A 
menar att man har fler 
intervjuer än många andra. 
Man letar efter teknisk 
kompetens och rätt “culture 
fit”. 

• Tester och arbetsprov. 
 

Rekryterare B 
 
Enligt Rekryterare B använder 
sig företaget av följande 
metoder: 
• Headhunting/ searching 

(till traineeprogrammet är 
det branschdagar och 
annonsering) 

• Möte med HR 
• Arbetsprover i form av 

programmeringsuppgifter 
att lösa hemma. 

• Träffar vice VD och 
teamledare för ett mer 
tekniskt möte  

• Avtalsmöte 
 

Rekryterare C 
 
Rekryterare C beskrev sin 
process enligt följande: 
• Annonsering. 
• Urval. Gå igenom allt som 

kandidaterna skickat in, 
CV, undersöka kandidatens 
egna hemsida osv. 

• Telefonintervju. Ibland 
använder Rekryterare C 
också av en videointervju. 

• Träffa personen. Då 
använder Rekryterare C sig 
av en kompentensbaserad 
process. 

• Genomgång av referenser, 
för att stämma av om det 
kandidaten sagt stämmer. 
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Rekryterare D 
 
Rekryterare D beskrev sin 
process enligt följande: 
• Research, där använder 

Rekryterare D den sociala 
yrkestjänsten Linkedin för 
att hitta passande 
kandidater. 

• Telefonkontakt, där frågar 
Rekryterare D vad 
kandidaten tror om 
framtiden och vad hen vill 
göra. 

• Strukturerade intervjuer. 
• Personbedöming i form av 

tester. 

Rekryterare E 
 
Rekryterare E beskrev sin 
process enligt följande: 
 
• Rekryteringsföretag 

hittar kandidat åt företaget 
• Intervju. Man tittar på 

kvalitéer hos kandidaten.  
• Arbetsprov. Kandidaten 

får en 
programmeringsuppgift 

• Intervju med två 
utvecklare. Då pratar man 
kod. 
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Rekrytering och spel 

De intervjuade rekryterarna tillfrågades om hur ett spel skulle kunna fungera för 
rekrytering inom IT (Se tabell 2).   
Tabell 2. Intervjuade rekryterares svar inom ämnet Rekrytering och spel. 

Rekryterare A 
 

• Använder ett spel i för att hitta 
kandidater. Spelet påminner om 
Quizkampen och går ut på att spelaren 
besvarar tidsbegränsade frågor som 
behandlar programmering eller andra 
kompetenser. Frågorna är ställda av 
företagets medarbetare. Spelet fungerar 
som ett bra promotionsverktyg när 
företaget besöker events. Syftet med 
spelet är att väcka intresset hos passiva 
kandidater.  

 
• Det är roligare (för kandidaten) att spela 

ett spel än att klicka på en länk 
 

• Viktigt att behålla grundmekaniker hos 
ett spel. Annars kan det leda till att man 
tappar de som gillar vanliga spelelement. 

 
• Det är viktigt att hitta drivkrafter som 

gör att man vill spela och vill återvända 
till spelet. 

 
• Ett spel kan vara ett intressant sätt att få 

statistik för hur man spelar. Statistik 
som man sedan kan analysera.  

 
• Ett spel kan behöva skräddarsys för 

enskilda företag.  
 

Rekryterare B 
 

• Intressant, men beror på vilket syfte 
man har. Rekryterare B såg två spontana 
möjligheter för spel inom rekrytering: 

 
• Använda det som ett sätt att kvalificera 

sig för en intervju 
 

• Locka in seniora profiler att söka en 
tjänst för att de vill klara spelet  

 
• Ett sätt att profilera sig som ett kreativt 

företag. 
 

• Ett för snävt spel kan leda till att man 
går miste om många kandidater. Vissa 
kan vara bättre på spel än andra.  

 
• Ett tekniskt orienterat spel skulle kunna 

visa kompetens, men inte hela 
engagemanget.  
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Rekryterare C 
 

• Vore roligt att använda. 
 

• Behövs ny teknik inom rekrytering. 
 

• Att testa den logiska förmågan kan 
passa för spel. 

 
• Kan vara svårt att undersöka 

kommunikativa och sociala 
egenskaper. 

 
• Kan vara intressant att använda tidigt i 

rekryteringsprocessen, men det finns en 
risk med att sålla bland kandidater för 
tidigt. 

 
 
 
 
 
 

Rekryterare D 
 

• Intressant med spel. 
 

• Problemlösningsförmåga skulle kunna 
passa för spel. 

 
• Roligt att använda ny teknik 

 

Rekryterare E 
 

• Spel och gamification är ett intressant 
sätt att attackera problematik. Det 
avdramatiserar situationer som annars 
kan innehålla konflikter.  

 
• Kan passa för rekrytering 

 
• Upplägget på spelet är viktigt. Det får 

inte vara avskräckande genom att spelet 
exempelvis inte ser tillräckligt bra ut. 
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Eftersökta egenskaper för kandidater inom IT 

De intervjuade rekryterarna tillfrågades om vilka egenskaper som eftersöks hos kanditater 
(Se tabell 3).  
 
Tabell 3. Intervjuade rekryterares svar inom ämnet Eftersökta egenskaper för kandidater inom 
IT. 

Rekryterare A 
 

• Tekniska kvalitéer. 
Kandidaten behöver 
kunna bevisa detta. 
Kan testas med 
arbetsprov. 

• Culture Fit. Man tittar 
på personlighet och 
förmågor hos 
kandidaten, och hur det 
stämmer överens med 
värdegrunder på 
företaget. Det är viktigt 
att få kandidaten att 
förstå hur man arbetar 
på det här företaget. 

 

Rekryterare B 
 

• Problemlösningsförm
åga.  

• Programmeringserfar
enhet. För företagets 
trainee-utbildningar är 
erfarenheten inte lika 
viktigt som för seniors 
tjänster.  

• Driv. Man letar efter 
kandidater som är 
villiga och nyfikna på 
att lära sig mer.  

Rekryterare C 
 

• Utgår från kravprofiler 
från kunder. 
Återkommande 
egenskaper som kunder 
efterfrågar:  

o Sociala 
egenskaper, 
samarbetsför
måga. 

o Projektlednin
gsegenskaper
. 

o Kreativitet. 
 

Rekryterare D 
 

• Utgår från kravprofiler 
från kunder. 
Återkommande 
egenskaper som kunder 
efterfrågar: 

o Passar in i 
företagskultu
ren. 

o Samarbetsför
måga. Det är 
viktigt att 
kunna arbeta i 
team. 

 

Rekryterare E 
 

• Flexibilitet. Som 
programmerare måste 
man vara flexibel för 
hastiga förändringar av 
negativ karaktär, 
exempelvis att ett 
projekt läggs ned. 

 
• Förmåga att 

utvärdera och 
förändra ny teknik. 
Rekryterare E 
förklarade att företaget 
bytt ramverk två 
gånger senaste året.  

 
• Samarbetsförmåga.  

 
• Konflikthantering. 
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Svårigheter med rekrytering inom IT-branschen 

De intervjuade rekryterarna tillfrågades om svårigheter som kan uppstå vid rekrytering 
inom IT (Se tabell 4).   
 
Tabell 4. Intervjuade rekryterares svar inom ämnet Svårigheter med rekrytering inom IT-
branschen. 

Rekryterare A 
 

• Det finns för få 
programmerare och 
utvecklare 

• Hitta kandidater som 
delar företagets 
värderingar 

• Kulturkrockar när 
man rekryterar 
kandidater som 
behöver flytta. 

Rekryterare B 
 

• Svårt att förstå den 
tekniska kompetensen 
hos kandidaten om 
rekryteraren endast har 
en bakgrund inom HR. 

 

Rekryterare C 
 

• Rekryterare C menade 
att det kan vara svårt 
att förstå hur bra 
kandidaten är på kod 
och därför tar man 
hjälp av kunden. 

Rekryterare D  
 

• Att programmerare kan 
ha olika 
personligheter. Olika 
personligheter passar 
bättre eller sämre för 
vissa tjänster. 

 
 
 
 
 
 

Rekryterare E 
 

• Konkurrensen om 
kandidater med rätt 
kompetens. 

• Rekryterare E menade 
att företaget strävar 
efter jämlikhet på alla 
sätt, och menade att 
kvinnor som kan 
programmera är svårt 
att hitta. 

 

Intervjuer om spel 
Intervjuer om spel har delats upp i Målgrupp för spel,  Spel med IT-branschen som 
målgrupp, För- och nackdelar med spel i rekrytering samt Spel för att visa personliga 
egenskaper. 

Målgrupp för spel 

Forskare B beskrev det som att man tittar på demografin över spelarna.  
På frågan om vad Forskare B tror om att använda Bartles spelartyper för att ta 
designbeslut menade Forskare B att det kan vara en metod som går att använda för att 
utvärdera demografin, men har inte det i praktiken. 
 
Forskare C ville betona att speldesigners som inte har en bild av spelets möjliga målgrupp 
ofta designar sämre spel ur ett kommersiellt perspektiv. Forskare C menade att även om 
det är svårt att undersöka målgruppen så är det nödvändigt, annars är spelet design för 
mycket av en chansning.  
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Spelföretagare A menade att deras företag besitter stor vetenskaplig kunskap, och bygger 
speldesignen i deras spel på forskning inom beteendevetenskap. Spelföretagare A beskrev 
hur företaget undersökt en personlighet hos en testgrupp med personlighetstester, för att 
sedan jämföra hur testgruppen beter sig i ett spel.  

Spel med IT-branschen som målgrupp 

Forskare B menade att ett spel inriktat mot IT-branschen med fördel skulle kunna byggas 
som ett “byggar-spel”. Forskare B lyfte fram Minecraft som ett exempel på ett byggar-
spel. Forskare B argumenterade att programmerare och utvecklare skulle kunna tycka om 
kontroll-aspekterna som ett byggar-spel ger spelaren. Forskare B lyfte även fram strategi-
spel som eventuellt passande för IT-branschen. Ett strategi-spel som Forskare B 
exemplifierade detta med var Starcraft. Forskare B argumenterade att även om spelaren 
inte kan kontrollera motståndare kan det finnas kontrollaspekter i upplägget av strategi 
som kan vara tilltalande för programmerare.  
 
Forskare D föreslog att ett spel för spelutvecklare borde vara en simulering av just 
spelutveckling. Spelet skulle utmana spelaren att göra om spelet till det bättre.  
 
Forskare B argumenterade att gruppsamarbetsmekanismer kan vara intressant för ett spel 
riktat mot IT-branschen. 
 
En förmåga som Spelföretagare A ansåg som viktig hos programmerare var hur effektivt 
de löser problem. För att mäta detta beskrev Spelföretagare A en form av labyrint-spel 
som företaget använder. För att mäta effektiviteten analyserar man t.ex. hur snabbt 
spelaren klarar en nivå i spelet och även hur snabbt spelaren genomför specifika moment 
i en nivå i spelet, menade Spelföretagare A. Spelföretagare A menade att förmågor som är 
efterfrågade av företag för yrken inom IT kan vara generell intelligens, 
problemlösningsförmåga, kvalitativ och spatial förmåga, förmåga att hålla fokus samt 
uthållighet. Spelföretagare A lyfte fram dessa förmågor som möjliga att analysera i ett 
spel.  

För- och nackdelar med spel i rekrytering 

Spelföretagare A menade att det finns en fördel att använda spel för rekrytering på det 
sättet att ett spel kan minimera partiskhet i en rekryteringsprocess. Spelföretagare A 
menade att företagets spel försöker vara ett sätt att påvisa egenskaper utan att spelet tar i 
beräkning spelarens kön, vad spelaren heter eller spelarens ålder. Forskare D menade att 
en rekryteringsprocess är komplex, att en rekrytering fortfarande behöver diskuteras, inte 
bara utgå från data.  
 
Spelföretagare A menade att man kan använda ett spel tidigt i processen. Då kan man låta 
personal med HR-kunskaper lägga mer fokus på delar i rekryteringsprocessen där 
personalens kunskaper kommer mest till användning, menade Spelföretagare A. I och 
med detta skulle spelet ha ekonomiska fördelar jämfört med traditionell rekrytering, 
enligt Spelföretagare A, för att personalens tid skulle spenderas mer effektivt. 
Spelföretagare A menade dock att spelet kan tjäna olika syfte beroende på var i 
rekryteringsprocessen det används. Forskare B menade att spelet troligtvis behöver 
anpassas för olika omständigheter som kan uppstå i olika delar av en rekryteringsprocess. 
Forskare B ville betona att hen tror att det kan vara svårt att göra ett spel som passar hela 
rekryteringsprocessen.  
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Forskare A menade att det kan finnas risker med att använda spel till andra syften än 
underhållning. En risk kan vara att spelelement uppmuntrar spelaren att klara spelet 
snarare än att uppfylla syftet, menade Forskare A. Forskare A menade att ett problem i 
verkligheten ofta kan vara mer komplex än vad ett spel kan simulera. Forskare C menade 
också på att syftet med spelandet var av vikt, om syftet är att blir rekryterad kan spelaren 
göra kopplingen mellan verklighet och spel.  
 
Spelföretagare A beskrev vissa personlighetsdrag som svåra att analysera i ett spel. Ett 
personlighetsdrag som företaget hoppas kunna skapa ett spel för att analysera är 
kommunikationsförmåga hos spelaren. Spelen som företaget tagit fram hittills saknar 
sociala element, menade Spelföretagare A.  

Spel för att visa personliga egenskaper 

Forskare D menade att om hen skulle designa ett spel för rekrytering skulle hen börja med 
att göra spelet, testa det på en stor grupp människor och dela upp dessa i hur väl de spelar 
spelet. Utifrån dessa undergrupper skulle Forskare D plocka ut några personer för vidare 
testning på kognitiva, fysiska och psykologiska egenskaper för att kunna koppla dessa till 
personens beteende i spelet. Spelföretagare A menade att för att påvisa personliga 
egenskaper loggar spelet spelarens beteende och jämför det med hur andra spelare betett 
sig i spelet. Detta beteende jämförs sedan med hur spelaren har svarat på 
personlighetstester (Spelföretagare A). Exempel på information ett spel kan utläsa är hur 
effektiv spelaren är på att lösa ett problem, hur spelaren kan fokusera på målet när 
störande objekt dyker upp och hur uthållig spelaren är när det gäller att lösa ett problem 
(Spelföretagare A). Vidare menade Spelföretagare A att man som företag analyserar vad 
man kan utläsa från hur länge en spelare stannar upp och tänker. 

Bartle- och IPIP-testet 
72 personer deltog i undersökningen. 38 personer (52,8%) av respondenterna var män 
mellan 20 och 30 år gamla, 19 personer (26,4 %) av respondenterna var kvinnor mellan 
20 och 30 år gamla, 8 personer(11,1%) var män 30+ år och 7 personer (9,7%) var kvinnor 
30 + år (Se figur 2). 

 
Figur 2. Fördelning mellan kön och ålder för testgruppen. 
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Testgruppen 

 
Diagram 1. Resultat från IPIP-test. 
 
Diagram 1 visar hur många personer som har flest poäng i respektive B5 
personlighetsdrag. 30 personer (41,7 %) i vår testgrupp har maxpoäng i Följsamhet, 20 
personer (27,8 %) har maxpoäng i Öppenhet, 10 personer(13,9 %) har inget ensamt max, 
6 personer (8,3 %) har maxpoäng Utåtvändhet, 3 personer (4,2 %) har maxpoäng i 
Emotionell stabilitet och 3 personer (4,2 %) har maxpoäng i Noggrannhet. Inget max 
betyder att testpersonen har flera personlighetsdrag som gett lika många poäng.  
 

 
Diagram 2. Resultat från Bartle-test. 
 
Diagram 2 visar hur många personer som har flest poäng i respektive spelartyper. 28 
personer (38,9 %) har sitt max i Explorer, 21 personer (29,2 %) har sitt max i Socializer, 
11 personer (15,3 %) har sitt max i Killer, 9 personer (12,5 %) har sitt max i Achiever och 
3 personer (4,2 %) har inget ensamt max. Inget max betyder att testpersonen flera 
personlighetsdrag som gett lika många poäng.  

Samband mellan testresultat 

I bilaga 4 presenteras spridningsdiagram där Bartles spelpersonlighet jämförs med B5 
personlighetsdrag. Nedan presenteras diagram med trendlinjer för varje personlighetsdrag 
jämfört med spelpersonligheterna. Diagrammen presenteras med k-värdet för respektive 
trendlinje. Trendlinjerna ordnas efter högsta positiva k-värde. Desto högre k-värde desto 
brantare lutning har trendlinjen. 
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Diagram 3. 
 
 

 
Diagram 4. 
 
 

 
Diagram 5. 
 
 

Diagram 3 visar 
trendlinjer för 
Utåtvändhet och 
Bartles spelartyper. 
  
1. Killer, k-värde 

0,118 
2. Socializer, k-värde 

0,049 
3. Achiever, k-värde 

-0,052 
4. Explorer k-värde  

-0,076 

Diagram 4 visar 
trendlinjer för 
Emotionell stabilitet 
och Bartles 
spelartyper. 
  
1. Achiever, k-värde 

0,150 
2. Socializer, k-värde 

0,035 
3. Killer, k-värde      

-0,015 
4. Explorer, k-värde 

-0,157 
 

Diagram 5 visar 
trendlinjer för 
Följsamhet och Bartles 
spelartyper. 
  
1. Socializer, k-värde 

0,159 
2. Achiever, k-värde 

0,045 
3. Explorer, k-värde 

-0,070 
4. Killer, k-värde      

-0,089 
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Diagram 6. 
 
 

 
Diagram 7. 
 

Diagram 6 visar 
trendlinjer för 
Noggrannhet och 
Bartles spelartyper. 
  
1. Achiever, k-värde 

0,134 
2. Explorer, k-värde 

0,047 
3. Socializer, k-värde 

-0,005 
4. Killer, k-värde      

-0,167 

Diagram 7 visar 
trendlinjer för 
Öppenhet och Bartles 
spelartyper. 
  
1. Killer, k-värde 

0,047 
2. Achiever, k-värde 

0,020 
3. Explorer, k-värde 

-0,002 
4. Socializer, k-värde 

-0,057 



 22 

Analys 
I analysen sammanställs undersökningens resultat och teori. Kapitlet har delats upp 
under Rekryteringsprocess inom IT-branschen, Spelets funktion i rekryteringsprocessen, 
Spelets utformning och Spelets roll. 

Rekryteringsprocess inom IT-branschen 
En rekrytering är uppdelad i förberedelse, urval och fortlöpande utveckling (Lindelöw, 
2008). En gemensam nämnare hos de intervjuade rekryterarna var att deras urvalsprocess 
består av insamling av kandidater, intervju och ett steg där den tekniska kompetensen 
bedöms.  
 
De egenskaper rekryterarna nämner som viktiga inom IT-branschen, framförallt för 
programmerare, är samarbetsförmåga och nyfikenhet. Vad det gäller personlighetens 
betydelse råder det delade meningar. Rekryterare A lyfter fram det som viktigt att 
kandidaten passar in i företaget kultur, medan Rekryterare B vill bygga sina team med 
olika personligheter.  
 
Ytterligare en gemensam nämnare som framkom under intervjuerna med rekryterare var 
att alla kandidater bedöms individuellt. 

Spelets funktion i rekryteringsprocessen 
Rekryterare A och Rekryterare E var överens när det gällde en svårighet med att rekrytera 
programmerare och utvecklare, nämligen att det finns för få kandidater med rätt 
kompetens. Enligt IT&Telekomsektorn (2015) kommer IT-branschen ha ett underskott av 
kompetent personal inom några år vilket kan ses som en bekräftelse för den ovannämnda 
svårigheten. Det finns flera olika metoder för att nå kandidater (Lindelöw, 2008). 
Rekryterare A menade att det var viktigt att kunna sticka ut som företag, och använder sig 
av ett spel för att få folk att söka deras tjänster. Rekryterare B trodde att ett spel kan vara 
ett sätt att profilera sig som ett kreativt bolag. Det kan jämföras med det Rekryterare A 
menade med att sticka ut som företag.  
 
Rekryterare B trodde att spelet med fördel skulle kunna användas för att visa teknisk 
kompetens. Liknande resonemang förde Rekryterare D och Rekryterare C som båda 
trodde att spel skulle passa bättre för att visa problemlösningsförmåga än personlighet 
och social förmåga. Även Spelföretagare A menade att det finns svårigheter när det gäller 
personlighet och social förmåga när det kommer till att analysera personer utifrån spel. 
Rekryterare B, Rekryterare C och Rekryterare D menade att det finns en svårighet för 
rekryterare med en bakgrund inom HR och rekrytering när det kommer till att bedöma 
den tekniska kompetensen hos kandidaterna. Spelföretagare A beskrev att deras spel ofta 
används som ett ytterligare underlag för rekryterare och att ett spel skulle kunna avlasta 
rekryterare. 
 
Rekryterare E lyfte fram spel och gamification som ett sätt att avdramatisera delar och 
moment i samhället i allmänhet och rekrytering i synnerhet som annars kan innehålla 
konflikter. Detta går också i linje med teorier om gamification som något som motiverar 
och engagerar (Deterdings, 2011). Rekryterare C trodde att ett spel riktat mot rätt 
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målgrupp kan vara intressant. Rekryterare E byggde vidare på detta genom att betona att 
spelet inte får ha en avskräckande effekt på målgruppen. Resonemanget om att anpassa 
spelet efter målgruppen bekräftades av Forskare B, som beskrev att man ofta börjar med 
att undersöka målgruppen när man designar spel. 
 
Företaget Knacks spel samlar in data om hur spelarna spelar som sedan ligger till grund 
för att analysera personligheten hos spelarna. Det tankesättet fick medhåll av Rekryterare 
A, som lyfte fram spel som ett sätt att utvinna stora mängder med data, som kan vara 
intressant att analysera. Data som en rekryterare får ut av Knacks spel används som 
underlag när man utvärderar personer. Rekryterare A trodde att ett spel skulle behöva 
skräddarsys för enskilda företag för att fungera. L’Oreal Reveal och Danone är exempel 
på företag som har använt sig av spel som är särskilt designade för respektive företag. I 
dessa spel spelar man i rollen som anställd på företaget. 
 
Samtliga intervjuade rekryterare ställde sig positiva till användningen av spel inom 
rekrytering. Rekryterare A använder sig idag av ett spel i sin rekryteringsprocess och lyfte 
fram spelet som ett fördelaktigt sätt att locka kandidater att söka till ett jobb. Rekryterare 
B såg spelet som ett sätt att kunna profilera sig som ett kreativt företag. Rekryterare C 
menade att det saknades innovation inom rekryteringsområdet och såg spelet som ett sätt 
att bidra med ny teknik och innovation. Rekryterare B, Rekryterare C och Rekryterare D 
menade att det finns en svårighet för rekryterare med en bakgrund inom HR och 
rekrytering när det kommer till att bedöma den tekniska kompetens hos kandidaterna. 
Bland de forskare som intervjuats i arbetet ser de en möjlighet att använda spel, men att 
det behövs mer forskning på området beteende i spel jämfört med beteende i 
verkligheten. Forskare C menar att det som driver forskningen på området idag är 
kommersiella spel, framförallt motivation till att spela. Det vill säga vilka spelelement 
som får spelaren att fortsätta spela. 
 
Sammanfattningsvis; saker som kan förbättras inom rekrytering:  

• Innovation 
• Profilera sig som företag 
• Locka fler 
• Öka förståelse för teknisk kompetens hos kandidaten 

Spelets utformning 
Bartle (2002) använder fyra personligheter som han anser vara återkommande för att 
definiera målgruppen. Forskare B tror att Bartles spelartyper kan vara ett sätt att analysera 
målgruppen, men hade själv inte använts sig av det. Undersökningens testgrupp kan ses 
som målgrupp för IT-branschens rekryteringsspel. Även rekryterare kan ses som 
målgrupp för ett spel. Rekryterare kommer inte nödvändigtvis att spela spelet, men 
beroende på spelets syfte behöver rekryterare kunna utläsa data om kandidaten utifrån 
spelet. Rekryteraren behöver ett spel där spelelementen går att analysera.  
 
Knack (2015) bygger single-player-spel och utifrån att rekryteringsprocessen utgörs av 
individuella bedömningar av kandidaten. Undersökningen föreslår att ett spel skulle vara 
byggt för single-player, för fortsatt individuell bedömning.  
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Ett spel för att locka kandidater 

För ett spel som skulle locka kandidater att söka en tjänst menar undersökningens 
intervjuer att det är viktigt att spelet når rätt målgrupp och att målgruppen tycker om 
spelet. Som tidigare nämnts kan undersökningens testgrupp ses som målgrupp för spelet. 
Testgruppen består till störst del av Bartles två spelartyper Explorer och Socializer. 
Bartles spelpersonligheter kan jämföras med både PENS-modellen och Reeves och Reads 
(2009) tio ingredienser som gör ett bra spel för att ta reda på hur spelet kan utformas. 
 
Autonomy saknar en tydlig motsvarighet hos Reeves och Reads ingredienser, men kan 
jämföras med den spelartyp som Bartle kallar Explorer. En Explorer gillar, enligt Bartle 
att utforska möjligheter och platser i ett spel, vilket skulle kunna jämföras med 
upplevelsen av frihet att styra sina åtgärder som begreppet Autonomy skulle ge spelaren. 
 
Relatedness kan jämföras med “ingrediensen” att man bör kunna spela i lag som Reeves 
och Read lyfter fram. Reeves och Read menar också att kommunikationsmetoderna i ett 
spel bör finnas och vara lätthanterliga för spelaren. Båda dessa “ingredienser” behandlar 
sociala komponenter, precis som Relatedness. Bartle beskriver en spelartypen Socializer 
som en spelare som främst värdesätter social interaktion med andra spelare. Bartle 
beskriver att det kan finnas Socializer-komponenter i ett spel som inte innehåller andra 
verkliga personer, men att det då kräver att spelaren får interagera med spelet på ett 
verkligt sätt (Bartle, 2004). Detta har likheter med Relatedness som innefattade att spelet 
förmedlar en interaktion som känns äkta.  

Ett spel för att utvärdera kandidater 

Intervjuer med rekryterare visar att de behöver hjälp med att kunna bedöma kandidatens 
tekniska kompetens, exempelvis programmeringskunskaper. Enligt Rekryterare B går det 
att mäta med arbetsprov eller tekniska intervjuer. Spelet King Challenge skulle kunna 
likställas med ett kunskapstest. Rekryterare A menade att för att veta om en kandidat kan 
det som efterfrågas av en viss tjänst skulle det behöva designas ett spel som går att 
anpassa efter varje enskild tjänst.  
 
Spelföretagare A menade att ett spel som skulle påvisa personliga egenskaper skulle 
kunna logga spelarens beteende och jämför det med hur andra spelare har betett sig. Det 
stärks av vad Forskare D menade att hen skulle designa ett spel för rekrytering genom att 
välja ut en testgrupp, och utifrån hur de spelar spelet jämföra detta med psykologiska, 
fysiska kognitiva egenskaper hos testgruppen. 
 
En annan lösning för att hjälpa rekryterare att förstå den tekniska kompetensen är att öka 
underlaget för huruvida kandidatens personlighet lämpar sig för IT-branschen. För att 
utvärdera personligheter som lämpar sig inom IT-branschen skulle ett spel kunna vara 
mer statiskt, eftersom B5-personlighetsdrag inte tenderar att ändras över tid, enligt 
Spelföretagare A. 
 
I avsnittet Bartle- och IPIP-testet under Resultat visas samband som finns mellan Bartles 
spelartyper och B5-personlighetsdrag. Forskare D menade att dessa samband kan vara 
intressanta för speldesign. Bartles spelartyper baseras inte på hur väl en spelare klarar sig 
genom spelet, utan på vilket sätt en person spelar spelet. För att kunna analysera olika 
personlighetsdrag utifrån ett spel bör spelet innehålla spelelement som tilltalar alla fyra 
spelartyper. Olika beteenden i spelet skulle undersökas och spelaren kategoriseras som en 
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av Bartles spelartyper. Detta kan sedan jämföras med vilken typ av personlighetsdrag som 
har samband med respektive speltyp.  
 
Exempelvis skulle rekryteraren kunna vilja undersöka kandidatens Emotionella stabilitet. 
Utifrån hur kandidaten spelar spelet kategoriseras den som t.ex. en Achiever. Detta kan 
indikera att personen också har emotionell stabilitet som personlighetsdrag, sett till den 
brant stigande trendlinje som finns för Achiever i diagram 4. 
 
K-värdet på trendlinjerna har studerats för att ge en överskådlig bild. Det bör dock inte 
ses som definitiva resultat då endast en liten del av IT-branschen undersökts. Nedan 
presenteras respektive samband för varje personlighetstyp och spelartyp. 

Utåtvändhet 
Testgruppen visar att ju högre poäng på Utåtvändhet en person innehar ju högre poäng 
har personen som speltypen Killer och Socializer. Trendlinjen för Killer har högre k-
värde, d.v.s. starkare lutning, än trendlinjen för Socializer vilket kan indikera att Killer 
har ett starkare samband. Detta kan jämföras med hur Bartle (2004) beskriver att 
spelartyperna Killer och Socializer tycker om att interagera med andra spelare. 
Personlighetsdraget Utåtvändhet innefattar enligt Big Five teorin att personen är 
självsäker och söker sig till andra människor. Killer och Socializer är båda spelartyper 
som gillar att interagera med andra spelare i ett spel.  
 
Vad gäller Achiever och Explorer har båda speltyperna avtagande trendlinjer, 
medan motsatsen gäller för Killer och Socializer. Desto mer extrovert testresultatet visar 
personen att vara desto lägre poäng har personen som speltypen Achiever och Explorer. 
Bartle (2004) menar att Achiever och Explorer hellre interagerar med spelet självt än med 
andra spelare.  
 
Spelartyp med starkast samband för fortsatt speldesign: Killer. 

Emotionell stabilitet 
Personer med låga poäng på Emotionell stabilitet har höga poäng på Explorer. De 
testpersoner som har höga poäng på Emotionell stabilitet har höga poäng som Achiever. 
Medan Socializer och Killer har lågt k-värde, dvs svag till ingen lutning. Detta kan 
indikera att emotionellt stabila personer har ett samband med personer som gillar att spela 
Achiever-anpassade spel, medan de med låga poäng på Emotionell Stabilitet tenderar att 
vilja spela Explorer-anpassade spel. En Achiever gillar att avancera i spelet, medan en 
Explorer gillar att utforska (Bartle, 2004). 
 
Spelartyp med starkast samband för fortsatt speldesign: Achiever. 

Följsamhet 
Personer med hög poäng på Följsamhet tenderar också att ha hög poäng på Socializer. 
Testpersoner med låg poäng på Följsamhet har hög poäng på Explorer och Killer. Medan 
testgruppen inte visar någon skillnad på testdeltagarens poäng i Följsamhet och 
testdeltagarens poäng i Achiever. 
 
 
Följsamhet kan likställas med att vara samarbetsvillig vilket kan kopplas till Socializers 
som gillar att kommunicera med andra spelare. Följsamhet är också vänlighet och bra på 
att känna för andra, detta säger direkt emot Bartles teori om Killers som gillar 
konkurrensen med andra spelare. En Explorer gillar att interagera med spelvärlden och 
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inte så mycket med andra spelare, vilket kan förklara det negativa samband som finns 
mellan Följsamhet och Explorer. 
 
Spelartyp med starkast samband för fortsatt speldesign: Socializer. 

Noggrannhet 
Testgruppen visar att personer med höga poäng på Noggrannhet tenderar att få högre 
poäng som Achiever än personer med låga poäng på Noggrannhet. Sambandet kan 
förklaras med att Bartle beskriver en Achiever som en spelare som gillar spel som går att 
slutföra och Big Five teorin beskriver personlighetsdraget Noggrannhet som planerade.  
 
Trendlinjerna för Explorer och Socializer har lågt k-värde, vilket indikerar på att det inte 
finns något samband mellan Noggrannhet och Explorer eller Socializer. 
 
Trendlinjen för Killer har ett negativt k-värde, och det kan indikera att desto högre poäng 
för Noggrannhet testdeltagaren visar desto lägre poäng har personen som spelartypen 
Killer. Bartle menar att spelartypen Killer definieras som någon som vill dominera andra 
spelare. Att inneha personlighetsdraget Noggrannhet innebär, som sagt, att vara 
planerande vilket kan vara svårt då du inte säkert kan veta hur en annan spelare ska bete 
sig. 
 
Spelartyp med starkast samband för fortsatt speldesign: Achiever. 

Öppenhet 
Testgruppen visar liten till ingen skillnad på personers poäng i Öppenhet och poäng i 
Achiever, Killer eller Explorer. Personer med hög poäng på Öppenhet tenderar att ha lite 
längre poäng på Socializer, men k-värdet är lågt och därmed kan sambandet anses svagt. 
 
Öppenhet kan enligt Big Five teorin likställas med en person som gillar omväxlande 
erfarenheter och enligt Bartle (2004) så skulle detta kunna passa in på en Explorer. Detta 
är dock inget som testgruppen visar på. 
 
Spelartyp med starkast samband för fortsatt speldesign: Ingen spelartyp. 
 

Spelets roll 
Spelföretagare A lyfter fram att spel som rekryteringsverktyg skulle göra 
rekryteringsprocessen mer opartisk då den i sånt fall inte skulle ta hänsyn till varken kön, 
ålder eller namn. Ett spel kan ha motiverande effekter när det appliceras på normalt icke-
spelbara moment (Deterdings, 2011). Rekryterare A menade att ett spel kan användas för 
att väcka intresse hos passiva kandidater.  
 
Ett spel som rekryteringsverktyg kan innehålla vissa osäkerheter. Sjöberg (2013) menar 
att en person inte är en utav B5 personlighetdrag utan en kombination av alla, och 
detsamma gäller för Bartles speltyper (Bartle, 2004). Bartle- och IPIP-testet visar 
exempelvis ett samband mellan en testdeltagare som kategoriserats som Achiever även 
kategoriserats som både Noggrannhet och Emotionell Stabilitet. Vilket skulle kunna 
stärka det Sjöberg menar. En rekryterare kan då inte säkerställa att en person är endast ett 
specifikt personlighetsdrag som efterfrågas för en tjänst. Vissa trendlinjer mellan Bartle- 
och IPIP-testet saknar lutning och ger därmed inte mycket underlag för kandidatens 
personlighet utifrån beteende i spel. Detta kan vidare jämföras med validiteten för andra 
rekryteringsmetoder. I studier om hur stor validitet en rekryteringsmetod har jämfört med 
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kandidatens arbetsprestation har till exempel kompetensbaserad intervju en validitet på 
0,56 (Schmidt och Hunter, 1998), medan ett personlighetstest har validitet på 0,24 
(Sjöberg, 2013). Inget rekryteringsverktyg eller rekryteringsmetod har förhållande 1 
mellan arbetsprestation och rekryteringsmetod. 
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Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatser från undersökningen i syfte att besvara 
problemformuleringen: Hur och när kan spel användas som verktyg i en 
rekryteringsprocess inom IT-branschen i Sverige? 
 

Hur går en rekryteringsprocess inom IT-branschen 
till? 

 

 
Figur 3. Illustration av rekryteringsprocessen. Källa: författarna. 
 
Figur 3 illustrerar undersökningens analys av hur rekryteringsprocessen inom IT-
branschen ser ut. Det börjar med insamling av kandidater, från marknadsföring av 
tjänsten till att kandidater skickar in ansökan. Efter urval av intressanta kandidater 
fortsätter rekryteringsprocessen med en arbetsintervju. Undersökningens intervjuer med 
rekryterare visar på ytterligare ett steg till; att mäta teknisk kompetens. Det görs via tex 
arbetsprov eller teknisk intervju, något som de intervjuade rekryterarna inte kan bedöma 
själva.  
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Var i rekryteringsprocessen kan spel fylla en 
funktion? 

  
Figur 4. Illustration av var i rekryteringsprocessen spel kan fylla en funktion. Källa: författarna. 
 
Undersökningen anser att ett spel bör anpassas efter var i rekryteringsprocessen man 
ämnar använda det (Se figur 4). Ser man på ett tidigt skede av processen är syftet främst 
att locka så många kompetenta kandidater som möjligt att söka till en tjänst. En svårighet 
inom rekrytering, som framkom under undersökningens analys, var att konkurrensen om 
kompetenta kandidater är hård. Det framkom att det finns ett intresse hos vissa företag att 
använda spel i detta skede i processen.  
 
Det framkom även att några rekryterare ser ett spel som ett sätt att profilera sig som 
företag. För kandidaten kan spelet vara ett sätt att lära känna företaget eller tjänsten man 
söker. Det finns exempel på företag som använt spel för att simulera hur det kan vara att 
arbeta på företaget. Ett spel i ett tidigt skede skulle kunna designas för att förklara 
arbetssätt, värdegrunder eller företagskultur på företaget.  
 
Undersökningen visar att de intervjuade rekryterare inom IT-branschen besitter kunskaper 
om rekrytering men kan inte bedöma tekniska kompetenser som ofta efterfrågas hos 
kandidaten. Undersökningen visar också att förmågor som nyfikenhet och 
samarbetsförmåga var något som återkommande efterfrågas hos kandidater för jobb som 
programmerare och utvecklare. För rekryteraren kan spel användas för att bedöma 
kandidaters förmågor. Att använda ett spel för att bedöma tekniska förmågor hos 
kandidaten kan alltså vara en annan del i rekryteringsprocessen där spel kan användas. 

Hur bör ett spel utformas för att passa 
rekryteringsprocessen? 
Undersökningen föreslår att spelet vara av enkel karaktär, anpassat för single-players och 
med fokus på att målgruppen ska vilja spela spelet. 
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Speldesign i allmänhet börjar med en undersökning för vem och i vilket syfte spelet ska 
designas. För att designa ett spel inom rekrytering fann undersökningen två målgrupper 
att ta hänsyn till: 

1. Kandidaten 
2. Rekryteraren 

För att locka kandidater eller profilera företaget 

Undersökningen föreslår att om ett spel ska locka fler kompetenta kandidater bör spelet 
vara särskilt anpassat för att målgruppen ska tycka om spelet. Att använda ett spel tidigt i 
processen kan jämföras med metoder som tjänstannonser som används av företag idag. I 
undersökning består testgruppen framförallt av Socializer (29.2% av testgruppen) och 
Explorer (38.9% av testgruppen). En Socializer gillar ett spel där spelaren kan interagera 
med andra, medan en Explorer gillar ett spel där det finns mycket att upptäcka. Ett spel 
som passar en Socializer är svårt att utveckla för ett single-player spel, men då dagens 
rekryteringar undersöker kandidater individuellt kan just ett single-player spel vara att 
föredra. Explorer är enligt Bartle lättare att designa i form av ett single-player-spel. 
Därför föreslår undersökningen att ett spel för att locka fler kandidater bör designas med 
en Explorer som tilltänkt målgrupp.  
 
När det gäller att samla in kandidater till en rekryteringsprocess anser undersökningen att 
det handlar om att inte vara för selektiv i ett tidigt skede. Ur rekryterarens synvinkel bör 
spelet nå ut till så många kandidater som möjligt. Undersökningen föreslår att ett spel 
som används för att locka kandidater inte bör vara för komplexa, då det kan medföra en 
risk att rekryteraren går miste om kandidater som inte tycker om eller förstår hur spelet 
fungerar. Teorier kring spel visar att spel innehåller aspekter som motiverar personer att 
genomföra uppgifter. Ur kandidatens perspektiv skulle ett spel kunna motivera att söka ett 
jobb genom att spela ett roligt spel, snarare än andra sätt att ansöka om en tjänst. 
 

För att utvärdera kandidater 

Undersökningen visar att rekryterare behöver kunna bedöma kandidatens lämplighet för 
IT-branschen. Här menar undersökningen att man behöver skilja på personlighet som 
passar och kompetens som krävs för IT-branschen när man ska ta fortsatta 
speldesignbeslut.  
 
Kandidatens kompetens går att mäta med arbetsprov och tekniska intervjuer. Spelet King 
Challenge skulle man kunna likställa med ett kunskapstest. För att veta om en kandidat 
kan det som efterfrågas av en viss tjänst skulle det behöva designas ett spel som går att 
anpassa efter varje enskild tjänst.  
 
Intervjuer med rekryterare visade framförallt att nyfikenhet och samarbetsförmåga var 
personlighetsdrag som ansågs lämpade hos en kandidat inom IT. Dessa egenskaper kan 
jämföras med B5:s Öppenhet (nyfikenhet) och Följsamhet (samarbetsförmåga). Utifrån 
detta resultat valde undersökningen att fokusera på trender för dessa två 
personlighetsdrag. För att mäta personligheten skulle ett spel kunna vara mer statiskt, då 
personlighet är mer allmän än specifikt relaterad till en enskild tjänst. 
 
Undersökningen visar att det går att hitta samband mellan beteende i spel och 
personlighet hos en person. För ett spel som skulle undersöka och analysera en kandidats 
personliga egenskaper bör spelet möjliggöra för spelaren att spela spelet på olika sätt. För 
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ett sådant spel bör det finnas en möjlighet att utforska (som är ett viktigt element för 
spelartypen Explorer), socialisera (viktigt för spelartypen Socializer), avancera (viktigt 
för spelartypen Achiever) och dominera (viktigt för spelartypen Killer). Det är valet av 
beteende i spelet som är intressant att studera ur en rekryterares synpunkt, snarare än hur 
duktig kandidaten är på spelet.   
 
Utifrån de eftersökta personlighetsdragen kan samband med spelartyper studeras. 
Följsamhet har starkast samband med spelartypen Socializer. Det kan indikera att en 
kandidat som spelar ett spel som en Socializer också tenderar att ha höga poäng för 
personlighetsdraget Följsamhet. För att använda ett spel för att studera huruvida en person 
har personlighetsdraget Öppenhet visade undersökningen inga tydliga samband.  

Spelets roll 
Undersökningen visar att spel kan minska hur partisk både rekryteraren och kandidaten 
är. Vidare då ingen rekryteringsmetod har 100-procentig validitet för sambandet mellan 
arbetsprestation och rekryteringsmetod föreslår undersökningen att ett spel inte ersätter 
hela rekryteringsprocessen. Snarare kan ett spel fungera som ett komplement till 
rekryterarens nuvarande process, för att kunna göra ett mer informerat val. Om man 
skulle vilja designa ett spel som ersätter en eller flera delar av rekryteringsprocessen, 
behövs mer forskning på koppling mellan beteende i spel och beteende i verkligheten.  

Förslag för vidare forskning 
För vidare forskning rekommenderar undersökningen en större undersökning över 
samband mellan beteende i spel och i verkligheten, metoder för att samla in och analysera 
data om spelare. Detta är ett område som också kan intressera speldesigners då de med 
denna teknik kan få en bättre bild av sin målgrupp. 
 
Något som inte tas upp i undersökningen, men som också kan vara viktigt är attityder till 
att använda spel i rekrytering, både hos rekryterare och hos kandidater. Undersökningen 
visar att intervjuade rekryterare var positivt inställda till ett hypotetiskt spel, men det 
skulle vara intressant att få en bild av hur de faktiskt upplever resultatet som ett spel ger. 
En undersökning av kandidaters attityder till ett spel som rekryteringsverktyg är också 
intressant.  
 
 



 32 

Källförteckning 
Arvers, Isabelle(2009). Serious Game. Digitalarti Mag #0 p. 24–25. Publicerad: 2009-10. 
Hämtad: 2015-04-29 
http://www.digitalarti.com/files/Digitalarti_Mag_No_0_high_res.pdf  
 
Bartle, RA. (2004). Designing Virtual Worlds. Berkeley: New Riders.  
 
Caers, R. Castelyns, V. (2011): LinkedIn and Facebook in Belgium: The influences and 
biases of social network sites in recruitment and selection procedures. Social Science 
Computer Review, Vol 29 Iss: 4. pp. 437-448.  
 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London: 
Routledge. 
 
Couch, A., & Keniston, K. (1961). “Agreeing response set and social desirability”. 
The Journal of Abnormal and Social Psychology, n. 62, p. 175-179. 
 
Danone (2015). “Trust by Danone”. Hämtad: 2015-30-03. 
https://trust.danone.com/en/discover .  
 
Dessler, G. (2004). A framework for human resource managemet. 3rd edition. 
 
Deterding, Sebastian, et al. (2011). "From game design elements to gamefulness: defining 
gamification." Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: 
Envisioning Future Media Environments. ACM. 
 
Doherty, Richard (2010) Getting social with recruitment, Strategic HR Review, Vol. 9 
Iss: 6, pp.11 - 15 
 
Faliagka, E. Athanasios Tsakalidis,Giannis Tzimas (2012a): An integrated e-recruitment 
system for automated personality mining and applicant ranking. Internet Research. 2012, 
Vol. 22 Iss 5, p551-568. 
 
Glimne, Dan(2015). Nationalencyclopedin. Hämtad: 2015-04-29 
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elektroniska-
spel  
 
Greathouse, J (2012): Social Hiring Tools Used By Hyper Growth Companies: Pinterest, 
Tumblr, HootSuite, Klout, Posterous, Bitly And Mashable. Forbes. Publicerad: 2012-07-
10 Hämtad: 2015-04-15 http://www.forbes.com/sites/johngreathouse/2012/07/10/hiring-
tools-used-by-hyper-growth-companies-pinterest-tumblr-hootsuite-klout-posterous-bitly-
and-mashable/  
 
King.com Limited(2014). King Challenge. Publicerad: 2014-08-18 Hämtad: 2015-04-29 
https://itunes.apple.com/se/app/king-challenge/id692742660?l=en&mt=8  
 
Knack (2015). Hämtad: 2015-03-03 https://www.knack.it  
 
Laughlin, Dan (2013): Love, Courtship and the Promiscuous Male Mobile Gamer. 
Publicerad: 2013-03-29. Hämtad: 2015-04-15 
http://www.flurry.com/bid/95605/Love-Courtship-and-the-Promiscuous-Male-Mobile-
Gamer#.VS7gOBOsVU8  



 33 

 
Laumer, S. Eckhardt, A & Weitzel, T. (2012): Online Gaming to Find a New Job - 
Examining Job Seekers’ inention to use serious games as a self-assessment tool. 
Zeitschrift Für Personalforchung - German Journal of Research in Human Resource 
Management. Vol 26. Iss 3. pp. 218-240 
 
Lindelöw Danielsson, M. (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 
testning. Stockholm : Natur och Kultur  
 
Lindmark, Anders. Önnevik, Thomas. (2006). Human Resource Management 
Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur. 
 
L’oréal Reveal (2011). “Reveal, the business game by L’oréal”. Hämtad: 2015-03-03 
http://corsi.unibo.it/CLaBE/Documents/REVEAL%20-
%20the%20business%20game%20by%20L%27Oréal.pdf . (). 
 
L’oréal (2011). “Reveal by L’oreal, Top Com d’or”. Hämtad: 2015-03-03. 
http://www.loreal.com/who-we-are/awards-recognitions/-reveal-by-loreal-top-com-
dor.aspx  
 
NIST/SEMATECH (2012): e-Handbook of Statistical Methods. Publicerad: 2012-04. 
Hämtad: 2015-04-23 
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/index.htm  
 
IPIP (2015). Publicerad: 2015-02-04. Hämtad: 2015-03-03. http://ipip.ori.org/ipip/  
 
IT&Telecomföretagen(2015): Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och 
Telekomsektorn. Publicerad: 2015-03. Hämtad: 2015-04-23 
https://www.itotelekomforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=3a7
39857-c4a7-466e-8add-34ce28b91b02&FileName=Kompetensbrist_i_IT_sektorn_A.pdf 
 
Reeves, B. and Read, J.L. (2009) Total Engagement: Using Games and Virtual Worlds to 
Change the Way People Work and Businesses Compete. Harvard Business School Press, 
Boston, MA. 
 
Rigby, Scott & Ryan, Richard(2007): Rethinking Carrots: A New Method For Measuring 
What Players Find Most Rewarding and Motivating About Your Game. Publicerad: 
2007-01-16. Hämtad: 2015-04-15 
http://www.gamasutra.com/view/feature/130155/rethinking_carrots_a_new_method_.php
?print=1 
 
Robson, C. (2002, 2007). Real world research. Malden, MA: Blackwell Publishing. Om 
intervjuer sida 269-274. Om fokusgrupper sida 284-289.  
 
Schmidt, Frank L.; Hunter, John E. (1998) Psychological Bulletin, Vol 124(2), pp. 262-
274. 
 
Sjöberg, Lennart (2013). “UPP-testet version 2.0, Understanding Personal Potential, 
Vetenskaplig bakgrund”. Publicerad: 2013 Hämtad: 2015-03-03 
https://www.dropbox.com/s/5c8o0q1074hs1cw/vetsk_bakgr_till_upp_sept_2013.pdf .  
 
STP - Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002). Publicerad: 2002-03. Hämtad: 2015-03-
03 http://www.psykologforbundet.se/STPsverige/Granskade-test/  
 



 34 

Svenskt Näringsliv(2012): Missade möjligheter - Rekryteringsenkäten 2012. Publicerad: 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/missade-mojligheter-
rekryteringsenkaten-2012_570136.html  
 
 



 35 

Bilaga 1: Intervjufrågor  
Spel 
Vem är du? Vad gör du? 
 
Hur tänker man allmänt när man designar spel?  
Hur går processen till?  
Hur tänker man kring själva spelarna?  
Hur undersöker man deras beteende?  
Hur analyserar man beteende? Gör man det ens? 
Kan man koppla hur man beter sig i ett spel till hur man är i verkligheten? 
 
Bartle testet har personligheterna: Killer, Achiever, Socializer och Explorer. Är det någonting 
man tänker på när man designar spel?  
Designar man olika utifrån olika personligheter? Hur? 
 
Vad tänker du om flow? 
Är det något du tror kan vara användbart för ett spel för rekrytering? 
Hur definerar du spel och gamification? 
Vad tror du om fenomenet gamification generellt?  
Vilka spelelement tror du passar för rekrytering? 
 
Vad tror du om att använda spel för att visa personliga egenskaper? 
Hur skulle man kunna utforma ett sånt spel om man utgår ifrån...? 
 
Om man skulle designa spel för programmerare hur skulle du tänka då?  
Om du skulle ha ett spel för att rekrytera till ditt yrke/företag, hur skulle spelet se ut då? 

Rekrytering 
Vem är du? Vad gör du? 
 
Vad för metoder använder ni idag när ni rekryterar? 
Kan du punkta upp hur en rekryteringsprocess går till? 
Hur mäter man kunskaper/kompetenser? 
 
Hur tänker man när man rekryterar programmerare? 
Programmering, vilka egenskaper letar ni efter? 
 
Vid felrekrytering vad är det som brukar gå fel? Är det programmeringskunskapen eller något 
annat som felar? 
Vad är svårt med att rekrytera programmerare? 
 
Vad tror du om spel som ett redskap för att visa personliga egenskaper? 
Vad är fördelen/nackdelen med att använda spel som rekryteringsverktyg? 
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Bilaga 2: IPIP-testets påståenden  

1. Am the life of the party. 
2. Feel little concern for others. 
3. Am always prepared. 
4. Get stressed out easily. 
5. Have a rich vocabulary. 
6. Don't talk a lot. 
7. Am interested in people. 
8. Leave my belongings around. 
9. Am relaxed most of the time. 
10. Have difficulty understanding abstract ideas. 
11. Feel comfortable around people. 
12. Insult people. 
13. Pay attention to details. 
14. Worry about things. 
15. Have a vivid imagination. 
16. Keep in the background. 
17. Sympathize with others' feelings. 
18. Make a mess of things. 
19. Seldom feel blue. 
20. Am not interested in abstract ideas. 
21. Start conversations. 
22. Am not interested in other people's problems. 
23. Get chores done right away. 
24. Am easily disturbed. 
25. Have excellent ideas. 
26. Have little to say. 
27. Have a soft heart. 
28. Often forget to put things back in their proper place. 
29. Get upset easily. 
30. Do not have a good imagination. 
31. Talk to a lot of different people at parties. 
32. Am not really interested in others. 
33. Like order. 
34. Change my mood a lot. 
35. Am quick to understand things. 
36. Don't like to draw attention to myself. 
37. Take time out for others. 
38. Shirk my duties. 
39. Have frequent mood swings. 
40. Use difficult words. 
41. Don't mind being the center of attention. 
42. Feel others' emotions. 
43. Follow a schedule. 
44. Get irritated easily. 
45. Spend time reflecting on things. 
46. Am quiet around strangers. 
47. Make people feel at ease. 
48. Am exacting in my work. 
49. Often feel blue. 
50. Am full of ideas. 
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Bilaga 3: Bartle-testets påståenden 
1.Are you more comfortable, as a player on a MUD: 
- Talking with friends in a tavern? 
- Out hunting orcs by yourself for experience? 
 
2. Which is more enjoyable to you? 
- Killing a big monster 
- Bragging about it to your friends? 
 
3. Which do you enjoy more in MUD quests: 
- Getting involved in the storyline 
- Getting the rewards at the end? 
 
4. Would you rather be: 
- Popular 
- Wealthy 
 
5. Which do you enjoy more on a MUD?: 
- Getting the latest gossip 
- Getting a new item 
 
6. Which would you rather have, as a player on a MUD?: 
- A private channel, over which you and your friends can communicate 
- Your own house, worth millions of gold coins 
 
7. Which would you enjoy more as a MUD player? 
- Running your own tavern? 
- Making your own maps of the world, then selling them? 
 
8. What's more important in a MUD to you? 
- The number of people 
- The number of areas to explore 
 
9. What's more important to you: 
- The quality of roleplaying in a mud 
- The uniqueness of the features, and game mechanic 
 
10. You are being chased by a monster on a MUD. 
Do you: 
- Ask a friend for help in killing it 
- Hide somewhere you know the monster won't follow 
 
11. You're a player on a mud, and you want to fight a really tough dragon. 
How would you approach this problem? 
- Get a big group of players to kill it. 
- Try a variety of weapons and magic against it, until you find its weakness. 
 
12. You're a player on a mud, and about to go into an unknown dungeon. 
You have your choice of one more person for your party. 
Do you bring: 
- A bard, who's a good friend of yours and who's great for entertaining you and your friends 
- A wizard, to identify the items that you find there 
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13. Is it better to be: 
- Feared 
- Loved 
 
14. Someone has PK'ed you. Do you want to: 
- Find out why, and try to convince them not to do it again 
- Plot your revenge 
 
15. Which is more exciting? 
- A well-roleplayed scenario 
- A deadly battle 
 
16. Which would you enjoy more? 
- Winning a duel with another player 
- Getting accepted by a clan 
 
17. Would you rather 
- Vanquish your enemies 
- Convince your enemies to work for you, not against you 
 
18. What's worse: 
- To be without power 
- To be without friends 
 
19. Would you rather: 
- Hear what someone has to say 
- Show them the sharp blade of your axe 
 
20. On a MUD, a new area opens up. 
Which do you look forward to more? 
- Exploring the new area, and finding out its history 
- Being the first to get the new equipment from the area 
 
21. On a MUD, would you rather be known as: 
- Someone who can run from any two points in the world, and really knows their way around. 
- The person with the best, most unique equipment in the game 
 
22. Would you rather: 
- Become a hero faster than your friends 
- Know more secrets than your friends? 
 
23. Would you rather: 
- Know where to find things 
- Know how to get things? 
 
24. Which would you rather do: 
- Solve a riddle no one else has gotten 
- Getting to a certain experience level faster than anyone else 
 
25. Do you tend to: 
- Know things no one else does 
- Have items no one else does 
 
 
26. On a MUD, would rather join a clan of: 
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- Scholars 
- Assassins 
 
27. Would you rather win: 
- A trivia contest 
- An arena battle 
 
28. If you're alone in an area, do you think: 
- It's safe to explore 
- You'll have to look elsewhere for prey 
 
29. On a MUD, would rather be known for 
- Knowledge 
- Power 
 
30. Would you rather: 
- Defeat an enemy 
- Explore a new area 
 
31. You learn that another player is planning your demise. 
Do you: 
- Go to an area your opponent is unfamiliar with and prepare there 
- Attack him before he attacks you 
 
32. You meet a new player. Do you think of him as: 
- Someone who can appreciate your knowledge of the game 
- As potential prey 
 
33. On a mud, would you rather: 
- Have a sword twice as powerful as any other in the game 
- Be the most feared person in the game 
 
34. On a mud, would you be more prone to brag about: 
- How may other players you've killed 
- Your equipment 
 
35. Would you rather have: 
- A spell to damage other players 
- A spell that increases the rate at which you gain experience points? 
 
36. Would you rather have: 
- Two levels of experience 
- An amulet that increases the damage you do against other players by 10%. 
 
37. Would you rather receive as a quest reward: 
- Experience points 
- A wand with 3 charges of a spell that lets you control other players, against their will. 
(charm person) 
 
38. When playing a video game, is it more fun to: 
- Have the highest score on the list? 
- Beat your best friend one-on-one? 
 
 
39. Which would you rather be noticed for on a MUD?: 
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- Your equipment 
- Your personality 
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Bilaga 4: Spridningsdiagram 
Utåtvändhet 
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Följsamhet 
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Noggrannhet 
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Emotionell stabilitet 
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Öppenhet 

 
 



 

www.kth.se

 
 


