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1.  Inledning    

Definierar du dig som en gamer? Spel har funnits bland oss människor i flera tusentals år. 

Det är något speciellt med spel som gör oss engagerade och lyckliga. När du tänker på spel 

kanske du ser monopol, hästkapplöpning eller Candy Crush framför dig? Men ett spels 

potential är mycket större än så. Du kanske rentav spelar spel utan att du ens vet om det. 

Att använda ett spels egenskaper i ett annat syfte är inget nytt. Det finns dagligen i andra 

kontexter än just spel. Och troligtvis har du också använt det utan att tänka på det. Har du 

samlat poäng och fått rabattcheckar i en butik eller vunnit en säljtävling på jobbet? Detta 

kallas för spelifiering och betyder att man använder sig av spelelement i ett annat, kanske 

vardagligt, sammanhang istället för i spel. I Sverige är Myskistar en av de största spelifierade 

tjänsterna. Här kan du tävla med dina vänner både i skidbacken och virtuellt.  

Spelifiering är beskrivet som ett av de största “marketing buzzword” i vår tid. Det är en 

effektiv metod för inlärning av svåra moment men även ett sätt att påverka beteenden och 

attityder, vilket många företag har börjat utnyttja. Men spelifiering kan vara så mycket mer 

än bara spelelement. Är det verkligen endast spelmomenten som triggar oss att vilja fortsätta 

prestera? Eller kan det vi ser också påverka vad vi känner och motiveras av?  

 

Färg och form har länge diskuterats inom flera typer av fält. Design, grafisk formgivning, 

konst, fotografering, film och så vidare. Men kan det grafiska också vara en viktig del i en 

spelifieringskontext? Vad säger egentligen det visuella? Med det i ryggen frågar vi: vad säger 

egentligen det grafiska oss användare? Kan det visuella motivera, förvirra oss eller motsäga 

spelelementens funktioner?  
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1.1  Bakgrund  
Följande kapitel kommer förklara fenomenet spelifiering och presentera en av Sveriges 

största spelifierade tjänster, Myskistar. Det kommer även argumenteras för att det finns 

luckor i forskningsfältet spelifiering, vilket har lett fram till denna studie.  

1.1.1 Spelifiering 
Ordet spelifiering (eng. gamification) myntades första gången 2008 i en blogg skriven av 

Brett Terrill (2008, 16 juni). Han beskrev det som att ta spelmekanik och applicera det i 

andra websammanhang för att öka engagemang. Först 2010 blev begreppet vidare spritt. 

Spelifiering beskrivs av Deterding, Dixon, Khaled och Nacke (2011) som användandet av 

spelelement utanför spelkontexter. Enligt Zichermann och Cunningham (2011) är spelifiering 

applicerbart på alla typer av problem som går att lösa genom att höja motivation och 

engagemanget hos människor.  

Visst är spelifiering är ett nytt begrepp men inget nytt fenomen. Militären är ett tidigt 

exempel på hur spelifiering har funnit i flera decennier då de använt spelelement för att 

engagera människor till ett logisk och strategiskt tänk (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Det är viktigt att klargöra att ordet spel i spelifiering inte syftar till lek som en form av 

improvisation och lekfullhet, utan till system uppbyggda av regler och målinriktad tävling 

(Deterding et al., 2011).  

Spelifiering i vår tid består oftast av webbsidor och mobila applikationer som till exempel 

engagerar användare till att träna, konsumera och resa. Några välkända tjänster är 

Runkeeper (träning), Foursquare (social gemenskap och digitala rabattkuponger) och 

Duolingo (interaktiv språkinlärning). 

1.1.2 Grafisk design  
Grafisk design är en kreativ process av gestaltning av produkter, miljöer och system. 

Designen skall underlätta användning, vara estetiskt tilltalande och anpassad efter krav på 

material, människa, miljö, organisation och teknik (Pettersson, 2004). De grundläggande 

grafiska elementen anses vara färg, form och struktur (Downs, 2011). När det handlar om 

spel så förklarar Salen och Zimmerman (2004) det grafiska som den process där designers 

skapar en kontext som ska möta en spelare och därmed kan en mening skapas i spelet. 

1.1.3 Skistar och Myskistar 
Skistar är ett svenskt börsnoterat företag inom turism, vars främsta verksamhet är alpin 

skidåkning. De äger och driver skidverksamhet i svenska Åre, Sälen och Vemdalen samt de 

norska orterna Trysil och Hemsedal. Bortsätt från vintersäsongen hålls även Skistars liftar 

öppet på utvalda orter under sommarsäsongen. Då kan liftarna användas till downhill-
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cykling. Marknadsandelen för Skistars liftkort utgör 42 procent i Skandinavien  

(Skistar, u.å.-a).  

Myskistar är en kostnadsfri webbaserad spelifierad tjänst som Skistar erbjuder alla sina 

kunder. Tjänsten finns både som webbsida och mobil applikation. Genom att aktivera ett 

liftkort kan kunden få en översikt av sin skidåkningsstatistik, tillgång till topplistor, och har 

även möjligheten att koppla samman tjänsten med andra sociala medier. Dessutom 

registreras fallhöjd, antal åk och det går att följa vänners statistik. Utöver dessa möjligheter 

får Myskistar-användarna även rabattpoäng genom tjänsten som kan utnyttjas i Skistars 

butiker (Skistar, u.å.-b). I bilaga 1 finns det en deskription av spelelementen i Myskistar och 

hjälper till att bekräfta tjänsten som spelifierad. Myskistar är en av Sveriges största 

spelifierade tjänster och har sedan lanseringen 2011 ökat med stormsteg (Ninetech, u.å.). 

Idag har tjänsten närmare 400 000 användare och siffran stiger för varje dag  

(Skistar, u.å.-c). 

 

Centrala begrepp i Myskistar: 

•   Fallhöjd - Skillnaden mellan högsta punkten och lägsta punkten i en skidbacke och 

mäts i meter. 

•   Pin - En slags dekal eller pris som går att erhålla genom olika aktiviteter i Myskistar 

 

1.2  Problemformulering  
Spelifiering har växt otroligt de senaste åren. I en rapport från Gartner (2011, 12 april) 

förutsågs det att 50 procent av alla organisationer som driver innovativa processer skulle 

använda sig av spelifiering på något vis under 2015. Men vid en senare rapport (Gartner, 

2012, 27 november) antogs 80 procent av företag som lanserat en spelifierad tjänst 

misslyckas med dessa till 2014, främst på grund av dålig design. Utvecklingen av sådana 

tjänster lägger mestadels fokus på att applicera spelelementen som poäng och topplistor, och 

hur dessa antas vara engagerande för användaren. Det saknas däremot en allmän förståelse 

för hur andra element, till exempel det visuella, också kan ha betydelse. 

Design ligger till grund för all form av interaktion mellan människor, objekt och kontexter 

inom spel. För att skapa en förståelse för vilka spelelement som fångar människors intresse 

och skapar engagemang, kan semiotiken användas som verktyg. Ett spel är beroende av att 

spelaren känner ett syfte och en mening med spelet i en större kontext (Salen och 
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Zimmerman, 2004). Förståelsen för detta meningsskapande och vilka tolkningar som görs av 

de grafiska elementen kan därför ge en förklaring i varför vissa spelifierade tjänster lyckas 

och andra inte. 

I Sverige har Myskistar etablerat sig som en av de mest använda spelifierade tjänsterna 

(Ninetech, u.å.). Vi anser att det är intressant att studera tjänsten på en djupare nivå dels för 

att den befinner sig i svensk kontext, men även för att den innehåller många grafiska 

element. Genom att undersöka vilka semiotiska tolkningar som kan göras av dess grafiska 

formgivning vill vi göra en koppling till vad detta i sin tur kan säga i en spelifieringskontext. 

1.3  Uppsatsens  uppbyggnad  
Detta kapitel har inletts med en introduktion till fenomenet spelifiering, som har utgått från 

den definition Deterding et al. (2011) har formulerat. Därefter följer en kortare bakgrund om 

grafisk design och företaget Skistar. Även analysobjektet Myskistar har introducerats och en 

förklaring till uppsatsens val av denna tjänst. En deskription av Myskistars spelelement går 

att finna i Bilaga 1. Kapitel 1 avslutas med en problemformulering. Denna leder sedan till 

kapitel 2 där syfte och frågeställning formulerats. De är baserade på den kunskapslucka vi 

funnit i tidigare forskning kring spelifiering inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Den tidigare forskningen presenteras i kapitel 3.  

Kapitel 4 berör uppsatsens teoridel och inleds med en argumentation för de teorival vi gjort 

och på vilket sätt dessa teorier kommer sättas i bruk. Det teoretiska ramverket inkluderar 

begrepp från semiotik, grafik och spel. Kapitel 5 tar upp vilken metod som ska användas 

genom studiens gång för att besvara frågeställningarna, men även hur val av material gått till, 

avgränsningar och vilken kritik som kan riktas mot metodvalet. När metoden är förklarad 

följer analysen i kapitel 6 och resultatet i kapitel 7. Eftersom frågeställningarna sker i två led 

och bygger på varandra kommer analysen av de grafiska elementen visas först, för att besvara 

första frågeställningen, och därefter den grafiska kopplingen till spelteorin som behandlar 

den andra frågeställningen. Uppsatsen avslutas i kapitel 8 med slutsats, diskussion och 

förslag till vidare forskning.  
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2.  Syfte  och  frågeställningar  

 

Syfte och frågeställning ligger till grund för studien som ska genomföras. Vi presenterar 

även varför det är viktigt att studera detta och även vilka specifika frågor vi önskar att 

svara på. 

  

2.1  Syfte  
Forskningsfältet kring spelifiering inom medie- och kommunikationsvetenskap har än så 

länge mestadels fokuserat på hur spelelement kan engagera människor. Det saknas i 

dagsläget studier inom för vilken roll de grafiska elementen kan ha i en spelifierad tjänst. 

Syftet med denna studie är därför att analysera de grafiska elementen i den spelifierade 

tjänsten Myskistar och undersöka deras relation till tjänstens spelelement. 

2.2  Frågeställning  
 

•   Vilka semiotiska tolkningar kan göras av de grafiska elementen i Myskistar? 

•   Hur ser relationen ut mellan de grafiska elementen i Myskistar och spelteori? 

 
2.3  Begreppsförklaring  
De semiotiska tolkningarna utgår från denotation och konnotation. Även de semiotiska 

strukturerna myt, metafor, metonymi (Fiske, 2009) och bildtext ingår i tolkningarna 

(Chandler, 2007). Grafiska element syftar på de grafiska grundläggande elementen färg, form 

och struktur (Downs, 2011). Slutligen avses spelteori beskriva hur spelelement kan användas 

utanför en spelkontext - genom så kallad spelifiering (Deterding et al., 2011). Vår spelteori 

baseras på ett urval av forskning kring hur ett spel är uppbyggt och hur dess delar kan 

påverka spelarens beteende och attityder gentemot spelet.  
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3.  Tidigare  forskning  

 
Följande kapitel berör aktuell forskning inom fältet spelifiering och ger en av översikt av 

fältet både i helhet och specifikt inom medie- och kommunikationsvetenskap. Slutligen 

argumenterar vi för att forskning inom spelifiering och grafisk design är bristande och det 

finns en kunskapslucka, som vi avser att fylla. 

3.1  Forskningsöversikt  
Forskningsfältet spelifiering är vida brett. Ämnet sträcker sig över flera olika områden som 

teknik, psykologi, socialpsykologi, pedagogik, organisationsforskning, företagsekonomi och 

marknadskommunikation. Tidigare studier inom spelifiering har mestadels inriktat sig på 

hur spelelementen uppfattas i mottagarperspektiv eller hur de är tänkta i sändarperspektiv. 

Dessa undersökningar har fokuserat på hur spelelementen kan vara ett bra verktyg för att 

engagera mottagaren (Hamari & Koivisto, 2015).  

Studier har även inriktats på att undersöka hur användares beteende förändras vid 

nyttjandet av en spelifierad applikation eller tjänst. Många undersökningar som gjorts har 

varit kvantitativa och fokuserat på analysering av statistiska experiment, log-data och 

kvantitativa enkäter (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). 

3.2  Medie-  och  kommunikationsfältet  
Ämnet spelifiering har även studerats inom medie- och kommunikationsvetenskap. Studier 

har bland annat gjorts av hur spelifiering kan användas som ett redskap inom 

internkommunikation. Sweeney (2013) genomförde en kvalitativ studie om hur spelifiering 

kan  hjälpa företag att nå sina mål genom att integrera sociala medier och spelmekanik 

internt i organisationen och på så sätt engagera de anställda.  

Fler av de studier som genomförts inom medie- och kommunikationsvetenskap berör 

marknadskommunikation. Harwood och Garry (2015) fann att det är svårt att endast 

använda spelelement i en spelifierad tjänst för att locka fram vissa önskvärda beteenden hos 

kunder. Studien undersöker kundengagemang och kundbeteende i världens största 

speliferade tjänst, Samsung Nation. Forskarna genomförde studien genom netnografiska 

analyser, vilket innebär att de undersöker attityder och beteende hos användare på internet.  

Även Tuten och Ashley (2013) gjorde en kvalitativ studie inom marknadskommunikation och 

spelifiering där de jämförde olika företag som använde sig av spelifiering med företag som 

inte gjorde det. De använde beteckningen advergames istället för spelifiering. Tuten och 

Ashley (2013) kom fram till att varumärken och företag som använt sig av sociala spel i sin 
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marknadsföring resulterade i att kunderna fick en mer positiv attityd till företaget och 

därmed även spred ett gott rykte om varumärket. Företag som inte nyttjade de sociala och 

interagerande spelfaktorerna i marknadskommunikationen fick en sämre positiv spridning 

av kunderna och deras attityd till varumärket blev inte lika god. 

 
3.3  Spelifiering  och  design  
Det som eftersöks i denna uppsats är inte att undersöka hur själva spelelementen kan 

påverka ett beteende hos användaren, utan vad de grafiska elementen kan säga i relation till 

spelelement. Inom just spelifiering och design eller grafik är forskningen bristfällig. 

Det finns en del studier om hur grafisk design, symbolik och färger kan påverka användaren i 

ett digitalt spel. Exempelvis Zammitto (2005) som gjorde en kvalitativ studie av hur färger 

och dess symbolik presenterades i ett antal spel. Resultatet visade att färger och symboler i 

spel kan förstärka specifika händelser och på så vis inge vissa känslor hos mottagaren och 

förbättra spelupplevelsen. Även Friedman (2015) gjorde en semiotisk analys av hur 

framgångsrika datorspel använt sig av visuell design. Hans undersökning förklarar hur vissa 

grafiska element kan hjälpa till att förstå varför spelare reagerar och agerar på ett specifikt 

sätt. Friedman påpekar även att det krävs ett gott samspel mellan den visuella designen och 

spelelementen för att forma ett bra datorspel. 

Liu, Alexandrova och Nakajima (2011) argumenterar i en litteraturstudie, baserad på två fall, 

om hur det i spelifierade tjänster inte bara handlar om att applicera engagerande spelelement 

för att påverka människor. De påpekar att det även är viktigt att utforma den spelifierade 

tjänsten med rätt speldesign för rätt målgrupp.   

Marachne-Francisco och Bragnier (2011) hävdar också att det inte endast är spelelementen 

som utgör en spelifierad tjänst. De förklarar hur viktigt det är att tjänsten har en design som 

talar till känslor, som i sin tur kan motivera användaren. De har i sin studie utfört kvalitativa 

intervjuer med speldesigners för att kartlägga vilka element de anser ska ingå i en spelifierad 

tjänst för att användarens upplevelse ska bli bra. Samtliga av deras intervjupersoner ansåg 

att design och estetik hade en betydande roll. De nämnde även flera element som kunde 

vägas in i det grafiska. Färger, bilder, layout som helhet, lekfullhet, metaforer och global 

layout nämndes som väsentliga element. Det är viktigt att grafiken i tjänsten stärker känslan 

av att den inte ger företaget bakom en ekonomisk vinning. Marachne-Francisco och Bragnier 

(2011) har genom sina intervjuer gjort det klart att de som designar spelifierade tjänster ser 

grafiken som en viktig del i utvecklingen. 
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Denna uppsats baseras på den forskningsslucka som presenterats i detta kapitel. Vi har 

funnit studier som eftersöker forskning om grafisk design i spelifierade tjänster, eftersom 

dessa faktorer också är av värde vid skapandet av en spelifierad tjänst (Marachne-Francisco 

& Bragnier, 2011; Liu et al., 2011). Det vi dock inte hittat är studier som faktiskt gör en 

datainsamling och analys av grafiska element i en spelifierad tjänst. 
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4.  Teoretiskt  ramverk  

Det teoretiska ramverket består av semiotik, grafisk design och spelteori. Detta teoretiska 

urval är nödvändigt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet introducerar en 

förklaring till varje teori och hur dessa ska användas genom studiens gång. 

 
4.1  Semiotik  
Semiotiken kommer ursprungligen från grekiskans semeion och betyder tecken. Ur ett 

vetenskapligt perspektiv var det språkvetaren Ferdinand de Saussure som började utveckla 

semiotiken genom semiologi, läran om tecken. Enligt Saussure består tecken av två delar. 

Först ett materiellt uttryck, som är det första vi ser och är det mest påtagliga hos tecknet. 

Andra delen är ett immateriellt uttryck, som innebär att tecknet även har ett icke fysiskt 

uttryck och en djupare innebörd än det vi ser (Gripsrud, 2011). När vi exempelvis ser en 

nations flagga är det första uttrycket bara ett tyg i olika färger, men det andra immateriella 

uttrycket kan innebära att vi ser en hel nation eller patriotism. Alla tecken måste sättas i 

relation till varandra innan en mening kan skapas, vilket innebär att ett ensamt tecken inte 

har någon betydelse (Berger, 2014).  

 

Saussure forskade främst om teckenlära inom det talade språket. Han konstaterade att 

människor förbinder tecken med bestämda regler, eller koder, som är skapade i samhället 

sedan en lång tid tillbaka. Dessa norm- eller regelsystem bestämmer relationen mellan 

uttryck och dess innehåll. Överenskommelser eller mönster i tolkningar kan även kallas för 

konventioner. Saussure lade grunden till det som medieforskaren Roland Barthes senare 

kom att undersöka djupare och skapa semiotik utifrån ett visuellt perspektiv (Fiske, 2009).  

 

4.1.1 Denotation och konnotation 

Barthes hävdade att ett tecken kan ses i två steg. Det vi ser direkt och det vi förbinder detta 

med. Det första steget kallas inom semiotiken för denotation, den direkta grundbetydelsen. 

Det andra steget är konnotation, vilket är den indirekta och tolkande betydelsen. Dessa två 

steg uppfattas i princip samtidigt av människan. Semiotiken är en tolkande teori och metod 

som menar att tecken är föränderliga och kan ändras efter tid och rum. De har ingen fast 

betydelse och kan betyda olika saker för olika människor. Därför är det viktigt att förstå att 

en konnotation baseras på kulturellt bestämda koder som människor har skapat (Fiske, 

2009). 
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4.1.2 Förankring och avlösning 
Enligt Barthes finns det två olika typer av relation mellan text och bild: förankring och 

avlösning (Chandler, 2007). Alla bilder är polysemiska, vilket betyder att de är mångtydiga 

och kan flera olika innebörder för olika mottagare. En bild kan ge upphov till oändligt många 

tolkningar och lingvistiska meddelanden kan guida mottagaren att göra den tolkning som 

sändaren önskar. Förankring betyder att minimera tolkningar och peka på den huvudsakliga 

innebörden av bilden (Chandler, 2007). Sändaren kan genom text förklara hur en bild borde 

läsas och genom detta styra betraktarens tolkning. Avlösning kompletterar istället bilden och 

gör att bild och text tillsammans skapar en mening. Texten tillför något nytt till 

förståelseprocessen av bilden och kan vara nödvändig för att förstå bildens budskap 

(Chandler, 2007). 

 

4.1.3 Myt 
Barthes förklarade en myt som samhällets sätt att se på verkligheten och ett verktyg för en 

kultur att förklara ett visst fenomen. Samhällets äldre myter handlade om att förklara livet 

och döden, gudar och naturhändelser. Dagens samhälle använder istället så kallade 

sofistikerade myter, som till exempel kan förklara vad som är manligt och kvinnligt (Fiske, 

2009). Myter kan hjälpa till att förklara erfarenheter och upplevelser inom den egna 

kulturen. Detta gör i sin tur att myterna hjälper till att upprätthålla dominerande värden och 

attityder i samhället och som därför anses som helt självklara. Med hjälp av de kulturella 

myterna skapas på så sätt även en samhörighet inom samhället (Chandler, 2007). 

 

4.1.4 Metonymi och metafor 
Som all tolkning inom semiotik är även metaforer och metonymi kulturellt betingade (Fiske, 

2009). Metonymi förklarar ett objekt eller en situation med hjälp av närhet till verklighet och 

realism. Det gör att vi kan se samband för att förstå det svårförklarade. Ett exempel kan vara 

en flaska, som är metonymi för alkoholkonsumtion. Metonymi är särskilt betydande inom 

bildspråk där en del kan stå för en helhet (Hansson, Karlsson & Nordström, 1992). Det 

betyder att när en människa ser en gren, som står för delen, kan denne se ett helt träd eller 

kanske en hel skog, vilket därmed blir helheten (Bergström, 2015).  

 

Metaforer bygger, till skillnad från metonymi, på en underförstådd jämförelse (Fiske, 2009). 

Hansson et al. (1992) beskriver tolkningen av metaforen i två led. Först ett sakled (den 

faktiska betydelsen) och därefter ett bildled (det som bilden kan jämföras med). Metaforer 

används sällan i visuell kommunikation, och då det görs är det nästan uteslutande i 

reklamsammanhang. Hansson et al. (1992) hävdar att bildmetaforer har samma princip som 

verbala metaforer, men det krävs mer ansträngning av mottagaren att förstå budskapet än 
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vid verbala metaforer. Metaforer är hjälpsamma vid situationer där det inte finns ett tydligt 

verbalt eller visuellt språk som kan beskriva ett fenomen eller situation (Bergström, 2015). 

Metaforer ligger på ett mer kreativt plan än metonymin och kräver en större fantasi hos 

betraktaren (Fiske, 2009).  

 

4.2  Grafisk  design  
Grafisk design har tre olika element på en grundläggande nivå: färger, former och strukturer. 

Dessa är kulturellt beroende och olika kulturer har egna värderingar och övertygelser, som 

bestämmer hur ett tecken ska tolkas (Downs, 2011). En bild eller symbol kan ha både en 

tankeväckande och känslomässig funktion. Betraktaren kan engageras till att granska, 

samtycka och ryckas med. Det visuella talar till människor och de inre tolkningarna 

kombineras med det fysiska vi faktiskt ser (Carlsson & Koppfeldt, 2012).  

 

Grafisk design och bildretorik kan användas till att övertyga, engagera, beröra eller väcka ett 

intresse hos betraktaren. Det går framförallt att använda olika visuella symboler för att 

förklara något svårförståeligt och abstrakt för att göra det mer konkret (Carlsson & 

Koppfeldt, 2012).  

 

4.2.1 Färg 

Färg kan vara ett hjälpmedel för att stärka ett budskap. Det kan vara uttryck för känslor som 

hot eller kärlek, men också för fysiska kvalitéer som värme och kyla. Människor kan uppleva 

färger olika beroende på förkunskaper och personliga erfarenheter (Johansson, 2004). För 

att frambringa positiva konnotationer används ofta färg för att peka på det som ska 

framhävas mest i bilden (Koblanck, 2003). 

 

Johansson (2004) beskriver hur olika färger i Nordeuropa kan uppfattas på följande vis: 

•   Rött - kärlek, passion, värme, blod och revolution  

•   Gult - värme, sol och påsk, 

•   Blått - kyla, hav och himmel,  

•   Grönt - grönska, gräs och skog,  

•   Lila/purpur - ståt, värdighet 

•   Brunt - jord, läder och solbränna 

•   Svart - död, elegans och natt/mörker 

•   Vitt - oskuld, kyla, snö och sjukhus 

 

Även Carlsson och Koppfeldt (2012) tillger färger olika egenskaper. De visar exempelvis hur 

gult kan stå för glädje, men även associeras med falskhet. Generellt sett drar starka färger och 
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kontraster till sig uppmärksamhet. Grundfärgerna rött, blått, gult och grönt sägs ha olika 

temperament. Grönt och blått uppfattas som svala och lugna medan gult och rött anses vara 

aktiva och varma färger (Carlsson & Koppfeldt, 2012).  

 

Färgernas budskap kan påverkas när de kommer i kontakt med andra färger. Detta kallas för 

kontrastförstärkning och blir framför allt tydligt när en färg omsluter en annan (Carlsson & 

Koppfeldt, 2012). Det är viktigt att bakgrundsfärger inte stör huvudmotivet i en bild. Även 

ljushet och mörkhet påverkar varandra. Ett ljust motiv kan lyftas fram mot en mörk 

bakgrund, medan ett mörkt motiv kan försvinna (Johansson, 2004). 

 

4.2.2 Form 

Formen på ett objekt kan guida betraktaren till att finna budskapet i innehållet, fånga 

uppmärksamhet och skapa förståelse. Innehåll och form bildar på så vis ett budskap 

tillsammans (Bergström, 2015). En ordnad och konsekvent form eller struktur gör det 

enklare för betraktaren att förstå innehållet och därmed även budskapet i bilden. Det första 

intrycket är alltid den visuella gestaltningen. Är den rörig eller svårförståelig påverkar det 

hela budskapet med bilden (Bergström, 2015).  

 

Former och volym kan också påverka hur ett tecken uppfattas. Har olika delar i en bild olika 

storlekar jämfört med varandra så kan det påverka hur vi ser delarna. Större objekt kan till 

exempel anses tyngre än mindre objekt (Barnes, 2011). 

 

Strukturer kan också påverka hur en bild tolkas. Cirkeln är en sluten form som isolerar sig 

från kontexten och ger känslan av att endast fokusera på innehållet. Andra former, som oval 

och kvadratisk, kan också anses vara avgränsande (Hansson et al., 1992). Dessa former kan 

skapa en dominant känsla eftersom ögat strävar efter former som cirklar, kvadrater och 

trianglar (Hansson et al., 1992; Bergström, 2015). Motsatsen till det slutna är en öppen fri 

form, där energin ses löpa ut mot bildens kanter och samtidigt sippra ut från objektet 

(Hansson et al., 1992).  

 

4.2.3 Struktur 
En symmetrisk bildkomposition innebär att motivet placeras i mitten av bilden. Den kan 

kännas tråkig, men samtidigt ge känslan av lugn, harmoni och enkelhet (Koblanck, 2003; 

Bergström, 2015). En asymmetrisk komposition, där objektet inte placerats i centrum, ger 

istället ett intryck av att vara livligare och mer spännande samtidigt som den känns fri. 

Kontraster i layout och färg är också ett sätt att göra något mer livfullt, då det skapas en 

dynamisk effekt på formen (Koblanck, 2003). Riktningen av ett objekt kan ge en känsla om åt 
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vilket håll som det rör sig. I västvärlden läses bilder likt texter, från vänster till höger. 

Därmed verkar en form som pekar åt höger röra sig framåt, medan en rörelse åt vänster 

strävar bakåt (Bergström, 2015).  

 

4.2.4 Staplar och diagram 
Staplar, tabeller och diagram kan hjälpa oss att se sådant som annars inte är tydligt (Strand, 

2004). Grafik bör vara betydelsefullt, felfritt och enkelt att förstå för fylla sin funktion 

(Koblanck, 2003; Strand, 2004). Stapeldiagram är användbart när syftet är att jämföra olika 

mängder och värden. Tabeller och listor bör struktureras lodrätt och helst utan rader mellan 

spalterna för att underlätta för betraktaren (Koblanck, 2003). Även texten som står i 

samband med diagram och staplar ska vara lättläst och rätt placerad på bilden (Strand, 

2004). 

 

Enligt Strand (2004) förekommer ofta den så kallade visuella lögnen i statistisk grafik för att 

vilseleda mottagaren om det egentliga innehållet. Det som ofta saknas vid presentation av 

statistik i diagram är vad resultatet står i relation till eller jämförs med. Den visuella lögnen 

kan till exempel missleda statistik genom att använda olika färgkombinationer för att betona 

specifika delar (Strand, 2004). 

 

4.2.5 Visuell kommunikation 
Visuell kommunikation innefattar tre områden: typografering, bildhantering och 

formgivning. Det sistnämna är viktigt för att göra budskapet så attraherande och begripligt 

som möjligt för mottagaren. En sändares syfte med budskapet är ofta att påverka sina 

mottagare genom att informera, beröra eller engagera. Är budskapet i bilderna när det når 

mottagaren otydligt kan det bero på ett semiotiskt brus, det vill säga att meddelandet inte har 

tolkats enligt sändarens intentioner (Bergström, 2015). Även Fiske (2009) beskriver detta 

brus, men kallar det semantiskt brus. 

 

Det är viktigt för en organisation att vara konsekvent i all kommunikation med omvärlden. 

En grafisk manual kan visa vilka bestämda färger och symboler som ska användas i all visuell 

kommunikation. Dessa anses representera företaget och väljs noga ut för att kommunicera 

önskat budskap mot omvärlden (Bergström, 2015). 

 

4.3  Spelteori  
Salen och Zimmerman (2004) definierar spel som ett system där spelare agerar i en artificiell 

konflikt präglad av regler. Ett spel resulterar i ett mätbart kvantitativt resultat, som antingen 

kan vara vinst, förlust eller numeriska poäng. Enligt McGonigal (2011) är spel belönande, 
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inspirerande och engagerande. Spel har varit en grundläggande del i människans civilisation 

i tusentals år och är det än idag. Spel i olika kontexter kan tillfredsställa flera av våra 

mänskliga behov på ett sätt som verkligheten inte kan. Därför kan implementering av 

spelelement i en icke spelkontext frambringa positiva utfall (McGonigal, 2011). 

 

4.3.1 Speluppbyggnad 
Spel finns idag i många olika former, genrer och varianter. Men trots att de ser olika ut har de 

oftast några grundläggande funktionsdelar. De flesta spel uppbyggda på fyra gemensamma 

spelelement: mål, regler, återkoppling och frivilligt deltagande (McGonigal, 2011). 

 

Mål 

Ett mål hjälper spelaren att hålla sig fokuserad och uppmärksammad och ger spelet en 

mening. För att visa en spelare vart målet är kan ett poängsystem användas (McGonigal, 

2011). Poäng genererar resultat och skapar ett engagemang, som gör att spelaren vill 

återkomma till spelet (Salen & Zimmerman, 2004). 

 
Regler 

Regler finns till för att avgränsa spelaren från hur målet ska uppnås. Genom att ha tydliga 

regler och sålla bort alltför självklara sätt att nå målet, uppmanas spelaren till att utforska 

andra vägar som annars lätt skulle kunna bli förbisedda. Detta uppmuntrar ett strategiskt 

och kreativt tankesätt hos spelaren (McGonigal, 2011).  

 
Återkoppling 

Återkoppling talar om hur nära användaren är att nå målet i spelet. Spelaren kan följa sina 

framgångar och prestationer genom exempelvis dekaler och topplistor. Det kan i sin tur leda 

till ett ökat engagemang (McGonigal, 2011).  

 

Samlande är en stor drivkraft hos människor. Återkoppling via dekaler i ett spel har därför 

både ett samlarvärde och ett socialt värde där vi kan visa upp vad vi har åstadkommit för 

andra människor. Däremot kan det leda till en känsla av meningslöst samlande som inte 

finns något värde i själva samlandet (Zichermann och Cunningham, 2011). Det är därför 

viktigt att spelaren presterar något för att förvärva en dekal. Priser i överflöd har motsatt 

effekt på motivationen. En lagom mängd dekaler av varierande sort är att föredra för att hålla 

kvar spelarens engagemang (Chou, 2015).  
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Zichermann och Linder (2010) beskriver hur topplistor länge funnits till för att motivera 

människor. De anser att det är engagerande att i en spelifierad tjänst se sitt egna namn på en 

topplista och jämföra sitt resultat med andra. Topplistors sociala funktion kan även få 

användarens engagemang att öka. För att skapa en bra topplista krävs flera olika typer av 

rangordning i topplistan, alltså inte bara efter poäng utan även andra faktorer (Zichermann & 

Linder, 2010). Om poängen på topplistorna är allt för höga kan de ge motsatt effekt och 

istället skapa en likgiltighet hos användaren. Det blir snarare en omöjlighet att nå toppen av 

listan, än ett motiverande element. Därför är det bra med listor som uppdateras oftare och 

rangordnar dagens användare för att användaren ska känna att det finns en möjlighet att 

klara av uppgiften (McGonigal, 2011). 

 

Frivilligt deltagande 

Det sista grundläggande spelelementet är frivilligt deltagande. Det kräver att alla som spelar 

spelet är medvetna om mål, regler och återkoppling. Känslan av att frivilligt kunna lämna ett 

spel när som helst bidrar till en mer tilltalande aktivitet (McGonigal, 2011). 

 

4.3.2 Spelartyper 
Vid utvecklandet av en spelifierad tjänst, som ska vara tilltalande för ett stort antal 

användare, är det viktigt att känna till vilka olika typer av roller som människor föredrar att 

ta på sig när de sätts i spelsammanhang (Zichermann & Cunningham, 2011). De olika 

spelartyperna har egna personliga preferenser och dras till olika grafiska och visuella delar. 

Enligt Bartle (1996) finns det fyra olika spelartyper. Achievers är de tävlingsinriktade 

spelarna. Dessa spelare vill uppnå en status bland spelarna och klättra hierarkiskt, men kan 

tappa intresse om de förlorar. En explorer vill undersöka den digitala världen i hopp om att 

upptäcka något som kan visas upp för andra spelare. De anser att det är upplevelsen som 

målet med spelandet. Socializers spelar för att integrera socialt med andra spelare och ser 

hela spelet som en social upplevelse. Även om den sociala interaktionen med andra spelare är 

det viktigaste för en socializer kan de även vara tävlingsinriktade och ha en vinnarinstinkt. 

Den minsta gruppen av spelartyperna är killers. De liknar achievers på så vis att de vill vinna, 

men de vill även att någon annan ska förlora. Killers trivs bäst när så många som möjligt 

bevittnar deras triumf och på så vis vinner respekt från den slagne. Det kan därmed ses som 

att de vinner på andra spelares bekostnad. 

 

4.3.3 Varför spelar vi spel? 
Enligt McGonigal (2011) tycker spelare att det är tillfredställande att anstränga sig för att 

uppnå ett mål i ett spel. En spelare kan därmed bli nöjd och känna en inre belöning när de 

själva lyckats prestera något. Det är viktigt att spelet känns meningsfullt och att 
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ansträngningen ger en avkastning (Salen & Zimmerman, 2004). Detta övergår i en strävan 

att bli framgångsrik och att ha en känsla av kontroll. Spelare har en tendens att vilja avancera 

i spelet och åstadkomma saker de kan vara stolta över. Skulle ett spel vara för enkelt kan 

spelaren bli uttråkad och tappa engagemanget (Zichermann & Cunningham, 2011). En 

anpassad svårighetsgrad efter kunskap kan vara att föredra för att hålla spelarens intresse vid 

liv (McGonigal, 2011).  

 

4.3.4 Speldesign och meningsskapande 
Speldesign kan ses som en process där spelets designer skapar en kontext av omgivningar, 

objekt, berättelser och beteenden. Dessa element ger användaren en anledning och mening 

att spela. Utan det meningsfulla spelandet saknar spelet ett värde för spelaren och är därför 

helt beroende av att användarnas deltagande och agerande. Det är sambandet mellan design 

och dess mening som skapar det meningsfulla spelandet. Med design går det att skräddarsy 

en upplevelse som är styrd av regler och gör specifika typer av interaktion meningsfulla 

(Salen & Zimmerman, 2004). 

 

Spelare försöker hitta betydelsefulla element i speldesign för att ge det grafiska i spelet något 

slags värde. Till exempel färger tillsammans med specifika objekt kan skapa en innebörd för 

användaren. Allt detta handlar om att skapa en mening och det är väsentligt för att bygga upp 

ett system som är baserat på interaktion (Salen & Zimmerman, 2004).  

 

En noggrann undersökning av ett spels delar på micro-nivå kan ge en förståelse för hur spelet 

och dess design fungerar i en helhet. Det går att använda semiotik för att skapa en förståelse 

för spelarens tolkningar och meningsskapande (Salen och Zimmerman, 2004). Grafiska 

element i ett spel kan därmed undersökas som delar, eller tecken, i en större helhet. På så vis 

kan speldesigners finna en större förståelse för hur ett spel och dess design kan tolkas. 

 

4.3.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har tre olika teoretiska ramverk presenterats. Dessa ligger som till grund för 

att svara på uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis presenterades den semiotiska teorin, 

som främst är hämtad från Roland Barthes (Fiske, 2009). Semiotiken är en tolkande metod 

och en förklarande teori (Gripsrud, 2011) och därför används den både som analysmetod av 

materialet och som teori för att förklara undersökningens resultat. Vidare introducerades ett 

urval av teorier inom grafiska och visuella design. Denna teori ska klargöra de semiotiska 

tolkningarna från analysen och besvara den första frågeställningen. Den grafiska designen 

utgår från olika teoretiker inom fältet, till exempel Bo Bergström (2015). Efterföljande 

presenterades ett kommunikationsavsnitt som ämnar att i den avslutande diskussionen se 
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den grafiska kommunikationen ur ett större perspektiv. Spelteorin kommer knytas samman 

med den semiotiska analysen av de grafiska elementen för att besvara uppsatsens andra 

frågeställning. Eftersom det är spelelement som är grunden i en spelifierad tjänst har vi valt 

att använda oss av ett urval av spelteorier. Jane McGonigals (2011) teori om spelelement 

ligger till grund för att definiera Myskistar som en spelifierad tjänst (se bilaga 1) och används 

även i resultatet. Detta kompletteras med teori från andra forskare inom fältet.  
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5.  Metod  och  material  

 

Kapitlet Metod och material förklarar valet av metod, vilket material som kommer 

analyseras, hur det ska analyseras och vilka avgränsningar som gjorts. Även uppsatsens 

validitet, reliabilitet och vilken kritik som kan riktas mot metoden diskuteras. 

5.1  Val  av  metod  
I uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys, i form av en semiotisk 

analys, för att undersöka materialet och besvara frågeställningarna. Østbye, Knapskog, 

Helland och Larsson (2003) förklarar att en kvalitativ innehållsanalys är tänkt att ge 

förståelse för underliggande betydelser i texter eller bilder. Semiotik är en del av den 

kvalitativa forskningstraditionen och betyder läran om tecknet (Østbye et al., 2003). 

Semiotiken är både en teori och en metod för att studera tecknen närmare (Gripsrud, 2011). 

Enligt Jarlsbro (2000) handlar en semiotisk analys om att det är delarna som tillsammans 

skapar en helhet. Utefter denna grund valde vi att göra en semiotisk analys av grafiska 

element i den spelifierade tjänsten Myskistar, för att finna de underliggande betydelserna av 

tecknen.  

5.2  Material  
Studien avser att göra en djupanalys av de grafiska elementen i den spelifierade tjänsten 

Myskistar. Vi har valt att titta närmare på Myskistar eftersom det är en av Sveriges största 

spelifierade tjänster (Ninetech, u.å.). Enligt Østbye et al. (2003) innebär en semiotisk analys 

hur bilder kan tolkas i en kulturkontext. För att förstå de underliggande innebörderna och 

intentionerna av tecken krävs det att tolkningen görs inom samma kulturella sammanhang. 

Därför valde vi att begränsa analysen till en svensk kontext, där vi delar samma kultur, och 

därefter valde en av de största spelifierade tjänsterna i Sverige. 

Analysresultaten hoppas vi ska kunna hjälpa oss att få en djupgående tolkning av de grafiska 

delarna och sedan ge en större helhetsbild i relation till spelteori. Den underliggande 

informationen om det visuella är tänkt att tillsammans med spelteori ge oss en djupare 

förståelse för hur det grafiska i en spelifierad tjänst kan påverka spelelementens funktion. 

Myskistar kan ses som en virtuell spelplattform kopplad till skidåkning i verkliga livet. 

Genom att registrera sitt liftkort i skidbacken mäter tjänsten antal fallhöjdsmeter skidåkaren 

presterat och jämför resultatet med andra användare. Uppnår skidåkaren en viss prestation 

får åkaren ett pris för sin prestation i form av en grafisk dekal.  

 

För att definiera Myskistar som en spelifierad tjänst analyserades först tjänstens utefter de 
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grundläggande spelelementen enligt McGonigal (2011). Denna deskription av Myskistar finns 

att läsa i bilaga 1 och fastställer vilka delar av tjänsten som är spelelement. Det är utifrån 

dessa bestämda spelelement som vi valde att studera de grafiska objekten pins (dekaler), 

staplar och topplistor i en semiotisk analys. Enligt Chandler (2007) går det applicera 

semiotiska strukturer på alla typer av tecken. I denna studie avser tecken därför vara pins, 

staplar och topplistor. 

5.3  Urval  
Eftersom Myskistar har ett stort antal pins, staplar och topplistor gjordes ett urval av 

materialet för att begränsa studiens omfång. Efter analysen hade genomfört på 12 pins, 3 

topplistor och 3 staplar nådde vi en teoretisk mättnad, det vill säga att ingen ny information 

tillfördes till resultatet (Bryman & Nilsson, 2011). 

Urvalet av topplistorna gjordes efter att vi observerade att de grafiskt sett kunde se lite olika 

ut. Därför valde vi tre topplistor som hade små visuella variationer för att försäkra oss om att 

inte missa några grafiska strukturer. Topplistorna på startsidan gjorde att vi fick tillgång till 

de staplar vi använde genom ett så kallat snöbollsurval. Detta betyder att en analysenhet kan 

leda vidare forskaren till andra tänkbara enheter att studera (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

& Wängerud, 2012). Topplistorna över de användare som åkt mest skidor blev därmed det 

nya målet för fler grafiska enheter att analysera. På varje personlig användarsida presenteras 

ett personligt stapeldiagram som vi därmed valde ut som analysenhet. Eftersom topplistan 

presenterar de mest frekventa skidåkarna kunde vi därför säkert veta att de utvalda 

stapeldiagrammen inte skulle vara tomma på statistik och därmed relevanta att analysera. 

Staplarna här hade alla samma grafiska utformning. 

Urvalet av de grafiska pinsen gjordes strategiskt utefter en uppdelning av dekalernas 

svårighetsgrader: låg, medel, hög och mycket hög (se bilaga 1 - Återkoppling). Här valdes tre 

pins slumpmässigt från varje kategori för att få en stor variation. Sammanlagt blev det 12 

stycken analysenheter under gruppen pins. Urvalet tog inte hänsyn till vilken relation pinen 

hade med Myskistars skidorter och det blev därför en blandning av pins från både svenska 

och norska skidorter. 

5.4  Avgränsningar  
Vi valde att avgränsa studien till att analysera endast en spelifierad tjänst för att den inte 

skulle bli för omfattande. Valet Myskistar grundas på att det är en av de största spelifierade 

och framgångsrika tjänsterna i en svensk kontext (Ninetech, u.å.).  

Spelteorin i det teoretiska ramverket utgår främst från McGonigals (2011) grundläggande 

spelelement: mål, återkoppling och regler. Det fjärde spelelementet frivilligt deltagande 
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analyserades inte i vår studie eftersom detta endast går att undersöka via en direkt kontakt 

med Myskistars användare. Därmed blev endast de tre tidigare nämnda spelelementen 

relevanta när analysresultatet kopplades samman med vår teori. 

Enligt Østbye et al. (2003) ingår alltid de tolkande metoderna, som semiotik, i ett specifikt 

sammanhang. Det betyder att de kontextuella förhållandena automatiskt vävs in i 

analyseringsprocessen. Eftersom vi från början visste att Myskistar befann sig i en 

skidkontext kände vi även till att de grafiska elementen kunde ha en relation till skidåkning, 

snö eller liknande. Detta har i sin tur skapat en ram som vi har hållit våra tolkningar inom.  

5.5  Tillvägagångssätt  
För att ta reda på vilka grafiska element Myskistar använder i sin tjänst skapade vi först ett 

användarkonto på tjänstens webbsida (Skistar, å.u.-c). Därefter gjordes en deskription av 

Myskistar utefter vad som definierar en spelifierad tjänst enligt spelteori (se bilaga 1). På så 

sätt kunde vi se vilka spelelement som hade en grafisk utformning och som därmed kunde 

vara intressanta för i vår semiotiska undersökning. Insamlingen av materialet skedde under 

december 2015 då Skistars skidsäsong 2015/2016 startade och därmed deras topplistor 

fylldes med användarprestationer. Vi valde att titta på hemsidan och inte den mobila 

applikationen eftersom vi ansåg att det var lättare att analysera de grafiska elementen när de 

visades i ett större format. Efter urvalet av vårt grafiska analysmaterial utformades två typer 

av semiotiska analysmallar eftersom pinsen skiljde sig väsentligt grafiskt mot topplistor och 

staplar.  

I båda analysmallarna tittar vi på denotation, konnotation och bildtexter. För att tydliggöra 

vilka aspekter vi skulle söka efter valde vi att strukturera upp det efter de grundläggande 

grafiska elementen färg, form och struktur (Downs, 2011). Mallarna skiljer sig åt då myt, 

metafor och metonymi undersöktes hos pins, men inte hos topplistor och staplar. Vi valde att 

inte titta efter dessa begrepp bland topplistor och staplar då vi inte fann några tecken på att 

de var representerade bland dessa grafiska element. Mallarna baseras på den semiotiska och 

grafiska teori som togs upp i det teoretiska ramverket och innehåller följande tolkande 

begrepp: 

Denotation och konnotation 

När vi analyserade denotation och konnotation i bilderna gjorde vi först den denotativa 

beskrivningen av färg, form och struktur. Därefter undersökte vi konnotationen genom det 

materiella uttrycket, det vill säga bildens underliggande betydelse. 
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Förankring och avlösning 

Med bildtext syftar vi på den text som står utanför själva bilden. All text som står inom bilden 

räknas istället som en del av bilden. I analysen undersökte vi den bildtext som stod bredvid 

varje pin, den text som fanns på staplarnas x- och y-axlar och texten som fanns i topplistorna 

i relation med bildelementen. För att göra en analys av relationen mellan bild och text gjorde 

vi först en denotativ beskrivning och en konnotation av bilden, som sedan jämfördes med 

texten.  

Metonymi, metafor och myt i anslutning till pins 

När vi undersökte metonymi hos pinsen tittade vi först på vad tecknet beskrev och därefter 

vad bilden kunde betyda i ett större perspektiv. Syntes hela tecknet eller bara en del, och i så 

fall, vad sa hela bilden? Vi använde ett liknande tillvägagångssätt under analysen av 

metaforer där vi valde att utgå från Hansson et al. (1992) beskrivning där tolkningen sker i 

två steg. Först ett sakled (den faktiska betydelsen) och därefter ett bildled (det som bilden 

kan jämföras med).  

 När vi undersökte myter skedde även detta i två steg. Först en denotativ beskrivning av 

tecknet och därefter gjordes en koppling till vad detta kunde betyda i den nordiska kulturen. 

5.6  Koppling  till  teori  
Den semiotiska tolkningen av materialet utgick från både semiotisk och grafisk teori. Detta 

förankrades i vilka tolkningar som gjordes av tjänstens grafiska element. Därefter 

sammankopplades det semiotiska analysresultatet med spelteori, som ingår i vårt teoretiska 

ramverk, för att kunna besvara den andra frågeställningen.  

5.7  Metodkritik  
Semiotiska tolkningar är individuella och aldrig helt objektiva (Nordström, 1984). Därför kan 

tolkningen av samma objekt komma att se annorlunda ut vid ett annat analystillfälle. Vi 

anser trots allt att eftersom de semiotiska tolkningarna grundas i en tydligt förklarad teori 

och att liknande tolkningar ska kunna göras vid senare tillfällen. Metod, material och 

tillvägagångssätt är grundligt förklarat för att studien ska kunna utföras på samma vis igen.  

Det är viktigt att studien mäter det som har avsetts att mätas och att det teoretiska ramverket 

är relevant för insamling och analys av data (Østbye et al., 2003). Vi skapade ett teoretiskt 

ramverk genom ett urval av begrepp från semiotisk teori, grafisk teori och spelteori, som vi 

ansåg vara lämplig för att besvara frågeställningarna. Ett tydligt teoretiskt avsnitt och 

metodkapitel bidrar till att vårt resultat får en hög validitet (Esaiasson et al., 2012). Det är 

även väsentligt att uppsatsen har en hög reliabilitet, vilket innebär att kvaliteten och 
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tillförlitlighet är hög vid insamling och analys av material (Østbye et al., 2003). Detta betyder 

att vi under materialinsamling och analys har varit noggranna och i högsta grad försökt 

undvika slarv- och slumpmässiga fel och det går tydligt att följa analysens alla steg i 

resultatet.  

5.8  Forskningsetiska  principer  
Studien följer de forskningsetiska principerna, antagna av Vetenskapsrådet (2015). Det går 

det se att konfidentialitetskravet följs och personuppgifter döljs genom att sudda ut namn 

och bilder i de bilder som presenteras i resultatdelen. 
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6.  Analys    

Detta kapitel behandlar själva analysdelen i studien. Pins, topplistor och staplar tolkas 

semiotiskt utefter de analysmallar som presenterats i metodkapitlet. Bilder till varje pin, 

topplista och stapel visas i samband med analysen. 

6.1  Analys  Pins  
 
Det finns en stor grafisk variation bland Myskistars pins. Övergripande har de många starka 

färgkoder och innehåller alla vit färg, vilket samspelar med Myskistars grafiska profil och 

logga. Vår analys utgår från det teoretiska ramverket i kapitel 4 om semiotik och grafisk 

design.   

6.1.1 Burj Khalifa 

 
Denotation 

I bilden ser vi en vit kvadratisk ram innehållande en man som bär en vit huvudbonad och 

orange bakgrund. Motivet har raka spetsiga former och är centrerad i mitten av en vit ram. 

Bakom mannens huvud syns en snöflinga i orange. 

Konnotation 

Färgen orange ger känslan av värme och tillsammans med solglasögonen går tankarna till sol. 

Mannens huvudbonad ger även en indikation på att han har ett arabiskt ursprung. Det finns 

en koppling till skidåkning med den lilla gömda snöflingan i orange bakom mannen huvud, 

men överlag är bilden riktad mot värme. Snöflingan är även Skistars logga. 

Myten i bilden kan vara att den arabiska mannen ger ett intryck av att vara rik då hans 

huvudbonad antyder att han är en shejk, en rik arabisk ledare. Det går även att finna 

metonymi i bilden där den arabiska mannen kan stå för hela arabvärlden.  
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Bildtext 

 Rubriken Burj Khalifa hjälper oss att förstå att bilden har en koppling till byggnaden med 

samma namn i Dubai. Texten kan därmed göra att bilden får en relation till Arabvärlden och 

byggnaden Burj Khalifa. Bildtexten fortsätter att beskriva att pinen kan erhållas om 

skidåkaren åkt 828 fallhöjdsmeter, samma antal meter som Burj Khalifa är hög. Texten är 

därmed nödvändig för att förstå kopplingen mellan bild och budskap, alltså en avlösning. 

 
6.1.2 Gammelgård 

 

Denotation 

Vi ser en vit blomformad ram som innehåller vita cirklar, som i sin tur omger vit/gula 

skidglasögon. Bakgrunden är gul och längst upp i bilden står texten Trysil i versaler och i 

gult. 

Konnotation 

Den gula färgen i bilden ger ett glatt, aktivt och varmt intryck. Värmen behöver inte 

nödvändigtvis vara som en fysisk värme, utan även värme och glädje mellan människor. 

Längst upp på bilden står texten Trysil, som gör att vi förstår att pinen erhålls genom 

skidåkning i skiddestinationen Trysil. 

Blomformen på den vita ramen ger ett intryck av något mjukt och trevligt De runda formerna 

ger ett intryck av snöbollar. Bildens symmetriska komposition i mitten av pinen inger också 

harmoni och enkelhet.  

De vita cirklarna ser ut att vara snöbollar eftersom kontexten är skidåkning och vitt ger 

känslan av snö och kyla. Skidglasögonen i kombination med bollarna skapar något som 

liknar ett ansikte. På bilden finns inget ansikte, men i sin helhet kan man föreställa sig ett 

porträtt av en person, vilket kan ses som metonymi. 
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Bildtext 

Rubriken vid sidan av bilden säger Gammelgård, vilket troligtvis syftar på ett område i Trysil. 

Ordet Gammelgård tillsammans med bilden för tankarna till att håret (eller de runda 

cirklarna) liknar en äldre kvinnas hår. Ordet gammel, eller gammal, kan därmed även ge 

bilden en ny mening och betydelse, det blir därmed en avlösning. Den övriga bildtexten 

används för att förklara vad som behöver göras i Trysil för att erhålla pinen och blir en 

avlösning då bilden tillsammans med texten skapar en ny mening. 

 
6.1.3 Skidtestare 

 
 
Denotation 

På bilden ser vi halva delen av ett par vita skidor som står upp mot en lila bakgrund. Ovanför 

skidorna finns det en lila snöflinga. Bilden omges av en tjock vit rund ram. Längst upp på 

bilden syns en blå snöflinga. 

Konnotation 

Pinnen har en rund tjock vit ram runt omkring innehållet. Den runda cirkeln isolerar 

innehållet och får ögat att koncentrera sig på innehållet.  

Den vita färgen riktar tankarna till snö och kyla. Bakgrundsfärgen i bilden är en blandning 

mellan mörkblå och lila. Blå för tankarna, liksom vit, till kyla men ger även en känsla av lugn. 

Lila kan i sin tur tyda på värdighet, något som skidåkaren kan uppnå efter en vinst. Längst 

upp på pinen syns Skistars logga, som är en snöflinga. Denna förstärker känslan av 

skidåkning.  

Skidorna i bilden ger en tydlig koppling till skidåkning, vilket kan ses som metonymi genom 

sambandet mellan skidor och skidåkning. Trots att vi bara ser halva skidor uppfattar vi två 

hela skidor nerkörda i snön. Skidornas placering symboliserar ett avklarat åk i skidbacken.  
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Bildtext 

Rubriken “Skidtestare” visar på att användaren inte bara åkt skidor, utan har varit med och 

testat en backe. Detta stämmer bra överens med vad bilden säger om de avställda skidorna 

och känslan av att något avklarats. På så vis blir texten en förankring i samband med bilden 

och minimerar tolkningarna kring bilden. Att vara en av de som deltagit i en skidtestarhelg 

kan, liksom färgen lila, skapa känslan av att man åstadkommit något med värdighet, vilket är 

enhetligt med färgens konnotation. 

 
6.1.4 Santa 

 

 
Denotation 

Pinen är omringad av en rund vit ram. Inuti ramen finns ett skägg som är till hälften rött och 

vitt samt att bakgrunden är röd. Ovanför skägget finns en vit luva och nedanför syns ett par 

halva skidor. Bakom figuren finns en halvt synlig snöflinga i rött.  

Konnotation 

På bilden finns en figur som för tanken till en tomte med rött och vitt skägg. Tomten bär vit 

tomteluva och ser ut att stå på ett par vita skidor. Den röda bakgrundsfärgen och tomten gör 

att vi får känslan av jul och snö. Tomteluvan tomten bär är också en kulturell symbol som får 

oss att associera pinen med jul. Detta kan ses som en metonymi där tomten kan representera 

hela julen. Tomten har inget uppenbart ansikte, men tillsammans med skägget och 

tomteluvan bildar delarna en helhet och vi ser därefter en hel tomte, vilket också är typiskt 

för en metonymi. 

Vi kan även urskilja en myt i bilden. I den västerländska kulturen är det en myt att julen är 

full med gemenskap, familj och glädje. Detta i sin tur kan göra att vi känner glädje när vi ser 

pinen. Längst upp på bilden syns snöflingan, som är Skistars logga. Den tillsammans med 

tomten höjer känslan för jul och snö. 
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Bildtext 

Redan innan vi läst bildtexten har den bilden gjort att vi tänker på julen. Bildtexten pekar här 

på bildens huvudsakliga innehåll och minimerar bildens tolkningar genom att med texten 

“Pin för att ha åkt skidor på julafton” förklara att det endast handlar om skidåkning på just 

julafton. Texten får genom förankring en förklarande funktion. Rubriken Santa bekräftar det 

vi redan sett i bilden, och bild tillsammans med texten skapar ett enhetligt budskap. 

 
6.1.5 50-årsjubileum 
 

 
 
Denotation  

Pinen har en vit spetsig ram med 15 taggar och en guldig bakgrundsfärg. Numret 50 står med 

stora vita tecken, femman är större än nollan. Ordet year står med mindre vita tecken under 

sifforna. Ordet Hemsedal står i mörkare guldig nyans än bakgrunden. Ovanpå siffrorna är det 

två tunna vita kryss. 

Konnotation 

Den spetsiga formen på ramen runt pinen för tankarna till en stjärna. En guldstjärna kan var 

ett exempel på belöning vid en god prestation. I detta fall kan det innebära att användaren 

som tar pinen är duktig på att åka skidor. Den guldiga färgen förstärker konnotationen då 

guld kan kopplas till vinst, men också till rikedom. Färgen kan också representera ett 50-års 

jubileum. De vita kryssen i bakgrunden kan ses som ett glitter. Vilket gör att siffrorna i pinen 

ser livligare ut och ett skinande, finare och renare intryck. Texten Hemsedal ger en antydan 

att jubileet sker i orten Hemsedal. 

Bildtext 

Texten “50 års jubileum” och “Pin för att ha åkt under Hemsedals 50-årsjubileum” gör att 

tolkningarna av vad bilden kan stå för minimeras. Texten tillför inte så mycket mer än vad 

bilden redan berättat. Det blir därmed en tydlig förankring då allt tvivel om vems 50-

årsjubileum det är försvinner då vi förstår att det är skidorten Hemsedal som fyller 50-år. 
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6.1.6 Selma Lagerlöf 

 

 

Denotation 

Pinen består av en blomformad vit ram. Mot en lila bakgrund är det en vit hatt med en lila 

fjäder i. Under hatten är det ett par vita glasögonen med ögon som tittar åt vänster. Bakom 

hatten finns en halvt synlig snöflinga i mörklila. 

Konnotation 

Den runda blomliknande formen på ramen ger ett mjukt och inbjudande intryck. På bilden 

syns en vit hatt tillsammans med en lila fjäder och ett par glasögon med ett feminint intryck. 

Ett tydligt ansikte syns, även om det inte finns några konturer för ett huvud. Små delar kan 

därmed representera något annat, i detta fall ett ansikte, och blir en metonymi. Färgerna i 

bilden är kontrastrika vilket resulterar i att blicken dras åt de tydliga färgdifferenserna. Den 

lila färgen i bakgrunden kan stå för värdighet och ståt. Detta kan kopplas till att figuren på 

bilden ger en känsla av att ha gjort något imponerande. Det vita i bilden kan stå för snö och 

kyla, vilket även bekräftas av snöflingan. 

Bildtext 

Bildrubriken “Semla Lagerlöf” gör att vi förstår att bilden föreställer författarinnan Semla 

Lagerlöf. Texten får härmed en avlösande funktion där bildens budskap inte fungerar utan 

den tillhörande bildtexten.  

Texten “Pin för att ha tagit 20 åk” gör en ännu tydligare koppling till Semla Lagerlöf, då det 

är hon som innan år 2016 prydde den svenska tjugolappen, mot en lila bakgrund. Färgen lila 

får här en ännu större betydelse då den kan binda samman de olika symbolerna med 

varandra. 
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6.1.7 Träsmak 
 

 
 
Denotation 

Pinen har en kantig vit ram med en lila bakgrund. Centrerad i bilden är en vitfärgad 

trädstubbe och längts upp står texten “Sälen”. 

Konnotation 

Den lila färgen associeras med värdighet och ståt. Vit kan stå för snö och kyla. Bilden visar en 

trädstubbe vilket för tankarna till en skog eller kanske ett kalhygge där de nyligen har huggit 

ner träd. Stubben är centralt placerad i bilden vilket innebär en symmetrisk bildkomposition 

som ger känslan av lugn och enkelhet. 

Längst upp på bilden står texten Sälen, som gör att vi tänker att pinen har en koppling till 

denna Skistar-destination.  

Bildtext 

Stubben i sig ger inte den som tittar på pinen så mycket information, men tillsammans med 

rubriken “Träsmak” förstår man att det, genom en metafor, handlar om att man suttit för 

länge. Texten och bilden kompletterar varandra och skapar en ny mening, vilket alltså 

innebär en avlösning. 

Den vidare texten “Pin för att endast ha åkt sittliftar fredag eller lördag under Myskistar 

Weekend 2013” tillför ännu mer information genom förankring för att minimera tolkningar 

om vart användaren har suttit för länge.  
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6.1.8 Empire state building 

 
 
 
Denotation 

Pinen har en fyrkantig vit ram med en mörkblå bakgrund. En vit hög byggnad omges av 

många lägre också vita byggnader. Längst upp på byggnaden är en vit flagga hissad. 

Konnotation 

Den blåa färgen tillsammans med byggnaden gör att den associeras med himmel och kyla. 

Den vita färgen ökar den kyliga tonen i bilden. Den höga byggnaden blir ännu högre i relation 

till de andra lägre byggnaderna. Byggnaden ger en både stor och tung känsla, som i att den är 

dominerande. Byggnaden är själv vit, men har också en vit flagga hissad på toppen, vilket kan 

tyda på att den är erövrad. Den hissade vita flaggan är en metafor, en bildlig jämförelse för 

att vara besegrad. En hög byggnad som omges av många andra byggnader gör att en 

metonymi kan vara en hel stad eller en storstad. Längst upp på bilden syns en snöflinga, som 

är Skistars logga, och kan ge en känsla av snö och skidåkning. 

Bildtext 

Rubriken “Empire state building” tar bort tankarna om den vita flaggan skulle betyda att 

någon gett upp och här tappade alltså färgen sin betydelse. Eftersom bildtexten minimerar 

tolkningarna av vilken byggnad bilden föreställer ger den en förankring till bilden. Den 

följande texten “Pin för att ha cyklat 449 åk” ger mer information. Texten förklarar att det är 

cykling och inte skidåkning det handlar om, men även att det krävs 449 åk för att erhålla 

pinen, alltså lika många meter som Empire state building är hög. Även här förklarar texten 

bilden och skapar en förankring.  
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6.1.9 En halv miljon 

 

 

Denotation 

Pinnen har en vit 7-kantig ram med en kantig ramstruktur. Inuti ramen finns ett snedställt 

dollartecken i 3D-format. Ovanpå dollartecknet finns två små vita kryss och en kantig 

struktur. Bakom tecknet finns en grå snöflinga. Bakgrunden är grånyanserad. 

Konnotation 

Den grå bakgrunden i pinen tillsammans med det vita motivet kan syfta till något kallt, men 

även metallen silver. Tillsammans med dollartecknet kan det ge associationer till 

silverpengar och något värdefullt. Silver kan också tyda på att man kommit på andra plats i 

någon typ av tävling och vunnit en silvermedalj. Färgen silver blir på så vis en tydlig 

metonymi för en helhet, en närhet till något större. Dollartecknet kan även det vara en 

metonymi, en närhet till den amerikanska valutan eller någon form av rikedom eller 

framgång.  

Längst upp på bilden syns en snöflinga, vilket tillsammans med den kyliga grå färgen ger en 

känsla av snö och skidåkning. Snöflingan är även Skistars logga. 

Bildtext 

Rubriken “Halv miljon” ger bilden en förklaring då den minimerar tolkningarna genom att 

säga hur mycket dollar det handlar om. När tolkningarna minimeras på detta sätt är det 

exempel på förankring. 

Vi kan se hur den vidare texten ger bilden en helt ny innebörd genom avlösning. Den följande 

texten “Pin för att ha cyklat 500 000 fallhöjdsmeter.” ger däremot bilden kompletterande 

information då texten förklarar att det är en halv miljon fallhöjdsmeter som pinnen syftar på 

och inte pengar. Dollartecknet får härmed en mindre betydelse och kan förvirra mottagaren. 

Texten förklarar även att det här handlar om att cykla 500 000 meter och inte åka skidor, 

vilket motsäger snöflingan i bakgrunden som syftar på en snö-kontext.  
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6.1.10 Loves courduroy gold 
 

 

Denotation  

Pinen har en blomformad ram. Inuti ramen finns det en guldig bakgrund med en vit och grå 

plog i. Längst upp i bilden står texten Trysil i en mörkare nyans av guld. 

Konnotation 

En vit snöplog med guldig bakgrund. Den guldiga bakgrundsfärgen kan i den här 

spelkontexten associeras med att vinna något eller tilldelas en guldmedalj för en prestation. 

På så vis kan en metonymi uppstå genom att guldet kan stå för en första placering i en 

tävling.  

Den vita och ljusgrå färgen kan syfta på snö eller kyla. Dessa färger har även en stark närhet 

till snö och plogen som syns i bilden. Snöplogen kan i sin tur vara en del av en helhet, en 

metonymi för att ploga snö.  

Bildtext 

Rubriken “Love Courduroy Gold” kräver någon slags förkunskap som saknas hos oss. Vi 

förstår inte vad rubriken säger och vilken relation den har till bilden. Texten “Pin för att ha 

varit med på Tidligski 10 gånger” säger oss inte så mycket i relation med bilden. Ordet 

Tidligski är troligtvis norska och kan syfta på en ett tidigt skidåk i backen. Detta är även den 

enda koppling vi kan göra till plogbilen i pinen. Om bildtexten är en avlösning eller en 

förankring är svårt att tyda med den tolkning vi har gjort. 
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6.1.11 Grilled easter chicken 

 

Denotation 

Pinen har en vit ram i form av en halv oval cirkel. Bakgrunden är röd och symbolen vit. En 

liten grå snöflinga syns ner till höger. Symbolen av en hel kyckling sträcker sig något utanför 

ramen. Det finns tre vertikala vågor på toppen av bilden och ett flertal mindre röda prickar på 

kycklingen. 

Konnotation 

Formen på pinnen liknar en sköld och detta kan ses som ett skydd mot något. Figuren inuti 

sträcker sig utanför ramen, vilket gör att bilden ser mer levande och öppen ut. Rött kan stå 

för värme, passion eller jul. Eftersom kycklingen ser ut att ryka ökar känslan om värme. 

Snöflingan är här grå och kan ge en känsla av kyla och för tanken till snö och skidor. Vi kan 

även se den rykande kycklingen som en del av något större, eller som metonymi. Troligen ska 

kycklingen ätas tillsammans med annan mat, och kan därför stå för en hel middag. I bildens 

högra nederkant visas en snöflinga, som är Skistars logga och kan även hjälpa till att dra 

associationerna till julen med snö. 

Bildtext 

Rubriken “Grilled easter chicken” kompletterar bildinformationen med att det är påsken 

pinen syftar till. Den efterföljande texten “Pin för att ha åkt 5000 fallhöjdsmeter på en dag 

under påsk specificerar ännu mer den avlösningen rubriken ger. Utan texten är bilden svår 

att associera till skidåkning och påsk. När bildtexten kompletterar bilden och de tillsammans 

skapar en ny mening kallas det för avlösning.  
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6.1.12 300k 

 

 

Denotation 

Med en blomformad vit ram och gul/orange bakgrund står texten “I AM 300k” i vita stora 

bokstäver, som har en orange kant. Under syns tre gula figurer. 

Konnotation 

Pinen har en blomformad ram, vilket ger ett mjukt intryck. Färgen gult kan associeras med 

värme och sol, påsk och glädje. Vitt kan stå för snö och kyla. Figurerna som tar form under 

texten kan likna människor som befinner sig i en grupp eller ett kollektiv. Texten “I AM 

300k” refererar till att man är ensam om något eller att man själv äger titeln “300k”. 

Bildtext 

Bildtexten utanför själva pinen, ger ytterligare information som kan behövas för att förstå 

den exakta innebörden. Rubriken “300k” tillför egentligen inget nytt till bilden eftersom det 

redan står det i den. Däremot ger texten “Pin för att ha registrerat sig som nr 300 000 i 

Myskistar” mer information och därmed en förankring. Vi vet redan att bilden syftar till 

nummer 300 000, men hittills har texten inte förklarat i vilket sammanhang. Texten ger 

härmed en förklarande förankring till bilden. 

Bildtexten har hjälpt till skapa en förståelse för att de tre gubbarna egentligen står för  

300 000 gubbar. På så vis blir även gubbarna en del av en helhet, alltså en metonymi. 
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6.2  Analys  topplistor  
 
Topplistorna i Myskistar presenteras på både på tjänstens startsida och på användarens 

personliga sida. Övergripande har listorna har ett grundläggande utseende som samspelar 

med Myskistars grafiska profil. Vår analys bygger på det teoretiska avsnittet i kapitel 4.  

 
6.2.1 Topplista 1 

 

 

Denotation 

Bilden visar tre liggande staplar som i högerkanten avslutas med en pil. I vänsterkanten av 

staplarna visas namn och en bild samt en vit siffra i en röd cirkel. Den stapeln som är längst 

upp är också längst. Därefter är den en fallande skala. I högerkanten av stapeln, precis innan 

spetsen, visas svarta siffror med vit barkund. Staplarna är gråa med vit bakgrund. Ovanför 

staplarna står texten “Säsong, Fallhöjdsmeter” i svarta bokstäver.  

Konnotation 

De vita och gråa färgerna kan indikera på snö och kyla. Den röda färgen som omger siffrorna 

kan stå för passion och kan ger en iögonfallande kontrastförstärkning. Staplarna verkar öka 

eftersom de avslutas med en pil. Strukturen på topplistan är typiskt då den visar högsta 

resultatet överst och sedan är det en fallande skala. 
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Bildtext 

 Bildtexten till listan består av tre olika segment. Först är den lila ruta direkt över texten 

“Säsong, Fallhöjdsmeter”, där det med vita bokstäver står “FALLHÖJD”. Texten 

kompletterande för bilden och ger den en ny innebörd. Den vita nedåtpekande pilen 

indikerar på att rutan går att klicka på och det går att välja andra alternativ. Till höger om 

rutan finns ytterligare tre olika rutor i. Här går det välja mellan dag, vecka eller säsong. Det 

alternativ som är valt markeras med en bock och med en grå färg. Ovan dessa två finns en 

tredje ruta med även den tre rutor i sig. Här är alternativen “Mina vänner”, “aktivitet” och 

“topplista”. Samma princip med en bock och grå färg för det markerade alternativet gäller 

här. 

6.2.2 Topplista 2 

 

 

Denotation 

I bilden syns en liggande grå stapel mot en vit bakgrund. Stapelns högersida avslutas i en 

spetsig del. Här står även ett nummer i svart färg mot en rund bakgrundsruta. Till vänster 

står ett namn i svarta bokstäver och till vänster om själva stapeln visas en bild i cirkulär form. 

I nedre vänster kant visas siffran 1 i vit text mot en röd cirkulär bakgrund. Över den liggande 

stapeln står texten “Vänner, Fallhöjdsmeter Säsong” och “SE ALLA” stående i vit text vänster 

om i en lila ruta med rundade kanter. 

Konnotation 

Konnotation på både färger och pilen i slutet av den liggande stapeln är detsamma som i 

Topplista 1. 

På bilden syns endast en ensam stapel som varken har andra staplar eller någon x- eller y-

axel att jämföras med. Vi ser ingenting som inget som siffrorna står i relation till, utan kan 

endast se att det är en person som deltar i topplistan, vilket gör att denna kommer leda 

oavsett poäng. 



 

43 
 

Bildtext 

Bildtexten “Vänner, Fallhöjdsmeter Säsong” ger texten en förankring till bilden och hjälper 

den att minimera tolkningarna om vad stapeln visar. Bildtexten förklarar att listan visar dina 

vänners prestationer och antal fallhöjdsmeter under den nuvarande säsongen.  

 

6.2.3 Topplista 3 
 

 

Denotation 

Bilden visar fyra stycken liggande grå staplar mot en vit bakgrund. Den högra sidan av 

samtliga staplar har en spetsig form. Vid spetsen finns även ett nummer i svart färg mot en 

vit bakgrundsruta. I den vänstra delen av staplarna står ett namn i svarta bokstäver och en 

bild i cirkulär form. I den lilla bildens vänstra hörn visas olika siffror i vit text mot en röd 

cirkulär bakgrund. Ovanför de liggande staplarna står texten “Trysil, Fallhöjdsmeter Vecka 

51” i svart text. Till höger om detta finns en oval lila ruta med texten “SE ALLA” i vit text.  

Konnotation 

Konnotation på både färger och pilen i slutet av den liggande stapeln är detsamma som i 

Topplista 1. 

Den översta stapeln är den som nått längst och de undre staplarnas längd minskar ju längre 

ner de befinner sig. Den övre stapeln är även den som har siffran 1 tryckt på profilbilden, 

vilket indikerar på att det är denne som leder topplistan. De två staplarna under har nummer 

2 och 3 medan den fjärde stapeln har en helt annan siffra, 94. Sifferföljden bryts här och 

rankningen i listan blir därmed inte i ordning då flera av nummer har hoppats över. Till 
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skillnad staplarna har inte topplistan någon x- eller y-axel att jämföra statistiken med. Detta 

ger känslan av att listan är oändlig då det inte finns några tydliga målvärden. 

Bildtext 

Den tillhörande bildtexten “Trysil, Fallhöjdsmeter Vecka 51” är en förankrande text till bilden 

och beskriver att det är orten Trysil är topplistan syftar till. Texten förklarar även att 

topplistan rangordnas efter vilka som åkt flest antal fallhöjdsmeter under vecka 51.  
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6.3  Analys  Staplar  
 

Stapeldiagrammen i Myskistar redovisas på användarnas personliga sida och visar statistik 

över skidåkarens prestationsvecka. Generellt har stapeldiagrammen ett enhetligt utseende 

som samspelar med Myskistars grafiska profil. Diagrammen ser lika ut vid första anblick, 

men vi har sett väsentliga skillnader i materialet. Därför tycker vi att det är viktigt att visa alla 

tre stapeldiagram. Bildtexterna i detta avsnitt är presenterade under konnotation då gränsen 

mellan text och grafik inte var självklar. Analysens tolkningar är kopplade till det teoretiska 

ramverket i kapitel 4.  

6.3.1 Stapel 1 

 

 

Denotation 

Diagrammet visar sju vita lodrätta staplar på rad med pilar längst upp. Staplarna innehåller 

ett ovalt fält i grått med olika nummer i svart. I bakgrunden syns fem vita rader på en grå 

bakgrund. Till höger om dessa finns fem tal uppradade lodrätt. I botten av bilden finns sju 

horisontella texter. 

Konnotation 

Texterna i botten av bilden kan ses som förkortningar av veckans dagar. Dessa bildtexter 

smälter samman med det vita i staplarna vilket gör att det ser ut som att de två ̊ elementen 

hör ihop, även om det inte finns några tydliga linjer som håller dem samman. Den vita och 

grå färgen kan syfta på ̊ snö och kyla.  

De flesta av staplarna är i topp av tabellen och ger en känsla av att prestationen har varit hög. 

Staplarnas topp är formade som pilar, vilket ger en indikation på att staplarna och resultaten 

fortsätter att öka. Under staplarna visas vilken dag prestationen ägt rum. Till höger om 
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staplarna finns siffror, fallhöjd i meter, som sätts i relation med siffrorna som står på 

staplarna. När siffrorna sätts i relation till varandra kan vi se hur de “ljuger” för oss, 

diagrammets värden stämmer inte överens med det som står på staplarna. 

6.3.2 Stapel 2 
 

 

Denotation 

Diagrammet visar sex vita lodrätta staplar med pilar längst upp. Staplarna innehåller en oval 

cirkel i grått med olika nummer i svart. I bakgrunden syns fem vita rader på en grå bakgrund. 

Till höger om dessa finns fem tal som är lodrätt uppradade. I botten av bilden finns sju 

horisontella texter. 

Konnotation 

Färg, text på x-axeln och pilen på staplarna är densamma som i Stapel 1. 

Värde-siffrorna till höger om staplarna ser ut att vara proportionerliga i relation med 

siffrorna som visas i staplarna. Omfånget som visas på värde-axelns siffror lågt i jämförelse 

med staplarnas resultat. Följden av detta blir att staplarna känns mycket höga. Detta blir 

grafiskt asymmetriskt, vilket ger känslan av att något blir mer spännande och livligare. 

Strukturen är även en öppen form, vilket skapar en känsla av att energin sipprar ut och 

förstärker känslan av att staplarna växer. 
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6.3.3 Stapel 3 
 

 

Denotation 

Diagrammet visar två vita lodrätta staplar till höger med pilar längst upp. Staplarna 

innehåller en oval cirkel i grått med olika nummer i svart. I bakgrunden syns fem vita rader 

på en grå bakgrund. Till höger om dessa finns fem värden uppradade lodrätt. I botten av 

bilden finns sju horisontella texter. 

Konnotation 

Färg, text på x-axeln och pilen på staplarna är densamma som i Stapel 1 och 2. 

De två staplarna som syns till höger på bilden står nära varandra vilket gör att de blir enkla 

att jämföra med varandra. Siffrorna i staplarna, som visar antal fallhöjdsmeter, stämmer i 

relation till varandra då stapeln med högre resultat är högre än den andra. Däremot är 

siffrorna i relation till värdeaxeln oproportionerliga. Värde-axeln visar högre tal än de i 

staplarna, men ändå sträcker sig staplarna högre upp än värdeaxeln och till och med utanför 

diagrammet. Detta är ett exempel på hur en visuell lögn kan se ut. Grafiskt blir staplarnas 

placering asymmetrisk, vilket gör diagrammet mer livligt och spännande.  
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7.  Resultatredovisning  

  
Detta kapitel redovisar analysens utfall. Först presenteras en sammanfattning av analysen 

tillsammans med grafisk teori för att besvara första frågeställningen. Därefter undersöks 

resultatets relation till spelteori för att besvara andra frågeställningen. 

 
7.1  Pinsens  grafiska  formgivning  

  
Färg 

De flesta objekten i pinsen är vita. Bakgrundsfärgerna varierar och vissa pins har inslag av 

grått och olika nyanser av bakgrundsfärgen, men den vita färgen är återkommande i alla 

pins. Vit kan enligt Johansson (2004) vara en färg som representerar snö, kyla och oskuld. 

Eftersom kontexten är skidor kan vi dra slutsatsen att vit i just Myskistar särskilt pekar på 

snö och kyla.  

Utöver vitt är färgerna överlag starka och intensiva. Kontrast till den vita färgen gör att pinen 

blir särskilt påtaglig och drar till sig uppmärksamhet. Lila är återkommande i färgschemat. 

Den kan stå för ståt och värdighet (Johansson, 2004) och är även en färg som ses ofta i 

Myskistars grafiska profil. Enligt Bergström (2015) är det viktigt att ett företag är konsekvent 

i all extern kommunikation.  

I analysen hittas färger som i en denotativ beskrivning inte är betydande i koppling till 

Myskistar, men som blir tydliga när de sätts i ett annat sammanhang. Till exempel pinen 6.1.1 

Burj Khalifa där efter en konnotation gjorts får färgen en ny mening, vilket i sin tur kan få 

bildens innebörd att förändras.  

Färg och budskap kan vara motsägande, vilket skapar förvirring för mottagaren. Färgen i 

pinen 6.1.11 Grilled easter chicken syftar på en helt annan högtid än den visar (Johansson, 

2004). Vid första anblicken är det svårt att förstå vad den syftar på eftersom det visuella är 

det första mottagaren ser. Då färgen säger något annat än pinens budskap blir därför den 

avlösande och kompletterande bildtexten särskilt viktig för att förstå vad pinen relaterar till. 

Form 

I princip varje pin har något som kännetecknar Skistar. Antingen står namnet på den Skistar-

destination som pinen gäller eller så visas Skistars logga, snöflingan. Myskistar är konsekvent 

i den grafiska formgivningen genom att i alla pins visa antingen vilken ort de kan erhållas i 

eller Skistar-snöflingan, som betyder att den kan tas oberoende av ort. Enligt Bergström 
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(2015) hjälper en konsekvent design att förstärka budskapet, vilket Skistar har lyckats med 

genom snöflingan och orternas namn. Men det finns också pins där det inte står någon ort 

inuti (se pinen 6.1.12 I am 300K), och även de där snöflingan har bytt plats och färg (se pinen 

6.1.11, Grilled easter chicken). Detta kan skapa förvirring för användarna då de annars kan se 

på pinen vart de behöver befinna sig för att lyckas erhålla den. 

Pinsens ramar varierar mellan ett antal olika former, vilket kan påverka en bilds budskap 

(Koblanck, 2003; Bergström, 2015). Till exempel kan formen som liknar en blomma ge ett 

feminint uttryck (se pinen 6.1.6 Selma Lagerlöf), som förstärks tillsammans med bildtexten. 

En rund ram ger istället en isolerande sluten känsla och får ögat att koncentrera på innehållet 

(Hansson et al., 1992). Detta kan ses i pinen 6.1.3 Skidtestare. Har pinen en symmetrisk 

komposition ger detta känslan av harmoni och enkelhet (se pinen 6.1.2 Gammelgård) 

(Koblanck, 2003; Bergström, 2015). Former som sträcker sig utanför ramarna (se pinen 

6.1.11 Grilled easter chicken) kan ge en känsla av att bilden är mer levande och öppen 

(Hansson et al., 1992).  

Myt 

Skistar är verksamma i Norden och de riktar sig även mot användare med en nordisk 

kulturell bakgrund. På så sätt kan Skistar framkalla vissa känslor hos mottagarna genom att 

vända sig de kulturella värderingar mottagarna har. Pinen 6.1.4, Santa kan exempelvis 

inbringa känslor om frid, lycka och samhörighet.  

Metafor 

Fiske (2009) beskriver hur metaforer inte ofta används inom bildsammanhang eftersom att 

de kan vara svåra för betraktaren att förstå, men ändå har vi kunnat urskilja dessa hos pinsen 

(se till exempel pinen 6.1.7 Träsmak). Bergström (2015) förklarar dock att bildmetaforer är 

ansträngande för betraktare att tolka och att detta ökar risken för missförstånd. De 

metaforiska bildernas budskap varit oförståeliga utan de tillhörande bildtexterna och 

eftersom det visuella är det första mottagaren ser kan det som teori säger skapa en förvirring 

innan mottagaren läser bildtexten.  

Metonymi 

Flertalet av pinen bygger på metonymi, alltså att delen kan stå en helhet (Hansson et al., 

1992). Bilden visar endast en liten del, men vi gör ändå tolkningar att de står och 

representerar något större. Ett exempel är pinen 6.1.9 Halv miljon där den grå silverfärgen 

för tankarna till pengar och rikedom. Detta är återkommande hos pinsen och vi ser en helhet 

som egentligen inte har illustreras.  
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Bildtexter 

Bildtexterna har en stark förklarande roll i vad som krävs för att användaren ska kunna 

erhålla pinen. Bildtexten kan ha både en förankrande och avlösande roll till bilderna 

(Chandler, 2007). Ett exempel är pinen 6.1.1 Burj Khalifa som tillsammans med den 

kompletterande texten får en helt ny innebörd och därför blir en avlösning till bilden. Pinen 

6.1.5 50-års Jubileum ger däremot en viss förståelse i själva bilden och bildtexten ger endast 

en förklarande förankring för att minimera tolkningar. 

 

7.2  Pins  kopplade  till  spelteori  
 
Dekaler är ett återkommande och betydande spelelement inom spelteori (Chou, 2015; 

McGonigal, 2011; Zichermann & Cunningham, 2011) och även Myskistar använder sig av 

detta spelelelement i form av pins. Vi kan se hur pinsens grafiska utformning har påverkar 

spelelementen på olika sätt. Även om Myskistars pins har liknade grunddesign, varierar de i 

den grafiska utformningen och många av pinsen har ett säreget utseende, vilket kan skapa 

unikt samlarvärde för spelaren. Starka färger och symboler kan användas till att framkalla 

känslor, vilket kan öka pinens värde för användaren. Enligt Bartle (1996) engageras 

spelartypen explorer av att upptäcka saker för att sedan kunna visa upp det de erhållit för 

andra spelare. Säregna och grafiskt tilltalande dekaler, som många av pinsen i tjänsten, kan 

på så sätt ge en explorer ett större socialt värde när de visar andra människor vad de har 

åstadkommit i skidbacken.  

Bildtext och regler 

Det är viktigt att användaren presterar något i Myskistar för att förvärva en pin för att spelet 

ska få en mening. Vad spelaren ska åstadkomma förmedlas genom regler, som är ett av 

McGonigals (2011) grundläggande spelelement. Reglerna syns överlag inte grafiskt i själva 

pinen utan snarare i bildtexten antingen genom förankring eller avlösning. I en del pins 

samstämmer bildtexterna med den grafiska pinen genom en tydlig förankring i texten (se 

pinen 6.1.5 50-års Jubileum). Relationen mellan det grafiska och bildtexterna blir därmed 

samstämd och utgör här starka regler för hur spelaren ska kunna erhålla pinsen. Om 

bildtexterna inte stämmer överens med vad symbolerna i vad pinsen gestaltar, kan det bli 

missförstånd (se pinen 6.1.10 Loves Courduroy Gold). Enligt McGonigal (2011) krävs det att 

det finns tydliga regler för att spelaren ska kunna spela. Tydliga regler uppmanar spelaren till 

att tänka strategisk. Skiljer sig då pinsen ifrån det som står i bildtexten kan reglerna bli 

otydliga för användaren. Det första intrycket är det visuella och skulle detta vara rörigt eller 

otydlig påverkar det hela bildens budskap och därmed även reglerna. Det första vi ser av 
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pinen är alltså själva bilden som gestaltas och gör en konnotation av den. Pinens visuella 

utseende kan därmed antingen förklara för eller förvirra betraktaren innan bildtexten vägs in 

i tolkandet. Bergström (2015) beskriver detta som ett semiotiskt brus där ett otydligt budskap 

frambringar feltolkningar hos mottagaren.  

Poängsystem är enligt Salen och Zimmerman (2004) ett av de viktigaste elementen i 

spelmekanik. Det är framförallt genom poäng som användaren i Myskistar kan se sina 

resultat och därmed få återkoppling för sina prestationer. Fallhöjdsmeter kan ses som poäng 

som spelarna ska samla för att bland annat erhålla en pin. Hos pinsen förmedlas poäng 

främst genom förankringar och avlösningar i bildtexterna. Pinen 6.1.8 Empire state building 

förmedlar däremot poängen genom både det visuella och en förankring i bildtexten, vilket 

betyder att poäng även kan visualiseras hos pinsen.  

Myter, metafor och metonymi 

Bilder och grafiska element som hänvisar till kulturella myter kan bistå till att främja ett 

meningsskapande i spelandet och känsla av samhörighet hos användaren av Myskistar. Ett 

exempel är pinen 6.1.4 Santa där en tomte illustreras. Genom en konnotation kan denna bild 

framkalla en känsla av frid och glädje hos betraktaren. 

Detsamma gäller metaforer och metonymi, som är kulturellt betingade och kan därmed 

skapa en mening för spelandet. I pinen 6.1.7 Träsmak finns den kulturella metaforen “Att få 

träsmak” vilket betyder att en människa har suttit ner för länge och i detta fall använt en 

specifik lift många gånger. Denna metafor är väletablerad i den kultur som Myskistar 

befinner sig i men kan vara svår att förstå utanför denna kulturella kontext. Då skulle bildens 

budskap förvinna och det meningsfulla spelandet tappa sitt syfte.  

För att metaforens budskap ska nå fram har bildtexten en särskild betydelse för att skapa ett 

meningsfullt spelande. Återigen går det att ta pinen 6.1.7 Träsmak som exempel. Utan 

bildtexten blir metaforen nästintill oförståelig och pinen skulle tappa en del av det som 

engagerar spelaren till att erhålla den. Detta betyder också att spelreglerna blir diffusa vilket 

kan förvärra spelupplevelsen enligt McGonigals (2011) spelteori. Fiske (2009) påstår dock att 

det krävs en viss fantasi hos mottagaren för att förstå en metafor och eftersom alla självklara 

regler sållas bort hos pinens kan det bidra till kreativt tankesätt hos spelaren. Den 

upplevelsesökande spelartypen explorer kan attraheras av denna typ av kreativa utmaning, 

då de anser att det är själva upplevelsen som är målet i spelet.  

Flera av pinsen innehåller visuella metonymier och pekar på något mer än det grafiska som 

finns i bilden. Metonymierna visar delar som står för en större helhet i vilket betraktarna kan 

känna en större mening med. Enligt Salen och Zimmerman (2004) är meningsfullhet 
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väsentligt i spel för att hålla spelaren engagerad. Det kan bidra till att pinsens vidare 

betydelse ger användarna av Myskistar en känsla av att de erhåller något mer än det visuella 

de uppfattar. Ett exempel är pinen 6.1.9 En halv miljon, där en känsla framgång och 

meningsfullhet förmedlas genom den grafiska strukturen. 

Färg och form 

Pinsen har alla vit som en gemensam grundläggande färg. Denna kan representera snö och 

kyla (Johansson, 2004). Därefter skiljer färgerna från pin till pin, men har överlag starka 

uppmärksammande färger. Olika spelartyper kan lockas av olika färger. En killer exempelvis, 

som gläds på andras bekostnad, skulle kunna lockas av en mer aggressiv färg som. Röd kan 

till exempel stå för blod och revolution (Johansson, 2004) och kan av denna anledning 

attrahera just killers. 

Bildkompositionen hos pinen kan även de locka olika spelartyper. En asymmetrisk 

komposition, där objektet inte befinner sig i centrum kan ge en spännande och livlig känsla 

(Koblanck, 2003). Spänning är något som spelartypen explorer eftersträvar eftersom de 

anser att själva upplevelsen är målet med spelandet. Därför kan det vara av värde att ge dessa 

spelartyper en mer spännande och livlig grafisk upplevelse. Enligt Carlsson och Koppfeldt 

(2012) är även starka färger och kontraster ett bra sätt att tillkalla uppmärksamhet. Detta kan 

därför också vara något som tilltalar en explorer. En pin som fångar ögats intresse blir också 

det spännande att erhålla. Exempelvis pinen 6.1.2 Gammelgård, där det används gult, som 

anses vara en aktiv färg och ger en känsla av glädje och liv (Carlsson & Koppfeldt, 2012). 

Pinen kan med hjälp av färgen fånga en explorers intresse, men saknar däremot en 

uppmärksammande asymmetriska bildkompositionen. 

  

7.3  Topplistornas  grafiska  formgivning  

  
Färg och form 

Hos topplistorna i Myskistar går det se att de genomgående följer samma färgskalor. Ljusgrå 

staplar med vit bakgrund och vita inslag. Ställningen i topplistan visas med röd bakgrund och 

vita siffror samt att bildtexten visar lila grafiska element. Det märks tydligt i Myskistar att de 

följer ett grafiskt mönster, vilket är viktigt för att förmedla ett konsekvent budskap. Den vita 

färgen kan stå för snö och kyla, något som kan bekräftas genom Myskistars skidkontext. 

Topplistornas placeringar har en röd bakgrundsfärg vilket kan representera passion och 

värme. Även detta stämmer väl ihop med tävlingsandan i tjänsten. Hos topplistorna går det 

att se hur den grå färgen övergår i en mörkare nyans ju längre pilen blir. Färgnyanser kan 
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enligt Johansson (2004) användas för att framhäva något specifikt i bilden och när den 

gråare nyansen blir mörkare på stapeln syns den mer. Eftersom siffrorna i listorna visas mot 

en vit bakgrund, så skapar den högra mörkare sidan av stapeln en stark kontrast och texten 

blir därmed tydligare. Blicken hamnar på den högra sidan av stapeln, som också tar formen 

som en pil. Detta ger känslan av att användarnas resultat i topplistan hela tiden fortsätter att 

öka. 

Som tidigare nämnt skapar vissa färger uppmärksamhet. Men det finna även andra grafiska 

element, till exempel cirklar och slutna former, som tillkallar intresse. Bilden på användaren 

till vänster om stapeln är cirkulär precis som placeringssiffran i vänster kant. Även en del av 

bildtexterna omsluts av både kontrastrika färger och har en sluten form, vilket drar till sig 

blicken (se 6.2.1 Topplista 1).  Detta resulterar i att ögat fokuserar på placeringssiffrorna och 

användarnas prestationsresultat. 

En visuell lögn 

Användarna av Myskistar kan ha svårt att se framför sig hur mycket som de faktiskt har åkt 

och därför kan staplar och diagram vara ett bra redskap att presentera detta. Men topplistor 

är beroende av att det finns flera deltagare att jämföra resultatet med. I topplistan 6.2.2 

Topplista 2 finns det bara en deltagare och resultat, vilket gör det svårt för betraktaren att se 

statistiken i relation till något. Johansson (2004) förklarar att det som oftast saknas i 

presentation av statistik är vad resultatet kan stå i relation till. Detta kan göra att staplarna 

missleder betraktaren istället för att vara ett hjälpmedel. 

Bildtext 

Bildtexten för samtliga bilder ger en förankring till bilderna. Texterna kring staplarna 

förklarar för användarna vilken ort topplistorna gäller och vilken typ av statistik som visas. 

Till exempel bildtexten på topplistan 6.2.1 Topplista 1, som är interaktiv, vilket betyder att 

användaren själv kan ändra enheterna statistiken baseras på. Även om bildtexten här är 

föränderlig, skapas en förståelse genom en tydlig förankring.  

 

7.4  Topplistor  kopplade  till  spelteori  
 
Topplistor som mål 

I Myskistar finns det olika sorters topplistor som kan motivera spelarna. Det finns de 

topplistor som är för alla användare och de finns de som endast visar familj eller vänners 

resultat. Spelare kan motiveras av att medverka i flera olika typer av topplistor. Detta gynnar 

spelartypen achievers, som finner tillfredsställelse genom god prestation. 
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Engagemang kan skapas genom att användaren kan följa sina framgångar (McGonigal, 2011), 

vilket har gjorts möjligt och greppbart genom topplistor och diagram i tjänsten. Det går både 

att följa den egna framgången och i relation till andra användare av tjänsten. Detta kan på så 

vis skapa ett personligt spelarvärde för Myskistars skidåkare. Strand (2004) beskriver hur 

statistik genom grafisk formgivning kan hjälpa betraktaren att se vad resultatet står i relation 

till. Genom att jämföra sin egen poängstatistik med andras i en grafisk topplista kan 

användare enklare se och förstå sina prestationer. 

Men är poängen på topplistorna allt för höga kan spelarna se det som omöjligt att nå upp till 

toppen och på så vis ha en negativ inverkan på spelarens motivation att fortsätta spela 

(McGonigal, 2011). I Myskistars topplistor kan vi se höga siffror som kan dämpa spelarens 

motivation. Topplistorna har även liggande staplar som grafiskt visar vem som leder 

topplistan genom att staplarna blir längre ju högre placeringen är. Staplarnas pilar som pekar 

åt höger antyder på att poängen ökar konstant och därmed kan det kännas som att det blir 

svårare att slå de andra spelarna på topplistan. 

Staplarna i topplistorna efterliknar grafiskt diagrammen i Myskistar, genom både färg och 

form. Bergström (2015) anser att det är positivt för ett företag att använda sig av en 

konsekvent grafisk profil i all kommunikation för att inte skapa förvirring hos användaren. 

Men det kan även finnas ett problem med att topplistans staplar har samma utformning som 

staplarna i Myskistars diagram. Ett stapeldiagram har nämligen alltid en x- eller y-axel att 

jämföra statistiken med, vilket hjälper betraktaren att utläsa statistiken korrekt (Strand, 

2004). En lista är inget diagram och har därför inga axlar att jämföra med, men på grund av 

den grafiska likheten kan topplistorna förväxlas med diagrammen. Detta kan därmed skapa 

en förvirring hos mottagaren och på så vis kan återkopplingen av statistiken bli tvetydig 

(McGonigal, 2011). 

För att skapa en bra topplista krävs det att det finns flera olika typer av rangordning, alltså 

inte bara efter poäng, utan även andra faktorer (Zichermann & Linder, 2010). I topplistan 

6.2.1 går det variera enheterna på listan, vilket bidrar till en fungerande topplista. Allt för 

många valmöjligheter och grafiska element kan bidra till ett rörigt visuellt budskap, som blir 

svårt att förstå (Bergström, 2015; Strand, 2004). Topplistan 6.2.1 Topplista 1 i Myskistar är 

däremot väl strukturerad och enkel att förstå genom de grafiska elementen. Den interaktiva 

listan, där det går att välja olika enheter, är utformad som en så kallad rullgardinsmeny med 

en tydlig nedåtpekande pil som tyder på att det finns fler enheter att se. Den grafiska 

utformningen bidrar därmed till att valmöjligheterna blir enkla att förstå och inte röriga. På 

så sätt blir återkopplingen till användaren okomplicerad.  
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Poäng som mål 

Poäng genererar både ett resultat och skapar ett engagemang hos spelaren. Topplistorna i 

Myskistar presenterar poängen till höger och placeringen syns tillsammans med en bild på 

användaren till vänster om stapeln. Där poängen visas finns det en tydlig 

kontrastförstärkning, det ljusa fältet framhävs med hjälp av den mörkgrå bakgrunden 

(Johansson, 2004). Detta gör att poängen, och därmed spelarens resultat och mål, framhävs 

tydligare. Eftersom vi i en västerländsk kontext även läser från vänster till höger (Hansson et 

al., 1992; Bergström, 2015) blir placeringen det första som användaren ser. Den starka 

kontrasten mellan placeringarnas röda siffror och bakgrunden bidrar också till att blicken 

fokuserar på placeringssiffrorna. Färgen röd anses också vara en aktiv färg och inge en känsla 

av passion, vilket passar väl in i en tävlings- och spelkontext då spelelementen ska skapa ett 

engagemang hos spelarna (McGonigal, 2011).  

I de fall då spelaren befinner sig högt upp på topplistan kan det vara motiverande att först 

och främst se placeringen, men det finns fall då spelaren inte kan jämföra sina poäng med de 

närmsta placerade spelarna (se topplistan 6.2.3 Topplista 3). På så sätt kan de inte heller 

visuellt se vad de närmast behöver åstadkomma för att avancera i topplistan. Målen blir 

härmed inte lika tydliga. Försvinner det tydliga målet kan även motivationen och 

engagemanget försvinna hos spelaren (McGonigal, 2011). I Myskistar ser användarna alltid 

topplistans ledande spelare med flest poäng. Är poängen på topplistorna allt för höga kan de 

minska engagemanget och skapa en likgiltighet hos användaren (McGonigal, 2011).  

Socializers är den spelartyp som spelar för att interagera med andra spelare (Bartle, 1996) 

och därför passar topplistorna bra för dem. I topplistan 6.2.2 Topplista 2 så är det däremot 

endast en deltagare med i listan. Denna fungerar varken för socializers, då de strävar efter att 

samspela med andra spelare, eller för killers då de vill vinna på andras bekostnad. Strand 

(2004) menar att diagram och staplar tappar sin funktion när de inte står i relation till något. 

Detta betyder att topplistan 6.2.2 Topplista 2 både förlorar den förklarande och motiverande 

funktionen för spelaren i Myskistar.  
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7.5  Stapeldiagrammens  grafiska  formgivning  

  
Färg och form 

Stapeldiagrammens färger är grått och vitt vilket kan peka på vinter och kyla (Johansson, 

2004). Staplarna i Myskistar har inga tydliga linjer men tack vare kontrasterna mellan 

färgerna skapas former i samspel med den mörkare bakgrunden. På så vis kan de ljusare 

staplarna lyftas fram och därmed få större uppmärksamhet i bilden.  

Ett stort antal av staplarna tenderar att växa utanför diagrammet, som om de är för höga för 

att få plats innanför diagrammets ramar. Enligt Koblanck (2003) kan en sådan asymmetrisk 

komposition, likt staplarna i diagrammen, frambringa en känsla av att något är spännande 

och levande. Att staplarna sträcker sig över diagrammets ramar kan också ge bilden en känsla 

av energi och liknar vad Hansson et al. (1992) beskriver som en öppen form. När ett 

bildobjekt har en öppen form betyder det att energin ser ut att löpa ut mot bildens kanter och 

samtidigt sippra ut från objektet. Detta förstärker känslan av att staplarna växer och inte har 

något slut. 

Staplarnas pilformade spetsar pekar uppåt vilket också höjer känslan av att staplarna 

fortsätter att öka i oändlighet utanför diagrammet. Denna pil blickar uppåt vilket ger intryck 

av att stapeln växer och blickar uppåt och framåt (Bergström, 2015). Pilarna finns på alla 

staplar i diagrammet, vilket gör att alla staplar ser ut att öka samtidigt, vilket är orimligt då 

varje stapel representerar en dag i veckan. Stämmer inte det visuella påverkar detta 

budskapet med bilden och därmed hur stapeldiagrammet tolkas. Förutom att staplarna är 

höga är de också breda i jämförelse med till exempel strecken i bakgrunden. Detta inger 

känslan av att staplarna är stora och kraftiga. Större grafiska objekt menar Barnes (2011) kan 

upplevas tyngre och mer uppseendeväckande än mindre, smala objekt. Är staplarna höga, 

breda och samtidigt verkar öka konstant, kan detta påverka hur betraktaren ser på statistiken 

och förvränga det verkliga resultatet. 

En visuell lögn 

Ett diagram används till att underlätta och förenkla statistik genom simpel visualisering 

(Strand, 2004). Det krävs en okomplicerad och korrekt grafik för att diagrammet ska fylla sin 

funktion (Koblanck, 2003). Flera av diagrammen visar höga staplar i relation till y-axelns 

värden. Det visar att prestationen varit hög och att resultatet har slagit enheterna på 

diagrammets y-axel. Vissa av stapeldiagrammen, till exempel stapeldiagrammet 6.3.1 Stapel 

1, visar på en varierande prestationsvecka, men ändå sträcker sig de flesta av staplarna över 

högsta siffran på värde-axeln. Staplarna visar därför att resultaten är bättre än vad y-axeln 
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förmår att visa. Strand (2004) tydliggör att detta kan ses som en “visuell lögn”. Betraktaren 

luras att läsa statistik på ett vinklat sätt genom missvisande siffror och grafik. Staplarna i 

Myskistar blir därmed oproportionerliga i jämförelse med diagrammens värden. Den visuella 

lögnen blir även större genom att staplarna på x-axeln ser ut att kunna öka samtidigt med 

hjälp av pilarna som pekar uppåt. Detta är orimligt då resultatet endast kan förändras en dag 

i taget.  

Bildtext 

Strand (2004) nämner att relationen mellan diagram och bildtext är viktig för att uppfatta 

vad diagrammet ska kommunicera. Ett fungerande diagram kräver att det grafiska 

samstämmer med texten (Koblanck, 2003). Texterna på x-axeln är förkortningar av veckans 

dagar och är diagrammets olika kategorier som jämförs med varandra. Texterna har en 

förklarande förankring, enligt Barthes teori om bildtexter (Fiske, 2009) som ger betraktaren 

information om vilka enheter som ställs i relation till varandra i stapeldiagrammet. Utan 

bildtexterna hade stapeldiagrammen varit svåra att förstå för användarna. 

De vita linjerna i bakgrunden av diagrammen kan vara ett hjälpmedel att läsa av y-axelns 

värden. Dock stämmer inte dessa överens med bakgrundslinjerna. Strecken ser ut att 

representera talen emellan värdena på den högra axeln, men i relation med staplarna ser de 

ut att representera andra värden. Bildtexterna tillför här tillsammans med strecken och 

staplarna mest förvirring, och gör att statistiken kan bli svårläst för tjänstens användare.  

 

7.6  Stapeldiagram  kopplade  till  spelteori  

  
Statistik, mål och det meningsfulla spelandet 

De grafiska staplarna i Myskistar kan ses som en typ av återkoppling för spelarna och 

underlättar för användarna att förstå statistik genom att visa resultaten visuellt. Fördelen 

med att spelaren får återkoppling och kan följa framgångarna är att det kan skapa ett 

engagemang hos användaren (McGonigal, 2011). Återkoppling till spelaren med hjälp av 

staplarna kan skapa ett meningsfullt spelande, vilket är en förutsättning för att ett spel ska 

fungera (Salen & Zimmerman, 2004). Statistiken kan med hjälp av det grafiska illustrera en 

jämförelse av spelarens egna prestationer. Staplarna i Myskistar gör det därmed möjligt för 

spelaren att tävla mot sig själv och jämföra sina resultat.  
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En visuell lögn 

Den visuella lögnen går att finna hos staplarna, då de vilseleder användaren av tjänsten med 

grafiska trick (Strand, 2004). Överdrivet höga staplar kan ge Myskistars användare en känsla 

av att de hela tiden ligger på topp oavsett prestation. Detta kan i sin tur ge intrycket av att 

uppgiften är väldigt enkel att utföra. Är uppgiften i spelet för lätt kan spelaren lätt bli 

uttråkad och därmed tappa sitt engagemang och sin tävlingsinstinkt (Zichermann & 

Cunningham, 2011; McGonigal, 2011). De höga grafiska staplarna kan därför ha en negativ 

effekt i Myskistar. Ett varierat och korrekt illustrerat diagram är därför att föredra för att 

hålla spelarens intresse vid liv (McGonigal, 2011). Varje stapel har även en pil på toppen som 

pekar uppåt, vilket kan tyda på att staplarna hela tiden ökar. Detta förhöjer den visuella 

lögnen eftersom det visuellt ser ut som att spelarens prestationer fortsätter att öka trots att 

resultaten för de föregående dagarna redan är avslutade. Det går även att se den visuella 

lögnen i hur enheterna på y-axeln är oproportionerliga jämfört med staplarnas värden (se 

stapeldiagrammet 6.3.3 Stapel 3). Enligt Koblanck (2003) bör ett fungerande diagram 

samstämma med bildtexten, vilket det inte gör här. Strand (2004) hävdar också att en stapel 

bör ställas i relation till något för att inte lura betraktaren. Därför blir på så sätt även 

återkopplingen till spelaren i stapeldiagrammet 6.3.3 Stapel 3 inte korrekt. 

Achievers är den tävlingsinriktade spelartypen, som lätt kan tappa intresset för spelet vid 

förlust och dåliga prestationer (Bartle, 1996). Den visuella lögnen, där staplarna är orimligt 

höga, kan faktiskt gynnar achievers, då andra spelartyper kan tappa motivationen. Oavsett 

hur bra achievers presterar så kommer deras resultat vara i topp och de tappar därmed inte 

motivationen på grund av en förlust.  

Enligt Salen och Zimmerman (2004) är det sambandet mellan design och dess mening som 

skapar ett meningsfullt spelande. Därmed kan färger som inbringar en viss känsla hos 

mottagaren skapa ett värdefullt spelande. Färgen kan till exempel förstärka en känsla av 

samhörighet och hjälpa spelaren att förstå en spelkontexten. Stapeldiagrammen i Myskistar 

går i färgerna vitt och grått vilket indikerar på en snö-kontext. På så sätt kan den grafiska 

designen och statistiken förknippas med Myskistars skidkontext.  
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8.  Slutsatser  och  diskussion  

  
Detta avslutande kapitel presenterar studiens slutsats utefter de frågeställningar som 

presenteras i kapitel 2. Det kommer även föras en diskussion om studiens resultat och 

förslag till vidare forskning. 

8.1  Slutsats  
 
Vilka semiotiska tolkningar kan göras av de grafiska elementen i tjänsten 
Myskistar? 

Studien har funnit hur färger kan ha en betydande roll för vilka tolkningar som görs av 

spelelementen i Myskistar och särskilt i Pins, där en stor färgskala används. Färgerna kan 

användas till att framkalla känslor och skapa associationer som i sin tur kan påverka 

upplevelsen av de grafiska elementen. Även form och struktur kan bidra till vilka tolkningar 

mottagaren gör. Det går att använda särskilda strukturer för att skapa associationer, 

engagemang eller annat beteende hos mottagaren. Genom färg och form går det att stärka 

eller vinkla grafiska element till fördel för budskapet. Myter, metaforer och metonymi har en 

kulturellt betingad grund, vilket gör att vid användandet av detta tolkar mottagare från 

samma kultur budskapet lika. Studien har även funnit att bildtexter är ett starkt verktyg för 

att antingen stärka, förändra eller försämra de grafiska elementens budskap. 

 

Hur ser relationen ut mellan de grafiska elementen i Myskistar och spelteori? 

Studien har funnit att McGonigals (2011) grundläggande spelelement mål, regler och 

återkoppling samspelar med tjänstens grafiska delar på olika vis. Studien argumenterar för 

att grafiska element som form, färg och struktur kan ha en inverkan på de tolkningar som 

görs av spelelement och därmed påverka deras funktion. Underliggande budskap som myter, 

metonymier och metaforer har i samspel med den grafiska formgivningen hjälpt till att 

förstärka innebörden av de grundläggande spelelementen. Men undersökningen har även 

presenterat att vissa grafiska utseenden kan missleda betraktaren och därmed göra 

spelelementen svårare att tolka för användaren. Bildtexterna, som är kopplade till det 

visuella genom förankring och avlösning, har setts vara väsentliga för att kunna tolka 

bilderna korrekt och även för att förstå spelets regler. Studien har utifrån teori och analys 

även resulterat i en förståelse för hur olika grafiska element, som exempelvis färg, kan 

attrahera de olika spelartyperna socializers, explorers, achievers och killers (Bartle, 1996). 

Slutligen hävdar vi även att Myskistars grafiska utformning på spelelementen kan bidra till 

det meningsfulla spelandet.  
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8.2  Diskussion  
Vi anser att denna studie har resulterat i en ny infallsvinkel med ny kunskap för forskning av 

spelifiering inom medie- och kommunikationsvetenskap. Den tidigare forskningen inom 

fältet har framförallt fokuserat på hur användares beteende förändrats och vilka sändarens 

intentioner har varit. De flesta undersökningarna har dessutom varit kvantitativa genom 

statistiska enkäter (Hamari et al., 2014). Det har därmed efterfrågats mer forskning om hur 

grafiska element i en spelifierad tjänst kan tolkas (Salen & Zimmerman, 2004). Vår studie 

har på så vis fyllt en lucka inom forskningsfältet spelifiering kopplat till grafisk design. 

Resultatet kan därmed bidra till en ökad förståelse för vilken roll den grafiska formgivningen 

kan ha i spelifierade tjänster. 

En rapport inom branschen visade redan 2014 på att en stor andel av de lanserade 

spelifierade tjänsterna på marknaden skulle misslyckas på grund av att de använt sig av 

dåligt genomtänkt grafisk design (Gartner, 2012, 27 november). Flera speldesigners har 

också hävdat att grafiska element i en sådan tjänst, så som färger, bilder och underliggande 

budskap som metaforer, har en betydande roll (Marachne-Francisco och Bragnier, 2011). Vår 

studie har genom den semiotiska analysen presenterat vad spelrelaterade grafiska element 

kan förmedla till en användare av Myskistar. Analysen har genom en djup tolkning undersökt 

de visuella delarna på micro-nivå och resultatet har därmed tillfört ny kunskap om vad olika 

grafiska delar kan säga i en spelifierad tjänst.  

8.2.1 Uppsatsens resultat 
Flera av de grafiska elementen i analysen hade en stark kulturell koppling. De underliggande 

metonymierna, myterna och metaforerna fungerar i en svensk kontext men kan vara svåra att 

förstå i ett annat kulturellt sammanhang. En del av till exempel pinsen krävde därmed en viss 

förkunskap av betraktaren och att de befann sig i en viss kontext. Myskistar erbjuder sin 

tjänst på engelska, vilket indikerar på att de även vänder sig till användare från andra länder 

och kulturer. Men som vi kan se är många av de grafiska elementen inte anpassade efter detta 

då till exempel metaforer är direkt översatta från svenska till engelska. Här bildas därmed ett 

semiotiskt brus och kan därmed bidra till att de grafiska delarna förstör spelelementens 

funktioner i en spelifierad tjänst.  

Myskistar är en av de största spelifierade tjänsterna i Sverige och användarantalet växer hela 

tiden (Ninetech, u.å.), vilket medför en större variation av användare. Detta kan innebära att 

Myskistar måste ta hänsyn till fler möjliga tolkningar av deras grafiska spelelement och 

därmed krävs en tydlig kommunikation. På så vis kan det skapas ett meningsfullt spelande 

till ett större antal användare. Vi har observerat att Myskistar använder sig av en konsekvent 

grafisk design vilket ger ett enhetligt budskap ut mot omvärlden. Flera av färgerna upprepas 
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bland de grafiska elementen och deras logga, en snöflinga, återkommer ofta. På så sätt kan 

användaren känna igen sig och de grafiska spelelementen har gett Myskistars användare ett 

värde i ett större sammanhang. Flera av de grafiska pinsen har även ett specifikt utseende 

som kan skapa ett samlarvärde för spelarna. Starka och varierande färger och former bidrar 

till att göra pinsen mer lockande, vilket kan framkalla ett större engagemang hos användaren. 

Att spelaren även kan se och jämföra grafiska pins, topplistor och diagram med andra 

användare kan motivera spelaren till att öka prestationen men också att återkomma till 

spelet. 

Vi kan även se på Myskistar i ett större kommunikationsperspektiv. Denna studie utgår från 

att Myskistar är en spelifierad tjänst och därmed överförs meddelandet till användare av 

tjänsten genom spelelement. I analysen och resultatet presenteras fall där det grafiska 

budskapet inte har varit förståeligt för oss som genomfört studien. Detta har vi förklarat 

genom ett semiotiskt brus enligt Bergström (2015). Det kan finnas kulturella faktorer 

sändaren måste förhålla sig till och dessa är inte alltid så enkla att urskilja. Därför anser vi att 

det är viktigt vid utformandet av en spelifierad tjänst att verkligen veta vilken kulturell 

bakgrund mottagarna har för att undvika situationer då det semiotiska bruset kan uppstå. 

Förstår inte mottagaren budskapet som försöker förmedlas kan detta påverka om 

användaren vill använda tjänsten i fortsättningen.   

8.2.2 Reflektion kring uppsatsen 

Övergripande har metod, teori och analys känts relevant och genomförbart för att besvara 

frågeställningarna och syftet att undersöka Myskistars grafiska elementen och deras relation 

till tjänstens spelelement. Dock har vi under uppsatsens gång funnit det svårt att genomföra 

en semiotisk analys av staplar och topplistor då pinsen i Myskistar är mer varierade och 

utsmyckade i den grafiska utformningen. Staplar och topplistor hade med fördel kunnat 

analyseras genom någon annan metod än just en semiotisk innehållsanalys för att ta reda på 

vilka tolkningar som kan göras. Exempelvis hade personliga intervjuer med användare av 

tjänsten kunnat genomföras. 

Som nämnt i stycket om Metodkritik kan aldrig en semiotisk tolkning vara helt objektiv 

(Nordström, 1984). Det är viktigt att veta att detta gäller all tolkning av det grafiska 

materialet och vara medveten om att detta gäller även den grafiska teorin. Den del i teorin 

som berör generaliserande gestaltstrukturer, till exempel slutna och öppna former (Hansson 

et al., 1992) är gammal och har från olika akademiska håll setts som föråldrad och därför 

ifrågasatts. Observera att dessa teorier endast fungerar som indikationer på hur något kan 

tolkas och har ingen definitivt betydelse.  
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8.3  Förslag  till  vidare  studier  
I studien har vi påpekat att de semiotiska tolkningarna som gjorts inte är definitiva och 

endast kan vara indikationer på hur en spelare kan tolka de grafiska elementen. Vidare 

studier inom spelifiering och grafiska element skulle därför kunna undersöka hur 

användarna av en tjänst faktiskt uppfattar det visuella. Genom till exempel kvalitativa 

intervjuer eller praktiska experiment skulle forskare kunna se hur spelares beteende och 

attityder påverkas av det grafiska. En sådan undersökning skulle även kunna ske över en 

längre tidsperiod för att studera hur dessa beteenden och attityder förändras och om det 

grafiska bidrar till en god användarvänlighet. Det skulle även vara intressant att analysera 

Myskistar i en större kulturell kontext och undersöka hur en användare med en annan 

kulturell bakgrund tolkar de grafiska elementen i tjänsten.  

Vidare forskningen skulle även kunna undersöka andra grafiska delar i Myskistar som till 

exempel layout. Tjänsten skulle även kunna jämföras med andra spelifierade applikationer ur 

både ett grafiskt perspektiv och ur ett spelteoretiskt synsätt.  
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Bilaga  1.  Deskription  av  spelelementen  i  Myskistar  

 

Följande deskription av spelelementen i Myskistar utgår från McGonigals fyra grundläggande 

spelelement - mål, regler, återkoppling och frivilligt deltagande (McGonigal, 2011). Även ett 

urval från annan spelteori hjälper till att förklara spelelementens funktion i tjänsten. 

Deskriptionen är till för att specificera vilka delar i tjänsten som anses vara spelelement och 

därmed definiera Myskistar som en spelifierad tjänst.  

 

 

 

Mål 

Enligt McGonigal (2011) är det de övergripande målen som kan hålla spelaren fokuserad, 

hålla engagemanget vid liv och i det stora hela ge spelaren en känsla av mening. I Myskistars 

tjänst finns det framförallt tre moment som kan utmärkas som rena mål: utmaningar, 

statistik och topplista. 
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Utmaningar 

 

 

 

Användaren kan utmana sina vänner eller familj i Myskistar genom att antingen själv skapa 

en utmaning eller att bli inbjuden till en. Det kan alltså vara ett mål för användaren att 

använda Myskistar för att utmana andra vänner på Skistars skidanläggningar. Vilken typ av 

utmaning det ska vara väljer skaparen av utmaningen. Det går att välja mellan fyra olika 

sorters utmaningar: Åkt flest fallhöjdsmeter, Först till X fallhöjdsmeter, Flest antal åk och 

Först till X åk. Därefter kan utmanaren ställa in under vilken period utmaningen är och på 

vilken eller vilka av Skistars skidanläggningar utmaningen ska gälla. Under fliken 

Utmaningar kan användaren även se vilka utmaningar denne är aktiv i för tillfället, avslutade 

utmaningar och bjuda in vänner till nya utmaningar.  
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Statistik 

 

Myskistar för olika typer av statistik av användaren genom kopplingen med det personliga 

liftkortet. Detta kan vara ett individuellt mål för en Myskistar-användare att se årets statistik 

och sedan jämföra sina egna resultat med sina vänners. Fallhöjdsmeter är en enhet som 

registreras varje gång liftkortet används och räknas ut automatiskt. Fallhöjdsmeter kan 

därmed ses som en typ av poäng spelaren samlar för att nå fram till ett mål (McGonigal, 

2011). Genom att registrera i vilken backe användaren befinner sig kan statistik föras genom 

liftarnas höjdmeter, längd och annan data. Skistar för även data över hur lång tid varje lift 

tar, det betyder att om användaren väljer att hoppa av liften tidigare och bara åka en del av 

backen räknas inte åket. Statistiken i Myskistar innefattar också antal åk eller antal liftar 

användaren använt.  

Den statistik som Myskistar för på användarens fysiska aktivitet delas in i kategorierna 

fallhöjd, åk och pins. Dessa kan i sin tur delas in i efter ort, dag, vecka eller säsong. Detta gör 

att användaren kan välja att bara studera hur statistiken var för en viss dag i en viss backe.  
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Mina dagar-statistik 
 
 

 

 

Här går det jämföra statistiken från sina skiddagar med sina vänner. Zichermann & Linder 

(2010) anser att topplistor kan öka engagemang om spelaren får en social koppling till andra 

spelare. Även McGonigal (2011) och Chou (2015) nämner att det kan vara motiverande och 

utmanande att se sina vänners prestationer rangordnas i en topplista. Detta kan trigga allt 

från tävlingsanda och avundsjuka till stolthet över att vännerna nått toppen i listorna.  
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Topplistor 

 

 

 

Användarens statistik ligger sedan till grund för de olika topplistor som finns offentligt i 

Myskistar. Topplistorna har samma typ av uppdelning som statistiken, alltså beroende på 

aktivitet, plats och tid. Zichermann & Linder (2010) anser att topplistor kan vara ett viktigt 

engagerande element i en spelifierad tjänst. Många människor triggas av att se sitt namn på 

topplistor, vilket det går att göra i Myskistar.  

Det är bra om topplistorna har olika typer av listor, alltså att det går att rangordna efter olika 

faktorer (Zichermann & Linder, 2010). På så vis finns det flera olika grenar för användarna 

att engagera sig i. Detta syns tydligt i Myskistar där användarna kan välja att ordna listorna 

efter fallhöjdsmeter, pins och antal åk i backarna. Man går också att sortera listorna efter 

säsong, veckor och dagar vilket är bra enligt McGonigal (2011). Då kan användaren se 

topplistorna ur ett kortare perspektiv och känna att det finns en möjlighet att nå toppen 

under till exempel den helgen de åker skidor, utan att behöva åka hela säsongen. Målet blir 

också härmed närmare och lättare att se.  

McGonigal (2011) hävdar att mål håller spelaren fokuserad, uppmärksamheten vid liv och ger 

spelaren en känsla av mening. Statistiken i Myskistar ger användaren möjlighet att följa sin 

egna utveckling och skapa personliga mål. Topplistor, statistik och utmaningar kan generera 
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andra, sociala, mål för användaren som att slå vänner eller familj. Detta kan hålla 

användarens engagemang vid liv under en längre tid (McGonigal, 2011).  

 

Regler 
 

 

Myskistar presenterar regler genom olika typer av information i tjänsten. Till exempel i den 

tillhörande beskrivningen av hur en pin kan erhållas och vilken svårighetsgrad den har. 

McGonigal (2011) menar att det regler finns till för att avgränsa spelaren från hur målen kan 

uppnås. Myskistar gör det tydligt att användaren måste genomgå vissa delar för att nå målen. 

Detta uppmanar spelaren till ett kreativt och strategiskt tänk. 
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Återkoppling 

 

Pins 

 
En pin är en slags dekal som användaren kan samla. I denna del användaren se vilka pins det 

finns att uppnå genom sina prestationer och i vilken av Skistars anläggningar den kan 

erhållas. Myskistar erbjuder ett stort antal varierande pins till sina användare. McGonigal 

(2011) säger att det är viktigt att ha ett återkopplingssystem i ett spel för att hålla spelaren 

fokuserad och engagerad. Detta kan innebära att användaren till exempel kan se sina 

kvantitativa resultat i ett diagram eller få dekaler för sina prestationer. Svårighetsgraden på 

pinsen, och därmed prestationen, finns också angett. Detta kan hjälpa spelaren att eftersträva 

pins som passar dennes prestationsnivå. En svårighetsgrad kan vara bra för att få 

användaren engagerad och inte uttråkad för att det är för enkelt eller omöjligt (McGonigal, 

2011). 
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Poäng 

 

Användaren av Myskistar kan samla poäng genom att utföra vissa prestationer. I tjänsten kan 

enheterna fallhöjdsmeter, antal dagar och skidåk ses som poäng. Användaren kan sedan 

samla dessa enheter för att erhålla pins för sina prestationer. För att visa en spelare hur nära 

målet är kan ett poängsystem användas (McGonigal, 2011). En pin kan härmed bli ett 

exempel på ett mål och antal fallhöjdsmeter kan ses som poäng att samla för att nå dit. 

 
Frivilligt deltagande 

Det sista spelelementet McGonigal (2011) nämner är frivilligt deltagande. Detta kräver att 

alla som spelar spelet är medvetna om mål, regler och återkoppling. Känslan av att frivilligt 

kunna lämna ett spel när som helst bidrar till en mer tilltalande aktivitet. Detta spelelement 

går inte att undersöka genom endast en deskription utan kräver en kontakt med Myskistars 

användare. Detta skulle kunna göras genom till exempel intervjuer eller 

enkätundersökningar. 

 

Vi har däremot upptäckt hur vissa delar i tjänsten för användare är frivilliga att delta i. Ett 

exempel är att användare kan välja om deras statistik ska vara offentlig eller privat. Denna 

valmöjlighet kan vara ett exempel på McGonigals (2011) frivilligt deltagande. Är statistiken 

offentlig kan spelarens prestationer synas för andra användare och deras resultat visas på 

topplistor. Vill användaren integrera med vänner, utmana dem och jämföra sin statistik är 

detta ett frivilligt val. Vill användaren tävla mot bara sig själv, finns den möjligheten. Detta 

bidrar till att användaren får en känsla av att ha egen kontroll över sitt spelande i tjänsten. 
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