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Abstract 
In this paper we explore the relations between context and feedback generated in three user-centered 
evaluations of a flash-based game. Whether it’s the social context, the physical context or the degree 
of intrusion from the evaluator, they all contribute to the quality of the feedback received. The 
selection of test subjects is a narrow process, which gives the above mentioned factors different 
meaning. Contextual factors have shown to influence the feedback given within both usability and 
user-experience. The difference in feedback given to user-experience however, was shown to be 
influenced mostly by the social context where the selection of test-subjects and degree of involvement 
from the evaluator are key factors to the subjects. The test-subjects might not express vital thoughts 
because they don’t want to criticize the designer or intrude on the design, nor do they want to appear 
stupid when something is not understood. 
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1 Inledning 
Samspelet mellan människa och teknik har länge varit i fokus inom informatik. För 
traditionella informationssystem och webbsidor har ett bra samspel ofta definierats av hur 
användbart det är vilket kretsat kring faktorer som enkelhet, effektivitet och funktionalitet 
(Preece et al., s. 14). Därmed har olika användarcentrerade utvärderingsmetoder utvecklats 
för att på bästa sätt kunna mäta aspekter av denna användbarhet, vilket inkluderar olika typer 
av användartester, observationer och intervjuer (Preece et al., s. 345). I sådana utvärderingar 
har det visat sig att den sociala och/eller fysiska kontexten kan ha inverkan på den respons 
som testsubjekten ger. I den fysiska kontexten kan det handla om lokalen man utför 
utvärderingen i och den utrustning som används. I den sociala kontexten kan det istället 
handla om urval, gruppdynamik och det förhållningssätt som utvärderaren har till 
testsubjekten (McCracken & Wolfe, 2004 s. 138-145). 

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste åren verkar det som att inriktningen på vad som utgör ett bra samspel 
mellan människa och teknik blivit utmanad för att inrymma aspekter som går bortom 
användbarhets- och funktionsfrågor (Udsen & Jørgensen, 2005). En av anledningarna är 
antagligen den ständigt pågående, men på senare tid allt mer påtagliga digitala 
transformationen (Stolterman, 2004). Denna har fört med sig ett samhälle där medier och 
teknik allt mer konvergerat vilket i sin tur inneburit att själva definitionen av 
informationssystem förändrats i grunden. För det första innefattar begreppet dator numer alla 
typer av artefakter med liknande teknisk uppbyggnad såsom handdatorer, mobiltelefoner och 
tv-spelskonsoller. För det andra innebär det att systemen vars gränssnitt användaren 
interagerar med inte längre innefattar applikationer och programvaror som främst ska vara 
användbara. Många system har istället fokus på att vara mer njutbara, roliga, underhållande 
och tillfredställande som till exempel vissa typer av webbsidor eller interaktiva Flashspel. 

Till följd av detta har också metoder inom användarcentrerad design börjat revideras för 
att inrymma mer stöd för användarupplevelser (se bl.a. Wiberg, 2003). Men fortfarande 
kvarstår problemet att begreppet användarupplevelse är nästintill enigmatiskt, eller 
åtminstone ett begrepp som innefattar så många inriktningar att det fortfarande inte går att 
enas om en definitiv gemensam definition i forskningsområdet (Law et al., 2008). Detta kan 
vara en anledning till att det inte heller har fastslagits några specifika metoder och stöd till hur 
man ska utföra utvärdering av användarupplevelse under den iterativa designprocessen, vilket 
uppmärksammas bland annat i Obrist et al. (2009).  

Som student inom digital medieproduktion har detta blivit påtagligt vid 
användarcentrerade designprocesser av flash-baserade spel, där ett bra spel knappast 
definieras av hur funktionellt och effektivt det är utan snarare hur utmanande, underhållande 
och fängslande användaren upplever det. Det har då varit problematiskt att utföra fortlöpande 
användarcentrerade utvärderingar för att mäta användarupplevelsen av spelet då det litterära 
stödet fortfarande är ur ett användbarhetsperspektiv. Eftersom testsubjektens respons från 
utvärderingssessioner ligger till grund för det spel som ska produceras är det av yttersta vikt 
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att denna respons är värdefull, adekvat och inte påverkad av kontextuella omständigheter. Ett 
intresse kan därför ligga i att utforska de kontextuella faktorernas betydelse vid utvärdering 
av ett flash-baserat spel och därmed också studera frågan ur perspektivet användarupplevelse. 

1.2 Problemformulering 
Med utgångspunkt för vår problembakgrund har vi valt att utforska hur kontextuella 
omständigheter kan påverka utvärderingssessioner där både användarupplevelse och 
användbarhet ska studeras. Mer specifikt har vi valt att undersöka hur subjektens respons kan 
influeras av kontexten under utvärderingssessioner. Vi ämnar inte påvisning av en exakt 
sanning kring detta utan att snarare belysa området genom en explorativ studie. Vår 
huvudsakliga frågeställning lyder: 

 
• Hur påverkar kontextuella faktorer testsubjektens respons vid formativa 

utvärderingar av flash-baserade spel? 
 
Vi avser att undersöka detta genom att utföra och analysera resultat från tre 
användarcentrerade utvärderingssessioner av ett flash-baserat spel. Slutsatserna av detta kan 
sedan ligga till grund för en djupare förståelse av kontextens betydelse vid liknande 
utvärderingssessioner. 

1.3 Syfte 
Genom en djupare förståelse över hur kontextuella faktorer kan påverka testsubjektens 
respons vid formativa utvärderingar av ett Flashspel ämnar denna uppsats till att komplettera 
relaterad forskning rörande användbarhet, användarupplevelse och utvärdering. 

1.4 Målgrupp 
Kunskapsbidraget är främst riktat till studenter och praktiker inom digital medieproduktion 
när de ska ta sig an liknande utvärderingar. 

1.5 Avgränsningar 
En inledande presentation av området användarcentrerad design kommer att ske utan att för 
den delen gå in på djupet. Detta för att förmedla en grundförståelse som behövs för att ta del 
av resten av uppsatsen. Vi kommer sedermera inrikta vidare teori och diskussion på 
utvärderingar och metoder som är relevanta till det specifika problemområdet, vilket innebär 
fokus på empiriska utvärderingar och ett utelämnande av diverse expert- och 
inspektionsmetoder. I undersökningen har vi också begränsat undersökningen till formativa 
utvärderingar vilket innebär att vi studerat utvärderingar i en pågående process. Det är också 
viktigt att poängtera att reflektionen är begränsad till endast en typ av digital medieproduktion 
– ett flash-baserat spel. Detta för att utforska ett exempel på en produktion som är en 
ytterlighet av den variation på digitala medieproduktioner som vi uppmärksammat. Alltså en 
ytterlighet där upplevelse, snarare än användbarhet är syftet med produkten. Därför ska 
slutsatserna i denna uppsats också ses i ljuset av denna begränsning. 
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1.6 Disposition 
Inledningsvis skriver vi om användarcentrerad design och därefter följer teoriavsnittet där de 
teoretiska begreppen och utgångspunkterna förklaras. Efter detta går vi in på den empiriska 
delen där vi presenterar resultat av den data vi samlat in i form av utvärderingar, för att sedan 
analysera och diskutera dessa. Slutligen presenterar vi våra slutsatser där vi förhåller analys 
mot teori. 

2 Användarcentrerad design  
Begreppet användarcentrerad design står för en designprocess där användarens behov står i 
fokus genom alla steg i processen. Enligt Mao et al. (2005) kan användarcentrerad design 
definieras på följande sätt (s. 105, vår översättning): 

 
“Användarcentrerad design är en tvärvetenskaplig designansats som baseras på det aktiva 
involverandet av användare för att öka förståelsen för användarens och aktivitetens behov, 
samt för iterationen av design och utvärdering” 
 

Med andra ord finns det inga regler för i vilken mån som användare ska involveras för att 
processen ska anses som användarcentrerad, utan snarare att användare på något sätt 
involveras. Detta gör att begreppet blir mer en övergripande filosofi än ett absolut 
tillvägagångssätt.  

2.1 Användbarhet och användarupplevelse 
Det övergripande målet med användarcentrerad design är att skapa en bättre och mer 
passande produkt. För att nå dessa mål brukar det ofta talas om systemets användbarhet och 
på senare tid även användarupplevelse. Användbarhet är till skillnad från användarupplevelse 
ett väletablerat begrepp och ligger till grund för mycket av den forskning som skett inom 
fältet. Nielsen (1993) menar att begreppet står för hur lätt ett system är att använda och att det 
ska sträva mot följande fem aspekter (vår översättning). 
 

• Lätt att lära 
• Effektivt 
• Lätt att minnas 
• Misstag eller fel 
• Tillfredställelse 

 
Just dessa användbarhetsmål är också ständigt återkommande i litteratur rörande 
användbarhet om än med olika benämningar (se t.ex. McCracken & Wolfe, 2004 s. 4; Dix et 
al. 1998 s. 192). Begreppet användarupplevelse har dock fått följden att dessa aspekter inte 
längre står skrivna i sten. Hur användaren subjektivt upplever ett system är närmast relaterat 
till sista punkten på Nielsens lista, tillfredställelse. I viss litteratur har denna punkt extraherats 
från listan för att verka som ett eget separat fenomen. Exempel på detta är Preece et al. (2002) 
som menar att användarupplevelse skiljer sig från användbarhet eftersom det handlar om mer 
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hur användaren upplever en interaktiv produkt från användarens subjektiva perspektiv, till 
skillnad från hur användbart systemet är sett från ett mer objektivt systemperspektiv. De 
menar att målen för användarupplevelsen därför är mycket svårare att definiera men att 
följande lista är exempel på användbarupplevelsemål (s.18, vår översättning): 
 

• Tillfredställande 
• Njutningsfull 
• Kul 
• Underhållande 
• Hjälpande 
• Motiverande 
• Estetiskt tilltalande 
• Kreativt stödjande 
• Belönande 
• Känslomässigt tillfredställande 

 
För att ge en bild över relationen mellan användbarhetsmål och användarupplevelsemål 
skissar Preece et al. upp en modell enligt bild 1 nedan. I denna modell befinner sig 
användbarhetsmålen (liknande Nielsens första fyra punkter) i centrum av kärnan och beskrivs 
som mätbara genom specifika kriterier. Användarupplevelsesmålen rör sig istället i 
ytterområdet som mer diffusa subjektiva uttryck. 

 
Bild 1- Relationen mellan användbarhetsmål och användarupplevelse enligt Preece et al. (2002 s. 19) 

Även om det forskats mycket kring användarupplevelse sedan dess att denna modell togs 
fram har det fortfarande inte etablerats någon gemensam definition för användarupplevelse, 
utan den är snarare än mer diffus och divergent än tidigare. Law et al. (2008) presenterar en 
del av de spridda definitionerna av användarupplevelse vilket finns representerade i bild två 
nedan. 
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Bild 2 – Tabell som speglar en del av alla olika definitioner på användarupplevelse (Law et al. 2008, s. 2397) 

Law et al. (2008) beskriver följaktligen att det finns många anledningar till denna svårighet 
att definiera användarupplevelse och menar att det antagligen beror på bredden av 
orienteringar och inriktningar inom fältet. Med detta menas inte bara det spridda fokuset på 
olika känslotillstånd som njutning och skönhet, men också när själva användarupplevelsen 
sker. Det kan inbegripa allt från den enskilda interaktionen mellan användare och artefakt till 
alla slutanvändare och upplevelsen av företaget/produkten som helhet. Dessutom innefattar 
inriktningen om användarupplevelse om det handlar om den direkta upplevelsen under själva 
interaktionen eller om upplevelsen ska vävas in i användarens fortgående liv.   

Det sistnämnda spåret av användarupplevelser baseras på en pragmatisk synvinkel (Udsen 
& Jørgensen, 2005). Synvinkeln som grundar sig i filosofin pragmatism, menar att estetiken 
är en typ av upplevelse som emergerar; uppkommer under interaktionen mellan människa, 
maskin, kontext, kultur och historia. Samtidigt är också den estetiska upplevelsen ett ständigt 
fortlöpande fenomen som hela tiden utvecklas parallellt med våra liv. Den går alltså inte bara 
att finna i interaktioner utan dessa upplevelser är bara en liten del som ska in i hela kontexten 
av den estetiska upplevelsen (Petersen et al., 2005). Därför beror den estetiska upplevelsen av 
en interaktion på egentligen alla aspekter av användarens liv, dennes erfarenheter, handlingar, 
växelverkan med andra och så vidare. Den generella bilden av användarupplevelse verkar 
också till viss del bekräfta den pragmatiska synvinkeln. I en undersökning där 275 forskare 
och praktiker inom akademi och industri tillfrågades om begreppets betydelse drogs 
slutsatsen att användarupplevelse på detta sätt är just dynamiskt, subjektivt och 
kontextberoende (Law et al., 2009).  
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2.2 Den iterativa designprocessen 
Ingen användarcentrerad designprocess är den andra lik men vissa gemensamma drag är 
generaliserbara för att klargöra en bild över det övergripande förfarandet. Som sagt ligger 
användarens behov i fokus under hela processen och därför är det första steget alltid att 
identifiera och kartlägga dessa som fundament för det fortsatta arbetet. Detta är en viktig del 
av processen och mängder av metoder finns representerade för detta syfte (se bl.a. Benyon et 
al., 2005).  

När användarnas behov har analyserats till krav startar en iterativ designprocess där 
samspelet mellan prototyper och utvärderingar är centrala begrepp (Dix et al., 1998, s. 205). I 
grova drag går det ut på att utvecklarna genererar prototyper baserade på specifikationerna 
kring användarnas behov. Dessa prototyper utvärderas sedan för att se om de faktiskt möter 
behoven och om de inte skulle göra det börjar designprocessen om igen och möjliga 
förändringar görs på prototyperna. Om prototyperna är framgångsrika tas de istället vidare i 
processen. En väldigt abstrakt modell av denna iterativa process är hämtad från McCracken & 
Wolfe  och kan betraktas nedan:  

 

 
Bild 3 - Modell över den iterativa designprocessen vid användarcentrerad design (McCracken & Wolfe, 2004, s. 

10, vår översättning) 

2.3 Prototyper 
Prototyper som används inom användarcentrerad design kan vara av olika art och är  antingen 
low fidelity (lo-fi) eller high fidelity (hi-fi). Dessa begrepp återspeglar i vilken grad de 
påminner om den slutgiltiga produkten. Lo-fi innebär prototyper som aldrig skulle kunna 
misstas för en färdig produkt och består oftast av enkla mock-ups, pappersprototyper, 
storyboards eller skisser. Hi-fi prototyper är istället prototyper som påminner mycket om hur 
man tänker sig den färdiga produkten i termer av material och funktion. Detta innebär att en 
hi-fi prototyp av en hemsida kan vara en interaktiv och funktionell digital mockup 
(McCracken & Wolfe, 2004, s. 8; Benyon et al., 2005, s. 253-260).  
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2.4 Empiriska utvärderingar 
Målet med att utvärdera prototyper är att på olika stadier testa om designen möter 
användarnas behov (Benyon et al., 2002, s. 268). Man brukar säga att utvärderingarna kan 
vara formativa eller summativa. Formativa utvärderingar innebär att de sker fortlöpande 
under designprocessen och ger stöd för vidare utveckling av produkten. Summativa 
utvärderingar innebär istället att de summerar den slutgiltiga designen och mäter ifall den 
lyckats eller inte. Dessa görs vanligtvis i slutet av en designprocess (Preece et al., 2002, s. 
323).  

När det kommer till de formativa utvärderingarna, som vi kommer att behandla i denna 
uppsats, finns det en uppsjö av olika metoder och tekniker att använda. Vilka metoder man 
bör använda beror på vilken typ av utvärdering man ska göra vilket kan innebära både 
empiriska utvärderingar med användare eller inspektionsmetoder där utvärderaren får rollen 
som expert och identifierar problem med designen (Preece et al., 2002, s. 340-350). Denna 
uppsats är dock helt ämnad åt empiriska utvärderingar vilket innebär att vi lämnar 
inspektions- och andra expertmetoder därhän. Nedan presenteras ett urval av metoder och 
tekniker som är relevanta för denna uppsats. Vi utgår från två olika kategorier av 
utvärderingar baserat på teorier i Preece et al. (2002), observationer och intervjuer. Dessa 
kategorier ramar in de metoder vi kommer att använda oss av. Det görs även en ansats till att 
förklara vilka kontextuella faktorer som kan påverka utvärderingssessioner av de olika 
typerna, och hur de kan hanteras i syftet att få värdefull respons. 

Till att börja med finns olika typer av observationstekniker som kan äga rum både i 
kontrollerade miljöer eller i den naturliga kontexten där produkten ska användas. De kan 
innebära att titta på när användaren använder produkten och observera hur de interagerar med 
den, vilka faktorer som påverkar interaktionen eller att lyssna och notera vad de säger (Preece 
et al., 2002, s. 359-f). Vid observationer kan man använda think-aloud tekniker vilket innebär 
att användaren säger allt den tänker och beskriver alla val den gör under interaktionen. Övriga 
tekniker involverar att logga navigeringsmönster, ögonrörelser s.k. eye-tracking, eller mer 
indirekta tekniker som att låta användarna föra dagbok om användandet under en tid. Som 
datainsamlingsmetod vid observation kan man använda olika tekniker som anteckningar, 
kamera, ljudupptagning och videoinspelning (Preece et al., 2002, s 374).  

Vanligt förekommande inom utvärderingsfasen är olika typer av intervjutekniker som kan 
vara allt från strukturerade till ostrukturerade. Strukturerade intervjuer är användbara när man 
vet precis vilka frågor man vill ha svar på och innehar oftast slutna svarsalternativ, likt 
enkäter. I ostrukturerade intervjuer diskuterar man mer kring ämnen och ser till att alla 
frågeställningar täcks in. En fördel är att utvärderaren kan finna aspekter som den annars inte 
tänkt på (Preece et al., 2002, s. 389-397).  

Ofta kan en utvärderingsmetod vara en blandning av observation och intervju. En sådan 
metod som är relevant för denna uppsats är speltest. Jegers (2009, s. 49) beskriver speltest 
som vanligt förekommande inom spelutveckling. Han menar att dessa vanligtvis utförs 
genom att helt enkelt låta en representativ grupp tänkta användare testspela en prototyp under 
en tid. Man kan sedan ta del av deras respons kring spelet antingen under tiden för speltest 
eller i efterhand genom intervjuer eller enkäter. Beroende på hur man tar del av användarnas 
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respons faller det alltså inom ramen för antingen observation eller intervju, eller en 
kombination av båda. 

2.4.3 Att utvärdera användarupplevelse 
Att mer specifikt utvärdera just användarupplevelse är ett problemområde i sig. På samma 
sätt som begreppets spridda definition råder det också oklarheter kring hur man ska utvärdera 
i detta syfte. Trots att det finns många metoder för att utvärdera användarens upplevelse har 
det inte fastslagits några specifika metoder och stöd kring detta, vilket uppmärksammas bland 
annat i Obrist et al. (2009). Bernhaupt et al. (2008) uppmärksammar också att det fortfarande 
råder oklarheter kring utvärderingsmetoder när det kommer till användarupplevelse i spel. De 
menar att det har förekommit mycket forskning kring aspekter som kul, flow och playability 
men att det inte kommit några konkreta ramverk eller metoder för hur man ska utvärdera 
dessa begrepp. Pagulayan et al. (2002) beskriver å andra sidan en rad praktiska fall om hur 
Microsoft använder utvärderingsmetoder i deras designprocesser för spel. De visar bland 
annat hur metodanvändningen varierar beroende på vad som ska mätas. Exempelvis mäts 
spelets prestanda vanligen med hjälp av traditionella användbarhetstekniker medan 
användarupplevelse utvärderas genom tidigare nämnda speltestet och efterföljande intervjuer. 
Även om detta innebär utveckling av spel som är väldigt stora rent finansiellt ger det en 
eventuell vägledning för hur utvärdering av mindre spel såsom flash-baserade spel. 

Ytterligare stöd kan man finna i Wibergs avhandling där en rad slutsatser kring vad som 
kan utgöra effektiva sätt att utvärdera faktorer som underhållning och kul presenteras. Bland 
annat pekar Wiberg på att utvärderingar för detta ändamål med fördel sker parvis. Detta 
eftersom det kan vara svårt för subjekten att på egen hand sätta ord på sina tankar vilket kan 
underlättas med stöd från en andrapart. Hon menar också att verbala svar från subjekten är 
mer givande än skrivna svar på grund av att svaren kring underhållning ofta är väldigt 
personliga och att det ofta kan behövas följdfrågor (Wiberg 2003, s. 205-208). 

När det kommer till att utvärdera den pragmatiska, eller estetiska upplevelsen av en 
produkt är området mer diffust. Wright et al. (2008) presenterar en studie i en 
användarcentrerad designprocess med målet att forma den pragmatiska upplevelsen av en 
produkt.  En av slutsatserna av i denna studie pekar på att nyckeln till god pragmatisk estetisk 
design inte är utvärderingar som i design för användbarhet. Snarare är det att föra en ständig 
fokusering på att förstå användarens samspel med artefakten på känslomässiga, sensuella och 
intellektuella nivåer. 

2.4.4 Definition av kontext 
Begreppet kontext kan ha olika betydelser och definieras på olika sätt beroende på vilken 
vetenskap man studerar. Den betydelse vi är ute efter är den som Nationalencyklopedin 
beskriver som sammanhang1, men vi finner dock att de mest lämpliga beskrivningarna för 
denna uppsats finns att hitta i engelskspråkiga uppslagsverk. En enkel och generell 
beskrivning av ordet kontext är exempelvis WordNet (2009, vår översättning): 

 

 
1 2009-06-10 Nationalencyklopedin • Ordbok 
http://www.ne.se/sve/sammanhang 
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”De faktorer och omständigheter som omger situationen eller händelsen” 
 
På detta sätt har vi valt att se på kontexten som de faktorer och omständigheter som omger de 
specifika utvärderingssessionerna. För att ytterligare konkretisera kontexten har vi valt att 
förhålla oss Benyon et al. (2005, s. 35-36) som ur ett designperspektiv beskriver kontext ur en 
liknande synvinkel – något som omger en aktivitet. De påpekar också att det kan ses som 
beståndsdelar som länkar samma aktiviteter till en helhet. Vidare delar de upp de i tre 
kategorier: den fysiska miljön, den sociala kontexten och de organisatoriska kontexten.  

Den fysiska miljön innefattar exempelvis den specifika lokalen där aktiviteten sker, dess 
ljussättning, ljudnivå och annan teknisk utrustning. Den sociala kontexten täcker människorna 
som omger aktiviteten och dess relationer och sociala normer. Den organisatoriska kontexten 
syftar mer på arbetsplats- och kommunikationsförhållanden. Vi kommer vidare att förhålla 
oss till den fysiska miljön och den sociala kontexten och inte närma oss den organisatoriska 
kontexten då vi inte finner denna tillräckligt angelägen som studieobjekt i vårt syfte.  

2.4.5 Kontextens betydelse vid utvärderingar 
När det kommer till att få ut så värdefull respons som möjligt finns det en hel del teorier och 
riktlinjer för hur utvärderare ska anpassa sociala och fysiska faktorer i kontexten. Den fysiska 
kontexten kan handla om i vilken facilitet man utför utvärderingen, om den till exempel sker i 
ett labb eller i en mer naturlig kontext. Detta påverkar sedan validiteten på den respons som 
genereras. Om det sker i en mer naturlig miljö för artefakten blir responsen mer säker och 
naturtrogen (Preece et al., 2002, s. 356). Den fysiska kontexten innefattar också hur 
utrustningen påverkar användarnas beteende och respons. Det är till exempel viktigt att 
teknisk utrustning inte inkräktar på subjektet när det utför sin aktivitet. Detta gäller 
exempelvis hur eventuell inspelningsutrustning sätts upp i faciliteten (Preece et al., 2002, s. 
374).  

I relation till den sociala kontexten handlar det först och främst om att välja rätt testsubjekt 
för utvärderingarna, det vill säga urvalet. Preece et al. (2002, s. 350) menar att det är viktigt 
att urvalet representerar målgruppen och att de uppfyller vissa kriterier som till exempel ålder 
och erfarenhet. McCracken & Wolfe påpekar vidare att det inte är särskilt lämpligt att 
använda familj och vänner till utvärderingar eftersom de kan undvika att ge negativ kritik, 
vilket är det som kanske är det viktigast man vill veta i termer av respons. Det har också visat 
sig viktigt hur man som utvärderare förhåller sig till testsubjekten i utvärderingssituationen 
för att få adekvat information. Speciellt gäller det att få testsubjekten att känna sig bekväma 
vilket innefattar att bygga upp en kamratlig stämning. Det kan då handla om att inledningsvis 
behandla lättsamma samtalsämnen med testsubjekten för att bryta isen inför utvärderingen. 
Ett annat sätt är att klä sig på liknande sätt för att inte sticka ut och istället hamna på samma 
sociala nivå som testsubjektet (McCracken & Wolfe, 2004, s. 52).  

Vid intervjuer är det också viktigt hur man formulerar frågorna, att de inte är för långa, att 
de är lätta att förstå och konkreta. Dessutom ska man som utvärderare undvika jargong och 
svåra uttryck. Detta därför att testsubjekten då kan ha svårt att förstå frågorna och skämmas 
för att medge det. Vidare är det också viktigt att frågorna inte är ledande vilket kan påverka 
testsubjektens respons (Robson, 1993 ur Preece et al., s. 390-391). Detta kan också relateras 
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till hur utvärderarnas egen involvering i utvärderingen inkräktar och påverkar testsubjektens 
respons. När det kommer till observationer menar Dix et al. att utvärderarnas involvering i 
testsubjektens aktivitet kan påverka deras naturliga aktivitet och leda till att responsen därmed 
inte är tillförlitlig (Dix et al., 1998, s. 438). 

När det kommer till att utföra utvärdering med en grupp finns det en rad aspekter som 
också kan belysas. Vanliga benämningar på gruppmetoder är gruppintervjuer eller så kallade 
fokusgrupper vilket vanligtvis innebär att 3-10 personer uppmuntras till diskussion kring 
specifika ämnen. Det anses att den sociala kontexten bidrar till att testsubjektens personliga 
åsikter kan utvecklas (Preece et al. 2002, s. 349-397). Däremot menar McCracken & Wolfe  
att gruppintervjuer ofta kan styras av starka individer vilket kan leda till att det endast 
genereras respons från en eller två ur gruppen medan de andra inte uttrycker sig nämnvärt 
(McCracken & Wolfe, 2004, s. 51). Inom kreativitetsforskning har det framkommit 
jämförbara slutsatser när det kommer till gruppdynamikens hämmande effekt på att producera 
idéer vid exempelvis brainstorming eller workshops. Warr et al. (2005) nämner exempelvis 
tre faktorer som anses ha negativ effekt på sociala gruppers förmåga att generera svar. Den 
första är produktionsblockering (production blocking) vilket innebär att bara en person i taget 
kan komma till tals vilket kan leda till att andra personer inte hinner säga det de vill och att de 
också kan glömma bort bra tankar för att istället ledas in på samtalsämnet. Den andra faktorn 
menar är utvärderingsoro (evaluation comprehension) vilket innebär att subjektet är orolig att 
uttrycka sin åsikt med tanke på att de andra i gruppen kan tycka att dessa är konstiga eller att 
de på annat sätt blir kritiskt granskade. Ett sätt att kringgå denna oro är att låta subjekten 
svara med anonymitet vilket innebär att deras svar inte kommer att kunna knytas tillbaka till 
dem. Den sista faktorn som nämns är snålskjuts (free riding) vilket innebär att subjekten kan 
bli latare och förlita sig på att andra för diskussionen framåt och därmed inte tänker i lika 
kreativa banor (Warr et al., 2005). 

3 Forskningsdesign 
För att beskriva vår ansats till problemområdet vill vi reda ut lite begrepp rörande 
vetenskaplig metodlära och datainsamlingsmetoder. I teoridelen av denna uppsats har det 
redan presenterats en del observations- och intervjumetoder och hur de kan användas för att 
samla in data och respons. Inom forskning brukar det också talas om huruvida sådana 
datainsamlingsmetoder är kvantitativa eller kvalitativa vilket i stort syftar på om den data man 
får ut är statistiskt mätbar eller om det är situationsbundna tolkningar. Det som kännetecknar 
den kvantitativa metoden är att man kvantifierar resultaten i siffror och mängder. På så sätt 
kan man analysera siffrorna och dra generella, demografiska slutsatser från en större grupp 
(Holme & Solvang, 1997, s. 85). Man inhämtar i genomförandet av metoden enkla svar till på 
förhand formulerade frågor från en stor grupp människor. Dessa kan sedan kvantifieras, 
sammanställas och jämföras (Patton, 1987, s. 9). 

I den kvalitativa ansatsen är man inte ute efter generella tolkningar av siffror. Det handlar 
istället om att forskarens uppfattning står i centrum för tolkningen. Detta innebär i sin tur att 
forskaren väger in alla aspekter i kontexten där data hämtas och gör en egen tolkning om 
varför resultat blev just så. På detta sätt skapar forskaren en djupare förståelse för problem, 
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och inte som i kvantitativa metoder där forskaren mer eller mindre identifierar problem. 
Vanliga kvalitativa metoder är intervjuer och observationer. (Holme & Solvang, 1997, s. 85-
100).  

När det kommer till vetenskapliga metoder menar Holme & Solvang att dessa ska ses som 
redskap i forskningsprocessen. På detta sätt kan man säga att en specifik vetenskaplig metod 
inte genererar ett visst resultat, utan snarare att kunskap om metoden och förmågan att 
anpassa den efter situation blir ett stöd i undersökningen (Holme & Solvang, 1997, s. 11-12). 
Detta kan liknas med Stolterman & Löwgrens (2005, s. 127) syn på hur man blir en skicklig 
metodanvändare först när man kan gå bortom metodbeskrivningarna och använda dem som 
anpassningsbara redskap.  

3.1 Metodval 
Till att börja med är den vetenskapliga strategin med denna studie explorativ. Goldkuhl 
(1998, s. 24) beskriver att en explorativ vetenskapsstrategi innebär att man avsiktligt inriktar 
sig på att fördjupa sin förståelse för ett specifikt område genom att undersöka det. Han menar 
också att målet med denna strategi inte är att testa en på förhand formulerad hypotes, utan att 
strategin snarare  är hypotesgenererande. Vi har också medvetet valt att inte använda en enda, 
självständig metod för att undersöka vårt problemområde explorativt. Istället har vi valt att 
använda olika undersökningsmetoder så som intervju och observation i kombination med 
varandra för att genomföra en kvalitativ ansats.  

Uppsatsen kommer att fokusera på tre användarcentrerade utvärderingar vi utfört i uppdrag 
av ett webbutvecklingsföretag. Utvärderingarna i sig har innefattat både intervjuer och 
observationer kring ett digitalt spel och aspekter av dess användbarhet och 
användarupplevelse. Dessa utvärderingar har sedan genererat en mängd data i form av 
respons från användarna som vi analyserat, tolkat, sammanställt och skickat tillbaka till 
uppdragsgivaren. Men för denna uppsats syfte har utvärderingarna även genererat data i form 
av responsens karaktär och de kontextuella förhållandena där responsen gavs. Genom att 
analysera förhållandet mellan dessa två har vi för avsikt att utveckla en slags 
förklaringskunskap kring kontextens inverkan på responsen. Goldkuhl menar att  sådan 
kunskap oftast talar om varför någonting kan vara på ett visst sätt. Vidare menas att 
samhällsvetenskapliga förklaringar, som denna uppsats ämnar till att ge, kan vara väldigt 
komplexa till skillnad från naturvetenskapliga där orsak-verkan, kausalförklaringar är vanliga. 
Samhällsvetenskaplig förklaringskunskap kan innefatta teologiska förklaringar i samband 
med påverkande faktorer och sociala samband vilket kräver en större tolkning av situationen 
och utelämnar direkta slutsatser kring orsak-verkan (Goldkuhl, 1998 s. 20-21). På detta sätt 
ämnar vi att utveckla en förståelse för ett hypotetiskt orsakssamband mellan kontext och 
respons vid utvärderingarna. 

3.2 Studiens genomförande 
Studien är baserad på tre användarcentrerade utvärderingar som vi utfört åt ett 
Skellefteåbaserat webbutvecklingsföretag. Till grund för utvärderingarna ligger ett digitalt 
marknadsföringsspel som i skrivande stund är under utveckling för ett energibolag. Företagets 
uppdrag mot kund bestod i att skapa ett flash-baserat spel som skulle figurera på 
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energibolagets hemsida med syfte att lära människor i åldern 30-55 hur man blir mer 
energismart, samtidigt som det naturligtvis skulle vara ett attraktivt spel. När vi blev delaktiga 
i denna process hade projektet redan fortskridit i sådan omfattning att konceptet hade påbörjat 
viss realisering i form av grafiska miljöer, karaktärer och mindre interaktiva funktioner. En 
stor del av besluten runt konceptutvecklingen för spelet hade tagits baserat på en workshop 
där fyra användare ur målgruppen fanns representerade. Detta hade genererat en uppsjö av 
användarkrav på spelet. Detta innebar också att utvärderingarna var formativa vilket innebär 
att utvärderingarna ägt rum under utvecklingens gång.  

3.2.1 Kort beskrivning av spelet 
Spelet är plattformsbaserat och utspelare sig i huvudsak i ett stort hus bestående av fyra 
våningar och källare. Meningen är att spelaren ska kunna välja om den vill spela som man 
eller kvinna varpå spelet inleds på husets vindsvåning. Spelet går sedan ut på att jobba sig ner 
genom huset samtidigt som energimonster dyker upp ur energislukande föremål. Detta följs 
av frågor rörande energiförbrukning som spelaren ska besvara. Under spelets gång ska också 
en mätare ticka som symboliserar hur mycket energi spelaren förbrukar. Till sist ska ett 
jättemonster finnas i källaren med högre svårighetsgrad. När spelet väl avklarats erhåller 
spelaren en uppsättning personliga tips angående elförbrukning som baserats på vad spelaren 
intresserats sig för under spelets gång. Det presenteras även en topplista på hur energismart 
spelaren är där både tiden på spelet och resultatet på frågorna summeras. Dessutom ska även 
möjligheten finnas att skicka iväg utmaningar till kompisar och bekanta genom e-post eller 
Facebook.  

 
Bild 4 - Skärmdump från en prototyp av spelet  

3.2.2 Generella kriterier för utvärderingarna 
De generella frågeställningar som låg i fokus för samtliga utvärderingar rörde både aspekter 
av användbarhet och användarupplevelse. När det kommer till användbarhet gällde 
frågeställningarna dels navigation och rörelse i själva spelet, men också hur användbart det 
interaktiva gränssnittet var när det kom till menyval, och att svara på frågor. De 
upplevelsebaserade aspekterna rörde istället hur väl spelmiljön fungerade och om karaktärer 
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och grafik var godtagbara. Det förekom vissa skillnader i frågeställningarna eftersom 
utvärderingarna gjorde med viss tidsintervall vilket medförde att utvecklarna med tiden hann 
skapa nya element som skulle utvärderas. Ett exempel på det var introt som utvärderades i de 
två senare utvärderingarna men som inte var utvecklat vid den första. 

3.2.3 Val av utvärderingsmetoder 
Angående utvärderingarnas upplägg strävade vi mot att genomföra dessa på ett så liknande 
tillvägagångssätt som möjligt men under olika kontextuella omständigheter. Detta för att på 
ett distinktare sätt utforska den inverkan som de kontextuella faktorer kan ha. På detta sätt 
ansåg vi det möjligt jämföra utvärderingarnas resultat. För att initiellt skapa en utgångspunkt 
för våra utvärderingar planerade vi ett upplägg som vi ansåg skulle behandla 
uppdragsgivarens önskan om att utvärdera både aspekter av användbarhet och 
användarupplevelse. Det utfördes sedan pilotstudier av upplägget på tre olika personer med 
små förändringar efter varje. Pilotstudierna resulterade i en uppsättning punkter som alla 
baseras på tidigare förklarade empiriska utvärderingsmetoder. 
 
Upplägget baserades på följande punkter:  
 

• Presentation av spelet 
• Test-screening 
• Genomgång av scener 
• Speltest 
• Användartester 
• Intervjuer 

 
Presentation av spelet: Vi valde att presentera spelets koncept och illustrera med digitala 
bilder. I den första utvärderingen gjordes denna presentation inledningsvis, men i de övriga 
två var introt det inledande utvärderingsobjektet. Presentationen gjordes för att förmedla en 
helhetsupplevelse som användarna kunde knyta an till i början av sessionen för att inte de 
olika delarna i utvärderingen skulle kännas osammanhängande. 
 
Test-screening: När introt anslöts som testobjekt fann vi det viktigt att inledningsvis 
presentera denna prototyp. Anledning till detta var att testa om huruvida introts budskap gick 
fram till testsubjekten. Om vi skulle visa introt senare i sessionen skulle testsubjekten redan 
ha bildat en uppfattning av spelet vilket skulle påverka introts inslagskraft och 
testpersonernas spontana reaktioner. Visningen följdes av frågor om dess tempo, längd, 
budskap, känslointryck, grafik och eventuella brister. Syftet med introt var att ge en inblick i 
spelets övergripande handling och mål. Frågeställningarna skulle behandla dess längd, tempo, 
intryck och grafik. Hur uppfattades introt? Kan man genom introt avgöra vad spelet går ut på?  
 
Genomgång av scener: När det kommer till val av passande prototyper resonerades kring en 
eventuell motsättning i användandet av hi-fi prototyper för vårt ändamål. Detta eftersom 
litteraturen visar att hi-fi prototyper i allmänhet förvirrar användarna när detaljerna inte 
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fungerar som de ska på grund av att prototypen uppfattas som en representation av spelet 
(Benyon et al. 2005, s. 254-256). Å andra sidan har hi-fi prototyper i högre grad känslan och 
utseendet av den färdiga produkten (Preece et al. 2002, s. 243-246). För att gå runt detta 
dilemma valde vi att vänta med att utföra speltest av den icke-funktionella prototypen för 
förhindra en negativ speluppfattning med direkt påverkan på användarens upplevelse. Istället 
försökte vi förmedla känslan genom att förklara och visa upp scener från spelet och diskutera 
kring dessa. Detta angreppsätt faller antagligen i gränslandet mellan hi-fi och lo-fi med tanke 
på att bilderna var direkta digitala representationer av hi-fi prototypen men att de saknade 
interaktiva element. 
 
Speltest: Eftersom spelet var under utveckling fanns inte alla tänkta funktioner 
implementerade, t.ex. kunde man inte åstadkomma någonting med spelet, utan bara springa 
omkring i spelmiljön. Därför fokuserades detta test på grafisk stämning och navigation. 
Detta innebar att testsubjekten fick röra sig fritt och uppmanades att tänka högt inspirerat av 
thinkaloud-metoden. I utvärdering två och tre var spelinstruktioner utvecklade varvid 
testsubjekten här fick ta del av dessa innan spelsessionen sattes igång. Syftet var att ta reda på 
om instruktionerna var tillräckligt tydliga för att testpersonerna skulle förstå hur man 
navigerade och hur man spelade. Under spelsessionen observerades sedan eventuella avstick i 
uppförandet för att kunna följas upp av frågor rörande navigation och grafik. 
 
Användartester: Vi fann det relevant att genomföra användartester på tre olika områden i 
utvärderingen. Anledningen till detta var att dessa områden kändes särskilt krävande när det 
kommer till ett väl anpassat och användbart gränssnitt. Det första området rörde de ovan 
diskuterade instruktionerna. Det andra området gällde valet av karaktär i tredje utvärderingen 
där vi ville att användarna utan instruktioner skulle utföra det som krävdes för att starta 
spelet. Detta för att identifiera eventuella funktionella problem kring gränssnittet. Frågor som 
skulle ligga i fokus var tydlighet vid valet av karaktär och utförandet av själva valet. Ansåg 
testpersonerna att det skulle ske på något annat sätt?  

Det tredje området gällde de frågor som fanns utvecklade för spelet. Frågorna var inte 
implementerade i själva spelet, utan fanns tillgängliga via en separat prototyp. Vi lät 
testpersonerna testa alla frågor och påpeka saker de gillade och inte gillade för att sedan ställa 
frågor om hur reglagen kändes, hur frågorna upplevdes i allmänhet och om tipsen kändes 
relevanta.  
 
Intervjuer: Fortlöpande efter utvärderingarnas olika delar utfördes mer eller mindre 
strukturerade intervjuer med öppna svar för att få feedback på obesvarade frågeställningar. I 
relation till utmaningen med spelet ville vi också föra en öppen diskussion kring aspekter om 
denna. Vad skulle få testpersonerna att anta en utmaning från en vän eller kollega via e-post? 
Vad skulle stå i utmaningen för att testpersonerna skulle känna viljan att anta den? Vid slutet 
av utvärderingarna kondukterade vi mer generella intervjuer för att få kompletterande 
information om användarnas upplevelse (post-test). Här skulle användarna få utrymme att 
beskriva hur de upplevde spelet, stämningen, grafiken och karaktärerna, samt 
målgruppsuppfattning och motivation till spelande. 
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3.2.4 Kontextuella förhållanden 
Nedan förtydligar vi de olika utvärderingarnas kontextuella förhållanden. Vi presenterar dessa 
som en helhetsbild av hur den fysiska miljön och sociala kontexten var uppbyggt under 
genomförandet av utvärderingarna. Tabell 1 visar på hur de olika utvärderingarna skiljt sig 
från varandra i kontexten.  
 
 Utvärdering 1 Utvärdering 2  Utvärdering 3 
Antal utvärderare 3 6 2 
Antal testsubjekt 2 2 5 
Kunskap/erfarenhet Medel Hög Låg 
Involvering Medel Hög Låg 
Fysisk miljö Hemma Företag Offentlig 

Tabell 1 – Tabell över hur utvärderingarnas kontext skiljt sig åt 

Antal utvärderare innefattar även representanter från företaget och andra aktörer relaterade till 
spelet. Kunskap/erfarenhet behandlar testsubjektens datorvana och tidigare erfarenhet av spel 
medan involvering behandlar graden av inkräktande från utvärderarna. 
 
Utvärdering ett: Inför den första utvärdering kunde två personer med kopplingar till 
institutionen identifieras som representativa tänkta användare för spelet. Vi förhåll oss i detta 
fall till Wibergs (2003) slutsats att utvärderingar av denna sort med fördel sker parvis. 
Användarna i detta fall var en man och en kvinna i 35-årsåldern som delade lägenhet i en 
stadsdel i Umeå Kommun, samt var kunder till elbolaget. Det kan också påpekas att urvalet 
för utvärderingen karaktäriserades av ett alltjämt vardagligt intresse för Internet och spelande 
likaväl som intresse för energisparande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6 – Bild från utvärdering ett Bild 5 – Bild från utvärdering ett

På plats fanns även handledaren för denna uppsats som också hade tidigare relation till 
testsubjekten. Handledarens funktion var att observera utförandet av utvärderingen för att 
kunna ge oss konstruktiv kritik för kommande utvärderingar. I den sociala kontexten befann 
sig också testsubjektens treåriga dotter. Utvärderingen ägde rum i testsubjektens hem en 
vardagskväll. Detta medförde att sessionen kunde ske i deras naturliga miljö i form av det 
kontor de använder när de i vardagen surfar på Internet. I vardagsrummet bredvid stod TV:n 

18 
 



Institutionen för informatik 2009 
Simon Andersson, Jonas Jonsson 
 
igång där deras treåriga dotter såg barnprogram. Till förfogande hade vi en dator som de båda 
testsubjekten fick dela på.  

Sammanlagt tog utvärderingen en timme vilket inkluderade förberedelse, uppkoppling av 
teknisk utrustning, hälsningsfraser och nödvändig information till användarna. Själva 
genomförandet följde det planerade upplägget utan behov av nämnvärda ändringar eller 
vidare restriktioner. Vi turades om att anteckna och föra momenten för att få ett naturligt 
flöde i själva utförandet. 

 
Utvärdering två: Subjekt för utvärdering två var i detta fall utvalda av uppdragsgivaren. 
Detta innebar två personer ur målgruppen som tidigare också deltagit i den inledande 
konceptworkshoppen. Särskilt speciellt med de personer som här valts var att de erhöll 
expertkunskap inom två relevanta områden för spelet. Den ene hade djup kunskap kring det 
grafiska och jobbade dessutom med liknande produktioner vid ett annat företag. Den andre 
hade bakgrund som framgångsrik säljare och erhöll essentiell kunskap inom marknadsföring. 
Fysiskt närvarande under utvärderingssessionen var också företagets VD och en 
spelutvecklare. Dessutom var en copyrighter och en konceptutvecklare närvarande via länk 
där de kunde deltaga i diskussionerna. På detta sätt var det åtta personer närvarande varav två 
alltså var testsubjekt och resterande utvärderare och utvecklare. 

Sessionen utfördes i företagets konferensrum. Rummet var av modernt snitt och i mitten 
fanns ett ovalt bord placerat där testets deltagare samlats ihop. I ena änden av rummet fanns 
en större presentationsskärm placerad. I rummet fanns också tre datorer varav två användes 
till de olika användartest och speltest som utfördes. Den tredje var kopplad till 
presentationsskärmen och användes till presentation av intro och diverse grafiska 
prototypbilder. Denna utvärdering fortlöptes under två timmar och under tiden bjöds det på 
kaffe och bullar.  

 
Utvärdering tre: Vid den tredje utvärderingen ville vi skapa en tryggare social miljö och 
baserade sessionen på en fokusgrupp. Urvalet bestod av fem kvinnor mellan 26 och 32 år. Tre 
av dessa var kunder hos elbolaget och två var kunder hos konkurrerande bolag. En förändring 
i den sociala kontexten blev då att testsubjekten här var i majoritet, till skillnad från de andra 
utvärderingarna där utvärderarna varit i majoritet. Testsubjekten var också helt obekanta med 
spelet och hade aldrig hört talas om det tidigare.  

Vi fann att urvalet skulle passa vårt syfte då majoriteten av dessa sällan inbitet spelar 
någon form av datorspel. Deras åsikter kunde därför anses som relativt neutrala till något de 
inte har någon övergripande kunskap om. Med detta ställt mot utvärderingen hos företaget där 
testsubjekten hade kunskap inom ämnet och någon sorts relation till företaget var dessa 
motsatsen. Testsubjekten var väl bekanta med varandra och hade tidigare deltagit i samma 
kurser på universitetet.  
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Den tredje sessionen ägde rum i ett av universitetets grupprum – en neutral miljö ägnad åt 
grupparbeten och studerande i allmänhet. De fem testsubjekten var placerade runt bordet som 
var fanns i rummets mitt. Två datorer fanns till förfogande och subjekten fördelades vid varje 
dator. Rummet hade hög insyn från omkringgående människor då väggar till stor del bestod 
av glasfönster. De fem testsubjekten bjöds på kaffe vid start medan vi presenterade vad vi 
skulle göra. Vi uppmuntrade subjekten att ge både positiv och negativ kritik och underströk 
att det inte var vi som utvecklade spelet. Testsessionen pågick i en timme och testsubjekten 
belönades med var sin trisslott som tack för deras deltagande.  

Bild 8 – Bild från utvärdering tre Bild 7 – Bild från utvärdering tre

 
4 Utvärderingarnas resultat 
I denna del presenterar vi resultat från utvärderingssessionerna. Dessa resultat ligger sedan till 
grund för vidare analys i diskussionsdelen. Vi har valt att kategorisera resultaten baserat på 
utvärderingarnas huvudmoment och de utvärderingsmål som definierats av uppdragsgivaren. 
Dessa kategorier är: navigation och rörelse, frågor, instruktioner, grafisk upplevelse och intro. 

4.1 Navigation och rörelse 
Observation vid utvärderingarna visade att navigering med hjälp av piltangenterna i överlag 
fungerade bra och kändes naturliga för samtliga testsubjekt. I utvärdering ett gavs 
testsubjekten inga instruktioner men de behövde ändå ingen vägledning i hur man skulle röra 
sig, då detta upptäcktes automatiskt.  

När det kommer till rörelserna i spelet fanns det dock en viss skillnad i den feedback som 
återgavs. I utvärdering ett och två tyckte samtliga att rörelserna kändes naturliga även om 
subjekten i utvärdering ett gärna ville kunna alternera med en springfunktion. Det fanns även 
antydningar om detta i utvärdering om än i skämtsam ton. 
 

”Sen så hade det varit coolt om hon kunde springa såhär uppför trappan… nä, jag 
skojar bara” 
Kommentar från utvärdering ett (#1).  
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När denna aspekt dök upp i utvärderingen försvarade uppdragsgivarna deras val av spelets 
fysiklagar.  
  

”Det ger ju mer spridning på poängen tror jag, om man inte kan springa” 
Kommentar av företaget från utvärdering två (#2). 

 
Detta gällde också hur man hoppade och besegrade monstren i spelet.  
 

”Och sen är det ju rätt bra det här med att det är lite svårt att träffa av monstret. Så 
att det inte blir som i Super Mario Bros där det är väldigt enkelt att hoppa på 
svamparna. Det gör ju att det inte blir jättelätt att klara spelet på den helt optimala 
tiden.” 
Kommentar av företaget från utvärdering två (#3). 

 
I och med utlägg av denna karaktär visade testsubjekten en stor förståelse för spelets 
rörelsemoment. 
 

”Nämen alltså, när man kommer på det att hon är lite länge i luften, då är det kanske 
bättre som du säger att man inte behöver hoppa rakt upp och ner, utan man måste 
hoppa lite i sidled, jag tror det är bra” 
Kommentar från utvärdering två om rörelsemoment (#4). 

 
Däremot visade testsubjekten i utvärdering tre ingen förståelse för spelets rörelsemoment. De 
tyckte att det gick för sakta och att hopptiden (gravitationen) var för lång. Känslan var i detta 
fall att karaktären hänger i luften.  
 

”Kom tillbaka då! Varför är monstret snabbare än mig?... Det verkar ganska segt, 
man kan inte hoppa på båda monstren efter varandra. Ska de vara så där nära inpå 
så ska det vara som Super Mario.” 
Kommentar från utvärdering tre om rörelsemoment (#5). 

 
Under den första utvärderingen uppstod diskussioner kring att det skulle vara önskbart att 
röra sig in i djupet på bilden men att de antog att det skulle vara svårt att utveckla. 
 

”Ja, om man skulle interagera med saker på ett naturligt sätt, så vore det ju logiskt 
om man gick in mot dom eftersom saker står vid väggen och sånt där… Det är ju rätt 
svårt att göra. Det blir en sån här 3D-grej.” 
Kommentar från utvärdering ett om upplevelsen av rörelse och interaktion (#6). 

4.2 Frågor 
När det kommer till användartesten kring frågorna visade det sig också att gränssnittet var 
enkelt att förstå och att det inte var några större svårigheter att svara på dessa. I utvärdering 
ett och tre ville dock flera av testsubjekten klicka direkt i procentmätaren som alternativ till 
att ta tag i reglaget och dra det till rätt svar (bild 9). I utvärdering två reagerade också 
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testpersonerna på att skalan inte vara konstant då den i detta skede kunde skifta mellan t.ex. 
procent och kronor, samt att de hade olika värden. 
 

 
Bild 9 – Gränssnitt för frågor 

Vidare upptäcktes det i utvärdering att tipsrutan som ska dyka upp efter besvarad fråga inte 
märktes av.  
 

”Jag tänkte inte på den där rutan överhuvudtaget… Jag trodde typ att det var någon 
tråkig information” 
Kommentar från utvärdering tre om tipsrutan (#7). 
 

Detta var dock inget som kommenterades i de två första utvärderingarna då vi på ett annat sätt 
förklarade gränssnittet och hur det fungerade. Testsubjekten i utvärdering tre uppfattade inte 
heller de pilar som var utplacerade med syfte att kunna visa fler tips. 
 

”Jag läste i rutan, men såg aldrig pilen… Jag har inte tänkt på dem, det kanske borde 
stå läs mer eller mer info istället” 
Kommentar från utvärdering tre om mer info-pilarna (#8). 

 
Vid alla utvärderingarna uppstod det diskussioner kring frågornas formulering och längd. Vid 
utvärdering ett upplevdes frågorna som otydliga. Testsubjekten ställde mest frågor om 
frågorna. 
 

”Det är ju problem med den här frågan. Hur mycket minskar koldioxidutsläppet? Mitt 
koldioxidutsläpp? Per år? Per vad? Har man dålig koll på vad det kan röra sig om för 
siffror överhuvudtaget kan det vara svårt att gissa sig till vad man menar med frågan” 
Kommentar från utvärdering ett rörande frågornas formulering (#9). 

4.3 Instruktioner 
Instruktionerna uppfattades väl vid både utvärdering två och tre, men dess information tycktes 
vara överflödig. Det gavs vissa indikationer på att testsubjekten i utvärdering tre inte skulle 
orka ta del av den information som fanns utsatt.  

22 
 



Institutionen för informatik 2009 
Simon Andersson, Jonas Jonsson 
 
 

”Men frågan är hur mycket man orkar kolla in alla ikoner, man lär sig ju ändå när 
man märker att man dör”  
Kommentar från utvärdering tre rörande instruktionerna (#10). 
 

Liknande kommentarer uppstod i utvärdering två, men de gav också konkreta förslag över hur 
de hellre hade tagit del av instruktionerna.  

 
”Men också kan man ju visuellt visa en spelyta i en liten stund, bara för att förbereda 
spelaren innan dom spelar själva. Alltså så att man har sett en liten snutt av hur det 
fungerar när man hoppar på monstren. En liten animering, då kanske man ser att dom 
här [piltangenterna] trycks ner i ett hörn” 
Kommentar från utvärdering två rörande mockup av instruktionerna (#11). 

 
Bild 10 - Gränssnitt för instruktioner i prototypen 

Vidare reagerade testsubjekten i utvärdering tre på att spacetangenten i den dåvarande 
prototyp låg på höger sida av piltangenterna, vilket inte representerar positionen på det 
fysiska tangentbordet. Ett av testsubjekten visade osäkerhet kring vilken tangent det var man 
syftade på. 
 

”Spacetangenten, är det den? Kändes konstigt att den låg i fel ordning i spelet jämfört 
med tangentbordet” 
Kommentar från utvärdering tre om instruktionerna (#12). 

4.4 Grafisk upplevelse 
I allmänhet genererade utvärderingarna mer upplevelseinriktade svar. En gemensam nämnare 
för alla utvärderingar var att den grafiska stämningen i överlag bedömdes som väldigt fin och 
stilren. I utvärdering två uppfattade vi, jämfört med utvärdering ett och tre, mest kommentarer 
om de grafiska elementen. Där uppstod också konkreta förslag till hur grafiska element skulle 
kunna anpassas eller utvecklas. Detta innebar allt från visualisering av frågorna till hur 
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färgskalorna på elmätaren kunde förbättras. Eller som i exemplet nedan där det på detaljnivå 
nämns designimplikationer: 
 

”TV:n kanske hade kunnat var lite mer bullig, lite mer gammeldags – så det passar in 
med staden” 
Kommentar från utvärdering två om grafiskt element (#13). 

 
Utvecklarna uppmuntrades här att experimentera mer med ljuskällor och dylikt. I utvärdering 
ett kunde vi dock utröna en viss grafiskt tillfredsställande ojämnhet kring de olika rummen. 
Testsubjekten upplevde här vissa rum som intressanta och andra mindre intressanta.  
 

”Alltså jag får skräckvibbar av dom här fönstren. Det är lite familjen Adams, men det 
är ju för att det är svart också. Det är ju på en vind, men det är ju lite spookie. Det ser 
spelaktigt ut, spännande” 
Kommentar från utvärdering ett om vinden (#14). 
 
”Ett modernt kök. Det var lite tråkigare än dom andra rummen måste jag säga” 
Kommentar från utvärdering ett om köket (#15).  

 
När det kom till diskussionen om karaktärerna visades vissa skillnader. Utvärdering ett och 
tre hade jämfört med utvärdering två mer kritiska åsikter rörande detta. I båda dessa 
upplevdes karaktärerna som stereotypiska. Kvinnan upplevdes framförallt som onaturligt 
smal. De påpekade att karaktären säkert skulle passa många men att de själva skulle föredra 
en helt udda person. I utvärdering två gavs vissa indikationer på att karaktärerna var något 
stela men att detta kunde motverkas med roliga animationer och ansiktsuttryck. 

4.5 Intro 
Den feedback som återgavs vid utvärdering av introt skilde sig något åt mellan utvärdering 
två och tre. I utvärdering två bestod mycket av feedbacken kring hur informationen skulle 
presenteras och budskapet föras fram. De indikerade att informationen skulle vara enkla och 
kraftfulla fraser som åskådaren inte kan svara nej på t.ex. Vill du spara pengar? Att spara 
pengar ansågs också som det viktigaste budskapet att framföra. 
 

”Man har inte riktigt tid att bara sitta och spela i vår ålder, utan då måste man veta 
att man kan tjäna på det… Man måste i initialskedet få reda på att man kan tjäna och 
spara pengar på spelet, inte bara att det kommit ett spel… Varför tittar jag på det 
här? Jo, jag kan tjäna på det!” 
Kommentar från utvärdering två om introts budskap (#16). 

 
I utvärdering tre utvecklade sig aldrig testpersonernas åsikter om budskapet. De fokuserade 
mer på att kommentera introts inslagskraft på deras upplevelse. 
 

”Jag fick speldjävulen i mig. Jag vill bara fånga dom där djuren!... Leka och lär, 
känns lite som ett skolspel, för lite yngre också så att dom ska lära sig” 
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Kommentar från utvärdering tre om introt (#17). 
 

Det fanns vissa skillnader i den feedback som gavs angående Skellefteåkänslan i introt. I 
utvärdering tre kunde man relatera till sekvensen i introt där en överblicksbild över Skellefteå 
visades. Testsubjekten gav indikationer på uppskattning till denna stämning och samhörighet 
med staden. 
 

”Var finns mitt hus... Skellefteåkänsla, det gillar skellefteåbor, det tror jag” 
Kommentar från utvärdering tre om stadsöverblick i introt (#18). 

 

 
Bild 11 - Överblicksbild över Skellefteå i introt 

Däremot uppmärksammade testsubjekten i utvärdering två inte någon Skellefteåkänsla, utan 
detta var tvunget att påpekas till dem för att de skulle reflektera över denna koppling. Deras 
förklaringar behandlade då att Skellefteåkänslan inte är så viktig och vävde istället in stadens 
grafiska stämning mot en större målgrupp utanför ramen av Skellefteåbor.  

 
”Jättefin bild, det är som en liten stad. Passar alla oavsett om man bor i Stockholm 
eller någon annanstans” 
Kommentar från utvärdering två om stadsöverblick i introt (#19). 

5 Kontextens påverkan 
Frågeställningen för denna uppsats var hur kontextuella förhållanden kan påverka 
testsubjektens respons vid formativa utvärderingar av flash-baserade spel. För att ge svar på 
denna frågeställning analyserar vi i denna del de empiriska resultaten i relation till den 
specifika kontext där de samlades in. Därav försöker vi ringa in om kontextens förhållanden 
kan ha bidragit till den respons och den karaktär på svaren som testsubjekten gav och 
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därigenom generera förklaringskunskap. Vi refererar fortlöpande till de specifika numrerade 
kommentarerna ur resultatdelen i formatet: #kommentarens nummer. 

5.1 Fysisk miljö 
I stort sett har responsen vid utvärderingarna skiftat från att vara överensstämmande till att 
det getts helt skilda meningar i sakfrågor och uppfattningar. Vid analys av de resultat 
utvärderingarna givit kan vi inte peka på att den fysiska kontexten i sig haft någon större 
inslagskraft på respondenternas svar. Den första utvärderingen som utfördes i den mest 
naturliga kontexten i vår studie spelade vardagslivet in på utvärderingens upplägg. Detta 
gjorde sig synligt bland annat genom att testsubjektens dotter avbröt sessionen och vid ett par 
tillfällen krävde uppmärksamhet. Då kunde vi i all enkelhet ta en liten paus för att sedan 
fortsätta sessionen. Det går dock inte att fastslå att detta på något sätt skulle påverka 
testsubjektens respons annat än att de blev eventuellt blev temporärt distraherade och blev 
förhindrade att utveckla deras respons. Å andra sidan leder ett avbrott i sessionen också till att 
subjektet avbryter sin pågående upplevelse vilket i sin tur ger en annan respons. Då återstår 
bara frågan om vilken upplevelse man vill mäta. Den under interaktionen pågående 
upplevelsen eller upplevelsen över tid?  

I de andra två utvärderingarna kunde vi inte heller fastslå att den fysiska kontexten gjorde 
anspråk på deras subjektiva respons. Om man ser det ur perspektivet att våra resultat skulle ha 
högre validitet i utvärdering ett på grund av den naturliga kontexten vilket beskrivs i Preece et 
al. (2002, s. 356), kan vi inte bedöma att det skulle vara på fallet. Detta på grund av att spelets 
karaktär också kan ses som ett socialt spel som kommer att spelas i till exempel klassrum och 
andra sociala fysiska kontexter vilket gör det givande att också utvärdera det i kontexter 
utanför den vardagliga kontexten. Vi fann inte heller att tekniska faktorer som utrustning 
skulle inkräkta på respondenterna då vi endast hade ljudupptagning och våra direkta 
observationer som primär datainsamlingsteknik. Däremot finner vi att vi i högre grad kan 
diskutera den sociala kontextens påverkan på responsen då denna visat sig mycket mer 
explicit i sammanhanget. 

5.2 Social kontext 
Om man tittar på navigation och rörelse var samtliga nio utvärderingssubjekt överens om att 
den fungerade väl. Däremot fanns det motsättningar i upplevelsen av karaktärernas 
rörelsemönster. Som nämnt i resultatdelen upplevde användarna i både utvärdering ett och tre 
att det saknades springfunktion och att spelet upplevdes som segt. När denna punkt togs upp i 
utvärdering två var svaret annorlunda och testsubjekten tyckte att rörelsemönstren fungerade 
bra. Då kan man ställa frågan vad som orsakade denna skillnad i den feedback som återgavs 
av testsubjekten. Möjligheten finns att det enkla svaret är att de helt enkelt föredrog olika 
fysiska lagar i spelet, men det är också möjligt att det kan bero på kontextuella 
omständigheter.  

5.2.1 Involvering 
I förhållande till frågeställningen för denna uppsats kan man diskutera huruvida utvecklarnas 
involverande hade påverkan på den sociala kontexten och därmed orsaken till feedbackens 
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avvikelse. Vid denna utvärdering tog företagets representanter ganska stor plats och under 
spelsessionen förklarades fortlöpande spelets olika aspekter och hur dessa var tänkta att 
fungera. Deras förklaringar var många gånger ledande på det sättet att de var rena påståenden 
kring hur bra en aspekt i spelet var. Detta kan analyseras i ljuset av den tidigare beskrivna 
vikten av att inte ställa ledande frågor i intervjusituationer (Robson, 1993 ur Preece et al., s. 
391). Detta kan också relateras till hur utvärderarnas egen involvering i utvärderingen 
inkräktar och påverkar testsubjektens respons under direkta observationer (Dix et al., 1998, s. 
438). 

 Om man betraktar kommentar tre (#3) i empiridelen som är ett konkret exempel på detta 
förklarar en av företagets spelutvecklare hur bra det är att hopprörelsen inte fungerar som i 
Super Mario Bros, utan att det är en lite mer svävande hopprörelse med mer utmaning. 
Eftersom inte testsubjekten hunnit utveckla sin kommenterar kring hur de upplevde rörelsen 
kan detta vara orsaken till att deras respons inte stämde överens med responsen vid övriga 
utvärderingar. I exempelvis utvärdering tre blev det aldrig förklarat varför karaktärerna rörde 
sig på ett visst sätt vilket mynnade ut i åsikter om att rörelserna upplevdes som väldigt sega. 
Intressant var dessutom att testsubjektet i denna utvärdering påpekade att hopprörelsen borde 
vara mer som just Super Mario Bros (#5). 

Ett liknande förhållande kunde även uppmärksammas i testet av frågorna. Testsubjekten i 
utvärdering tre hade fel uppfattning om tipsrutan och trodde detta var en varningsruta vilket 
återspeglas i kommentar sju (#7). De hade då inte heller fått veta att de överhuvudtaget skulle 
erhålla tips vilket testsubjekten i övriga utvärderingar blivit informerade om. I utvärdering två 
hade utvecklarna också varit framme och pekat på tipsrutan vilket såklart bidrog till självklar 
uppmärksamhet av den. För att ta reda på användarnas förhållningssätt kanske det är ett 
misstag att inkräkta på detta sätt. Å andra sidan kanske själva uppmärksammandet väcker 
andra frågeställningar än just det spontana vilket kan ge och besvara andra synvinklar vilket i 
sin tur kan leda till annan sorts respons. 

5.2.2 Urval 
En annan iakttagelse som det kan diskuteras kring var att det rådde svårigheter för ett av 
testsubjekten i utvärdering tre att förstå instruktionerna, som i kommentar tolv (#12). På 
denna mockup satt nämligen spacetangenten på fel plats i gränssnittet i förhållande till 
tangentbordet vilket utgjorde ett problem för testsubjektet. Detta användbarhetsfel hade inte 
upptäckts vid övriga utvärderingar. En möjlig kontextuell faktor som kan relateras till denna 
avstickande upptäckt är urvalet. Det subjekt som identifierade detta hade nämligen väldigt 
liten datorvana och väldigt liten erfarenhet av datorspel. Det är därför en möjlig tolkning att 
just denna ovana var anledningen till att hon inte gjorde kopplingen däremellan. I utvärdering 
två hade deltagarna däremot större vana av datorer och interaktion av denna sort vilket kan ha 
varit en anledning att de inte ens reflekterade över placeringen på skärmen. Detta belyser i så 
fall också vikten av att inkludera ett urval med olika kompetenser och erfarenheter som finns 
beskrivet i Preece et al. (2002, s. 350). 

Det går även att diskutera kring hur urvalet som kontextuell faktor påverkar andra 
aspekter. Det faktum att den andra utvärderingen innehöll testsubjekt med specialintressen 
inom grafisk formgivning och sälj- och marknadsföring gav upphov till en hel del 
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frågeställningar. Vår tolkning är att subjekten i denna utvärdering på grund av deras 
kompetens och koppling till utvecklarna därför fick rollen som externa konsulter för 
projektet. Denna tolkning baseras också delvis på den typ av respons som återgavs vid denna 
session. Testsubjektet med bakgrund som grafisk formgivare gav fortlöpande 
designimplikationer på spelets alla delar i likhet med kommentar elva och tretton (#11, #13). 
Detta gällde i stort sett alla delar av spelet där denne uttryckte sig i termer av hur det skulle 
kunna designas för en bättre upplevelse, snarare än hur denne upplevde spelet just. På samma 
sätt gav även det andra testsubjektet (i likhet med kommentar sexton (#16)) tips om hur spelet 
skulle marknadsföras och hur de skulle kunna förändra delar i spelet för att öka dess 
attraktionskraft. Det kan säkert vara nog så bra för utvecklingsarbetet att få feedback av den 
sort som genererades i utvärdering två, då utvecklarna kunde få värdefulla synpunkter på 
spelet och synvinklar som de annars kanske inte hade tänkt på. Dessvärre kan det tänkas att 
subjekten i utvärderingen får just rollen som externa konsulter och att man därigenom missar 
själva syftet med att utvärdera empiriskt inom användarcentrerad design – att förstå 
användarnas behov och inte få experters råd om  vad dessa kan vara. 

På detta sätt kan urvalet i första och tredje utvärderingen tolkas som mer relevant i termer 
av att undersöka användarnas behov. Dessa utvärderingar inkluderade användare av typen 
”vanligt folk”. Termen ”vanligt folk” kanske uppfattas som lite orättvist, eller nedlåtande mot 
användarna men används i detta sammanhang bara för att beskriva att de varken besatt 
specialintressen för spel, internet eller energisparande samt att de till skillnad från användarna 
i den andra utvärderingen saknade personlig relation till utvecklarna. Detta innebär också en 
mer representativ synvinkel av den generella målgruppen. I detta fall gjorde det sig tydligt 
genom att användarna knappt spelade internetbaserade spel i vanliga fall, vilket stämmer 
överens med majoriteten av målgruppens vardagsaktiviteter ute i landet2. 

På detta sätt var användarnas kommentarer inte influerade av ett intresse för just spel, utan 
snarare försökte de hitta anledningar till att spela. Om majoriteten av målgruppen inte har ett 
intresse för att spela internetbaserade spel kan det anses viktigt att förstå just dessa 
användares vanor och åsikter. Dessa användare influerades inte heller av hur grafiska element 
i spelet var utvecklade eller att de visade någon sorts uppskattning för det tekniska 
bakgrundsarbetet och illustrationer. Istället var de mer rakt på sak och kunde på ett mer 
generellt plan beskriva hur de upplevde helheten av spelet och inte exempelvis grafiska 
detaljer i spelutvecklingen. Nu hade inte båda i den andra utvärderingen heller kompetens 
inom detta område, men att en hade det förde diskussionen av spelet i en sådan riktning. 

En exemplifiering av denna skillnad mellan svar som genererades med tanke på urval 
åskådliggörs i tidigare nämnd kommentar sexton (#16) och sjutton (#17). I den första 
kommentaren ges som sagt implikationer på hur introt bör förändras för att sälja och i den 
senare kommentaren går subjekten in på den direkta känslan de upplevde när de tog del av 
introt. Liknande jämförelse går att göra mellan kommentar arton (#18) och nitton (#19) där 
den första kommentaren beskriver känslan av spelet och den andra ger designimplikationer.  

 
2 Enligt statistiska centralbyrån är det endast 3,8 till 7,5% ur åldersgruppen 35-44 år som spelar 
internetspel minst en gång i veckan, siffror som blir ännu lägre om man tittar på äldre generationer 
(SCB, 2006-2007) 
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5.3 Uppriktighetens problematik 
Förutom ovanstående reflektioner och kopplingar mellan kontext och respons har vi anat 
tendenser som går utanför ramen för de yttre kontextuella faktorerna. Dessa tendenser var 
inget vi aktivt sökte, utan snarare en benägenhet som infunnit sig under testsessionerna och 
som vi anser har varit avgörande för testsubjektens respons vid frågeställningar kring 
användarupplevelse. För att förklara dessa tendenser tar vi utgångspunkt i begreppet 
uppriktighet. Nationalencyklopedin definierar uppriktighet3 som: 
 

”…låter sitt handlande (särskilt sina yttranden) svara mot sina egentliga (innersta) 
känslor och övertygelser” 

 
En betydande nyans av uppriktighet är enligt Nationalencyklopedin att man talar om 
uppriktighet speciellt i fråga om yttranden av särskild kritisk karaktär, vilket kan leda till 
något förskönande svar. Just denna förklaring, att yttranden av kritisk karaktär kan förskönas, 
är något som upplevts som det mest signifikanta när det kommit till respons kring 
användarupplevelse i jämförande med användbarhet. Det är också vad vi tror kan vara det 
enskilt största problemet vid liknande utvärderingar när målet är att få värdefull respons. 

Anledningen till detta påstående är att vi i vissa fall fått känslan av att testsubjektens 
respons har varit förskönade, artiga och nästan tillmötesgående när det gäller 
upplevelserelaterade frågor. Att de till exempel har svarat att de gillar aspekter av spelet men 
att de egentligen inte menar det. Detta har varierat vid utvärderingarna men emellanåt har 
känslan ändå uppstått. Nu är detta i sig ingen nyfunnen problematik utan kan kopplas till 
riktlinjer om att familj och vänner faktiskt kan hämmas från att ge negativ kritik vid 
utvärdering (McCracken & Wolfe, 2004, s. 52). Däremot har vi funnit att problematiken har 
varit särskilt stor vid just användarupplevelse eftersom det varit svårt att ifrågasätta 
testsubjektens respons trots den påtagliga känslan att den inte är uppriktig. Dessutom tror vi 
att frågor relaterade till användarupplevelse är mer värdeladdade än de rörande användbarhet, 
vilket i sin tur kan leda till mer ouppriktiga svar. 

För att illustrera vad vi menar utgår vi från två schablonfrågor som representerar en typisk 
användbarhetsfråga respektive användarupplevelsefråga: 

 
• Användbarhetsfråga: Förstår användaren hur man interagerar med gränssnittet? 

     • Användarupplevelsefråga: Vad tycker användaren om gränssnittet? 
 
Om man tittar närmare på dessa frågor inser man snabbt att de är av väldigt olika karaktär. 
Framförallt gäller detta när det kommer till de svar man vill ha ut. Det är relativt okomplicerat 
att få ett pålitligt svar på användbarhetsfrågan. Antingen förstår testsubjektet gränssnittet eller 
också inte. Det finns heller ingen större anledning för testsubjektet att svara oärligt annat än 

 
3 2009-06-10 Nationalencyklopedin • Ordbok 
http://www.ne.se/sve/uppriktig 
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att den kanske inte vill känna sig dum eller okunnig. Dock skulle observationer av dennes 
interaktion kunna visa på eventuell avvikelse i responsens uppriktighet. Om testsubjektet till 
exempel svarar att den förstår hur den ska lägga till artiklar i en kundkorg på en webbsida, 
kanske utvärderaren får en känsla av att den inte är uppriktig. Då kan utvärderaren observera 
testsubjektets interaktionen med gränssnittet och se om denne lyckas lägga till artiklar. 
Därmed kan utvärderaren validera huruvida responsen stämde eller inte. 

När det kommer till frågan om användarupplevelse är det mer komplicerat att få ett 
pålitligt svar. För det första är frågan mer subjektiv vilket Preece et al. (2002, s.19) påpekade 
var en skillnad mellan användarupplevelse och användbarhet, men frågan kan också i högre 
grad vara kontextberoende om man ser det ur ett pragmatiskt perspektiv. Hur testsubjekten 
upplever gränssnittet kan alltså påverkas av en mängd olika faktorer som humör, tidigare 
erfarenheter och bakgrund. Detta skulle till och med kunna innebära olika svar vid olika 
tillfällen, då nya erfarenheter spelar in på hur testsubjektet upplever situationen. För det andra 
kanske testsubjektet inte svarar uppriktigt på frågan. Det behöver inte innebära att denne har 
för avsikt att vara oärlig, utan att det kanske inte känns bekvämt att ge negativ kritik till 
designteamet. På samma sätt som det kanske är svårt att tala om för någon att den har fula 
glasögon är det säkert svårt att säga till någon att den har gjort fula illustrationer. Det kan 
också tänka sig att testsubjektet inte vill framstå som okunnig med tanke på  faktorer som till 
exempel utvärderingsoro (Warr et al. 2005). Även om problematiken med utvärderingsoro är 
hämtad från rapporter om kreativa workshops vid design, borde begreppet vara lika 
applicerbart i utvärderingssessioner med liknande gruppdynamiska förutsättningar. Det kan 
också tänkas att begreppet får en ännu större effekt med tanke på att testsubjekt i 
utvärderingssessioner är särskilt utsatta för att blotta sina kunskaper och inre värderingar. 

Om någon av ovanstående anledningar skulle leda till ett svar som inte är uppriktigt är det 
stora problemet att det inte går att validera på samma sätt som med responsen rörande 
användbarhet. Om testsubjektet exempelvis säger att den gillar ett spel och utvärderaren 
misstänker att det inte är uppriktigt hur ska den då få reda på om detta stämmer eller inte? 
Observationer av exempelvis ansiktsuttryck skulle kanske ge en hint men även dessa skulle 
antagligen kunna påverkas av det sken som testsubjektet vill hålla uppe, och därmed inte 
heller vara pålitliga. Det går också att mäta puls och liknande men vad säger det om hur 
testsubjektet egentligen känner? En stigande puls kan ha ett oändligt antal orsaker och 
tolkning av sådan information blir således ytterst styrd av utvärderarens egna uppfattning och 
inte testsubjektets. 

Vi menar dock inte att användbarhetsfrågor är säkra och objektiva, utan att 
användbarheten av ett system också är subjektivt och kontextberoende. Däremot menar vi att 
det går att åskådliggöra hur användbart ett system är för en användare genom att observera 
och mäta dess interaktion. Vid utvärderingar av användarupplevelse är responsen istället 
baserat på användarens inre tankar och åsikter, vilket är svårare att åskådliggöra på ett 
konkret sätt. 

5.3.1 Empatiska svar 
Det är svårt att bevisa att testsubjekten i våra utvärderingar  på ovan beskrivna sätt skulle ha 
svarat ouppriktigt då påståendet bygger på våra egna tolkningar av situationen. Det är också 
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bekymmersamt att i efterhand fråga testsubjekten om de varit ouppriktiga vilket troligen inte 
skulle bekräftas om så var fallet. Dessutom är det fullt möjligt att testsubjekten inte är 
medvetna om att de inte varit uppriktiga utan att de bara spelat sin del i det sociala spelet. Det 
vi däremot har kunnat titta på som stöd för att de faktiskt kan vara ouppriktiga är att 
testsubjekten har visat tendenser att svara med empati. Detta kan i sin tur leda till svar som 
inte är deras egentliga, innersta känslor och övertygelser – alltså deras uppriktiga åsikt. 
Nationalencyklopedin definierar empati4 som: 
 

”… att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov.”  
 
En företeelse som vi nämligen upplevt i alla utvärderingarna är att testsubjekten har sådan 
stor uppfattning om att de representerar målgruppen att de tenderar att svara utefter hur de 
tror att målgruppen vill ha det. Med det menas att de på ett empatiskt sätt försöker sätta sig in 
i de generella svar som de tror att målgruppen har istället för att säga vad de egentligen 
tycker. Exempelvis kan kommentar arton (#18) analyseras ur detta perspektiv. Testsubjektet 
yttrar sig om att ”det gillar Skellefteåbor, det tror jag” och på liknande sätt förekom det 
fortlöpande kommentarer i stil med ”folk kommer nog inte att gilla det här” och ”men tänker 
folk så?”. På detta sätt kan man dra kopplingar till att de inte uttrycker sin uppriktiga åsikt 
utan istället vad de tror att andra tycker och tänker. 

Det empatiska förhållandesättet till responsen framkom också på andra plan men där var 
det inte lika tydligt att responsen hade denna karaktär. Exempel på detta var att testsubjekten 
svarade utefter vad de trodde var möjligt för utvecklarna att skapa i likhet med kommentar 
sex (#6). Testpersonerna i framförallt utvärdering ett och två tenderade att begränsa sina svar 
på detta sätt och på så sätt visa hänsyn eller empati till utvecklarnas arbete. Ett liknande 
exempel på en kommentar som skulle kunna tolkas som att subjekten inte fullt ut uttrycker 
sina egentliga åsikter är kommentar ett (#1), där svaret på samma sätt börjar med ett 
påstående och sedan avslutas med en reviderande sats. Dessa empatiska kommentarer tycker 
vi också bekräftar tesen om att det i vissa fall kan kännas opassande för subjekten att påpeka 
åsikter som kan ge upphov till kritik. 

5.3.2 Social kontext och uppriktighet 
Hur kan då kontextuella förhållanden påverka testsubjektens respons? Med tanke på 
uppriktighetens problematik i relation till användarupplevelse kan man ställa följdfrågan; 
vilka kontextuella faktorer skulle kunna påverka testsubjektens uppriktighet? Vår uppfattning 
är att faktorer inom den sociala kontexten är avgörande för hur uppriktig testsubjektens 
respons är och därmed också . 

Exempelvis skulle en förklaring till att svar av den empatiska karaktären uppstod främst i 
första och andra utvärderingen kunna vara att vårt och företagets involverande var mer 
påtagligt vid dessa sessioner. Den tredje utvärderingen innebar en större social trygghet hos 
respondenterna där gruppdynamiken i sessionen och relationerna däri i större utsträckning 
främjade kritiska bedömningar. På detta sätt tror vi att den sociala kontexten är av avgörande 

 
4 2009-06-10 Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/lang/empati 
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betydelse för responsen, beroende på om den främjar eller hämmar användarna att uttrycka 
sina uppriktiga åsikter. Den ultimata situationen skulle då vara en social gruppdynamik 
bestående av relationer och jargong som bygger på förtroende och tillåter uppriktiga svar. 

Det blir dock väldigt svårt att resonera kring vad som skulle utgöra goda förutsättningar 
för  uppriktighet vid en särskild utvärdering. Användarupplevelser är en unik, inre process av 
känslor och övertygelser och uppriktighetens problematik innefattar besväret att uttrycka 
dessa trots att de kan ge upphov till kritik och konflikter. Förutsättningen att göra detta skulle 
troligen innebära en förening av mänskliga faktorer, tidigare erfarenheter, relationer och 
jargong. En kombination som dessutom måste skräddarsys för varje unik utvärderingssession. 

6 Slutsatser 
För det första befäster vår studie tidigare teorier om att kontextuella faktorer har betydelse på 
testsubjektens respons, även vid utvärdering av flash-baserade spel. Resultaten av studien 
visar att kontexten hade inverkan på responsen både när det gällde användbarhet och 
användarupplevelse. För det andra har vi funnit att den sociala kontexten framstår ha större 
effekt på responsen än den fysiska miljön. Vi fann alltså att förklaringen till de avvikande 
svaren inte gick att finna i den omkringliggande fysiska miljön utan snarare i sociala 
kontextuella faktorer som urval och grad av involverande. Resultaten visar exempelvis att ett 
brett och representativt urval kan generera användbarhetsproblem som annars kan förbises 
och att involverandet av utvärderare kan influera testsubjektens respons.  

För det tredje har vi funnit att den sociala kontexten kan ha större påverkan på 
testsubjektens respons rörande användarupplevelse än respons rörande användbarhet. I 
relation till detta påstående har vi uppmärksammat något som vi valt att kalla uppriktighetens 
problematik. Denna problematik innebär att testsubjektens respons rörande användbarhet inte 
bör betraktas som pålitlig i samma grad som för användbarhet. Användarupplevelse är en inre 
känslomässig process och kan inte explicitgöras på samma sätt som användbarhet, vilket är 
ett i större grad mätbart fenomen. När det kommer till användarupplevelse blir därför den 
sociala kontexten och relationerna däri av direkt avgörande betydelse för hur uppriktig 
testsubjektens respons är och därmed också avgörande för kvalitén på den feedback som 
genereras vid utvärderingssessionerna. 

6.1 Avslutning 
Syftet med denna uppsats var att komplettera existerande forskning rörande användbarhet, 
användarupplevelse och utvärdering genom att skapa en djupare förståelse för över hur 
kontextuella faktorer kan påverka testsubjektens respons vid formativa utvärderingar av ett 
Flash-baserat spel. Forskning har tidigare menat att kontexten är viktig för hur användaren 
upplever artefakten. Våra resultat har visat att detta även stämmer för responsen man får ut 
vid utvärderingar av upplevelse. Vår studie visar att framförallt de sociala kontextuella 
omständigheterna kan ha avsevärd inverkan på den respons som återges vid dessa 
utvärderingssessioner. Vidare arbete med detta kan vara en utveckling av inledd 
förklaringskunskap. Exempelvis en hypotesprövande ansats där våra slutsatser verifieras eller 
förkastas. 
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