
Aktivitet: Eksperimenter med brug af spilbaserede elementer i UX evalueringsmetode 

1. Formål I store virksomheder er User Experience (UX)afdelingerne ofte små og adskilte fra 

designere og udviklere. Det gør det svært for UX’ere at deltage i alle projekter. Derfor vil 
det være en fordel hvis designere og udviklere også forstår UX-principper og er i stand til 

selv at evaluere deres arbejde ud fra disse. Dette kan dog være en udfordring, fordi 
designere og udviklere ikke nødvendigvis er motiverede til at evaluere eget arbejde ud fra 

et brugerperspektiv. Derfor ønsker dette projekt at undersøge om gaming elementer kan 
virke motiverende på udviklere i en evalueringsproces og om elementer fra spil (herunder 

det at påtage sig en karakter, som det kendes fra spil) kan være medvirkende til at 
fastholde et brugerfokus. 

Dette er en ny tilgang til UXarbejdet både med hensyn til at få udviklere og designere til 
selv at kunne evaluere eget arbejde, og også brugen af spil-metaforer som motivation. 

Der ligger allerede nogle erfaringer fra UX-afdelingen i Lego. I det arbejde er ikke fokus på 
brugen af spilbaserede elementer herunder brugen af karakterer. Heraf følger at der 

mangler fokus på motivationsfaktorer, såsom gamingelementer og hvordan fokus kan 
fastholdes på slutbrugerne. 

DFDS har udtrykt interesse i at deltage i projektet, fordi de netop har ovenstående 
problematikker omkring inddragelse af UX. 

Formålet er derfor:  
 at undersøge hvordan spil-elementer kan hjælpe med at fastholde fokus på 

brugerne i en UX evaluering.  
 at afprøve med større videnskabelig stringens, hvad der virker og motiverer 

udviklere til selv at tage et UX-perspektiv på udviklingen. 
 at undersøge om et spilbaseret evalueringsmetode kan bruges i forskellige 

forretningsområder og brancher 
 

2. Aktiviteter (beskriv)  1. Afholdelse af en række spilsessions og workshops med forskellige brancher og 
forretningsområder 

2. Indsamling af målbare data i form af spørgeskema samt kvalitative interviews om 
spillets virkning.  

3. Evaluering og afprøvning af forskellige spilelementer 
4. Formidling af resultatet i 1-3 arrangementer. 1-2 afsluttende arrangement for 

virksomheder med udviklingsfokus i samarbejde mellem ITU, AAU, InfinIT, 
Brugercentrisk Netværk samt en relateret forskningsinstitution i udlandet (mhp. 

fremtidigt samarbejde). I arrangementerne vil deltagerne både prøve forskellige 
spilvarianter og høre om resultaterne af undersøgelserne 

3. Milepæle Afholdelse af en række spilsessions og workshops med 

forskellige brancher og forretningsområder 

30-11 2016

Indsamling af målbare data i form af spørgeskema samt 
kvalitative interviews om spillets virkning.  

30-11 2016

Videreudvikling og evaluering af spillet 31-3 2017

Evaluering  30-8 2017

Afsluttende arrangementer i samarbejde mellem ITU, AAU, 
InfinIT og en relateret forskningsinstitution i udlandet. 

30-9 2017

4. Deltagere 
(institutioner og 

virksomheder) 
(angiv herunder 

projektleder) 

ITU – projektleder – Lene Nielsen 
Aalborg Universitet, Anders Bruun 

Lego 
DFDS 

5. Effekt og resultater Effekter:  
På længere sigt vil der med et veludviklet metode som denne kunne ske mange flere 

evalueringer af it-projekter ud fra et brugerperspektiv. Dette medfører produkter der er 
rettet mod brugernes behov.  

Flere aktører involveret i IT-udvikling vil blive opmærksomme på UX-problematikker.  



Fokus på UX-problematikker og nemmere/billigere måder at evaluere på giver 

virksomhederne muligheder for vækst, da UX og brugerfokus i stigende grad er et 
konkurrenceparameter 

 
Resultater:  

Afprøvning af gamificerede UX-spil  
Udbredelse af kendskab til forsøgene og resultaterne 

6. Periode for aktiviteten 1-9 2016 til 30-9 2017 

7.A. Budget og 
finansiering  

 Kr.

Ansøgt InfinIT-finansiering (max. kr. 100.000) 62.000

Konsortieparternes egenfinansiering 50.000

Anden offentlig medfinansiering 

Privat medfinansiering (min. 125% af ansøgt finansiering) 77.400

Total 

 

189.400

7.B. Fordeling af InfinIT-

finansiering mellem 
partnere 

 Kr.

ITU (løn: 22.000kr + rejser: 15.000) 37.000

AAU: (løn: 10.000kr + rejser: 15.000) 25.000

[partnernavn] 

[partnernavn] 

Ansøgt InfinIT-finansiering 
 

62.000

 
 
 
 

EN KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS GENERISKE INTERESSE FOR EN BREDERE KREDS AF 
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 
 
Tillæg til ansøgningen: 
Eksperimenter med brug af spilbaserede elementer i UX evalueringsmetode 

 
Det er en velkendt problemstilling, at det er svært at få et fungerende samspil mellem UX designere og udviklere.  
Løsninger på dette indebærer bl.a. at udviklerne skal involveres yderligere i designprocessen, hvilket skærper deres 
forståelse for sådanne UX-aktiviteter. 
Ydermere er det kendt at små og mellemstore virksomheder har en opfattelse af at UX aktiviteter er dyre, at de er 
besværlige at få med i udviklingsprocesserne og at de kræver specialist bistand.  
Ved involvering af udviklere gennem spilaktiviteter, sker der både en spredning af viden om UX aktiviteter og det 
giver små og mellemstore virksomheder mulighed for selv at udføre evalueringer. En evaluering som meget ofte 
ellers ikke vil blive udført. 
Det er håbet at interessen for at udføre evalueringer kommer af spillets evne til at let og hurtigt at se egen løsning 
fra brugernes vinkel og at alle slags projektmedlemmer/stakeholders bliver mere engagerede i brugeroplevelsen. 
 
 
 


