
 
  1 
 

 
 

The Fun Key to Certification 
 

by 

 

Simen Røste Odden, Mathias Rove, Karoline Helene Stark og Martine Bjerke Wines 

  



 
  2 
 

 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Introduksjon ........................................................................................................................ 3 

1.1 Bakgrunn for prosjektet ................................................................................................ 3 

1.2 Mål og målgruppe ........................................................................................................ 3 

1.3 Rapportstruktur ............................................................................................................ 4 

2 Designprosess .................................................................................................................... 4 

2.1 Datainnsamling ............................................................................................................ 4 

2.1.1:  Intervju om eksisterende HMS-system ................................................................ 4 

2.1.2: Resultater fra Intervju ........................................................................................... 4 

2.1.2:  Observasjon av bruken av det eksisterende HMS-systemet ................................ 5 

2.1.3: Resultat av observasjon ....................................................................................... 5 

2.2 Prototype ..................................................................................................................... 6 

3.Evaluering .......................................................................................................................... 7 

3.1 Heuristisk ..................................................................................................................... 8 

3.1.1 Valg av metode og gjennomføringt ........................................................................ 8 

3.1.2 Resultater og analyse av heuristisk evaluering ...................................................... 9 

3.2 Brukbarhetstesting ....................................................................................................... 9 

3.2.1 Valg av metode ..................................................................................................... 9 

3.2.2 Design og gjennomføring av brukbarhetstestingen ...............................................10 

3.2.3 Utvalg ...................................................................................................................11 

3.2.4 Oppsett .................................................................................................................12 

3.2.5 Resultater og analyse fra brukbarhetstesing .........................................................12 

4. Funn .................................................................................................................................15 

5. Begrensninger ..................................................................................................................16 

5.1 Begrensninger ved gjennomføring av prosjekt ............................................................16 

5.2 Begrensninger ved evaluering .....................................................................................16 

5.2.1 Reliabilitet .............................................................................................................16 

5.2.2 Validitet ................................................................................................................18 

6. Konklusjon ........................................................................................................................18 

7. Veien videre .....................................................................................................................19 

8. Referanser .......................................................................................................................20 

 

 



 
  3 
 

1 Introduksjon  

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

I dette prosjektet har vi samarbeidet med Schlumberger, som hadde behov for å innovere 

brukerassistansen til en bestemt programvare. Oppgaven gikk ut på å utvikle en forbedret 

brukerassistanse til programvaren Petrel, gjerne ved bruk av prinsippet om gamification. 

Petrel er en programvare, brukt av ansatte hos Schlumberger og deres kunder, til å simulere 

oljefelt og lage grafiske representasjoner.  

 

Petrel viste seg raskt å være for omfattende for størrelsen på kurset. Derfor ble det etter 

grundig overveielse sammen med diskusjoner med rådgiver og kontaktpersoner ved 

Schlumberger, enighet om at oppgaven burde endres. Det ble bestemt at fokuset skulle ligge 

på sertifisering i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for deres ansatte, heretter omtalt som 

sertifiseringen. Dagens sertifisering fungerer slik at alle ansatte jevnlig må gjennomføre et 

sett med tester. Disse er i dag flervalgstester med tilhørende treningsmateriale i form av 

PDF-filer. Testene er lagt opp til at den ansatte først skal lese PDF-filen og deretter svare på 

spørsmålene. Gjør de feil, må hele testen gjøres på nytt. Dette fører til at systemet oppfattes 

som unødvendig tungt, og mindretallet fullfører hver enkelt test på første forsøk. Vår idé er 

derfor å utvikle et spill som skal gjøre sertifiseringsprosessen mindre tungt og mer fengende 

enn dagens løsning, slik at flere av brukerne klarer å gjennomføre testene ved første forsøk.  

 

1.2 Mål og målgruppe 

Målet med dette prosjektet er derfor å lage et alternativ til Schumbergers HMS-opplæring 

ved hjelp av gamification. Løsningen skal være inspirerende og gi et godt læringsutbytte slik 

at det er større sannsynlighet for at Schlumberger-ansatte gjennomfører sertifiseringen på 

første forsøk.  Målgruppen består av alle ansatte som må gjennomføre Schlumbergers HMS-

sertifisering. 

 

Forskningsspørsmålet vårt lyder som følger: Er det mulig å bruke gamification til å øke 

sannsynligheten for at flere fullfører HMS-sertifisering på første forsøk? 

Nullhypotese (H0): Gamification har ingen påvirkning på om brukere fullfører 

sertifiseringstesten første gang 

Alternativ hypotese (H1): Gamification har påvirkning på om brukere fullfører 

sertifiseringstesten første gang. 
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1.3 Rapportstruktur 

Denne rapporten fokuserer på hvordan vi har jobbet metodisk med prosjektet. I rapporten går 

vi ikke nøye inn på prototypens funksjoner da dette ble presentert på midtveispresentasjonen 

7. oktober. I kapittel 2 fokuserer vi på designprosessen hvor vi tar for oss hvordan vi har 

samlet inn data om temaet, og demonstrerer kort prototypene og den teoretiske bakgrunnen 

for valgene vi har tatt. Kapittel 3 tar for seg evaluering av prototypen, metodevalg, resultater 

og analyse. Kapittel 4 er funn vi har gjort i datainnsamlingen, før vi i kapitlene 5, 6 og 7 tar for 

oss begrensinger, konklusjon og veien videre.  

 

2 Designprosess 

Nedenfor forklarer vi stegene i prosessen ved utvikling av prototypen. Vi startet prosessen 

ved å samle inn data om den eksisterende sertifiseringen. Videre holdt vi en idémyldring, og 

lagde storyboard som en lavoppløselig prototype. Deretter gjennomførte vi intervju og 

observasjon av brukere for å videreutvikle prototypen fra lavoppløselig til høyoppløselig.    

 

2.1 Datainnsamling 

Vi har benyttet oss av metodetriangulering for å få belyst temaet fra flere vinkler og samle inn 

grundig data rundt temaet (Rogers, et al., 2011) (Lazar , et al., 2010). Vi gjennomførte først 

et semistrukturert intervju med en ekspertbruker og foretok deretter en observasjon av 

ekspertbrukere hos Schlumberger. 

 

2.1.1: Intervju om eksisterende HMS-system 

På grunn av lite forkunnskap om sertifiseringen til Schlumberger, valgte vi å ha et 

semistrukturert intervju med både åpne og lukkede spørsmål som innledende 

datainnsamlingsmetode. På denne måten kunne vi få en forståelse av behov og utfordringer 

hos brukeren (Lazar , et al., 2010). Ved denne intervjuformen får informantene frihet til å gi 

en detaljert respons, mens intervjueren kan stille oppklarende spørsmål (Denzin & Lincoln, 

2000). Dette gir en dyp innsikt i problemområdet som man ikke ville fått ved bruk av 

alternative kvantitative datainnsamlingsteknikker, som for eksempel ved en 

spørreundersøkelse.  

 

2.1.2: Resultater fra Intervju  

Intervjuet gav oss kvalitative data om Schlumbergers eksisterende sertifisering. Vi lærte 

følgende: De fleste sertifiseringene var flervalgsprøver som var samlet i et felles system på 

nett, og noen prøver var praktiske; for eksempel bilkjøring. Det kom tydelig frem at 

ekspertbrukeren gruet seg til testene hver gang de måtte gjennomføres, fordi de er 
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tidkrevende og kjedelige. Ekspertbrukeren likte heller ikke at noen av testene gikk på tid, og 

at det må leses et langt PDF-dokument som opplevdes som kjedelig, for å finne svar. 

Ekspertbruker innrømmet at hun var en av de som jukset seg igjennom testene ved å søke i 

PDF-filen etter bestemte ord, for så å gjette på svaret for å spare tid. Det ble gjentatte ganger 

nevnt at problemet med dagens HMS-system er at det blir sett på som en nødvendig byrde 

som må gjennomføres, og at læringsutbyttet ikke er optimalt.  

 

2.1.2: Observasjon av bruken av det eksisterende HMS-systemet 

Intervju gir god kvalitativ data, men det får ikke alltid fram den hele og sanne historien om et 

domene (Rogers, et al., 2011). Vi ønsket å se en bruker interagere med det eksisterende 

systemet, og gjennomførte derfor en direkte observasjon hvor en ansatt ved Schlumberger 

gikk gjennom deler av deres HMS-system. Observasjon er en datainnsamlingsmetode som 

er nyttig tidlig i designfasen for å forstå brukerens kontekst, mål og oppgaver (Rogers, et al., 

2011).  Vi lot brukeren gjennomføre et par av sertifiseringstestene til Schlumberger, samtidig 

som hun underveis skulle si høyt hva hun tenkte. For å dokumentere, noterte vi underveis, 

tok bilder og lydopptak. Utvelgelsen av bruker ble gjort av Schlumberger. Vi stilte kun et krav 

om at brukeren måtte ha gjennomført Schlumbergers sertifisering. 

 

Fordelen med å observere er at dette ga oss dyp forståelse av dagens HMS-system 

(Rogers, et al., 2011). Vi fikk både sett selv hvordan dette fungerer og hvordan brukeren 

interagerer med systemet. Dette ga oss data som vi ikke ville kunne fått fra intervju eller 

spørreundersøkelser. Det som gjør observasjon til en vanskelig datainnsamlingsmetode er at 

observatøren må holde seg objektiv, og ikke observere filtrert gjennom sine egne øyne 

påvirket av tidligere erfaringer (Lazar , et al., 2010). I intervjuet fikk vi forklart situasjonene, 

mens her fikk vi observert selv hvordan HMS-systemet fungerer. Ved å ha gjennomført 

spørreundersøkelser kunne vi ha fått fram flere personers meninger (Lazar , et al., 2010), 

men vi syntes det var viktigere å heller kunne få rik kvalitativ data fra én bruker fremfor mye 

kvantitativ data. 

 

2.1.3: Resultat av observasjon 

Det tydeligste som kom fram fra observasjonen var at HMS-opplegget til Schlumberger var 

veldig kjedelig og tørt. Alle oppgavene var flervalgsoppgaver og det var veldig homogent. 

Hver test inneholdt rundt 20-25 spørsmål og noen hadde en tidsbegrensning på 10-15 

minutter. All informasjonen som måtte læres av brukeren for å bestå oppgavene, var lagret i 

lange PDF-dokumenter. Resultatet av dette er at da brukeren fikk spørsmål, søkte hun i 

PDF-dokumentet etter nøkkelord fra oppgaven. Dette medfører at brukeren lærer lite av 

testene, og kun gjør akkurat det som skal til for å bestå. Under observasjonen bemerket vi at 
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sertifiseringsportalen virket veldig gammeldags med rotete og forvirrende oppsett. 

 

2.2 Prototype  

Vi valgte å lage den høyoppløselige prototypen som et interaktivt HTML-spill, kalt Funkey, 

som fungerer i alle nettlesere. Prototypen vår er horisontal, da vi har fokusert på et bredt 

spekter av funksjoner, slik at brukerne skal forstå mest mulig bak ideene med prototypen. 

 

Gamification er introdusert i prototypen ved at vi har gjort om sertifiseringen til et interaktivt 

spill der du gjennom hele prosessen interagerer med spillet og får kontinuerlig feedback. 

Gamification handler om å bruke elementer fra spilldesign og spillmekanikk i sammenhenger 

der dette vanligvis ikke blir brukt (Domínguez , et al., 2012). Spillet består av et spillkart der 

en maskot, styrt av brukeren, beveger seg rundt til ulike nivåer. Hvert nivå inneholder et 

HMS-spørsmål som skal besvares, og representeres i spillkartet som en lås som må åpnes. 

Spørsmålene er interaktive og krever fagkunnskap. Ved riktig svar får brukeren 

tilbakemelding om dette ved at nivået blir grønt og at låsen åpnes. Når alle nivåer er grønne 

og fullført, er spillet ferdig. Spørsmålene man ikke klarer blir røde, og det er mulig å gå 

tilbake til og svare på disse før man fullfører spillet. På denne måten slipper brukeren å måtte 

svare på alle spørsmålene på nytt hvis det svares feil på ett spørsmål, slik som i dagens 

sertifiseringsløsning. I spillverdenen er det et sett med regler som oppmuntrer og motiverer 

brukerne til å utforske og lære så mye som de kan; brukerne får kontinuerlig feedback på det 

de gjør (Raymer, 2011). Spillets gamification-elementer vil derfor fjerne litt av følelsen av at 

HMS-kurset er lange kjedelige tester, men heller et spill som kan vinnes.       

  

                                                    Figur 1                                                           Figur 2 

 

Spill er motiverende på grunn av måten det påvirker brukerne kognitivt, emosjonelt og sosialt 

(Domínguez , et al., 2012) (Deterding, 2012). Brukeren får mål som skal oppnås i spillet, noe 

som er med på å skape et konkurranseinstinkt enten mot andre, eller mot seg selv. Dette er 

positivt for bedre læring da brukere ønsker å se progresjon i det de skal lære, og bli bedre. 

Konkurranseinstinkt øker også trivsel og holdning til en gitt oppgave (Kapp, 2012) . Det 

appellerer mer til brukeren på en slik måte at han eller hun vil få en konkurransefølelse av å 

ønske om å vinne spillet. Kapp (2012)  hevder i sin bok om gamification i læringsarenaer at 
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”Gamification is using game-based mechanics, aesteticts, and game thinking to engage 

people, motivate action, promote learning, and solve problems” (Kapp,2012, p.132). Brukere 

kan spille seg gjennom et interaktivt spill, med multimediaelementer i stedet for å lese seg 

opp til en test. 

 

Gjennom hele designprosessen har vi tatt hensyn til ulike designprinsipper. Vi har spesielt 

valgt å fokusere på tre av prinsippene: feedback, consistency og mapping. Brukeren får 

feedback under hele spillet ved tilbakemeldinger på hva som skjer. Dette skjer gjennom bruk 

av farger, beskjeder fra maskoten og popup - vinduer. På denne måten blir det enkelt for 

brukeren å vite om en oppgave er riktig eller feil. Vi har fokuset på prinsippet consistency ved 

å bruke elementer brukeren kjenner igjen fra andre sammenhenger. For eksempel er hver 

uløste oppgave en lås, som blir låst opp når brukeren svarer riktig. Ved riktig svar blir i låsen i 

tillegg grønn, mens den ved feil svar blir rød. Spillkartet er bygd opp som andre spill, med en 

maskot, et mål og ulike utfordringer på veien, noe som øker sannsynligheten for at brukeren 

med en gang skjønner hva som skal gjøres. Et annet viktig mål for oss er å ha god mapping, 

det vil si at brukeren gjennom hele spillet vet hvordan han eller hun kommer videre eller 

tilbake til forrige steg. Funksjonene i spillet er konsistente, dette gjør at brukeren etter kort tid 

vet hvilke knapper som utløser hvilke funksjoner.  

 

Andre hensyn som også har blitt vurdert i designprosessen er prinsippet om universell 

design. Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 

kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og 

en spesiell utforming (Tollefsen, 2013, p. 17). Siden brukergruppen er stor og består av alle 

ansatte i Schlumberger, er det stor sannsynlighet for at det er brukergrupper som har ulike 

utfordringer. Dette kan være alt fra nedsatt synsevne, bevegelsesevne, kognitive svekkelser 

eller problemer med å lese/skrive (Tollefsen, 2013). Derfor har vi under hele prosessen tenkt 

spesielt på synlighet, og derfor bevisst valgt stor skriftstørrelse og tydelige kontraster. 

 

3. Evaluering  

Da prototypen var ferdig, foretok vi en evaluering av resultatet for å undersøke om 

grensesnittet er tilfredsstillende og om prototypen kan brukes som et verktøy for å undersøke 

forskningsspørsmålet.  

 

I dette kapittelet vil vi ta for oss metodene vi har brukt for å evaluere prototypen, 

gjennomføring av evaluering, resultater og analyse av resultatene. Valget av metoder har 

vært avhengig av tid, økonomi, tilgjengelighet på ekspertbrukere og vanlige brukere. 
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Bakgrunnen for valgene vi tok kommer frem her. Gjennomføringen av evalueringene er en 

sentral del av kapittelet, og resultatene samt analyse av disse presenteres.  

 

For å besvare forskningsspørsmålene, ble det gjennomført to former for evaluering.   

Heuristisk evaluering med ekspertbrukere ble utført først. En slik form for evaluering 

avdekker mange feil og er bra i starten av en prosess. Heuristisk evaluering er som regel 

ikke tilstrekkelig som eneste evaluering, da det er vist at brukbarhetstesting ved et senere 

stadie i utviklingen finner de viktigste feilene. Vi utviklet spillet videre, før vi i andre iterasjon 

gjennomførte en brukbarhetstesting av high-fidelity prototypen med 10 personer.  

 

3.1 Heuristisk  evaluering 

3.1.1 Valg av metode og gjennomføring 

Grunnet tidspress og begrenset tilgang på brukere, brukte vi ekspertevaluering som 

innledende evaluering. De tre vanligste formene for ekspertevaluering er gjennomførbarhets-

inspeksjon, kognitiv gjennomgang og heuristisk gjennomgang (Lazar , et al., 2010). Valget 

falt ikke på gjennomførbarhetsinspeksjon fordi resultatene ikke ville være relevante for oss 

da de fokuserer på layout og designdetaljer, noe som ikke har vært i fokus i vår prototype. Et 

annet alternativ kunne ha vært å bruke kognitiv gjennomgang, men siden dette var planlagt å 

gjøre i brukertestingen anså vi heuristisk evaluering som beste fremgangsmåte på dette 

tidspunktet.  

 

En heuristisk evaluering går ut på at en liten gruppe eksperter evaluerer grensesnittet, og 

bedømmer hvor godt produktet etterlever forhåndsdefinerte brukbarhetsprinsipper. Med en 

liten gruppe eksperter menes det kun fra 3 - 5 personer, da det er funnet ut at man ikke 

trenger flere til å avdekke minst 80 % av problemene med designet (Nielsen 1995). Vi 

kontaktet Schlumberger med et ønske om tre ekspertbrukere tidlig i prosjektet. De hadde kun 

mulighet til å tilby oss to forskjellige ekspertbrukere gjennom prosjektperioden, en som 

jobber med brukerassistanse og en domeneekspert. En av de største utfordringene ved 

heuristisk evaluering er å skaffe eksperter med relevant erfaring. Slike eksperter er ofte 

vanskelig å komme over og i flere tilfeller kostbare å benytte seg av. Optimalt sett bør 

eksperten være ekspert både på brukbarhet og domenet (Nielsen, 1995). Tilgjengelighet på 

eksperter ble derfor en utfordring for oss. Likevel valgte vi å utføre en heuristisk evaluering 

med to eksperter. Disse fikk et sett med heuristikker de skulle vurdere prototypen opp i mot. 

Disse heuristikkene dekket brukbarhet/funksjonalitet, synlighet og forståelse av 

programvaren. For å få et bredt utvalg, genuine tilbakemeldinger og unngå eventuell bias 
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fremmet vi ingen spesiell informasjon om prototypen, som videre ideer og valg av design. 

 

En av hovedgrunnene til at vi valgte å utføre en heuristisk evaluering er fordi dette er en 

effektiv og billig evalueringsmetode å gjennomføre, samtidig som den gir gode ideer for å 

bedre grensesnittet. En vesentlig fordel med heuristisk evaluering er at grensesnittet blir 

testet på ekspertbrukere før det eventuelt testes på faktiske brukere (Lazar , et al., 2010). På 

en slik måte forsikres det at alvorlige feil og mangler unngås før de faktiske brukerne tester 

programvaren og at ikke brukere blir brukt forgjeves. Dette er til stor nytte for oss da dette 

forsikrer oss mot eventuelle feil eller mangler i brukertestingen. Ved ekspertevaluering 

dekkes både de store og små problemene.  

 

3.1.2 Resultater og analyse av heuristisk evaluering 

Ekspertbrukerne syntes spillet var logisk oppbygget. De skjønte at det var et brett som skulle 

gjennomføres og at det ble markert hvor mange brett man hadde igjen. De forstod også at 

hvert nivå bestod av et spørsmål de måtte besvare, og at de senere kunne gå tilbake og 

besvare spørsmålene som var svart feil på. 

 

Om designet sa ekspertbrukerne at de fikk en nostalgisk følelse, da spillet minnet dem om 

spill fra barndommen. Andre ting de fremmet var at de likte at maskoten stegvis går mot mål. 

Dette appellerte til dem fordi de fikk en følelse av progresjon. De syntes også at spillet hadde 

et enkelt og søtt design, men at det var for useriøst for et profesjonelt selskap som 

Schlumberger. Grunnen til dette var spillets enkle stil og animasjoner. Det var også ønske 

om mer interaksjon, for eksempel i form av film eller lyd.  

 

Enkelte problemer ved designet kom også frem. Ekspertbrukerne opplevde det som merkelig 

at ekspertbrukeren beveget seg fra høyre mot venstre, i tillegg syntes de at rødt målflagg var 

misvisende ettersom de forbinder rødt med feil. Dette ble derfor endret i neste iterasjon.  

 

3.2 Brukbarhetstesting 

3.2.1 Valg av metode 

Evaluering foregår som oftest i form av feltstudier, eksperimenter eller brukbarhetstesting 

(Rogers, et al., 2011). Feltstudier foregår i naturlige settinger og store mengder data samles 

inn. Fordelene med et slikt studie er at det er mulig å undersøke hvordan grensesnittet 

fungerer i den virkelige verden. Ulempen derimot, er at det blir vanskelig med så store 

mengder data å teste spesifikke hypoteser (Rogers, et al., 2011). På grunnlag av dette valgte 

vi å se bort i fra denne metoden for evaluering. Videre er det mulig å evaluere i form av 
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eksperimenter. Denne evalueringsmetoden er fordelaktig ved at den tester spesifikke 

hypoteser, noe som er svært relevant for oss (Rogers, et al., 2011). Et negativ aspekt er at 

en slik evalueringsform ikke tester brukernes tilfredsstillelse av et grensesnitt. Hvis brukerne 

ikke syntes at grensesnittet fungerer på en tilfredsstillende måte, er det lite relevant for oss å 

teste hypotesene. Vi valgte derfor å ikke utføre et eksperiment. Den siste formen for 

evaluering, brukbarhetstesting, brukes som oftest til å forbedre kvaliteten til et grensesnitt 

ved å finne feil eller mangler som skaper problemer for brukeren (Lazar , et al., 2010). Dette 

er relevant for oss da vi ønsket å skape et grunnlag for å teste hypotesene, ved at 

grensesnittet ble testet av brukerne.  

 

Som forskningsspørsmålet lyder, ønsker 

vi å finne ut om gamification har 

påvirkning på om brukere fullfører 

sertifiseringstesten første gang. På 

grunnlag av dette konstruerte vi en 

brukbarhetstest, delt inn i tre deler, med 

10 brukere. For å undersøke 

forskningsspørsmålet er det i første 

omgang viktig å teste at grensesnittet 

appellerer til bruker, slik at det ikke blir et forstyrrende element i testing av 

forskningsspørsmålet.  Et av målene med en brukbarhetstest er å evaluere effektiviteten til 

spesifikke designvalg og å få innsikt i hva som kan forbedres for å gjøre produktet enklere å 

bruke. (Lazar , et al., 2010) (Toftøy-Andersen & Wold, 2011). Det var derfor viktig for oss å 

undersøke designet på prototypen da resultatet fra dette påvirker om det er nødvendig å gå 

videre og undersøke hypotesene. Uten et tilfredsstillende brukergrensesnitt, vil sjansene for 

at type I-feil oppstår øke. Det betyr at nullhypotesen aksepteres når den egentlig ikke 

stemmer (Lazar , et al., 2010). Del én av testen bestod derfor av testing av grensesnitt, del to 

av spørreundersøkelse for å samle kvantitative data og del tre av intervju for å samle 

kvalitative data. I hovedsak er del én selve brukbarhetstesten hvor grensesnittet evalueres, i 

del to og tre samles data fra testdeltakerne for å undersøke forskningsspørsmålet.  

 

 

3.2.2 Design og gjennomføring av brukbarhetstestingen 

Brukbarhetstestingen som ble gjennomført var tredelt. I del én testet brukerne selve spillet. 

Her benyttet vi oss av teknikken kognitiv gjennomgang. Det vil si at de skulle tenke høyt 

mens de gjennomgikk spillet (Lazar , et al., 2010). Vi noterte hva testdeltakerne sa, og 

Figur  3 
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resultatene fra gjennomgangen la grunnlaget for videreutviklingen av grensesnittet.   

 

I del to lot vi deltakerne fylle ut et spørreskjema på egenhånd for å skaffe kvantitative data. 

Brukerne ble bedt om å svare på en rekke spørsmål angående tilfredsstillelse, hvor skalaen, 

som er en Likert-skala gikk fra én til sju hvor én var i svært liten grad/liten sannsynlighet, og 

sju svært stor grad/stor sannsynlighet.  Likert-skalaer er nyttige fordi det er mulig å måle 

tilfredshet hos brukerne, og deretter generere statistikk til analyse (Rogers, et al., 2011). Del 

to bestod også av spørsmål som handler om sannsynligheten for at testdeltakeren 

gjennomfører sertifiseringen med vårt spill på første forsøk, i motsetning til dagens løsning. 

Etter å ha testet grensesnittet, svarte brukerne på dette, ved å rangere sannsynligheten på 

en skala fra en til syv. Dette genererer kvantitative data som undersøker 

forskningsspørsmålet.  

 

I del tre ble testpersonene intervjuet med forhåndsdefinerte, åpne spørsmål som sikrer 

kvalitative data. Dataene fra del to representeres kun i form av statistikk. For å forklare disse 

resultatene var det også nødvendig med kvalitative data, som begrunner hvorfor deltakerne 

svarte som de gjorde i del to. Kombinasjonen av både kvantitative og kvalitative data bidrar 

til å undersøke forskningsspørsmålet fra to vinkler.  

 

3.2.3 Utvalg 

Når en brukertesting gjennomføres er det viktig å velge deltakere som har bakgrunn og 

ferdigheter som er representative for målgruppen. Resultatene vil kun ha høy validitet 

dersom brukerne som deltar i brukertestingen er typiske brukere av produktet (Rubin & 

Chisnell, 2008). Når vi skulle velge testdeltakere til en brukbarhetstesting var det derfor viktig 

å danne en brukerprofil som identifiserer en testbruker sin oppførsel, ferdigheter og 

kunnskap om produktet (Toftøy-Andersen & Wold, 2011). Kontaktpersonen i Schlumberger 

gav oss tilgang på brukere spesifisert etter vår brukerprofil. Personene som passer vår 

brukerprofil måtte være en som har gjennomført sertifiseringstester hos Schlumberger før, 

være kjent med de teknologiske løsningene involvert og være nysgjerrig på endringer. 

 

På dette grunnlaget valgte vi derfor å gjennomføre brukertestingen med 10 ansatte som 

passet brukerprofilen. Disse er brukere som i høy grad har en passende brukerprofil, og som 

har erfaring med nåværende HMS-system. To av testdeltakerne var kategorisert som 

ekspertbrukere siden de jobber med testing/brukerassistanse. Disse bidro med verdifull data 

da de naturligvis hadde mer innsikt, og i tillegg kunnskap om brukervennlighet.  
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3.2.4 Oppsett 

Oppsettet av brukertestingen ble i hovedsak valgt ut fra tilgjengelighet på brukere og 

beleilighet. Alle ansatte hos Schlumberger må gjennomføre sertifiseringen av HMS og det 

var naturlig og gjennomføre testingen i deres lokaler, hvor brukere allerede var samlet og 

følte seg (Rubin & Chisnell, 2008). 

 

Brukertesten ble gjennomført i et møterom. Prototypen ble lastet inn på tre datamaskiner og 

gjort klare til bruk. Datamaskinene ble plassert på hver sin kant av bordet slik at brukere ikke 

satt direkte ved siden av hverandre. Deretter ble brukere kalt inn av vår kontaktperson, maks 

tre om gangen. Bias kunne forekomme ved måten brukerne ble utvalgt på  (Rubin & Chisnell, 

2008), men siden vår kontaktperson tilkalte testbrukere tilfeldig avhengig av om de hadde tid 

var dette noe vi unngikk.  

 

Til stede i rommet var testere, testbrukere, kontaktperson og mentor. Hver testbruker 

gjennomførte testen på en datamaskin med én til to observatører til stede. Observatørene 

noterte og tok film og bilder underveis i prosessen.  

 

Figur 4 

3.2.5 Resultater og analyse fra brukbarhetstesing 

I denne delen av rapporten vil vi presentere resultater og analyse fra brukbarhetstestingen. 

Brukbarhetstestingen gav oss mye variert data da, vi som nevnt, delte opp testen i tre deler. 
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3.2.5.1 Resultater og analyse av del én  

Del én gav oss essensielle observasjonsnotater og kvantifiserbare data presentert nedenfor. 

 

Figur 5 

Ut ifra figur 5 over ser vi at alle utenom én bruker syntes spillet hadde en logisk oppbygning 

og visste hva de skulle gjøre hele veien. Likevel oppfattet alle spillet som lett å bruke. Dette 

kommer mest sannsynlig av spillets enkle stil, og lite antall oppgaver. Det er viktig å vite at 

oppbygningen og grensesnittet er forståelig for brukeren, for at det skal kunne bygge opp 

under vårt forskningsspørsmål.  

 

Notatene som ble tatt under observasjonen ble kategorisert i mønstre etter reaksjoner, 

hendelser og kommentarer som gikk igjen blant brukerne. Dette ble gjort ved hjelp av 

kvalitativ analyseteknikk (Rogers, et al., 2011). 

- De fleste brukerne hadde problemer med å forstå oppgaven som dreide seg om å klikke på 

et bilde. Det ble flere ganger sagt at de ikke forstod hvor de skulle klikke, og det endte med 

at en tester måtte hjelpe til.  

- Filmen fikk alle til å trekke på smilebåndet eller le. Hele brukergruppen reagerte positivt til 

filmen og virket overrasket over å møte på et slikt element i en HMS sertifisering.  

- Popup-vinduene stod stille noen sekunder før de forsvant. Dette gjorde at brukere ble 

utålmodige og vi kunne observere at flere av deltakerne begynte å klikke rundt for å komme 

seg tilbake.  

- Flere av brukerne hadde et lite seiersrop eller puttet armene i været da de var ferdige. De 

viste glede over fullført oppgave.  

 

3.2.5.2 Resultat og analyse av del to og del tre 

I del to og tre utførte vi tester på testdeltakerne som gir resultater som etter analyse 

undersøker forskningsspørsmålet. Resultatet fra testen i del to, som samlet inn kvantitative 

data, var preget av at dagens system ikke fungerer optimalt. På spørsmålet om de klarer 

dagens test på første forsøk ble snittet av resultatet 4,4 av maksimalt 7. For å sammenligne 

mente de at sannsynligheten for at de klarer å gjennomføre testen på første forsøk med vår 
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løsning, ble betydelig høyere med et snitt på 5,8. Andre resultater som også var verdt å 

merke seg var at de fleste, med et snitt på 6,5 av 7, mente at de lærer mer om helse - miljø 

og sikkerhet ved spill, kontra kun ved å lese dokumentasjon gitt av Schlumberger. 

 

For å analysere disse kvantitative 

dataene har vi utført en t-test med 

gjennomsnitt for to parvise utvalg. 

Utvalgene var i hvilken grad brukerne 

lærer om HMS ved eksisterende system 

versus vår løsning. Denne testen ga en 

p - verdi på 0,001. Resultatet av t-testen 

med gjennomsnitt for to parvise utvalg 

viser at det er stor forskjell på hvilken 

grad brukerne lærer om HMS med 

eksisterende system versus vår løsning 

(t(8) = 2.3, p < 0,05). Siden resultatet 

viser stor t - verdi med liten p - verdi, styrkes den alternative hypotesen (Culén, 2013). Det vil 

si at den alternative hypotesen om at gamification har påvirkning på om brukere fullfører 

sertifiseringstesten første gang, styrkes. Grunnen til at vi valgte paired sample t-test er fordi 

brukergruppen har testet begge alternativene.  

 

Her presenteres et kort sammendrag av dataene fra intervjuet i del tre:  

Det ble repetert gjentatte ganger at det eksisterende systemet fungerer helt greit, men at det 

oppleves som et nødvendig onde, som er kjedelig og tar alt for lang tid. Læringsutbyttet er 

ikke nødvendigvis så godt da de fleste jukser, ved at de har dokumentasjonen tilgjengelig i et 

annet vindu, hvor de søker etter nøkkelord og håper at de finner svaret uten å måtte lese.  

 

Brukerne var hovedsakelig positive til det nye konseptet, de rapporterte at de opplevde det 

som morsomt, engasjerende og at læringsutbyttet potensielt blir bedre med interaktivitet og 

multimedier. De mente også at brukeropplevelsen ble bedre, da de kunne fullføre hele spillet 

i en omgang, selv om de svarte feil.  De fleste mente at de med høyere sannsynlighet ville 

fullføre sertifiseringen på første forsøk med spillkonseptet.  

 

For å analysere de kvalitative dataene i del tre har vi benyttet oss av innholdsanalyse. 

Stemler (2001) fastslår at “Content analysis is a systematic, replicable technique for 

compressing many words of text into fewer content categories based on explicit rules of 

Figur 6 
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coding (Lazar , et al., 2010, p.285). Slik kategorisering foregår som regel med bakgrunn i et 

teoretisk rammeverk, kalt priori coding (Lazar , et al., 2010). Vår fremgangsmåte var litt 

annerledes, da mangel på teoretisk rammeverk ikke gjorde priori coding mulig. Løsningen vi 

valgte var å benytte oss av emergent coding. Dette går ut på at et utvalg av dataene kodes 

av hvert gruppemedlem. Resultatene sammenliknes og settes sammen til et sett med 

kategorier. Kodingen reabilitessjekkes før den gjennomføres på resten av dataene. (Lazar , 

et al., 2010) 

  

Etter koding av en utvalgt del av dataene og sammenligning mellom resultater fra 

gruppemedlemmene, kom vi frem til disse kategoriene:  

Komplekst eksisterende system, seriøsitet, motivasjonsfaktor, fokus og grafiske 

representasjoner. Videre reliabilitetskontrollerte vi kodingen og kom frem til at resten av 

resultatene passet inn i disse kategoriene.   

 

4. Funn 

Resultatene fra evalueringsprosessen og analysen viser flere hovedtrekk som vi har valgt å 

legge vekt på i undersøkelsen av forskningsspørsmålet. I den heuristiske evalueringen med 

ekspertbruker, kom det frem at de synes at spillet var logisk oppbygget og at det var mulig å 

forstå konseptet. Andre ting er at det er elementer ved gamification og løsningen vår som 

motiverer til læring og vekker oppmerksomhet. Dette støtter oppunder hva Deterding (2012) 

sier om gamification: “... gamification’s guiding idea is to use elements of game design in 

non-game contexts, products, and services to motivate desired behaviors” (Deterding 2012, 

p. 14.) Noen relevante problemer som dukket opp var at ekspertbrukerne synes løsningen 

hadde enkelte designproblemer. Disse problemene omhandlet stort sett valg av layout som 

for eksempel fargevalg. Før brukbarhetstestingen ble dette utarbeidet.  

 

Ut fra brukbarhetstestingen er det også flere funn som vi har valgt å ta i betraktning. Fra 

analyse kom det frem at dagens system er for tungt å bruke i brukernes øyne. Dermed var 

det mye positivitet da de fant spillet enkelt i bruk og forstod hvordan det skulle gjennomføres. 

Bruk av multimedier skapte en positiv reaksjon og engasjement blant alle brukerne. De likte 

også spesielt godt å se sin egen progresjon, uten å bli kastet ut av spillet ved feilsvaring. 

Dette førte til at flere av brukerne ble mer optimistiske til at de kunne fullføre en sertifisering 

på første forsøk, noe som støtter vår alternative hypotese. Brukerne som deltok i 

brukertestingen hadde i stor grad troen på at dette var et nyskapende konsept som kunne 

bringes inn i sertifiseringen til Schlumberger. Spillets elementer skapte en motivasjonsfaktor 

hos brukerne som ikke dagens system gjør, ved hjelp av multimedier og interaksjon.  Likevel 
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mente flere av brukerne at spillet hadde et useriøst preg som aldri ville passet inn hos 

Schlumberger. Derfor mente de at spillet måtte blitt redesignet til et høyere nivå av 

profesjonalitet før det kunne blitt introdusert for Schlumberger. De kvantitative dataene og t-

testen peker mot at flertallet mente det var større sannsynlighet for at de ville fullført på 

første forsøk med spillet kontra eksisterende sertifisering. 

 

5. Begrensninger 

5.1 Begrensninger ved gjennomføring av prosjekt 

I dette prosjektet har tiden vært en stor begrensning. Å utvikle et produkt på tre og en halv 

måned, med alt dette innebærer, er en stor jobb. Nøye planlegging av tidsbruk var derfor en 

viktig del av dette kurset. Store deler av planleggingsfasen gikk ut på å definere hvilke 

muligheter som var oppnåelig innenfor den gitte tidsrammen og temaet gamification. 

Gamification blir ofte sett på som en ressurs- og tidkrevende prosess (Priolo, 2013). 

 

Profesjonaliteten hos Schlumberger har vært en annen påvirkende faktor, da vi har måtte 

føye oss etter deres retningslinjer: spesielt ved å ta hensyn til konfidensialitet og å møte 

deres krav om standarder.  I tillegg har vi hatt begrenset tilgang på ekte brukere, da dette er 

risikofylt og kostbart for bedriften.  

 

5.2 Begrensninger ved evaluering 

I gjennomføringen av evalueringen av prototypen er det flere begrensninger som kan ha hatt 

ulik grad av påvirkning på funnene våre. Vi vil i denne delen se på mulige begrensninger 

knyttet til evalueringen. 

 

5.2.1 Reliabilitet 

For all forskning er det viktig med høy reliabilitet (Lazar , et al., 2010). Reliabilitet måler om 

samme resultat kan gjenskapes under samme omstendigheter (Rogers, et al., 2011) Det er 

vanlig å dele feil som kan gi svak reliabilitet inn i to kategorier; tilfeldige feil  

og systematiske feil (Lazar , et al., 2010). 

 

Tilfeldige feil er støy på dataene. Støy vil alltid forekomme i datainnsamling (Lazar , et al., 

2010) “Den tilfeldige feilen er forskjellen mellom en enkeltmåling og et stort antall målinger av 

den samme størrelsen, utført under de samme betingelsene (Leksikon, 2009). Det er ingen 

måte å fjerne eller kontrollere tilfeldige feil, men vi kan redusere virkningen av tilfeldige feil 

ved å utvide utvalget av observasjonsgruppen (Lazar , et al., 2010). En begrensning i 

brukbarhetstestingen er derfor at vi bare hadde 10 deltakere valgt ut av vår kontaktperson 
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hos Schlumberger. Dette gjør at vi ikke har et representativt utvalg, som fører til at vi ikke 

kan generalisere resultatene for alle ansatte hos Schlumberger (Rogers, et al., 2011).  

 

Systematiske feil er forstyrrelser på dataene som fører resultatene i én retning (Lazar , et al., 

2010). Det er fem hovedkilder for systematiske feil: Måleinstrumenter, eksperimentell 

prosedyre, deltakere, testerens atferd og eksperimentmiljøet. Vi vil her diskutere mulige 

begrensninger for de feilkildene som har vært aktuelle for oss. 

 

En viktig kilde til  bias er testere sin oppførsel (Lazar , et al., 2010). Testere har mulighet for 

å enten bevisst eller ubevisst påvirke resultater. For å forminske sjansen for dette 

gjennomførte gruppen et pilotintervju der vi fokusere på å opptre nøytralt. Likevel viste det 

seg vanskelig å holde seg helt nøytrale under selve gjennomførelsen av brukbarhetstesten. 

Da brukerne satte seg fast, ble det fort til at vi ga tips eller hjalp til. For å unngå denne 

påvirkningen ville det vært optimalt å bruke utenforstående testere, noe som ville vært 

vanskelig for oss å få til i dette prosjektet. Det at ikke alle deltagerne ble testet av de samme 

testerne, kan ha ført til at oppgaven ble forklart ulikt og bias kan ha forekommet. Hvis vi 

skulle ha gjennomført et lignende forsøk igjen, ville vi ha skrevet et manus for oppgaven, slik 

at den ville blitt presentert likt for alle. 

 

Det er flere forhold ved brukerne som kan ha skapt forekomster av bias (Lazar , et al., 2010). 

Deltakernes karakteristikker kan være med på å gi systematiske feil i resultatene. Deltakere i 

brukertesten kan allerede ha tidligere erfaringer som påvirker deres inntrykk av vår 

prototype. Samtidig påvirket det brukerne at vi hadde lagd prototypen, noe som gjorde at 

brukerne kunne si seg fornøyde for å ikke såre oss. Begge ekspertbrukere har hatt jevnlig 

kontakt med gruppen fra dag en. Dette kan ha skapt en mulighet for bias fordi de kjenner 

gruppen såpass godt. 

 

Omgivelsen som brukbarhetstesten ble gjennomført i kan også gi opphav til bias (Lazar , et 

al., 2010) Optimalt burde man ha gjennomført undersøkelsen i lukkede labomgivelser, med 

én og én bruker. Dette var ikke mulig hos Schlumberger siden de bare hadde et møterom 

tilgjengelig for brukertestingen. Fordi alle brukerne satt i samme rom og vi observerte mens 

de gjennomførte spillet, er dette en sosial omgivelsesfaktor (Lazar , et al., 2010) som kan ha 

påvirket testbrukerne og gjort at de kan ha svart annerledes. Samtidig førte dette til at de kan 

ha blitt påvirket av de andre deltakerne i samme rom. Det at testingen foregikk i deres 

naturlige omgivelser kan også ha påvirket resultatet.  
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5.2.2 Validitet 

Validitet sier noe om hvorvidt vi måler det vi har som formål å måle (Leksikon, 2012). 

Validiteten for brukertestingen er lav fordi oppgavene i spillet ikke var realistiske, men var 

laget av oss. For å øke validiteten ville det optimale vært å utvikle oppgavene i samarbeid 

med Schlumberger slik at oppgavene hadde vært likere. Da ville sammenligningsgrunnlaget 

blitt bedre, fordi brukerne ville vurdert ideen og ikke forskjellen i spørsmål.  

 

6. Konklusjon 

I dette prosjektet har vi jobbet med å undersøke om det mulig å bruke gamification til å øke 

sannsynligheten for at flere fullfører HMS-sertifisering på første forsøk. 

Dette har resultert i utviklingen av en interaktiv prototype i HTML, kalt Funkey. Dette er en 

forenklet spillversjon av HMS-sertifiseringen til Schlumberger.  

 

Dataene som er blitt samlet inn har styrket den alternative hypotesen; gamification har 

påvirkning på om brukere fullfører sertifiseringstester på første forsøk. Det har kommet frem 

av brukerne hos Schlumberger at de synes at Funkey er motiverende og inspirerende i 

gjennomføringen av sertifiseringen, og at de er positive til at gamification kan implementeres 

i dagens HMS-system. Dette er viktig med tanke på besvarelsen av forskningsspørsmålet. 

Likevel er det klart at designet av prototypen ikke er vellykket. Som nevnt tidligere er 

designet for simpelt og barnslig for et firma som Schlumberger. Dette er en viktig faktor som 

må tas i betraktning når det kommer til videreutvikling og realisering av vårt spill.  

 

For de ansatte hos Schlumberger på Røa ser vi at vårt produkt har relevans og er høyst 

aktuelt. De kvalitative dataene viste at testdeltakerne likte vår idé og var svært entusiastiske 

til å få endret dagens løsning for sertifisering. De ser et stort potensiale i Funkey som et 

alternativ til metode for sertifisering, og 8 av 9 deltakere sa de ville valgt Funkey-spillet 

fremfor dagens system. De hadde også tro på at de kunne gjennomføre kurset på første 

forsøk fordi de ikke ble kastet ut av det nye systemet. Dette styrker vår alternative hypotese 

til forskningsspørsmålet ytterligere. I analysen av de kvantitative dataene brukte vi en t-test 

der vi sammenlignet snittet av muligheten til å klare testen på første forsøk med det gamle 

og nye systemet. Vi fant signifikant forskjell mellom snittene, noe som bidrar til at vi kan 

vurdere å forkaste nullhypotesen til fordel for den alternative hypotesen. Likevel er ikke dette 

tilstrekkelig for å konkludere med at vi kan falsifisere nullhypotesen. Schulmberger er et stort 

internasjonalt firma. Grunnet begrensninger ved datainnsamlingen, kan vi ikke generalisere 

resultatene for hele Schlumberger. Dette er en verdensomspennende bedrift med over 120 

000 ansatte. Prototypen måtte derfor ha blitt videreutviklet til et høyere nivå, og 
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datainnsamlingen måtte ha blitt gjennomført med en langt større brukergruppe enn det vi har 

hatt tilgjengelig i vår designprosess.  

 

7. Veien videre 

Etter gode tilbakemeldinger fra Schlumberger, føler vi oss godt fornøyde med prototypen. 

Likevel er det langt fra vår prototype til et komplett, velfungerende system. For det første er 

vår prototype en svært forenklet versjon av det eksisterende systemet. Systemet vil måtte 

utvides til å omfatte en rekke tester, og det vil være nødvendig å lagre alle brukernes 

sertifiseringer. Dette er problemer som vil være vanskelig for oss å få løst alene, siden dette 

innebærer programmering utenfor gruppens nåværende ferdighetsnivå. En mulig løsning vil 

da være å få hjelp av utviklere hos Schlumbeger, som kan hjelpe oss med denne 

implementeringen. Det vil også være nødvendig å få hjelp fra domeneeksperter for å utvikle 

spørsmål. 

 

Et annet viktig område for oss i veien videre med produktet, er å gjøre designet mer 

profesjonelt. Sertifiseringsløsningen vår ble bygd med gamificationelementer med det formål 

å gjøre sertifiseringen mer spennende og inspirerende. Dette har ført til et morsommere, 

men mer barnslig preg på utformingen. Fra evalueringsprosessen lærte vi at dette ikke 

passer til Schlumbergers profil som et stort, verdensomspennende oljeselskap, som har 

profesjonalitet og sikkerhet som viktige verdier. Derfor vil det være viktig i veien videre å 

balansere det profesjonelle med det morsomme. Vi ønsker at spillet både skal ha et 

profesjonelt utseende som tar HMS seriøst, samtidig som det inneholder spillelementer som 

gjør det morsomt og inspirerende.  
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