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Abstract

English

This is a study of how emotional engagement can be measured and be taken into account in the 

development of websites. We believe that emotions become relevant only when viewed in correlation to 

how users experiencing a webpage. In this study, we developed a tool for use together with user tests 

where the information about the user's emotional engagement can add new value to the evaluation. The 

tool allows the user to mark, on the website, his/her emotions and level of engagement represented by 

colored circles, generating quantiative data on how users feel about the website. The tool is part of a 

method for evaluating the emotional engagement that we have developed which consists of user testing 

supported by the tool and accompanied by interviews.

Svenska

Detta är en studie och metodutveckling i hur emotionellt engagemang kan mätas och således tas till vara 

på i utvecklingen av webbplatser. Vi anser att känslor blir väsentliga först när de sätts i korrelation till  

hur användare i övrigt upplever en webbsida. I denna studie utvecklades ett verktyg avsett att användas i 

samband med användartester där information om användarens känslor och engagemang kan tillföra ett  

mervärde till användartestet. Verktyget låter användaren sätta ut markörer för känslor och engagemang 

representerade av färgcirklar på webbsidan vilket genererar kvantitativ data för hur användare känner 

inför webbplatsen och interaktionen med den. Verktyget är en del av den metod för utvärdering av 

emotionellt engagemang som vi utvecklat vilket består av användartester stödda av verktyget vilket följs  

upp av intervjuer.
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1 Inledning
Känslor spelar en fundamental roll för hur vi upplever vår omgivning, produkter och i möten med andra 

människor. Senaste tiden har ett stort intresse visats för känslor i samband med MDI inom 

forskarvärlden, mycket på grund av Rosalind Picards forskning om affective computing vid MIT 

(1997a, 1997b, 1999, 2001). Känslor spelar en viktig roll vid interaktion med både digitala och fysiska 

artefakter (Picard, 2000). Hittills har endast känslorna av användarvänlighet och användbarhet tagits 

hänsyn till vid utvecklingen och designen av interaktiva artefakter (Norman, 2005). Vid nuvarande 

användbarhetstester är det endast de reflektiva känslor som användaren väljer att beskriva som kommer 

fram i kvalitativa undersökningar så som intervjuer. Dr. Pieter Desemt menar att det faktum att filmer  

eller möten med andra människor väcker känslor likaväl kan gälla mötet med datorer: "Imagine, for  

example, the fun one has when watching a movie. This person will experience all kinds of emotions, 

such as fear, amusement, anger, relief, disappointment, and hope. Instead of one isolated emotion, it is 

the combination of these emotions that contributes to the experience of fun. It is not implausible that the 

same applies to other instances of fun, whether it is sharing a joke, using a product, or interacting with a 

computer" (Desmet, 2003: 111).

Människan har ett mycket brett spektra av känslor som vi, undermedvetet, är mycket bra på att tolka vid 

interaktion med andra människor. Men att tolka känslor hos en annan människa som interagerar med en 

artefakt har visat sig vara mycket problematiskt. Det har gjorts många försök att utröna hur man, 

kvantitativt eller kvalitativt, på bästa sätt kan mäta och utvärdera människans känslor vid användandet  

av interaktiva artefakter. Jakob Nielsen, framstående forskare inom MDI tar upp relevansen av ett 

verktyg och en metod för att utvärdera känslor och engagemang i boken Funology - From usability to 

enjoyment: "We need much better methods for testing enjoyable aspects of user interfaces. Such 

methods should be both robust and easy to apply [...] hopefully it will soon be time to emphasise joy of 

use as well" (Nielsen, 2003: 105).

Vi avser i denna undersökningen, grundat på tidigare forskning, metoder och vår egen förstudie, 

utveckla en metod och ett verktyg för att utvärdera känslomässigt engagemang vid interaktion med 

webbsidor. Vi tänker vidare utvärdera hur verktyget fungerar som ett komplement till kvalitativa 

användartester och som ett kvantitativt verktyg.
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1.1 Nyckelord

MDI, affective computing, emotionell design, interaktionsdesign, användarupplevelse, användbarhet, 

användarvänlighet.

1.2 Syfte & problemformulering

Med denna undersökning och metodutveckling ämnar vi skapa ett verktyg för interaktionsdesigners och 

utvecklare som gör det möjligt att kvantitativt och kvalitativt utvärdera användarens känslor för innehåll,  

design och interaktion på en webbsida. När det kommer till användarstudier och användarens interaktion 

med innehåll på webbsidor använder man sig idag huvudsakligen av scenarier och observationer av hur 

användaren navigerar och förstår interaktionen. Vi tror att detta fält missar att ta till vara på de känslor  

som interaktionen och innehållet väcker hos användaren. Genom att komplettera den traditionella  

användarstudien med kvalitativ och kvantitativ data om de känslor som väcks hos användaren i 

interaktionen med webbsidan erbjuds utvecklare och designers ännu en dimension att designa för, något 

som berikar användarupplevelsen på och interaktionen med webbsidan (Blythe, Overbeeke, Monk, 

Wright, 2003).

Tidigare forskning på området emotionellt engagerande interaktion bygger till stor del på Pieter Desmets  

forskning om utvärdering av känslor (1998, 2000, 2001, 2002). Vi har dock sett att denna metod har 

stora brister både i användarens tolkning av representationerna av känslor och undersökarens tolkning 

av resultatet. Vi tror att en ny metod behövs som tar i beaktning människans många nyanser av känslor 

och ett verktyg för att rapportera dessa utan att störa interaktionen själv. Frågan vi försöker besvara i den 

här rapporten är således hur man kan samla kvantitativ och kvalitativ data för användarens känslor under 

interaktionen med en webbplats. Ett antal metoder och verktyg har tagits fram i detta syfte men dessa 

faller till stor del på det faktum att de antingen är svårtydda (för både informanten och undersökaren) 

eller att de missar att ta till vara på människans mångfacetterade känslospel. Vi frågar oss: Hur kan man 

gå till väga för att utvärdera människans känslor under interaktionen med en webbsida? Hur kan ett 

verktyg utformas för att fånga människans många olika känslor? Och hur kan ett sådant verktyg göras 

användbart och användarvänligt?
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2 Teori & tidigare forskning
Forskning rörande känslor inom MDI är ett område fortfarande i sin barndom. Majoriteten av all 

forskning är inte mer än ett decennie gammalt och mycket av forskningen är fortfarande trevande i vad 

de söker att svara. Ämnet är en tvärvetenskap som innefattar både psykologi, beteendevetenskap och 

människa-datorinteraktion. Vad vi dock finner gemensamt i all tidigare forskning som berör området är 

tecken på att det finns en stor potential i att ta till vara på känslor i interaktionen med teknik, att designa  

för engagerande och känslomässig interaktion och att det finns ett behov av en fungerande metod för att 

utvärdera denna typen av design och interaktion.

2.1 Den lekande människan - känslor inom MDI

Känslor influerar människan i allt hon gör och färgar hur hon agerar i och med sin omgivning, hur hon 

tar till sig intryck och upplevelser. Med alla de medietekniska artefakter som ständigt är den moderna 

människan närvarande står det klart att känslornas roll i interaktionen med dem är att ta i beaktning vid  

utvecklingen och designen av framtidens interaktiva artefakter. Människans känslor och dess lekfulla 

natur, viljan att utforska sina känslor och sin omgivning i lek har lett till en benämning på människan 

som homo ludens; den lekande människan. Homo ludens, som begrepp, myntades på femtiotalet av den 

Hollänska historikern Johan Huizinga i boken "Homo Ludens, a study of the play element in culture" 

(1955). Huizinga talade dock om människans lekfulla natur i en kulturell kontext och identifierar 

människans lekfullhet som en frihet, en separation från verkligheten och det "verkliga livet". Inom 

området MDI ser man till homo ludens i kontexten interaktion med teknik och hur människans lekfulla 

natur, om den ges utrymme för i interaktionen, kan bidra till en rikare användarupplevelse som inte 

nödvändigtvis strävar efter ökad effektivitet utan öppnar upp nya sinnen som främjar kreativitet och 

läran om oss själva. I kontrast till taylorism (Sengers, 2005) som eftersträvar absolut effektivitet och 

produktivitet, som ser på människan som ett verktyg i produktionsprocessen, lyfter teorin om homo 

ludens fram fördelarna med att designa för en kreativ och engagerande interaktion med tekniken.

Att inom MDI ta till vara på människans lekfulla natur innebär inte att allt skall vara lek och skoj utan 

att designa produkter för att stimulera användaren på fler nivåer och erbjuda utmaningar och verktyg 

som låter användaren experimentera, känna och leka för att skapa en engagerande användarupplevlse. 

Gaver skriver i rapporten "Design for Homo Ludens" (2002) hur man som designer bör ta till vara på 

människans lekfulla natur och viljan att utforska, att leka inte bara är underhållning och tidsfördriv utan 

ett sätt att engagera och stimulera lärande hos både vuxna och barn. Graver menar att designerns uppgift 
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inte alltid är att vara användaren till lags och leverera vad som efterfrågas utan genom att provocera och 

innovera kan få användaren i ett kreativt tillstånd vilket främjar denne att tänka i nya banor och lära sig  

mer om sig själv och sin omgivning. Vi ämnar inte att gå lika långt i resonemanget som Graver utan 

snarare undersöka hur man kan ta tillvara på och utvärdera känslor under interaktionen för att man 

vidare ska kunna designa engagerande och kreativ interaktion. Vi menar att för att kunna designa 

interaktiva artefakter för den lekande människan måste det finnas en metod för att mäta och utvärdera  

känslor och engagemang i interaktionen.

2.2 Emotionell och affektiv design

I boken "Emotional design: why we love (or hate) everyday things" skriver Norman (2005) bland annat 

om hur design (framförallt av fysiska objekt) tilltalar olika delar av vårt medvetande. Norman menar att  

artefakter vi anser attraktiva fungerar bättre, vi är förlåtande i vårt användande av artefakter vi finner  

tilltalande. Den känslomässiga respons vi upplever vid användandet av en fysisk artefakt beror i grova 

drag på en bearbetning av de sinnesintryck vi får av den. Dessa intryck behandlas i tre olika nivåer vilka 

Norman kallar för "the reflective, visceral and behavioral level". De tre olika nivåerna reagerar på olika  

egenskaper hos artefakten. "Visceral" behandlar utseendet, "Behavioral" behandlar känslan av 

användandet och användbarheten av artefakten, "Reflective" ser till vad artefakten förmedlar, vilka 

värden den står för och vilka minnen den frambringar. Uppdelningen baseras på psykologins 

beskrivning av vad som påverkar människans attityd (känslor, beteende och kognition). Norman menar 

bland annat att en avslappnad och glad människa tänker kreativt och har lättare att lösa problem medan 

en stressad eller irriterad person tänker rationellt och snävt när den försöker lösa problem. Detta medför 

att användare under press ofta har svårare att lösa problem än en användare som känner sig avslappnad, 

kreativ, lugn eller road. Vi menar att det är av vikt att interaktiva artefakter främjar kreativ  

problemlösning och användning för att skapa en positiv och engagerande användarupplevelse. Detta 

ställer nya krav på att designers och utvecklare har en djupare förståelse för människans drivkrafter och 

motivation.

I "How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design" (2006) för Klemmer, Hartmann och 

Takayama tesen att begränsande interaktionsdesign med strikta ramar för vad och hur saker kan göras 

hämmar användarens förmåga att tänka och kommunicera. De menar även att införandet av risk i  

interaktionen med datorer försätter användaren i ett negativt tänk vilket får denne att tänka snävt och 

fokusera på detaljer. Dessa teorier relaterar till vår undersökning på den grund att det i 
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interaktionsdesign är viktigt att inte bara tänka på hur användaren skall uppnå mål och slutföra uppgifter  

utan också vad interaktionen har för effekt på användaren och dennes sinnesstämning.

Kristina Höök har under flera år bedrivit forskning inom området affektiv interaktion vid Stockholms 

Universitet, KTH och SICS. Hon har skrivit flera rapporter på ämnet känslor och engagemang och hur 

dessa kan förmedlas och tas i beaktning i interaktionen med digitala artefakter: "Evaluating affective  

interaction", "The Sensual Evaluation Instrument", "Affective Diary - Designing for Bodily 

Expressiveness and Self-Reflection". Hon har bland annat varit med och utvecklat eMoto (Fagerberg, 

Ståhl och Höök, 2004), en SMS-funktion som gör det möjligt att med hjälp av fysiska rörelser förmedla 

känslotillstånd i meddelandena. eMoto var ett försök i att låta användaren förmedla känslor och 

engagemang via SMS. I studien läts användaren skriva ett SMS på en mobiltelefon med tillhörande 

rörelse- och tryckkänslig pekpenna. Som komplement till texten i SMS:et uppmanades användaren att  

sätta färg på SMS:et med en färg och animation för att illustrera känslomässigt tillstånd och 

engagemang. Beroende på hur användaren hanterade den tillhörande pekpennan (grepp, vinkel, rörelse 

osv.) ändrades bakgrundsfärgen och en animation lades till för att illustrera dennes känsla och 

engagemang. Hööks forskning, specifikt eMoto, inspirerade oss i vår undersökning och vårt utforskande 

av hur känslor kan representeras i interaktionen med medietekniska artefakter. Fagerberg, Ståhl och 

Höök visade i utvecklingen av eMoto att användare inte hade några problem med att representera 

känslor med färger och animationer vilket ledde till att vi valde att använda färger som representation för  

känslor i vår metod.

2.3 Färgläran och känslor

Färger är mer än bara nyanser av kulörer, färger påverkar människan på flera nivåer och har enligt 

Goethe (1976) en direkt inverkan på människan och hur vi reagerar olika på olika färger. Färger 

påverkar även hur vi ser på vår omgivning och hur den ser på oss. Goethe presenterade färghjulet och 

förde tesen hur olika färger påverkar människans psyke. Goethe delade upp färghjulet i en positiv och en 

negativ del beroende hur de påverkar oss människor. Han menade att orange, gul och grön hör till den 

positiva sidan, det är färger som engagerar och uppmanar till aktivitet och rörelse. Till den negativa 

sidan av färghjulet hör blå och lila, dessa färger menade Goethe instiftar en känsla av ängslan och 

obehag. Färgen röd lämnade Goethe oberoende för att det utgör mötet mellan de två extremerna orange 

och blå. Röd är därmed en laddad färg med flera starka känslor associerade till den.
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Med vetskap om färgernas inverkan på människans psyke och hur de kan påverka vårt undermedvetna 

kvarstår frågan hur de samspelar med subjektiva känslor och humör. Plutchik (2001), forskare från 

Albert Einstein College of Medicine, presenterade i sin teori för känslor hur de kan delas in i åtta 

huvudgrupper: vrede, vaksamhet, extas, beundran, skräck, häpnad, sorg och avsky. Dessa associerade 

Plutchik, likt Goethe, till färger i ett eget utvecklat färghjul. De åtta huvudgrupperna av känslor som 

Plutchik presenterade innehöll var för sig flera liknande men svagare känslor. Plutchiks färghjul skiljer 

sig från Goethes på flera punkter men det framgår tydligt från de båda att färger och känslor har en djupt 

liggande relation hos människan och färger har en stark inverkan på människans psyke. Utifrån och 

baserat på Goethes och Plutchiks forskning valde vi att använda oss av färger associerade till känslor vid 

utvecklingen av verktyget.

2.4 Objektiva metoder för utvärdering och mätning av känslor

Känslor hos användaren kan mätas på flera olika sätt, objektivt eller subjektivt. Genom att titta på 

hjärnaktivitet, hjärtfrekvens (EKG), beteendemönster och ansiktsuttryck (de Lera, 2007) kan man 

objektivt och kvantitativt mäta känslor hos användaren. Subjektiva metoder består av 

självrapporteringsverktyg, enkäter eller intervjuer där användaren själv får beskriva vad den kände.

Många har gjort försök att kvantitativt mäta känslor med hjälp av ovanstående objektiva metoder men 

de har ofta visats bristfälliga på olika områden. Eva de Lera och Muriel Garreta-Domingo (2007) 

undersöker känslor genom att tolka och mäta tio på förhand utvalda ansiktsuttryck. Undersökningen 

visar att mätningarna av känslor gav värdefull information utöver de observationer, enkäter och 

intervjuer som genomfördes i samband med undersökningen. Resultatet av mätningen av ansiktsuttryck 

visade sig dock ge endast en generell bild av hur användarna kände under interaktionen. Det visade sig 

även svårt att fånga och mäta känslor som frustration, oro och tillfredsställelse.

Även i rapporten "The FaceReader: Measuring instant fun of use" (2006) där Zaman och Shrimpton-

Smith utvecklat ett verktyg för att känna igen och spela in ansiktsuttryck med en kamera kommer 

författarna till slutsatsen att det är nödvändigt att komplettera utvärderingen med observationer och 

intervjuer under testet. Att använda sig av formulär efter att användartestet genomförts visade sig 

bristfälligt då användarna sällan kunde återkalla de känslor de kände under interaktionen utan 

rapporterade istället hur de kände för innehållet eller själva utfallet av interaktionen, om den var lyckad  

eller inte. Denna slutsats stärks av resultatet i vår egen förstudie. Posner, forskare vid Cambridge 

University, som forskat i människans uttryck menar att: "individuals do not experience, or recognize, 
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emotions as isolated, discrete entities, but that they rather recognize emotions as ambiguous and 

overlapping experiences." (Posner, Russel och Peterson, 2005: 719). Detta belyser problemet med att 

utvärdera känslor hos användaren efter att själva interaktionen ägt rum.

I "A Continuous and Objective Evaluation of Emotional Experience with Interactive Play 

Environments" (Mandryk, Atkins, Inkpen, 2006) försöker man utvärdera känslor enbart med hjälp av 

objektiva metoder genom att mäta elektrisk aktivitet i huden (GSR), hjärtfrekvens (EKG) och elektrisk 

aktivitet i ansiktsmusklerna. Vid undersökningstillfället utrustades användarna med mätelektroder för att  

kunna monitorera deras olika värden. Denna grad av inverkan på användarsituationen påverkar 

resultaten och ger en felaktig bild av den verkliga användarsituationen (Bell, 2005). Mätningen av 

ansiktsuttrycken var även den mycket begränsad då den endast kände av när användaren log eller 

rynkade på ögonbrynen. I undersökningen lyckas de endast identifiera fem olika typer av känslor vilket 

begränsar möjligheterna att utvärdera interaktionen utifrån resultatet. Med denna forskning som grund 

ansåg vi det av vikt att skapa en metod och ett verktyg som gör det möjligt för användaren att rapportera 

känslor under interaktionen utan att störa den.

2.5 Subjektiva metoder för utvärdering och mätning av känslor

Emocards-metoden togs fram av Dr. Pieter Desmet (Designing Emotions, 2002) som senare kom att 

utveckla PrEmo, ett självutvärderingsverktyg som bygger på en vidareutveckling av Emocards. 

Emocards-metoden bygger på 16 stycken tecknade ansikten (åtta manliga och åtta kvinnliga) som 

illustrerar åtta olika känslor. Metoden bygger på teorin att känslor kan kategoriseras in i dessa åtta 

grupper av känslor som representeras av tecknade ansiktsuttryck. Vidareutvecklingen av Emocards som 

kallas PrEmo var ursprungligen ett verktyg för att utvärdera känslor för fysiska rum som i en senare 

version anpassades för att utvärdera känslor för webbplatser. PrEmo är numera en kommersiell produkt 

ägd av SusaGroup. Emocards-metoden har på senare tid mottagit stark kritik från bland annat Schiano, 

Ehrlich, Sheridan (2004) vars forskning inte visade några tecken på möjlighet till kategoriserande av 

känslor i ansiktsuttryck. Ekman och Friesen (1969) visade att trots att ansiktsuttryck förmedlar känslor 

finns det andra, mer sanningsenliga sätt att förmedla känslor på. I vår metod har vi tagit detta i beaktning 

genom att göra det möjligt för användaren att rapportera flera känslor för samma element på webbsidan.
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3 Metodutveckling
Vi anser att känslor blir väsentliga först när de sätts i korrelation till hur användare i övrigt upplever en 

webbsida. Ett verktyg utvecklades således avsett att användas i samband med användartester där 

information om användarens känslor och engagemang kan tillföra ett mervärde till användartestet.  

Verktyget låter användaren sätta ut markörer för känslor och engagemang representerade av färgcirklar 

på webbsidan vilket genererar kvantitativ data för hur användare känner inför webbplatsen. Verktyget är 

en del av den metod för utvärdering av emotionellt engagemang som vi utvecklat. Metoden bygger på 

att ett användartest genomförs under vilket användaren ombeds att sätta ut markörer för känslor och 

engagemang på webbsidan med verktyget medan denne interagerar med webbplatsen. Användartestet 

skall vidare följas upp med en öppen intervju där användaren får möjlighet att förklara och utveckla de 

markörer för känslor den satt ut samt hur de eventuellt kan ha påverkat användarupplevelsen och 

interaktionen, detta ger kvalitativ data för känslor och engagemang i interaktionen. På så vis ämnar vi ta  

till vara på den kvantitativa data som samlas med verktyget och den kvalitativa data som samlas från 

den uppföljande intervjun. Verktyget lades även ut på ett diskussionsforum på internet i syfte att testa 

hur verktyget fungerar i en icke övervakad situation i syfte att fånga enbart kvantitativ data. Vi fann 

vissa likheter i datan från denna kvantitativa studie med den som genomfördes med testledare 

närvarande dock anser vi de kvantitativa resultaten opålitliga, dels p g a tekniska brister i verktyget och 

dels för att verktyget som kom att utvecklas inte var tillräckligt väl anpassat för detta 

användningsområde.

3.1 Förstudie

I syfte att utreda hur existerande metoder för utvärdering av emotionellt engagemang ter sig utfördes en 

förstudie där Emocards användes som självrapporteringsverktyg. I sig är Emocards inte utvecklat i syfte 

att användas som ett självrapporteringsverktyg. Emocards utvecklades som en metod för att utvärdera 

användares känsla inför en produkt. Genom att jämföra användarens ansiktsuttryck innan och efter 

mötet med produkten utvärderar man vilken känsla produkten instiftade hos användaren. I syfte att 

utvärdera självrapporteringsmetoden, inspirerade av Desmets PrEmo (2003), valde vi att använda oss av 

Emocards som metod för att mäta emotionellt engagemang i interaktion med en medieteknisk artefakt.

3.1.1 Metod

I förstudien fick tio informanter spela TV-spelet Mario Cart på spelkonsolen Wii med två olika 

handkontroller; en klassik analog kontroll med styrspakar och knappar för att kontrollera spelet och en 

rörelsekänslig ratt som avser att kontrollera spelet via mer fysisk interaktion. Anledningen till att vi 
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valde att undersöka ett TV-spel var att vi tror att under interaktionen med TV-spel träder känslor och 

engagemang fram tydligare än under interaktion med andra interaktiva artefakter. Vi anser det högst  

relevant att utvärdera känslor i ett medie vars syfte är att underhålla och motivera till engagemang.  

Under interaktionen med spelet via de 

olika kontrollerna observerades 

informanterna. Efter avslutad 

spelomgång fick informanten fylla i en 

enkät där de tillbads sätta ett kryss för 

det Emocard de kunde associera sitt 

känslotillstånd med under interaktionen 

med spelet. I diagrammet (fig. 1) som 

informanten ombads fylla i var åtta 

stycken känslor placerade i en cirkel 

med axlarna humör (horisontellt) och 

engagemang (vertikalt) utmärkta och 

varje känsla hade två Emocards kopplad 

till sig, en manlig och en kvinnlig. Vi 

använde oss av Desmets (2002) Emocards som är den mest etablerade metoden för utvärdering av 

känslor i interaktionen med medietekniska artefakter. Efter det att informanten spelat två spelomgångar  

med respektive kontroll fick de fritt uttrycka sig om hur de upplevde verktyget för att rapportera känslor 

i interaktionen med TV-spelet. Två av de tio informanterna ställde även upp på en mer djupgående 

intervju.

3.1.2 Resultat och slutsatser av förstudie

Förstudien visade att informanterna inte fann det svårt att rapportera engagemang och humör under 

interaktionen dock visade den tydligt på bristerna i Emocards-metoden. Diagrammet behövde 

kontinuerligt förklaras och vi anser inte att det kan klassas som ett självrapporteringsverktyg. Några av 

de brister som uppdagades i metoden var:

● Det var svårt att identifiera sig med de bilder som presenterades.

● De upplevde utformningen av diagrammet vilseledande och begränsande.

● Cirkeln begränsade dem från att kombinera känslor. De ville sätta ut flera kryss då 

de under interaktionen med spelet upplevde flera känslor.
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fig. 1: Emocards-metoden



● De upplevde att cirkeln begränsade dem från att märka ut extremvärden; ett högt 

engagemang och ett riktigt gott humör infann sig inte i diagrammets översta högra 

hörn utan en bit närmare in på cirkelns mitt och vise versa för ett lågt engagemang 

och sämre humör.

● De upplevde att den manliga och kvinnliga representationen för varje enskild känsla inte 

återspeglade samma känsla utan att kvinnans min i samtliga bilder illustrerade en svagare känsla 

än vad tillhörande manliga gjorde.

● De upplevde det svårt att efter interaktionen med TV-spelet i efterhand sätta sig in i det 

känslomässiga tillstånd de befann sig i under interaktionen.

● De upplevde att metoden inte tillät dem att rapportera alla de olika känslor som infann sig under 

spelandet.

● Trots att spelet över lag upplevdes som engagerande och roligt kunde ett dåligt 

resultat (en dålig placering i tävlingen) sätta dem i ett mindre positivt sinnesstånd.

● Frustration de kände under en viss del av loppet kunde ersättas av ett gott humör 

under en annan del av loppet. 

Dessa resultat ledde oss till slutsatsen att metoden med ett självrapporteringsverktyg fungerar i praktiken 

och att det ger kvantitativ data över något så abstrakt som känslor och engagemang. Vi fann dock att det  

finns behov av en lösning för att låta användaren rapportera känslor medan interaktionen äger rum utan 

att komma i vägen för interaktionen själv. Verktyget för att rapportera känslor behöver även lämna 

utrymme för alla de nyanser av känslor som människan känner under interaktionen. Det var dessa brister 

med Emocards-metoden som ledde till idén om att utveckla ett ny metod och ett verktyg för att  

utvärdera känslor och engagemang vid människa-datorinteraktion.

3.2 Utveckling av verktyget EmoWheel

Förstudien visade att metoden med Emocards (Desmet, 2003) begränsade användarens möjligheter att 

rapportera känslor och engagemang vid interaktionen med medietekniska artefakter. Även andra 

metoder för att utvärdera känslor vid MDI visade på brister av olika slag, exempelvis att metoden störde 

interaktionen (Mandryk, et al, 2006), att resultaten blev missvisande (Zaman, 2006) eller att metoden 

endast gjorde det möjligt identifiera ett fåtal känslor hos användaren (de Lera, 2007).

Baserat på tidigare forskning, metoder och vår egen förstudie satte vi upp de kriterier vi ansåg att 

verktyget behövde uppfylla;
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● Det skall fungera som ett komplement till användarstudier för att samla kvantitativ och kvalitativ  

data gällande användarens känslor och engagemang under interaktionen.

● Det skall vara ett självrapporteringsverktyg som låter användare ohämmat rapportera känslor och 

engagemang utan att komma i vägen för interaktionen. Detta för att på bästa möjliga vis ta till  

vara känslan i nuet.

● Verktyget behöver vara intuitivt och självförklarande för att inte störa eller distrahera användaren 

från uppgiften.

● Verktyget skall fungera för en bred grupp användare utan att utredare eller testledare är 

närvarande.

● Verktyget bör inte minst vara estetiskt tilltalande och roligt att använda, det skall även vara ett  

engagerande verktyg som uppmanar till kreativ användning. Syftet till detta är att få användaren 

att utforska och testa verktyget utan att känna sig hämmad av det.

Verktyget genomgick en iterativ utvecklingsprocess för att uppnå sin slutliga design för att fungera 

under de omständigheter och uppfylla de kriterier vi satt upp. Utifrån förstudien konstaterade vi att 

faktorerna engagemang och känsla var i högsta grad relevanta för vad vi undersöker. Det stod klart att 

bilderna (Emocards) behövde ersättas av något som användarna kan relatera till, har lättare att förstå och 

något som är könsneutralt. Detta ledde in oss på Goethes (1976) och Plutchiks (2001) teorier om olika 

färgers förhållande till känslor. Med forskning från Plutchik och Goethe som underlag fann vi att färger 

ligger människan nära inpå och lämpade sig väl för att illustrera känslor och engagemang. Verktyget 

bygger på Plutchiks teori gällande färgernas samspel med människans känslor. Forskning från 

Fagerberg, Ståhl och Höök (2004) visar att användare inte har några problem att förmedla humör, 

känslor och engagemang genom färger.

Verktyget fick en cirkulär form då vi ansåg att det var ett harmonisk och tydligt sätt att illustrera känslor  

och hur de samspelar med varandra, på samma sätt som färgskalan. Det var även en vidareutveckling av 

Posners känslocirkel (Posner, Russel och Peterson, 2005) och färghjulet. De första iterationerna var helt 

utan beskrivande ord där vi lät färgerna stå för sig själva. Vi fann att användaren lättare relaterar till  

färger än de Emocards vi använt i förstudien men att de färger användarna associerade med känslorna i 

hög grad individuellt. Därför valde vi att skriva ut namnen på känslorna i anslutning till färgerna och att  

begränsa det till en färg, i olika nyanser, för varje känsla.
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Känslorna och färgerna de ackompanjerades 

av framtogs och baserades på forskning från 

Plutchik (2001). Känslorna är översatta från 

engelska till svenska och anpassade för 

kontexten de syftar till att användas i under 

denna undersökning. Vi gjorde ett urval av de 

känslor som Plutchik har med i sitt Wheel of  

Emotions (fig. 2). Urvalet av känslor 

anpassades efter de som var relevanta vid 

interaktion med en webbsida. Därför valde vi i 

vissa fall känslor från Plutchiks lägre 

känslonivåer, men med minst en känsla från 

varje huvudkategori. Vi positionerade 

känslorna efter hur de översatta till svenska på 

bästa sätt sattes i relation till varandra.

Vi utförde en pilotstudie för att försäkra oss om att vårt urval och översättning av känslor förstods av 

användaren och att användaren var bekväm med att utrycka dessa känslor för funktioner, layout och 

innehåll på en webbsida. Efter genomförda intervjuer med informanterna i pilotstudien framgick det att  

det var lätt att hitta och identifiera sig med känslorna och färgerna de var associerade med. De hade inte 

heller några problem att förstå hur man skulle använda sig av verktyget.

Vi utvecklade även en funktion som gjorde det möjligt att hämta data från loggfilen och samla data från  

samtliga användare av varje webbsida. En annan funktion skrev ut alla användares punkter på 

webbsidan. Detta för att kunna utvärdera datan och få en överblick över var användarna satt punkter och 

vilka känslor de kände för de olika elementen på webbsidan. Vidare samlar verktyget in kvantitativ data  

om hur många punkter av varje känsla det finns samt hur stort det summerade engagemanget för varje 

känsla är. Detta gjorde det möjligt att även ta fram det genomsnittliga engagemanget per känsla och  

webbsida.
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Vi hade gärna sett att det var möjligt att ladda in verktyget som ett lager ovanpå vilken webbsida som 

helst och på så sätt låta användaren ohämmat interagera med innehållet och funktioner på webbsidan 

men detta skulle medföra ett mycket större omfång av data som var utspridd över en hel webbplats. 

Därför valde vi att för denna undersökning begränsa oss till att genomföra studien på statiska 

skärmdumpar av tre olika webbsidor.

3.2.1 EmoWheel i praktiken

EmoWheel är ett verktyg som läggs som ett 

lager ovanpå webbsidan som undersöks. 

Verktyget aktiveras så snart användaren 

klickar på (skärmdumpen av) webbsidan. När 

verktyget aktiverats placeras en punkt ut på 

samma plats som användaren klickat, kopplat 

till denna punkt visas en färgcirkel (fig. 3). 

Färgcirkeln består av tolv färger med en 

känsla kopplad till vardera färgskala. Inifrån 

cirkelns mitt och ut graderas engagemang för 

respektive känsla på en skala från 1 till 6. De 

representerade känslorna är: skeptisk, 

missnöjd, frustrerad, irriterad, besviken, ointresserad, uttråkad, intresserad, road, fascinerad, förväntan 

och överraskad.

När användaren valt en färg som representerar dennes känsla och engagemang placeras en markör med 

motsvarande färg på webbsidan. Data för position och färg loggas i en textfil och verktyget döljs 

automatiskt för att låta användaren fortsätta med användarstudien.
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fig. 3: EmoWheel



4 Utvärdering av EmoWheel

4.1 Metod

För den kvalitativa studien lät vi tio informanter använda verktyget på tre webbsidor. Vi valde att  

använda Aftonbladet.se:s startsida (2009), Mötesplatsen.se:s startsida (2009) samt videovyn på svenska 

YouTube (2009). Vi valde dessa för att testa verktyget på en bred grupp webbplatser med olika former 

av innehåll och funktionalitet. Vi klassificerade dem som följande; Aftonbladet ämnar informera,  

upplysa och underhålla. Aftonbladet är även mycket innehållstät i form av bilder och text.  

Mötesplatsen.se avser instifta tillit och nyfikenhet hos användaren, de säljer en tjänst riktad till en 

specifik målgrupp: singlar över 25 år som söker en partner. Mötesplatsen.se förmedlar sitt budskap 

genom bilder, goda referenser i form av utnämningar och solskenshistorier och genom att visa en del av 

sitt utbud av redan tillgängliga registrerade singlar på tjänsten. YouTube syftar till att underhålla och roa.  

YouTube är speciellt i vår studie i och med det faktum att innehållet på webbsidan är helt 

användargenrerat. YouTube är den webbsida med bredast målgrupp och mest funktionalitet bland 

webbsidorna i vår undersökning.

Informanterna var alla singlar i åldern 20-30 år vilket är en grupp som vi tror, för samtliga tre 

webbsidor, är en eftertraktad publik. Informanterna fick använda verktyget på webbsidorna i ordningen 

Aftonbladet, Mötesplatsen.se, YouTube. Efter genomförd studie av var webbsida genomfördes en kort 

öppen intervju med informanterna där de läts förklara sina markörer och vad de syftade till (innehåll,  

funktion, layout etc.). Efter det att informanten var klar med studien på samtliga tre webbsidor utfördes 

en mer ingående intervju för att utreda hur de upplevde verktyget, hur de känner inför att rapportera 

känslor och engagemang på detta vis samt hur de allmänt reflekterar över känslor i interaktionen med 

webbsidor. Under undersökningens gång framträdde ett klart mervärde hos användare som 

kommenterade medan de använde verktyget och förklarade hur de tänkte och kände under interaktionen.

Vi tror att detta ytterligare visar på vikten av att samla data medan det händer och att rapporteringen av  

känslor och engagemang inte får fördröjas mer än absolut nödvändigt för att bevara relevans och 

tillförlitlighet. Användartesterna gjordes en åt gången med en testledare och en observatör närvarande.  

Studierna ägde rum i bekanta och ofrämmande rum (i informantens hem, på ett kafé eller annan bekant 

miljö) för att i minsta möjliga mån påverka informantens känslor och vilja att uttrycka dem.
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4.2 Resultat av kvalitativ studie

4.2.1 Aftonbladet.se

Aftonbladet är en svensk kvällstidning och Aftonbladet.se är tidningens webbplats på internet. Enligt 

Aftonbladet.se var de år 2005 Nordens mest besökta tidningswebbplats med över två miljoner besökare 

dagligen. På Aftonbladet.se ligger fokus på innehåll och snabb rapportering av de senaste nyheterna. 

Aftonbladet.se avser informera, upplysa och underhålla besökare.

Informanterna visade en tydlig tendens att på Aftonbladet.se märka ut känslor och engagemang för 

innehållet på webbsidan. Det framgick tydligt att bilder, rubriker och text var de element som fångade 

informanternas uppmärksamhet och engagerade dem. Bara ett fåtal informanter märkte ut engagemang 

på vad de själva definierade som funktioner och layout.

Menyn i vänstermarginalen (fig. 4) var det funktionselement som fick flest 

markörer, dock framgick det från intervjuerna att vad markörerna i menyn 

var knutna till kunde variera. De två positiva känslorna högst upp i menyn 

(intresserad och road) refererar till menyns innehåll medan de övriga, 

negativa, markörerna (missnöjd och irriterad) i menyn syftar till menyn som 

funktion och dess layout. De positiva markörerna placerades av informanter 

som var vana användare av Aftonbladet.se och visste med sig att innehållet 

under "Sportbladet" och "Nöjesbladet" (respektive) var för dem intressant. 

De negativa markörerna i menyn syftade till menyns otydliga layout, den 

dåliga grupperingen av objekt i menyn samt mängden objekt i menyn. 

Utöver markörerna i menyn var de enda andra punkterna på sidan som 

syftade till layout en punkt i marginalen mellan kolumnerna som syftade till 

de smala marginalerna mellan sidans element och två markörer på rutan "Senaste nytt" där två 

informanter uttryckte ett svagt ogillande för rutans utseende. Det framstod även naturligt för samtliga 

informanter att uttrycka känslor för webbsidan som helhet med markörer på webbsidans logotyp.

Reklam på webbsidan fick varierande respons. Högerkolumnen som är dedikerad till enbart reklam fick 

endast tre markörer, samtliga negativa (dock med ett högt engagemang) medan reklam för 

Mötesplatsen.se, PUB och ViktKlubb.se som ligger placerad mitt i nyhetsflödet fick 13 stycken 

markörer, samtliga negativa (irriterad, ointresserad, frustrerad, skeptisk och missnöjd) med högt 
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fig. 4: Aftonbladets meny



engagemang. Majoriteten av de informanter som satte ut markörer på reklamrutorna mitt i nyhetsflödet  

sade att högerkolumnen med reklam ägnade de ingen som helst uppmärksamhet men att när reklamen 

presenterades på så vis att den "störde läsandet" var det oundvikligt att inte uppmärksamma den. Två av 

informanterna sade att markörerna på reklamen för Mötesplatsen.se mitt i nyhetsflödet syftade till  

innehållet i reklamen, de uttryckte misstro till internetdejting och ogillande för bilden som "inte känns  

äkta". Den enda reklam som fick en positiv markör (road med ett högt engagemang) var reklam för TV-

programmet Idol vilket informanten förklarade med att det var innehållet i reklamen den fann intressant.

De markörer med positiva känslor som sattes på artiklar och bilder variarade i vad de syftade till.  

Informanter som satte ut markörer på artiklar av typen intresserad syftade till att informanten var sedan 

tidigare insatt i artikelns ämne och ville veta mer eller att det var första gången de tog del av 

informationen och önskade läsa mer alternativt att artikeln eller bilden 

var associerad till ett ämnesområde (sport, underhållning etc.) som 

informanten fann intressant. Markörer som placerades på artiklar och 

bilder kunde syfta till en attraktiv eller komisk bild, en rubrik eller det att 

informanten var insatt i artikelns ämne och att historien roade denne. 

Artiklar med starkt negativa markörer (frustrerad, missnöjd, irriterad och 

skeptisk) syftade informanterna på misstro eller ogillande för innehållet. 

Två informanter fann nakenbilder och reklam för Viktklubb.se (fig. 5) 

stötande medan två andra fann dem roande. Vid artiklar och bilder med 

mildare negativa markörer (besviken, ointresserad och uttråkad) angav informanterna att de syftade på 

ointressant innehåll i artikeln, ogillande för innehållet i artikeln eller en bild föreställande en person de  

hyser negativa känslor för.

Totalt fick Aftonbladet.se 124 stycken 

markörer (tabell 1) med ett genomsnittligt 

engagemang på 4,72. Flest markörer fick 

känslan ointresserad med 23 markörer och 

5,13 i genomsnittligt engagemang följt av 

intresserad med 21 markörer och 4,48 i 

genomsnittligt engagemang. Känslorna 
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tabell 1

Aftonbladet Antal
Fascinerad 5 25 5.00
Förväntan 4 14 3.50
Överraskad 3 16 5.33
S keptisk 10 49 4.90
Missnöjd 8 42 5.25
Frustrerad 3 14 4.67
Irriterad 13 59 4.54
Besviken 19 76 4.00
Ointresserad 23 118 5.13
Uttråkad 9 45 5.00
Intres serad 21 94 4.48
R oad 6 29 4.83
Totalt: 124 581 4.72

Summerat 
engagemang

Genomsn. 
engagemang

fig. 5: Reklam för  
Viktklubb.se



skeptisk, missnöjd, frustrerad, irriterad, besviken och ointresserad står för 69% av det totala 

engagemanget på Aftonbladet.se.

4.2.2 Mötesplatsen.se

Mötesplatsen.se är en svensk nätdejtingsajt som startade sommaren 2001 och säger sig idag vara 

Nordens största aktör inom området nätdejting med över 140 000 aktiva medlemmar i Sverige och 

Norge. Mötesplatsen.se är en väl etablerad aktör som avser koppla samman människor med varandra 

och hjälpa singlar att finna en parter. Mötesplatsen.se ämnar instifta tillit hos sina besökare och locka 

nya medlemmar. Fokus på startsidan ligger vid bilder av registrerade medlemmar och solskenshistorier.

På Mötesplatsen.se attraherade bildelementen flest känslor och mest engagemang. Den stora bilden som 

föreställer en man och en kvinna i ett kök som tillsammans lagar en måltid fick en jämn fördelning av 

positiva och negativa markörer. De positiva markörerna (intresserad, road och fascinerad av lågt 

engagemang) förklarade informanterna syftade till "en mysig bild" och en informant sade uttryckligen 

"Så där vill jag också ha det!". En annan informant satte ut en markör av typen intresserad med ett högt 

engagemang för kvinnan i bilden. De negativa markörerna syftade till skepsis för scenariots sannolikhet, 

tre informanter menade att bilden såg "riggad" ut och menade att bilden var ett "billigt säljknep".

Mötesplatsen.se visar på två ställen på webbsidan dess utnämning till årets dejtingsajt. Denna 

information instiftade intresse och fascination av högt engagemang hos flera av informanterna men 

också skepsis och ointresse (dock av ett lägre engagemang) hos informanter som ifrågasatte 

utnämningens pålitlighet.

Funktionen på webbsidans högra kolumn som låter användaren söka bland tjänstens registrerade 

medlemmar attraherade ett högt engagemang av varierande känslor. Majoriteten av markörerna på denna 

funktion syftade till personerna på bilderna. Informanterna motiverade sina markörer på dessa porträtt 

med att funktionen var intressant men att utbudet som presenterades inte nödvändigtvis var det. Övriga 

markörer på denna funktion syftade till funktionen som ett intressant element och gav en god inblick i  

vad webbplatsen har att erbjuda. En informant uttryckte skepsis för det förinställda valet på funktionen 

(man, söker: kvinna, 25-45 år) och menade att att det var en stereotypisk åsikt för vem den potentiella 

användaren av nätdejting är.
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Under den stora bilden finns en stor knapp med texten "Bli medlem gratis - klicka här". Denna knapp 

erfor negativa markörer från nästan alla informanter. Engagemanget i dessa känslor varierade men 

samtliga informanter förklarade sina markörer med ett tvivel för att tjänsten faktiskt är gratis. "De måste  

ju tjäna pengar på något vis och jag ser ingen reklam" uttryckte en av informanterna det. Dessa markörer 

är av typerna missnöje, skepsis, ointresse och uttråkad.

På sidans mitt presenteras en "solskenshistoria" om ett par som träffats 

via Mötesplatsen.se och via en länk kan man läsa mer om hur det gick 

till, artikeln har en bifogad bild (fig. 6) som föreställer en man och en 

kvinna som kysser varandra. På texten till denna artikel märkte 

informanterna ut ointresse och irritation med ett genomgående lågt 

engagemang. Informanterna motiverade detta med att de tvivlade på 

artikelns sannolikhet. Den bifogade bilden fick tre negativa markörer (skepsis, missnöje och irritation) 

och en positiv (fascinerad). De negativa markörerna menade informanterna syftade till bildens innehåll,  

de ansåg att bilden var vulgär och stötande. Den positiva markören syftar till fascination över det faktum 

att människor finner partners via nätdejting.

Övriga markörer på webbsidan som inte var 

knutna till någon av ovan nämnda element var 

relativt låga i engagemang vilket också 

återspeglas i den totala statistiken. 

Mötesplatsen.se hade det lägsta totala och 

genomsnittliga engagemanget av de tre 

webbsidorna som var del av denna studie. Ett 

totalt engagemang på 374 (tabell 2) vilket kan 

sättas i kontrast till YouTube som har totalt 

871 i engagemang. Mötesplatsen.se var även 

den av webbsidorna i studien som 

informanterna interagerade kortast tid med. Dominerande känslor för Mötesplatsen.se var skeptisk (15 

markörer), intresserad (15 markörer) och ointresserad (14 markörer).
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tabell 2 

Mötesplatsen Antal
Fascinerad 5 23 4.60
Förväntan 5 25 5.00
Överraskad 2 10 5.00
S keptisk 15 73 4.87
Missnöjd 7 32 4.57
Frustrerad 0 0
Irriterad 6 26 4.33
Besviken 5 19 3.80
Ointresserad 14 63 4.50
Uttråkad 4 18 4.50
Intres serad 15 65 4.33
R oad 5 20 4.00
Totalt: 83 374 4.50

Summerat 
engagemang

Genomsn. 
engagemang

fig. 6: Mötesplatsen.se



4.2.3 YouTube

YouTube är en videodelningssajt där användare kan ladda upp och dela med sig av videoklipp. YouTube 

låter användaren kommentera och socialicera med andra användare. Allt material är användargenererat  

och webbplatsen avser att underhålla och roa besökare.

Vid användartesterna av YouTube fokuserade informanterna framförallt på funktionerna på webbsidan, 

samtliga hade erfarenhet av tjänsten och majoriteten hade även sett filmklippet som visades som stillbild  

vid utvärderingen. Det innehåll som väckte flest känslor hos informanterna var filmen i sig vilket 

representeras av markörer inom filmvisningsytan. Bland de vanligaste känslorna för filmen återfinns 

förväntan, road, fascinerad och intresserad. Inga negativa känslor registrerades angående innehållet i 

filmen. Det element på webbsidan som fick flest och starkast negativa känslor är reklamen i filmen. Nio 

stycken markörer av typen starkt irriterad registrerades, samtidigt var det en respondent som blev 

fascinerad av funktionaliteten i annonsen, att kunna köpa och ladda ner låten som är med i videon.

Funktionen "Liknande videoklipp" (fig. 7) fick 15 stycken markörer av positiv karaktär, framförallt road 

och fascinerad, med varierande starkt engagemang. Kommentarer från informanterna visar på att de 

gillar funktionen och att den oftast ger relevanta förslag på andra filmer man kan vara intresserad av, en 

av informanterna påpekar att "den här [funktionen] brukar komma med bra förslag". Samtidigt visar 

flera informanter starkt ointresse för funktionen "Idag på YouTube" som återfinns i anslutning till 

"Liknande videoklipp".

YouTubes betygssystem med fem stjärnor 

väckte flera olika känslor men framförallt 

skepticism för funktionen och dess 

trovärdighet. Samtidigt kände informanterna 

fascination, förväntan och att de blev 

överraskade av informationen om totala 

antalet visningar av filmen. Kommentarer från 

informanterna antydde att det hörde samman 

med det mycket höga antalet visningar som 

den aktuella videon registrerat.

24(38)

tabell 3 

Youtube Antal
Fascinerad 25 133 5.32
Förväntan 7 37 5.29
Överraskad 6 31 5.17
S keptisk 10 50 5.00
Missnöjd 8 39 4.88
Frustrerad 4 18 4.50
Irriterad 12 61 5.08
Besviken 16 56 3.50
Ointresserad 24 117 4.88
Uttråkad 1 5 5.00
Intres serad 44 218 4.95
R oad 20 106 5.30
Totalt: 177 871 4.91

Summerat 
engagemang

Genomsn. 
engagemang



Störst variation i känslor registrerades för text- och 

videokommentarsfunktionen. Av de fem som satte ut 

markörer på videosvar står tre stycken för känslan 

ointresserad. Observationer gjorda under 

utvärderingen antyder att flera av informanterna inte 

ens reflekterade över videosvaren. För 

textkommentarerna registrerades 11 stycken punkter, 

åtta av dessa är positiva känslor i form av road, 

förväntan eller överraskad. Resterande punkter är 

känslor av uttråkad, irriterad och besviken, samtliga 

med mycket högt engagemang. Känslorna road och 

intresserad väcktes även av funktionerna att kunna ge 

"tummen upp" eller "tummen ner" på kommentarer 

och funktionen att visa fler kommentarer.

YouTube är den sida med flest markörer, sammanlagt 

177 stycken (tabell 3) jämfört med 124 på Aftonbladet och 83 på Mötesplatsen. Det är även den sida där 

informanterna rapporterade starkast genomsnittligt engagemang (4.91). YouTube är även den sida som 

det registrerats högst andel positiva känslor (fascinerad, förväntan, överraskad, intresserad och road), 

60% av det totala engagemanget utgörs av dessa känslor. Intresserad, fascinerad och ointresserad är de 

vanligast förekommande känslorna på sidan medan uttråkad, frustrerad och överraskad är de känslor 

som förekommer mest sällan.

4.3 Resultat av kvantitativ studie

I syfte att undersöka verktygets potential för att 

samla kvantitativ data lades undersökningen ut på 

forumet Flashback1. Denna kvantitativa studie gav 

122 markörer som samlats från totalt 12 

informanter. En absolut majoritet av markörerna är 

intresserad (36st) och tydligt är att videospelaren 

(fig. 8) är det element som mottog flest markörer.

1Flashback är ett öppet diskussionsforum med en stor användarbas och en mängd ämnesområden. 

Återfinns på <https://www.flashback.info> 
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fig. 7: YouTube, "Liknande videoklipp"

fig. 8: YouTube, videospelaren



 Det finns likheter i hur och var informanterna har valt att sätta ut markörer. De element som attraherat  

flest markörer är videospelaren, loggan, knappen "Ladda upp", reklam i videospelaren, kommentarer 

samt funktionen "Liknande videoklipp", det vill säga samma element som fick flest markörer även i den 

kvalitativa studien.

Svaren från den kvantitativa studien är ändå tvetydiga och vi fann datan svårtolkad och opålitlig, därför 

valde vi att inte gå längre med den kvantitativa undersökningen än så här. Resultaten innehöll 20 

stycken svarta markörer vilket innebär att informanten klickat på verktygets yttre kant och inte i  

färghjulet. Även ett antal vita markörer återfinns, dessa är ett resultat från när informanten klickar på 

texten för känslan. Utöver dessa bortfall går det inte heller att se hur många markörer varje enskild 

informant satt ut.
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5 Analys och diskussion
Resultaten visar en tydlig tendens bland informanterna att märka ut innehåll på webbplatserna. Detta är  

sannolikt dels beroende på det faktum att verktyget begränsade dem från att interagera med webbsidan 

trots detta markerade alla informanter vid ett eller annat tillfälle funktioner eller layout. Aftonbladet.se  

hade till största delen markörer på innehåll, något som vi tror återspeglas i deras val av presentation av 

nyhetsflödet bestående av stora bilder och rubriker som uppmanar användaren att klicka sig vidare för 

att få veta mer. Detta tror vi också var anledningen till det starka engagemang som informanterna 

markerade ut på bilder och rubriker. Det är även en webbsida som i hög grad bygger på just text- och 

bildinnehåll.

Relevansen av markörer kan klart diskuteras beroende på vilken webbsida och på vilket element de 

placerats. Till exempel på YouTube markerade en klar majoritet av informanterna ut starkt negativa 

känslor (skepsis, missnöje och irritation) på funktionerna för att ändra storlek på videospelaren och 

öppna videospelaren i ett nytt fönster. Dessa funktioner (placerade till höger strax ovanför 

videospelaren) illustreras bara av två små ikoner vilka många av informanterna inte förstod vad de 

betydde. En negativ markör på en funktion som denna, som alltid är närvarande på YouTube oberoende 

av vilken video användaren tittar på, kan ha en mycket större innebörd för hur användaren upplever 

webbsidan än vad en negativ känsla för en artikel på Aftonbladet har. Denna typ av tvetydighet för vad 

en markör betyder för helhetsintrycket återkom på flera ställen i undersökningen.

En stor koncentration av känslan ointresserad återfinns runt sidfoten på YouTube med information om 

kontaktuppgifter, hjälp, pressrum mm. Detta är förståeligt i ett scenario där användaren kollar på en 

video. I ett annat scenario, där användaren är ute efter information om webbplatsen, skulle sidfoten 

sannolikt fått mer positiva känslor med högre engagemang. En negativ markör i sidfoten har alltså inte 

alltid samma relevans för undersökningen beroende på studiens syfte och användarens mål med besöket 

till webbsidan. Resultat från Mötesplatsen.se visar dock att man inte alltid kan döma ut markörer på 

exempelvis sidfoten när undersökningen ämnar utreda andra aspekter av webbsidan. En informant 

rapporterade missnöje med sidfoten på grund av dess layout, inte på innehållet vilket samtliga markörer 

på YouTubes sidfot syftar till.

Utifrån analys av den kvantitativa datan som samlades in med hjälp av verktyget kunde man se 

 tendenser och skillnader i användarnas utvärdering av de olika sidorna. Trots att det genomsnittliga 
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engagemanget inte skiljer sig avsevärt mellan de tre webbsidorna i undersökningen (Aftonbladet: 4.72, 

YouTube: 4.91, Mötesplatsen: 4.5) visar antalet markörer och än mer det summerade engagemanget per 

webbsida (Aftonbladet.se: 581, Mötesplatsen.se: 374, YouTube: 871) tydliga bevis på vilken sida som 

var mer eller mindre engagerande.

Vi fann resultatet från den kvantitativa studien på YouTube opålitligt och svårtolkat. Om man utgår från 

att datan som samlades in under den kvantitativa studien är sanningsenlig så ser vi tydliga likheter i hur 

informanterna i den kvantitativa studien och informanter i den kvalitativa studien har använt verktyget.  

Vi tror att en vidare utveckling av verktyget som kan koppla punkter till informanter skulle göra 

resultaten mer pålitliga då man kan se om någon informant missbrukat eller använt verktyget felaktigt  

och således ta ställning till huruvida denna informants svar är pålitliga eller inte.
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6 Metodkritik
Vi avsåg att i största möjliga mån göra verktyget intuitivt, estetiskt tilltalande och ett nöje att använda  

men i och med dess runda form och att vi bestämt att varje färg skall ackompanjeras med ordet på 

känslan som färgen representerar kom texten i cirkelns undre del att hamna upp och ned. Under 

pilotstudierna nämnde ingen informant problem med textens placering eller orientering och bara ett fåtal  

av informanterna i den skarpa studien påpekade att texten var upp-och-ned men att det inte förhindrade 

interaktionen med verktyget. Vi tror dock att textens placering och orientering kan i viss mån ha 

påverkat resultatet. En viktig egenskap som vi eftersträvade med verktyget var att minimiera tiden det  

tar informanten från det att den känner en känslan tills dess att den identifierat och valt känslan på 

hjulet, för att sedan kunna fortsätta interaktionen med webbplatsen. Ju kortare detta tidsintervall är desto 

aktuellare är känslan informanten rapporterar. Känslor är flyktiga och minsta distraktion under 

interaktionen med verktyget kan potentiellt påverka resultatet. Därför tror vi att trots att väldigt få  

informanter påpekade det faktum att texten var upp-och-ned kan det undermedvetet ha påverkat 

rapporteringen.

Med Plutchiks forskning som underlag för de känslor vi valde att använda i verktyget försökte vi få med 

ett så stort spektra av känslor som möjligt utan att göra det förvirrande för informanten. Plutchik 

presenterade åtta stycken "huvudkategorier" av känslor som vardera hade flera lägre graderade känslor 

associerade till vardera huvudkategori. I vårt val av känslor eftersökte vi att få med känslor från alla 

dessa åtta huvudkategorier. I en ansträngning att få känslorna att passa så bra som möjligt med de färger 

vi valt sedan tidigare kom det att bli så att en majoritet av känslorna vi valde är negativa (sju stycken 

negativa respektive fem stycken positiva). Det faktum att majoriteten känslor i hjulet var negativa kan 

ha påverkat resultatet. Denna tes fick dock inget medhåll från informanterna, samtliga informanter sade 

att de varken saknade någon känsla eller ansåg att någon känsla var överflödig.

För urvalet och namnen på de känslor vi skulle ha med i verktyget utgick vi från Plutchiks (2001) 

forskning. Trots att inga av informanterna uttryckte kritik för de valda namnen på känslorna tror vi att 

med bättre kunnande inom detta komplexa område och med en bättre insikt i hur människan fungerar 

och känner hade bättre lämpade ord kunnat sättas på känslorna som användare har lättare att relatera och 

förhålla sig till.

Vårt verktyg består av tolv stycken "tårtbitar" vardera tilldelad en färg och en känsla. Rapporten 
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"The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing 

Information" av George A. Miller (1956) visade att människan förmår att hålla fem till nio saker i 

korttidsminnet. Denna forskning har dock blivit ifrågasatt på senare tid då den utfördes på uteslutande 

manliga collegestudenter och berörde endast minneshantering av siffror och sifferföljder. Senare 

forskning pekar på att människan över lag är kapabel att hålla fyra till fem saker i korttidsminnet.  

Antalet saker människan kan hålla i korttidsminnet beror på ett flertal faktorer och kan dessutom tränas 

att minnas fler saker. Vi tror dock att verktygets tolv känslor var i överkant för vad människans 

korttidsminne klara av och att verktyget kunde gjorts mer användbart om vi begränsat oss till ett färre 

antal känslor. Att informanterna varje gång behövde söka efter en känsla för att de inte kunde hålla alla i  

minnet tror vi utgjorde en onödig fördröjning i rapporteringen av känslor.
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7 Slutsatser och vidare utveckling
Även om området affektiv och emotionell design är ett mycket ungt forskningsområde som det visats 

något betydande intresse kring först under 2000-talet så är det något vi tror kommer att bli mer och mer 

relevant då man designar för MDI. Skiftet från den traditionella tayloristiska åskådningen till människan 

som homo ludens leder till engagerande interaktion som tar i beaktning människans känslor. Vi tror även 

att design och interaktion som syftar till att engagera och väcka känslor ökar värdet och användbarheten 

för användaren. Det är i detta avseende vi tror vårt verktyg kan komma att bli värdefullt för utvecklare 

och designers. 

Den kvalitativa studien med kommentarer från informanten under, samt intervju efter undersökningen 

resulterade i värdefull information om känslor och engagemang som vid en traditionell användarstudie 

inte skulle kommit fram. Med EmoWheel erbjuds designers och utvecklare ett verktyg som låter dem 

mäta hur deras produkter inte bara fungerar men också hur användaren känner inför dem och vid 

användningen av dem. Använt i samband med användartester lyfter EmoWheel fram information om 

användarens känslor och engagemang som annars inte skulle kommit fram.

Efter genomförd utvärdering av verktyget har vi sett brister i att använda det för strikt kvantitativa 

undersökningar då dessa resultat visade sig svårtolkade och opålitliga. Det skulle dock kunna fungera 

som ett komplement till en mer kvalitativ undersökning förutsatt att vissa ändringar görs på verktyget. I  

en vidare utveckling av verktyget borde även data för varje unik användare och tidpunkt lagras. En stor 

brist i den kvantitativa studien var avsaknaden av kommentarer till punkterna. En funktion där 

användaren kan skriva kommentarer till punkterna skulle möjligtvis höja värdet av och göra det lättare  

att tolka resultatet.

Potentialen för hur datan från undersökningen kan presenteras är stor. I dagsläget kan vi endast skriva ut 

samtliga användares punkter för varje webbsida. Ett vidareutvecklat resultatverktyg skulle kunna skriva 

ut punkterna i kronologisk ordning, efter användare samt skriva ut metadata i anslutning till varje punkt.  

Detta för att göra det mer överskådligt och lättare att utvärdera resultaten.

Verktyget kom att begränsas till endast en skärmdump av webbsidan men verktyget är ämnat att spela 

sömlöst tillsammans med interaktionen med webbplatsen och vi tror att om verktyget utvecklas för att  

fungera på så vis skulle resultaten vara av större relevans. Vi tror att engagemang och känslor tydligare 
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gestaltas i interaktionen än vad som är möjligt när användaren endast får en skärmdump att utgå från. Vi 

tror dessutom att användarna skulle ha lättare att sätta ut markörer för engagemang och känslor på 

funktioner, navigation och andra interaktiva element på webbplatsen om de läts interagera med dem. Att  

låta användaren navigera och använda webbplatsen medan den kontinuerligt rapporterar känslor och 

engagemang skulle göra det möjligt att spåra användarens humör och engagemang och hur det varierar 

allt eftersom denne interagerar med webbplatsen. På så vis skulle man kunna identifiera var i 

interaktionen som engagemanget minskar och vid vilket känslomässigt tillstånd och nivå av 

engagemang som användaren väljer att lämna webbplatsen.

Om man ser till de kriterier vi satte upp för verktyget visar att den slutgiltiga produkten uppfyller 

kriterierna till viss del men att det med ett antal mindre åtgärder kan uppfylla kriterierna till fullo.  Vi 

bedömer att verktyget har alla förutsättningar för att kunna fungera helt sömlöst med interaktionen på 

webbplatsen och att användare finner det lätt att använda verktyget. Resultaten från den kvantitativa 

studien visar att resultaten från denna form av studie är bristfälliga och att verktyget inte fullt ut är  

anpassat för att användas utan testledare närvarande. Även om verktyget skulle anpassas bättre för det 

ändamålet tror vi att det lämpar sig bäst för kvalitativa studier. Vår utvärdering av verktyget visar att det  

lämpar sig bäst som komplement till användarstudier där det bidrar med en ökad förståelse för och insikt 

i användarens känslor och engagemang.

32(38)



8 Referenser
Aftonbladet.se (2009) Aftonbladet, [Online], Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se [2 Dec 2009]

Bell, J. (2005) Doing Your Research Project : A Guide for First-Time Researchers in Education, Health  

and Social Science, 4th Edition, McGraw-Hill Education 

de Lera, E. och Garreta-Domingo, M. (2007) Ten emotion heuristics: guidelines for assessing the user's  

affective dimension easily and cost-effectively, British Computer Society Conference on Human-

Computer Interaction archive, Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on HCI 

2008: People and Computers XXI: HCI...but not as we know it, vol. 2

Desmet, P. (1998) Emotional reactions elicited by car design: A measurement tool for designers in D. 

Roller (ed.), Automotive Mechatronics Design and Engineering (sid. 237-244), Düsseldorf, Germany: 

ISATA

Desmet, P., Hekkert, P. och Jacobs, J.J. (2000) When a car makes you smile: Development and 

application of an instrument to measure product emotions. In: S.J. Hoch & R.J. Meyer (Eds.), Advances 

in Consumer Research (vol. 27, sid. 111-117). Provo, UT: Association for Consumer Research

Desmet, P., Overbeeke, C.J. och Tax, S.J.E.T. (2001) Designing products with added emotional value:  

development and application of an approach for research through design. The Design Journal 4(1), 32-

47.

Desmet, P. (2002). Designing Emotions, Unpublished doctoral dissertation

Desmet, P. (2003) Measuring emotion: development and application of an instrument to measure 

emotional responses to products, i Blythe, M., Overbeeke, K., Monk, A., Wright, P. (ed.),  Funology:  

From usability to enjoyment Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, sid. 111

Ekman, P., och Friesen, W.V. (1969) The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usages  

and coding, Semiotica1, sid. 49–98

33(38)



Gaver, B. (2002) Designing for Homo Ludens, i3 Magazine, sid. 2-5

Goethe, J. W. (1976) Goethes färglära, Järna: Kosmos förlag

Huizinga, J. (1955) Homo Ludens, a study of the play element in culture, Boston, Beacon Press,

Fagerberg, P., Ståhl, A. och Höök, K. (2004) eMoto: emotionally engaging interaction, Pers Ubiquit 

Comput, vol. 8, sid. 377–381

Klemmer, S., Hartmann, B. och Takayama, L. (2006) How Bodies matter: Five Themes for Interaction  

Design

Mandryk, R., Atkins, S. och Inkpen, K. (2006) A continuous and objective evaluation of emotional 

experience with interactive play environments Conference on Human Factors in Computing Systems

Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems

Miller, G. (1956) The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for 

Processing Information, The Psychological Review, vol. 63, sid. 81-97

Motesplatsen.se (2009) Mötesplatsen, [Online], Tillgänglig: http://www.motesplatsen.se [2 Dec 2009]

Nielsen, J. (2003) 'User empowerment and the fun factor', in Blythe M. (ed.), et al Funology: From 

usability to enjoyment Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, sid. 105

Norman, D. (2005) Emotional Design - Why we love (or hate) everyday things, New York: Basic Books

Picard, R. (1997a) Affective computing, MIT Press, Cambridge, MA

Picard, R., Healey, J. (1997b) Affective Wearables. Personal Technologies Vol. 1, No. 4. sid. 231-240 

34(38)



Picard, R. (1999) Affective Computing for HCI, Proceedings of HCI International (the 8th International 

Conference on Human-Computer Interaction) on Human-Computer Interaction: Ergonomics and User 

Interfaces-Volume I, sid. 829-833, August 22-26

Picard, R., Vyzas E., Healey, J. (2001) Toward Machine Emotional Intelligence: Analysis of Affective  

Physiological State, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 23 n.10, sid. 

1175-1191

Picard, R. (2000) Perceptual user interfaces: Affective perception, Communications of the ACM, 43 (3) 

Plutchik, R. (2001) 'The nature of emotions', American Scientist, vol. 48, 4, 344

Posner, J., Russel, J. och Peterson, B., (2005) The circumplex model of affect: An integrative approach  

to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology, Development and 

Psychopathology, vol. 17, sid. 719

Sengers, P. (2005) The Engeneering of Experience, i Blythe M. (ed.), et al Funology: From usability to  

enjoyment Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

Schiano, D., Ehrlich, S. och Sheridan, K. (2004) Categorical imperative NOT: facial affect is perceived  

continuously in Proceedings of CHI04, ACM Press, pp. 49–56

Youtube.com (2009) YouTube, [Online], Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?

v=lVJVRywgmYM [2 Dec 2009]

Zaman, B. och Schrimpton-Smith, T. (2006) The FaceReader: measuring instant fun of use Nordic 

Conference on Human-Computer Interaction; vol. 189

Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles

35(38)



9 Bilagor

9.1 Bilaga 1

36(38)



9.2 Bilaga 2

37(38)



9.3 Bilaga 3

38(38)


	Abstract
	English
	Svenska

	1 Inledning
	1.1 Nyckelord
	1.2 Syfte & problemformulering

	2 Teori & tidigare forskning
	2.1 Den lekande människan - känslor inom MDI
	2.2 Emotionell och affektiv design
	2.3 Färgläran och känslor
	2.4 Objektiva metoder för utvärdering och mätning av känslor
	2.5 Subjektiva metoder för utvärdering och mätning av känslor

	3 Metodutveckling
	3.1 Förstudie
	3.1.1 Metod
	3.1.2 Resultat och slutsatser av förstudie

	3.2 Utveckling av verktyget EmoWheel
	3.2.1 EmoWheel i praktiken


	4 Utvärdering av EmoWheel
	4.1 Metod
	4.2 Resultat av kvalitativ studie
	4.2.1 Aftonbladet.se
	4.2.2 Mötesplatsen.se
	4.2.3 YouTube

	4.3 Resultat av kvantitativ studie

	5 Analys och diskussion
	6 Metodkritik
	7 Slutsatser och vidare utveckling
	8 Referenser
	9 Bilagor
	9.1 Bilaga 1
	9.2 Bilaga 2
	9.3 Bilaga 3


