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Sammanfattning 
 
Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för 
Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört 
hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. Syftet med 
arbetet har varit att ta fram koncept kring hur Scenkonst Västernorrland kan nyttja 
den digitala utvecklingen på ett sådant sätt att de enklare kan nå ut till och interagera 
med den yngre och mer teknikvana generationen. 
 
Scenkonst Västernorrland är verksamma inom marknadsföring av kulturevenemang 

så som dans, film, teater och musik. Kulturscenen står inför en förändring i och med 
den digitala framfarten och Scenkonst Västernorrland är därför ute efter att hitta nya 
sätt att förmedla evenemang och att interagera med sina målgrupper. 
 
Under projektets start handlade det om att sätta sig in i hur Scenkonst 
Västernorrland arbetar med interaktionen med den teknikvana generationen idag, 
samt vilka olika typer av utmaningar som finns. Med detta som grund gjordes sedan 
en benchmarking för att se hur liknande branscher interagerar med sina målgrupper. 
Intervjuer med både målgruppen och företag som är verksamma inom kulturscenen 
gjordes för att säkerhetsställa att det som kulturscenen upplever som ett behov 
faktiskt också är det.  
 
I den andra fasen av projektet sammanställdes all data från intervjuer, enkäter och 
benchmarking i en effektkarta. Detta för att få en enklare överblick över projektet 
och se till att alla beslut som tas alltid stämmer överens med användarnas behov. 
Effektkartan innehåller problemformulering och specifika behov för målgrupperna. 
 
Utifrån detta genererades ett antal idéer som sedan gallrades ut till tre mer konkreta 
koncept. Koncepten utvärderades i form av prototyper gjorda i Adobe XD, enklare 
3D-ytmodelleringar och mer fysiska modeller. Koncepten testades därefter på 
användare och bearbetades sedan ytterligare. Två av dessa koncept togs sedan vidare 
för mer bearbetning och utvärdering med användare, dessa koncept var Applikation 
och Interaktiv Display. Slutligen utfördes ett konceptval där konceptet Applikation 
valdes ut för mer detaljerad bearbetning innan den slutliga presentationen för 
Osynlig AB och kunden Scenkonst Västernorrland. 
 
Med hjälp av det koncept som togs fram blir informationen mer tillgänglig för 

spridning, samt att informationen blir mer närvarande i målgruppernas dagliga 
informationsflöden. På så sätt kan Scenkonst Västernorrland lättare interagera med 
den yngre och mer teknikvana generationen. 
 
Samtidigt som projektet har handlat om att undersöka och tillfredsställa kundens och 
deras målgruppers behov så handlar det även om att nå upp till uppdragsgivarens 
förväntningar för att upprätthålla en bra kundrelation.  
 
 

 
NYCKELORD: Konceptutveckling, UX-Design, Teknisk Design, 
Användarcentrerad design. 



 

 
Abstract
 

This report summarizes a Bachelor´s degree thesis in Industrial Design Engineering 
at Luleå University of Technology. The project was done at Osynlig AB in 
Sundsvall for the customer Scenkonst Västernorrland with the goal of developing 
concepts about how Scenkonst Västernorrland can use the digital development in 
such a way that they can interact with their target groups more efficiently. 

 
Scenkonst Västernorrland is a company active in the marketing of cultural events 
such as dance, film, theater and music. The cultural scene is facing a change within 
the digital advancement and Scenkonst Västernorrland are therefore looking to find 
new ways to mediate events and to interact with their target groups. 
 
The start of the project was about getting acquainted with how Scenkonst 
Västernorrland works and interacts with the younger target group today. Based on 
this, a benchmarking was then made to see how similar industries interact with their 
target groups. There were also interviews with both the target group and other 
companies that are active in the cultural scene to ensure that what the cultural scene 
perceives as a need is also a need from the target groups. 
 
During the second phase of the project, all data from interviews, questionnaires and 
benchmarking were compiled to make an efficiency map. The efficiency mapping 
included everything from problem formulation to specific needs for different target 
groups. This was made to get an easier overview of the project and to ensure that all 
decisions taken during the project always match the needs of the users. 
 
Based on this, several ideas were generated which were then scaled down to three 
concepts. The concepts were evaluated in the form of prototypes made in Adobe 
XD, simple 3D surface models and more physical models. The concepts were tested 
on users and then further processed. Two of these concepts were taken further for 
more processing and evaluation. These concepts were called Application and 
Interactive Display. Finally, a concept selection was made where the concept 
Application was selected for more detailed processing before the final presentation 
for Osynlig AB and the customer Scenkonst Västernorrland 

 
With the Application concept the information becomes more present in the target 
groups' daily information flows. In this way, Scenkonst Västernorrland can more 
easily interact with the younger and more tech-savvy generation. 

 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Concept development, UX-Design, Industrial design engineering, 
User-centred design 
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1  INTRODUKTION 
Denna rapport sammanfattar ett examensarbete inom Produktutveckling för 
Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört under vårterminen 
2019 hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland under en 10 
veckors period. Projektet handlar om att hitta nya sätt för Scenkonst Västernorrland 
att nå ut till och interagera med den yngre och mer teknikvana generationen. 
 
 

  BAKGRUND 
Företaget som tillhandahåller projektet är företaget Osynlig AB i Sundsvall. De är 

verksamma inom UX1 med kontor i Sundsvall och Stockholm. Företaget har även 

ett systerföretag i Aukland på Nya Zealand. Idag består Osynlig AB av cirka 20 

anställda. 

 

”Osynlig löser problem och skapar affärsnytta med digital design. Från snabba 

prototyper till långsiktig strategisk utveckling av exempelvis e-tjänster, appar, 

webbplatser och intranät. Vi är designers, strateger och tekniker som ser design och 

användarupplevelser som ett strategiskt medel för att nå affärsmål. Det handlar om 

att utveckla digitala lösningar som människor förstår och älskar att använda.”  

 

Osynlig AB. (2019) 

 

Kulturscenen står idag inför en utmaning när det gäller att hänga med i den allt mer 
växande digitala framfarten. Framförallt när det gäller att interagera med och locka 
till sig den yngre och mer teknikvana generationen. I dagsläget använder sig 
Scenkonst Västernorrland av sju olika medier för att interagera med sina 
målgrupper, både digitalt och via mer traditionella medier. I ett samhälle där man 
som konsument numera är van vid att inte behöva söka upp information på egen 
hand utan får all information serverad via olika digitala kanaler och sociala medier 
finns det en risk för att mer traditionella verksamheter, så som kulturscenen, riskerar 
att hamna utanför.  
 
Projektets mål har varit att ta fram ett koncept, antingen fysisk eller i ett digitalt 
format, som kan hjälpa Scenkonst Västernorrland med att nå ut och interagera med 

en allt mer teknikvan generation. Detta då Scenkonst Västernorrland ser att det finns 
en utmaning med att locka den yngre och mer teknikvana generationen till sina 
olika evenemang och föreställningar. 
 

  

                                                
1 UX: User Experience 
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  INTRESSENTER 
Den primär målgruppen för projektet är den yngre och allt med teknikvana 
generationen då man från Scenkonst Västernorrlands sida ser att de kommer att ske 
ett generationsskifte där den äldre generationen behöver ersättas med en yngre 
generation. Detta med anledning att säkerhetsställa att det finns en framtida publik. 
Den sekundära målgruppen är de som redan tar del av kulturscenen men upplever 
att interaktionen med kulturscenen före och efter besöket på något sätt kan 
förbättras eller förenklas. Andra som också berörs är Scenkonst Västernorrland som 
beställare och Osynlig AB som tillhandahåller projektet, samt Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
 

  MÅL OCH SYFTE 
Målet med projektet är att hamna i en lösning, antingen digital eller fysisk som kan 
hjälpa Scenkonst Västernorrland att interagera med den yngre och oftast teknikvana 
generationen samt skapa ett mervärde för de som besöker kulturscenen. Detta i syfte 
att locka en bredare målgrupp till att besöka och få en förståelse för kulturscenen. 
Samtidigt som projektet handlar om att hitta nya vägar att interagera med en allt 
mer teknikvan generation så handlar det även om att ta hänsyn till den befintliga 
kundgruppens behov och deras sätt att interagera med kulturscenen. Detta genom 
att undersöka vilka utmaningar man ser i andra delar av Sverige och världen inom 
samma typ av bransch. Eftersom Scenkonst Västernorrland inte har några specifika 
idéer själva på vad de vill ha handlar det även om att lägga fram argument som 
Scenkonst Västernorrland sedan kan ta vidare till sin ledning för att påvisa att det 
behövs göras en förändring. 
 
 

  FRÅGESTÄLLNINGAR 
Under uppstarten av projektet togs tre frågeställningar fram som ska besvaras under 
projektets gång. Dessa frågeställningar behandlar interaktionen mellan den yngre 
teknikvana generationen och kulturscenen. De frågeställningar som ska besvaras 
under projektets gång presenteras nedan. 
 

• Hur upplever den yngre och teknikvana generationen interaktion med kultur 
och kulturevenemang idag? 

• Vad innebär framtiden för kulturscenen när det gäller att hitta nya sätt att 
förmedla evenemang och interagera med den yngre och allt med teknikvana 
generationen? 

• Vad förväntar sig den yngre och mer teknikvana generationen? 
 

  AVGRÄNSNINGAR  
Projektet omfattar ett 10 veckors utvecklingsarbete. Till en början kommer 
projektet att hållas brett inom det specifika området för att ta in så mycket 
information kring ämnet som möjligt, både från olika målgrupper och från olika 
företag verksamma inom samma typ av bransch. Det kommer inte att levereras en 
färdig fysisk eller digital produkt till uppdragsgivaren i slutet av projektet, utan det 
handlar mer om att leverera ett koncept som skulle kunna tillverkas eller levereras 
som färdig produkt i efterhand. Inga kostnadsberäkningar för produktion och 
material kommer att tas med för koncepten. Vad gäller avgränsningar från kundens 
sida så handlar det mer om att ta fram ett koncept som är realistiskt att genomföra 
vid ett senare tillfälle.   
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  ARBETETS STRUKTUR 
Nedan presenteras rapportens upplägg med de kapitel som ingår. 
 

Kapitel 1. Introduktion 
Kapitlet ger en introduktion av projektet och beskriver bakgrunden, vilka som 
berörs av projektet, målet med projektet och vilka avgränsningar som gjorts. 
 

Kapitel 2. Kontext 
Kapitlet ger en överblick över hur kulturscenen ser ut i nuläget, samt vilka olika 
typer av lösningar som finns i samma bransch. 
 

Kapitel 3. Teoretiskt Ramverk 
Kapitlet redovisar det olika teoridelarna som har undersökts och ligger till grund för 
projektet. 

 

Kapitel 4. Metod & Genomförande 
Kapitlet beskriver processen som projektet har utgått från och vilka olika metoder 
som använts. 

 

Kapitel 5. Resultat 
Kapitlet beskriver resultatet av projektets olika delar. 

 
Kapitel 6. Diskussion 
I kapitlet diskuteras projektets olika delar och rekommendationer för fortsatt arbete. 

 

Kapitel 7. Referenser 
Kapitlet listar alla de referenser som använts i rapporten. 
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2 KONTEXT 
Detta kapitel ger en överblick över hur organisationen Scenkonst Västernorrland är 
uppbyggd, vilka delar som ingår och hur de jobbar i nuläget med att nå ut och 
interagera med sina olika målgrupper. 
 

  SCENKONST VÄSTERNORRLAND 
 
”Scenkonst Västernorrland innefattar Norrdans, Nordiska Kammarorkestern, Teater 

Västernorrland, Film Västernorrland, Musik Västernorrlands samt Dans 
Västernorrland. Vi ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun och har 

som uppdrag att utforska och utveckla verksamhet inom dans, film, musik och 
teater.” 

Scenkonst Västernorrland. (2019) 

 
Scenkonst Västernorrland ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun. 
Bolaget består i sin tur av ytterligare sex olika mindre bolag som är aktiva inom 
dans, film, musik och teater i region Västernorrland. Nedan syns en visualisering av 
hur Scenkonst Västernorrland är uppbyggt och vilka organisationer bolaget består 
av. Se Figur 1.  
 

 
Figur 1: Organisationens uppbyggnad 

 
 
För samtliga av dessa organisationers evenemang och föreställningar är den äldre 
generationen som står för majoriteten av besöken. I dagsläget använder sig 
Scenkonst Västernorrland av sju olika medier och kanaler för att marknadsföra sina 
evenemang och nå ut till sina målgrupper. Detta blandat med sociala medier och 
mer traditionella medel. När det gäller interaktionen med besökare av olika 
evenemang på plats sker detta vanligtvis med hjälp av posters och muntlig 
kommunikation med personal.  
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 AMBASSADÖRSKAP 
I dagsläget använder sig Scenkonst Västernorrland av så kallade Ambassadörer. 
Ambassadörerna består av en handfull personer som får tillgång till posters och 
flygblad som de kan sprida på olika ställen i sin vardag. I utbyte mot detta får 
ambassadörerna rabatterade priser på vissa föreställningar och andra mindre 
förmåner. Ambassadörerna blir även inbjudna till möten med Scenkonst 
Västernorrland någon gång under året där deras åsikter och tankar får höras i syfte att 
förbättra kulturscenen. 
 
Enligt Scenkonst Västernorrland själva hamnar informationen som ambassadörerna 
sprider oftast i fikarum eller andra samlingslokaler som ambassadörerna brukar röra 
sig i och är därför inte speciellt effektiv ur ett marknadsföringsperspektiv. 

 

 
  GRAFISK PROFIL 

För att lära känna Scenkonst Västernorrland och hur de jobbar med att nå ut och 
interagera med sina målgrupper i dagsläget blev det även relevant att ta del av deras 
grafiska profil. Detta eftersom det slutgiltiga konceptet ska komma att bestå av 
antingen en digital eller fysisk lösning som enkelt ska kunna associeras med just 
Scenkonst Västernorrland. Den grafiska profilen presenteras kort här nedan. 
 
Logotyper 
Scenkonst Västernorrland marknadsför sju varumärken inklusive sig själva. Alla 
varumärken har varsin logotyp med ett gemensamt visuellt uttryck. I första hand 
används svart logotyp mot vit botten. Mot svart botten används vit logotyp. 
Storleken på logotypen ska vara minst 7 mm hög. De olika varumärkenas logotyper 
presenteras nedan i figur 2. 
 

 
Figur 2: Varumärken logotyper 

 
Symbolen i logotypen är ett sammanhållande grafiskt element som markerar att de 
olika varumärkena tillhör familjen Scenkonst Västernorrland. Den står för rörelse, 
Dynamik, Mötet och Scenen. Symbolen illustreras nedan i figur 3. 
 

 
Figur 3: Symbol i logotyp 
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Typsnitt 
Scenkonst Västernorrland använder sig huvudsakligen av följande typsnitt: 

• Myriad Pro Regular – Används huvudsakligen för brödtext. 

• Myriad Pro Bold Condensed – Används huvudsakligen för rubriker. 

• Areal – Som kompletterande typsnitt för de som inte jobbar i program som 
har det utvalda typsnittet. 

 
Färger 
Scenkonst Västernorrland använder sig av sju huvudfärger. Dessa är kopplade till 
varsitt varumärke och används som profilfärg på till exempel hemsida, 
profilprodukter och visitkort. Dessa huvudfärger illustreras nedan i figur 4. 
 

 
Figur 4: Färger 
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3  Teoretisk referensram 
Kapitlet beskriver de olika teoridelarna som har undersökts under projektet. Dessa 
teorier har använts som grund vid utformningen av koncepten. 

 
  TEKNISK DESIGN 

Ullrich (2012) beskriver en industridesigner som den som designar för användaren 
och utifrån deras olika förutsättningar. Han beskriver även att desto mer en produkt 
syns och används av användare, desto mer är produkten beroende av en god design. 
Det är därmed viktigt att ha med en designer i produktutvecklingsprocessen från ett 

så tidigt stadie som möjligt för att kunna skapa en användarvänlig produkt. Området 
industridesign beskrivs av Johannesson m. fl. (2013) som den upplevda känslan av en 
produkt, i form av dess egenskaper så som ergonomi, färgsättning, formgivning och 
känsla. 
 
Smets & Overbeeke (1994) beskriver samtidigt teknisk design som samspelet mellan 
både det estetiska och det mer tekniska som båda ingår i framtagningen av 
produkter. Och det är därför viktigt att man som teknisk designer har kunskap inom 
båda områden.  
 
Dessa beskrivningar av ämnet teknisk design är någonting som stämmer mycket väl 
överens med detta projekt då det handlar om att ta fram ett koncept på en produkt, 
digital eller fysisk, som ska förenkla interaktionen mellan människan och 
kulturscenen. Detta genomförs med hjälp av att följa en designprocess som 
inkluderas användaren under hela processen och på så sätt designas konceptets 
egenskaper utefter behov och förutsättningar. 
 
 

  ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN 
“Designing a solution that will work for everyone means talking to both extreme 

users and those squarely in the middle of your target audience.” 
 

IDEO. (2015) Sid:49 
 
Då det centrala i projektet handlar om att ta fram en lösning utifrån användarnas 
behov blev just användarcentrerad design och användbarhet relevanta ämnen att 
fördjupa sig i. Enligt Rosenzweig (2015) syftar användbarhet till hur väl ett objekt, 

fysiskt eller digitalt, kan användas och hur vida det är bekvämt och praktiskt att 
använda. När man sedan ser det under ett förståelseperspektiv för användaren menar 
Norman (2002) att det även är väldigt viktigt att användaren både förstår hur man 
använder produkten och vad som faktiskt händer under själva användandet. 
Konceptet som tas fram under projektet kommer med hänsyn till detta vara 
framtaget med användaren i fokus då det i slutända ska kunna tillfredsställa både 
kundens och målgruppens behov.  Jag anser därför att det är viktigt att konceptet 
inte enbart testas på den delen målgruppen som redan tar del av och besöker olika 
kulturscener, utan också på de som kan ses som sällan-användare eller icke-
användare. Detta eftersom projektet i grund och botten handlar om att hjälpa 
Scenkonst Västernorrland att interagera med den yngre och teknikvana 
generationen samt skapa ett mervärde för de som besöker kulturscenen. 
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  INTERAKTIONSDESIGN 
Enligt Johannesson m. fl. (2013) har interaktionsdesign studerats och utövats sedan 
1970-talet för psykologisk och datorvetenskaplig forskning där fokus har legat på 
användbarhet. På den tiden blev resultatet av studierna oftast bara förslag och 
rekommendationer kring huruvida saker och ting borde vara, men kom sällan längre 
i utvecklingsarbeten än så. Detta är någonting man lägger allt mer fokus på idag. 
 
Rosenzweig (2015) argumenterar för att interaktionsdesign är en viktig del av UX 
design, som inkluderar alla olika typer av interaktioner. Allt från fysiska till mentala 
interaktioner. Enligt Rosenzweig (2015) inkluderar UX inte bara själva 
interaktionen som användaren har med en fysisk produkt, utan alla beröringspunkter 
som berör varumärket. 

 
När det gäller interaktionsdesign är det enligt Kaptelinin & Bannon (2012) inte 
möjligt att designa eller formge någonting som är utom ens direkta kontroll. Och 
det är därmed inte heller möjligt att designa människans aktivitet och upplevelse. 
Detta är någonting som alltid grundar sig i personliga upplevelser som inte på något 
sätt kan formas eller förutsägas i förväg. Av den anledningen har jag lagt stor vikt i 
att designa utifrån ett användarperspektiv, det vill säga att ha med användaren så 
mycket som möjligt under hela processen i form av intervjuer, användartester och 
utvärderingar. 
 
Johannesson m. fl. (2013) beskriver själva designprocessen för interaktionsdesign 
med en stor andel prototypande av snabbare modeller som sedan utvärderas mot 
användare redan i ett tidigt skede av projektet. Johannesson m. fl. (2013) delar upp 
processen i sex olika steg, från problemundersökning och behovsidentifiering till 
implementering och test av designen.  
 
 

  FÖRSTÅELSE & ANVÄNDARBERHET 
Koncepten som tas fram under projektet ska vara både lätta att använda och lätta att 
förstå. Detta då syftet med projektet är att ta fram olika koncept som gör 
interaktionen mellan Scenkonst Västernorrland och de olika målgrupperna enklare. 
Norman (2013) beskriver i sin bok The Design of Everyday Things tre olika typer 
av designaspekter att ta hänsyn till för att kunna skapa en användbar och förståelig 
design för användarna. Dessa är Visibility, Mapping och Feedback. 
 

 Visibility 
Min analys av visibility i relation till detta projekt är att om en funktion finns men 
kanske väldigt sällan används så kan det handla om hur väl kontrollen eller knappen 
för funktionen är placerad i förhållande till själva funktionen i sig. Eller att man som 
användare ser en funktion men inte vet hur man använder den. Det är en av många 
anledningar till att det är viktigt att ha med faktiska användare under utvärdering 
och idégenerering. En annan aspekt att ta hänsyn till är överbelastning av 
användarens arbetsminne. Detta är någonting Norman (2013) menar går att undvika 
genom att till exempel använda sig av mindre komplexa och färre steg vid 
användandet av en produkt eller tjänst. 
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 Mapping 
Med mapping syftar Norman (2013) till förståelsen för vilket resultat en viss 
handling kommer att ge. Därmed hur man enkelt kan designa för användaren olika 
mer eller mindre självförklarande moment för att uppnå önskat resultat. Som till 
exempel för att flytta ett objekt uppåt i ett system behöver användaren röra 
kontrollen uppåt. Detta är något som jag argumenterar handlar mycket om att 
använda sig av simpla och väl igenkända funktioner som användaren kan relatera till 
och känner igen från andra sammanhang. 

 Feedback 
Den tredje aspekten Norman (2013) beskriver är feedback, vilket syftar till hur väl 
användaren av en produkt eller ett system får information om vad som har utförts 

och vad resultatet av detta blev. Till och med någonting så simpelt som en penna 
ger dig som användare feedback vid användning genom att lämna ett spår efter sig 
och på så sätt förstår du att pennan fungerar.  
 
 

   BETEENDEMÖNSTER 
Koncepten som tas fram under projektet är tänkta att fånga målgruppernas 
uppmärksamhet och få dem att vilja använda produkten. För att designa en produkt 
som fångar upp användarna och skapar ett vanemönster finns det en del viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. Liu & Li (2016) beskriver en vana som någonting som är 
svårt och kanske ibland till och med näst intill omöjligt i vissa lägen att undvika. 
Dessa vanor är någonting som styr våra dagliga liv och utförs av oss utan att vi 
behöver lägga ner speciellt mycket tankeverksamhet på själva utförandet. En 
tolkning på ett sådant mönster som jag hittar i min vardag är hur jag går upp på 
morgonen och startar kaffemaskinen och gör i ordning en kopp kaffe utan att ens 
behöver vara speciellt vaken.  
 
Eyal (2014) beskriver en modell för hur man kan nyttja människans sätt att skapa 
denna typ av beteendemönster och applicera det i designen av nya produkter. Eyal 
(2014) beskriver en modell som innehåller fyra olika steg. Dessa olika steg och dess 
innebörd presenteras nedan.  
 

 Triggers 
Två olika typer av ”triggers” beskrivs av Eyal (2014), externa och interna. Med 
externa triggers syftar man till sådant som drar till sig uppmärksamheten som till 
exempel en ikon eller ett e-mail. Externa ”triggers” är den första interaktionen 
användaren och produkten eller tjänsten. Efter att ha använt tjänsten eller produkten 
ett par gånger börjar användaren associera ikonen eller vilken nu den externa 
”triggern” må vara med olika saker och börjar då forma interna ”triggers” som Eyal 
(2014) beskriver det. En person associerar till exempel e-post med social interaktion 
och börjar känna att hen har ett behov av att använda tjänsten.  
 

 Aktion  
Den andra delen i modellen som Eyal (2014) beskriver är aktionen, det vill säga den 
handling som kommer efter att ha blivit ”triggad”. Väl där handlar det mycket om 
användarvänlighet, vilket Eyal (2014) menar är en av huvudkomponenterna till att 
användaren ska vilja fortsätta använda produkten över huvud taget.  
 



 

 10 

 Belöning 
Nästa del i modellen syftar till det som händer efter det att man utfört själva 
handlingen, användaren belönas på olika sätt som Eyal (2014) beskriver det. Och 
han menar att det är viktigt att ge en varierad belöning för varje gång användaren 
utför handlingen och på så sätt få användaren att vilja fortsätta att komma tillbaka 
och utföra handlingen om och om igen. 
 

 Investering 
Den sista delen i modellen beskriver Eyal (2014) som stunden då man fångar upp 
användarens förväntningar på framtida användning av tjänsten eller produkten. Det 
gäller alltså att ge användaren fler ”triggers” för att hamna tillbaka modellens första 

steg. Eyal (2014) menar att man på så sätt får användaren att ständigt komma tillbaka 
och vilja ha mer. Modellen som Eyal (2014) beskriver känns ytterst relevant att ta 
inspiration från när det gäller utvecklingen av idéer och koncept till den här typen 
av arbete.  
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4 Metod och Genomförande 
  

Kapitlet redovisar den process som användes genom projektet, samt vilka olika 
metoder som användes under de olika faserna som projektet gick igenom. De 
metoder som har använts är valda med avsikten att få med användaren så långt som 
möjligt i processen.  
 

  PROCESSEN 
Projektet genomfördes i fyra olika faser som byter av och går in i varandra. Från att 

sätta sig in i projektet och genomföra intervjuer med Scenkonst Västernorrland, till 
att presentera ett färdigt koncept. Processen baseras till stor del på IDEO’s Human 
Centerd Design Process (IDEO, 2015). En visuell översikt av processen visas nedan 
i figur 5. 
 

 
Figur 5: Processen 
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 PROJEKTPLANNERING 
För att få struktur på arbetet skapades en grov tidsplanering över hela projektet med 
deadlines för de olika delarna som var tänkta att ingå. Tidsplanen togs fram med 
avsikten att kunna förändras beroende på projektets fortgång. Av den anledningen 
skrivs även en veckoplanering på sidan av med deadlines för mer specifika moment 
som kundmöten och workshops. Detta för att se till att allt hinns med och hålls 
någorlunda inom de satta tidsramarna för de olika delarna av projektet.  

 
Figur 6: Projektplanering 

 
 
För att få struktur på arbetet och inte riskera att information går förlorad eller glöms 
bort under projektet användes verktyget Miro 2  för att samla personas, 
effektkartläggning, customer journey och olika idéer. I verktyget finns även mallar 
för olika typer av metoder som kan vara relevanta för ett projekt som detta.  

                                                
2 https://miro.com/ 

https://miro.com/
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  IMMERSION 
 
 
 
 
 
 

 
 

“There’s no better way to understand the people you’re designing for than by 
immersing yourself in their lives and communities.”  

 
IDEO. (2015) Sid:52 

 
Under den inledande fasen av projektet låg fokus på att samla in så mycket 
information som möjligt för att kunna få en bra grund att stå på under de resterande 
faserna av projektet. Detta genom att använda olika typer av informationsinsamlande 
metoder.  Vilka olika metoder som användes under projektfasen beskrivs nedan. 
 

 Statistik 
Under början av projektet togs statistik över antal besökare och ålder hos besökarna 
fram från Scenkonst Västernorrlands egen databas. Detta utifrån syftet att samla in 
information kring vilka åldersgrupper som står för flest antal besök hos de olika 
evenemangstyperna som erbjuds, samt vilka som står för minst antal besök hos de 
olika evenemangstyperna. Detta med begränsning till Sundsvalls kommun. 
Statistiken redovisas i bilaga 1. 
 

 Benchmarking 
Både Johannesson et al. (2013) och Ullrich & Eppinger (2012) beskriver 
benchmarking som en konkurrensanalys. Det vill säga ett sätt att se över liknande 
produkter eller lösningar inom samma bransch, där Ulrich & Eppinger (2012) 
beskriver det som ett bra sätt att hitta inspiration och idéer för produkt och 
processdesignen. Benchmarkingen genomfördes tidigt i projektet genom att kolla på 
hur andra företag inom samma typ av bransch jobbar med att nå ut till och 
interagera med sina målgrupper. 
 
Benchmarkingen genomfördes både genom att kolla på olika digitala lösningar, så 

som applikationer, hemsidor och marknadsföring genom sociala medier och även 
olika typer av fysiska lösningar. Detta gjordes dels för att få inspiration att ta med till 
projektets nästa fas och för att inte riskera att ta fram ett koncept som kanske redan 
är beprövat dels bevisat att det inte fungerar av olika anledningar. 
  

Figur 7: Immersion 
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 Intervjuer 
Som komplement till benchmarkingen utfördes även strukturerade intervjuer med 
bolag som är verksamma inom liknande branscher som Scenkonst Västernorrland. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av färdigskrivna frågor som besvarades via 
mailkontakt med företagen. Detta för att få en djupare förståelse för varför 
marknaden ser ut som den gör idag och även för att ta reda på vilka olika 
utmaningar dessa bolag ser när det kommer till interaktionen med den yngre 
generationen. Enligt Osvaldet m. fl. (2010) är intervjuer ett bra sätt att samla in mer 
subjektiv information kring ämnet. På så sätt får information om vad den faktiska 
användaren tänker tycker och känner. Samtliga intervjuer finns att se i bilaga 4. 
 
De bolag som intervjuades var Dramaten och Oscarsteatern för att få deras syn på 

interaktionen med den yngre generationen, samt hur de arbetar i nuläget. Det 
genomfördes även intervjuer med målgruppen för att säkerhetsställa att deras åsikter 
stämmer överens med kulturscenens åsikter. Detta då kulturscenens åsikt är att det 
finns en utmaning när det gäller att interagera med den yngre generationen. Därav 
ställdes frågor till målgruppen i form av en enkät, där syftet var att ta reda på hur väl 
olika kulturscener är närvarande i deras dagliga informationsflöden. 
 
Strukturerade intervjuer uträttades även med personer som nyligen besökt eller köpt 
biljetter till något evenemang och genomfördes med fyra personer som nyligen 
besökt eller köpt biljetter till ett evenemang. Frågorna ställdes med syftet att ta reda 
på hur de söker information om olika evenemang. 
 
Ytterligare intervjuer utfördes sedan med mer specifik inriktning på två målgrupper: 
1) De som sällan eller aldrig besöker kulturscenen och 2) de som ofta besöker 
kulturscenen. Syftet med urvalet av respondenter till intervjuerna var att fånga båda 
gruppernas behov och tankar eftersom det slutliga konceptet ska komma att bestå av 
en produkt som inte bara hjälper scenkonst Västernorrland att interagera med de 
som sällan eller aldrig besöker kulturscenen, utan också tillfredsställer de frekventa 
besökarnas behov. Intervjuerna med den mer insatta och återkommande 
målgruppen gjordes på plats under olika kulturevenemang. Totalt intervjuades sju 
personer, varav fyra personer sällan besöker kulturscenen och tre personer mer 
frekvent besöker kulturscenen. Intervjufrågorna riktade sig till att ta reda på hur 
besökaren söker efter information och vad som lockar dem till att göra ett besök på 
olika kulturscener.  
 
Enkäter skickades ut till studenter på Luleå Tekniska Universitet då dessa studenter 
tillhör den teknikvana generationen som definierats för projektet. Enligt Osvaldet 

m. fl. (2010) är en enkätundersökning en bra metod för att samla in en stor mängd 
data under en kort tid. Detta var ytterst relevant under starten av projektet då det till 
en början handlade om att hitta ett behov att arbeta utifrån. Av den anledningen 
skickades en enkät ut för att samla in information kring människors relation till 
kulturscenen, vilken gav svar från 60 personer i åldrarna 19–52. En andra 
enkätundersökning genomfördes i syfte att kartlägga intresset för kulturscenen hos 
den yngre generationen. detta för att se om de evenemang som arrangeras av 
Scenkonst Västernorrland över huvud taget är av intresse, vilken gav svar från 36 
personer. Undersökningarna redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. 
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 Effektkartläggning 
Effektkartläggning är en metod som används för att få en enklare överblicka över 
projektet och för att se till att alla beslut som tas under projektets gång alltid 
stämmer överens med användarnas behov. Då Scenkonst Västernorrland inte hade 
några egna specifika idéer på hur man skulle kunna lösa problemet behövdes 
argument som tyder på att det behövs göras en förändring. Därför utformades en 
effektkartläggning. I effektkartan ingår en behovsformulering för Scenkonst 
Västernorrland, alla berörda målgrupper och målgruppernas egna specifika 
behovsformuleringar. Effektkartan innehåller även olika typer av mätpunkter där 
man redogör för vad som ska förbättras och på vilket sätt man ska kunna mäta 
förbättringen. All input till effektkartan kommer från den information som har 
analyserats från intervjuer med de olika målgrupper och olika kulturscener runt om i 

landet. Inspirationen till effektkartan kommer från (InUse, 2019), samt en 
genomgång av metoden som gavs av handledaren på Osynlig AB under uppstarten 
av projektet.  
 

 Persona 
Utifrån intervjuerna sammanställdes fyra olika personas som representerar fyra olika 
målgrupper med olika behov och förutsättningar. Cooper (1999) menar att ta fram 
en persona inte handlar om att bara hitta på en fiktiv karaktär att utgå från, utan 
snarare att framställa en karaktär som representerar en målgrupp baserat analyser från 
intervjuer och undersökningar. Enligt Johannesson m. fl. (2013) tas en persona fram 
genom att identifiera målgrupperna och lära känna dem med hjälp av olika intervju 
och observationsmetoder. Informationen som samlats in om målgrupperna står 
sedan som grund för skapandet av personas. Dessa byggs upp med namn, ålder och 
personlighet. Kopplat till varje persona skrivs även en beskrivning av dess karaktär 
och inställning till en viss frågeställning. Användning av metoden ger enligt 
Johannesson m. fl. (2013) under lag för att skapa en bättre förståelse för 
målgruppernas olika målsättningar och behov. Enligt Marshall m. fl. (2013) leder 
användningen av personas inom design inte direkt till att slutprodukten blir 
användbar, detta då personas endast är så bra som den information som de baseras 
på. Fyra olika personas togs fram med hjälp av metoden. Dessa användes sedan som 
ett verktyg i effektkartläggningen för att se till att alla målgrupper är representerade 
och att allas behov tas i hänsyn vid framtagningen av konceptet. Samtliga personas 
redovisas i bilaga 4. 
 

 Customer Journey 
Enligt Marquez m. fl. (2015) är Customer Journey ett verktyg som används för att 
skapa en förståelse för vilka steg som en användare går igenom vid interaktionen 
med en viss tjänst eller produkt. Från detta kan man sedan få insikter som kan vara 
värdefulla för utvecklingen av konceptet eller produkten som är tänkt att användas 
av den målgruppen.  
 
En Customer Journey togs fram under projektet med avsikt att hitta olika 
beröringspunkter och tillfällen att påverka användarens upplevelse. Detta gjordes 
baserat på de intervjuer som gjorts med olika målgrupper tidigare under projektet 
för att se vilka olika steg användaren gå igenom från de att informationen om 
evenemanget upptäcks till det att föreställningen är slut. Ytterligare förklaring och 
illustration finns under resultatet på sidan 25. 
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 Deltagande Observation 
Martin & Hanington (2012) beskriver deltagande observation som en metod för att 
sätta sig in i ett sammanhang och observera inte bara vad som händer rent fysiskt i 
sammanhanget, utan även känslor och förväntningar under olika steg i processen. 
Metoden fungerar som en typ av empirisk studie, vilket enligt Bohgard m. fl. (2010) 
är till skillnad från mer analytiska metoder innebär att man analyseras och 
dokumenterar människors beteenden och hantering av produkter i den riktiga 
miljön. Enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2015) används även metoden för att 
identifiera olika områden med utvecklingspotential i olika situationer. Efter som att 
jag själv enbart besökt ett par kulturevenemang under mitt liv i form av 
musikföreställningar och egentligen inte har någon egen uppfattning av hur det går 
till och vad som händer runtom själva föreställningen var det ytterst relevant att själv 

besöka ett av Scenkonst Västernorrlands event. Avsikten var att dokumentera mina 
funderingar och känslor inför, under och efter föreställningen. Samt att identifiera 
olika områden som kan ha utvecklingspotential baserat på min egen och andra 
besökares upplevelse. 
 

  
 

 
 

 IDEATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Energize your team and drum up a staggering amount of innovative ideas.” 
 

IDEO. (2015) sid:94 

 Brainstorming 
Johannesson m. fl. (2013) beskriver brainstorming som en kreativ metod för att 
skapa en större idémängd från en problemformulering. Metoden kan användas 
tillsammans med flera deltagare under workshops för att få flera olika vinklar på ett 
och samma problem. Enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2015) syftar en workshop till 
en samling av människor som tillsammans på olika kreativa sätt utforskar ett visst 
område. Workshopen sker med enkla medel som papper, penna, post-it-lappar och 
andra kreativa material. 

Figur 8: Deltagande Observation 

Figur 9: Ideation 
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För att sätta igång idégenereringsfasen ordentligt och få en så bred idémängd som 
möjligt sattes en workshop ihop med sex anställda på Osynlig AB. Syftet var att utgå 
från olika problemformuleringar som kommit fram av intervjuer och enkäter från 
den inledande delen av projektet och få fram en mängd idéer med så många olika 
tolkningar av problemformuleringarna som möjligt. Under workshopen ställdes ett 
flertal olika frågor till deltagarna som behandlade interaktionen mellan kulturscenen 
och deras målgrupper. Deltagarna fick antingen skissa eller skriva ner sina lösningar 
och det ställdes inga krav på att lösningarna behövde vara realistiska, syftet med detta 
var att få en så bred idémängd att ta inspiration från som möjligt.  
 
I den första delen av workshopen låg fokus på att få igång tankeverksamheten hos 

deltagarna och även sätta sig in i ämnet. Därför presenterades projektets mål 
kortfattat tillsammans med min egen analys av hur nuläget ser ut och vilka 
problemställningar som finns. Analysen som deltagarna fick ta del av var följande: 
”Målgruppen hittar inte information”, ”Man letar inte efter information, man får 
den serverad” och ”Man vet inte vad man får för pengarna”. Analysen är framtagen 
av de intervjuer och enkätundersökningar som gjorts tidigare i projektet (se bilaga 1 
& bilaga 2). Därefter hade vi en kortare gruppdiskussion om vilken uppfattning 
deltagarna hade av kulturscenen, vilka ord och känslor som associeras med kultur 
och olika kulturevenemang.  
 
Andra delen i workshopen handlade om att bredda synen på projektet och få in mer 
utsvängda idéer att ta inspiration från. Detta gjordes med hjälp av frågor som ”Hur 
skulle man marknadsföra en dansföreställning för katter?”, ”Hur skulle man göra för 
att skrämma bort folk från kulturscenen?” och ”Hur skulle en Spelifiering av 
kulturscenen se ut?”. För varje fråga fick deltagarna cirka en till två minuter på sig 
att skissa eller skriva ner så många olika lösningar som möjligt. 
 
Nästa steg i workshopen låg fokus på mer specifika frågeställningar som skulle lösa 
en specifik problemformulering. Till exempel ”Hur skulle en digital produkt för 
kulturscenen se ut som löser följande problemformulering: ”Man letar inte efter 
information, man får den serverad”. Efter två minuter av skissning eller antecknande 
fick deltagarna sedan skicka en eller flera av sina idéer vidare till personen som satt 
till vänster. Därefter fick de under två minuter bygga vidare på idéerna man fick 
framför sig. Syftet var att det skulle finnas utrymme för flera olika tolkningar på en 
och samma idéer och därmed bidra till en större idémängd. Workshopen avslutades 
med en sammanställning av idéerna och en diskussion där deltagarna presenterade 
några idéer som de ansåg hade någon typ av potential. 
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Figur 10: Workshop 

 

 Katalogmetoden 
För att få inspiration till flera idéer användes katalogmetoden. Detta genom att söka 
runt på olika hemsidor och söka på bilder med hjälp av ord som ”kreativ 
marknadsföring”, ”interaktiv display” och ”interaktionspunkter”. Utifrån detta 
skissades sedan på egna lösningar med inspiration från den information som samlats 
in med hjälp av metoden. Katalogmetoden är enligt Johannesson m. fl. (2013) en av 
de enklaste men också kanske mest använda av kreativa metoder när det kommer till 
att hitta inspiration till nya typer av lösningar. Johannesson m. fl. (2013) beskriver 
metoden på så vis att man letar runt i olika medier för att hitta inspiration till 
lösningar och även för att systematiskt se vilka olika typer av lösningar som redan 
finns på marknaden inom samma typ av område.  
 

 Prototyping & Användartester 
Snabba prototyper är enligt IDEO (2015) ett mycket effektivt sätt att få ett mer 
greppbart perspektiv på sina idéer och få snabb feedback från användare. Syftet är att 
man endast ska lägga ner så mycket tid på prototypen att man kan få en idé av hur 
den fungerar och hur den kan komma att se ut, sedan utvärdera mot användare och 
fortsätta utveckla utifrån feedback och ny input. 

 
Efter att ha valt ut tre koncept att gå vidare med i projektet blev det dags att testa 
idéerna på potentiella användare och se om koncepten löser de behovsformuleringar 
som sattes upp i effektkartläggningen (se 4.3.3). Enligt Kaptelinin & Bannon (2012) 
kan man inte designa användarens upplevelse av en produkt, därför testades 
koncepten på användare för att dokumentera deras upplevelse och se vad som 
behövde justeras därefter. Prototyperna togs även fram med syftet att jag som 
designer skulle få ett bättre begrepp av koncepten. Wikberg Nilsson m. fl. (2015) 
menar att prototyper används i syfte att lära sig om koncept inför vidareutveckling. 
På så sätt slipper man dyra tillverkningskostnader och liknande jämfört med att 
tillverka en färdig produkt för varje iteration av konceptet. 
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Detta gjordes med hjälp av snabba prototyper skapade i Adobe XD tillsammans med 
skisser där användaren kunde få en uppfattning av hur koncepten såg ut och hur de 
fungerade. Användaren fick sedan testa prototyperna och genomföra olika moment 
genom att peka och tänka högt. Prototyperna utvärderades därefter med hjälp av 
användarnas feedback och justerades. Efter varje ny iteration av prototyperna gjordes 
nya användartester tills det att de uppnått en sådan nivå av realism att det gick att 
ställa koncepten mot varandra och göra ett urval. 
 
Användartesterna utfördes på samma sätt för samtliga av de tre koncepten genom att 
tilldela användaren prototypen och uppmuntra dem till att tänka högt och förklara 
vad det är de ser och vad de tror att syftet med dessa funktioner var. Under 
användartesterna dokumenterades följande: 

 

• Vilka funktioner användaren kunde hitta 

• Vilket funktionernas syfte var enligt användaren 

• Vilka funktioner användaren saknar  

• Om någonting med konceptet var otydligt 

• I vilken situation användaren skulle använda produkten 

• Användarens helhetsintryck av konceptet. 
 
 

 
Figur 11: Användartest 

 
 

  IMPLEMENTATION 
 

 
 

 

 

 
 
“Testing, getting feedback, and iterating will help you get a great solution to market 

and let you know where to push it when you do.” 

 
IDEO. (2015) sid:148 

Figur 12: Implementation 
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 Konceptval 
Ett konceptval görs enligt Johannesson m. fl. (2013) i syfte att bestämma ett 
koncepts värde i förhållande till projektets kravställningar eller liknande. Ett urval 
gjordes i början av den här delen av projektet för att bestämma två koncept att gå 
vidare med för fortsatt utveckling. Av dessa två koncept valdes sedan ett slutgiltigt 
koncept ut i syfte att utveckla mer detaljerat inför presentation för Osynlig AB och 
Scenkonst Västernorrland. Detta för att kunna lägga ner resterande tid av projektet 
till att justera det slutliga konceptet utefter användarnas och Scenkonst 
Västernorrlands behov och åsikter, någonting som hade krävt mer tid för vidare 
utveckling av flera koncept parallellt. 
 
Urvalet genomfördes med hjälp av den effektkartläggning som framställdes tidigare i 

projektet (se 4.3.3). Konceptens vägdes mot målgruppernas behov och hur väl dessa 
behov skulle tillfredsställas av respektive koncept. Detta då effektkartan innehåller 
målgruppernas behov och förutsättningar.  
 

 Detaljarbete 
Vidare bearbetning gjordes med det koncept som valdes att gå vidare med i 
projektet. Syftet med detaljarbetet var att skapa en så realistisk prototyp som möjligt 
som sedan skulle visas upp för Osynlig AB och kunden Scenkonst Västernorrland. 
 
Enligt IDEO (2015) är iterationen en viktig komponent när det kommer till att 
designa med människan i fokus. Att designa och utvärdera flera gånger för att tillslut 
uppnå det resultat som eftersträvas. Under det slutliga detaljarbetet låg fokus på att se 
till att koncept mötte målgruppernas och Scenkonst Västernorrlands olika behov 
som framställts i effektkartläggningen tidigare under projektet. Detta gjordes baserat 
på feedback från användare som framkommit under användartester.  
 
Koncept färdigställdes i form av en interaktiv prototyp framställd i Adobe XD för att 
kunna användas i en slutlig redovisning för Osynlig AB och kunden Scenkonst 
Västernorrland. Syftet var att de själva skulle få interagera med prototypen och på så 
sätt få en förståelse för konceptets syfte och funktion. 
 
 

 LITTERATURSTUDIE 
För att hitta korrekt litteratur att utgå från använda som stöd under projektet 
användes Luleå Tekniska Universitets Biblioteksdatabas som primärt sökfält för olika 
tidskrifter och litteraturer. Ett antal kurslitteraturer från tidigare kurser under 

utbildning kom även till stor användning. Det som eftersöktes under projektet var 
litteraturer för beskrivning av olika kreativa metoder och litteratur inom området 
användarcentrerad design. Detta då projektet handlade väldigt mycket om att ta 
fram ett koncept med användaren i fokus under hela processen. 
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5  Resultat 
Detta kapitel redovisar resultatet av arbetet, resultatet är uppdelat under de olika 
faserna som projektet har gått igenom. 

 
  IMMERSION 

Nedan redovisas resultatet av den informationsinsamling och analys som 
genomfördes i början av projektet. Detta är vad som ligger till grund för själva 
idéarbetet. 
 

 Statistik 
Den statistik som erhölls från Scenkonst Västernorrland kunde bekräfta det som 
framkom under samtal med dem, vilket var att deras kärnmålgrupp är den äldre 
generationen och att de är dem som står för den största andelen besök av de olika 
evenemangen som erbjuds. Statistiken visade även att den målgrupp som var 
underrepresenterad i samtliga kategorier var åldern 19–25 år. Dessa evenemang går 
att dela in i fyra olika kategorier, dans, film, musik och teater. Hela 
statistikundersökningen finns att se i bilaga 1. En sammanfattning av statistiken 
redovisas nedan i figur 13. 

Tabell 1: Statistik 

Dans 26+ år: 42% 19–25 år: 17% 

Film 26+ år: 26% 19–25 år: 3% 

Musik 26+ år: 62% 19–25 år: 5% 

Teater 26 + år: 68% 19–25 år: 1% 

 

 Benchmarking 
När det kommer till att nå ut och interagera med olika målgrupper finns en mängd 
olika lösningar på marknaden, både fysiska och digitala. När det kommer till den 
digitala delen i form av hemsidor och applikationer fanns ett tydligt mönster där 
fokus låg på att snabbt och tydligt kommunicera budskapet till besökaren. Oftast så 
är nya evenemang det första man ser när applikationen eller hemsidan öppnas. Som 
besökare av ett evenemang eller användare av en tjänst vill användarna oftast inte 
själv behöva leta efter informationen, utan få informationen serverad. Detta 
framkom under intervjuer med målgrupperna. 
 
När det gäller mer fysiska lösningar finns det även där en mängd olika kreativa 

lösningar för att dra till sig uppmärksamhet. Det handlar mycket om att sticka ut och 
inte riskera att bli en i mängden av alla posters på en anslagstavla, samt en strategisk 
placering. I Scenkonst Västernorrlands mer fysiska marknadsföring ligger stort fokus 
på att förmedla kommande evenemang i form av större posters utanför deras lokaler 
och på strategiska platser där det rör sig mycket folk. 
 
Scenkonst Västernorrland använder sig även av programblad som delas ut på plats i 
lokalerna väl på väg in i salongerna. I dessa programblad finns en översikt över 
kvällens föreställning, samt information om artisterna som uppträder eller den film 
som visas. Detta är någonting som man även kan se i samband med många andra 
olika evenemang som lockar en större publik, till exempel i samband med olika 
sportevenemang som hockey och fotboll. 
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Figur 13: Benchmarking fysiska lösningar 

 

 Intervjuer 
Det som framkom av de intervjuer som gjordes med Scenkonst Västernorrland, 
Dramaten och Oscarsteatern var att deras kärnmålgrupper i nuläget består av äldre 
kvinnor och män, detta då det är den målgrupp som står för den största andelen av 
besöken på deras olika kulturevenemang. 
 
”Det handlar såklart till stor del om huvudrollsinnehavarna, framför allt i den äldre 

målgruppen som ju är vår kärnmålgrupp, utan tvekan”. 
-Maria Lavonius Talesperson för Dramaten 

 
”Vår målgrupp är 55år och uppåt till störst del”. 

-Johanna Löf Cervin, Talesperson för Nöjeskontoret-Oscarsteatern 
 
De kunde också bekräfta att det finns en utmaning när det gäller att locka en yngre 
och allt mer teknikvan målgrupp till att besöka kulturscenen. De försöker också 
hänga med i teknikens utveckling och börjar satsa allt mer på marknadsföring via 
olika digitala kanaler som exempelvis sociala medier. 

 
”Vi måste synas i allt fler digitala kanaler, mediaköpen har förflyttats från till 
exempel print och radio till mer digitala kampanjer (banners, Facebook och 

Instagram-annonser)”. 
-Johanna Löf Cervin, Talesperson för Nöjeskontoret-Oscarsteatern 

 
Under intervjuer med företag framkom även att den äldre målgruppen gärna vill ha 
information via mer traditionella medier så som reklamblad och annonser i olika 
dagstidningar. Eftersom den äldre målgruppen också är kärnmålgruppen så anser 
bland annat Oscarsteatern därför också att man måste tillse deras behov. 
 

”Vår lite äldre målgrupp är fortfarande intresserade av att se reklam i print och då 
morgontidningar”. 

-Johanna Löf Cervin, Talesperson för Nöjeskontoret-Oscarsteatern 
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Intervjuer och enkätundersökningar med både den äldre generationen och den 
yngre mer teknikvana generationen visade att det gick att dela in besökarna i två 
olika huvud-målgrupper. De som besöker kulturscenen ofta och de som sällan eller 
aldrig besöker kulturscenen. Målgruppen som ofta besöker olika typer av 
kulturevenemang delar liknande åsikter när det gäller tillgängligheten för 
information om kommande evenemang och menar att det inte alls är speciellt svårt 
att hitta informationen. 

 
”Tycker det är enkelt att hitta via hemsidan, det finns massor av olika 

föreställningar”. 
-Frekvent besökare 1 

 
Detta medan målgruppen som sällan eller aldrig besöker kulturscenen menar att de 
inte ens vet vart man hittar information om sådana evenemang eller att 
kulturevenemang inte känns som någonting som tilltalar en (se bilaga 2 & bilaga 3). 
Intervjuer med frekventa besökare visade på att det finns ett intresse av att som 
besökare bidra till att locka en större publik till olika evenemang och att man på så 
sätt värnade om kulturscenen. 
 
Enkätundersökningarna visade även att det finns ett intresse för de evenemang som 
arrangeras av Scenkonst Västernorrland bland den yngre och mer teknikvana 
generationen. Att intresset för kulturscenen finns hos målgruppen, men att de 
fortfarande är underrepresenterade som besökare pekar mot att det är mer en fråga 
om informationens tillgänglighet (se bilaga 1). 
 

 Effektkartläggning 

Efter analys av intervjuerna och enkätundersökningarna togs en behovsformulering 
fram som lyder: ”Öka intresset för kulturscenens samtliga evenemang”. 
Behovsformuleringen är framtagen utifrån att interaktionen skall förbättras med den 
teknikvana yngre generationen, vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för 
kulturscenens samtliga evenemang då intresset från fler målgrupper ökar. Utifrån 
behovsformuleringen skapades en effektkarta för att kunna kartlägga de berörda 
målgruppernas behov och på så sätt enkelt kunna se om de koncept som togs fram 
motsvarade målgruppernas behov och därmed problemet. Se effektkartan i figur 14 
nedan. En större illustration av effektkartan kan ses i bilaga 6. 

 
Figur 14: Effektkarta 
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I effektkartan finns fyra effektmål vilka fungerar som mätpunkter. Med hjälp av 
dessa mätpunkter ska man efter en implementering av konceptet kunna mäta dess 
effekt. De fyra mätpunkterna som är framtagna utifrån problemformuleringar från 
intervjuer med Scenkonst Västernorrland och andra organisationer inom samma typ 
av bransch syns i effektkartan nedan lyder: 

• Öka antalet yngre besökare av föreställningarna 

• Ett ökat intresse hos fler målgrupper 

• Ett ökat antal återkommande besökare 

• Ökad tillgänglighet och spridning av information 
 
Behovsformuleringen i effektkartan representeras av fyra olika målgrupper baserat på 
de fyra personas (se bilaga 5) som konstruerades efter analys av intervjuerna (Se 

bilaga 3). Dessa målgrupper är: 

• Teknikvana frekventa besökare 

• Ej teknikvana frekventa besökare 

• Teknikvana icke-frekventa besökare 

• Ej teknikvana icke-frekventa besökare 
 
Behovsformuleringarna från målgrupperna lyder i sin tur som följande: 
 
Teknikvana frekventa besökare 

• Vill ha snabb och lättillgänglig information 

• Vill gärna sprida information om kommande evenemang till vänner och 
bekanta 

Detta det framkom under intervjuer att den teknikvana mer frekventa besökaren 
oftast letar efter evenemang i sina olika flöden i form av sociala medier. Målgruppen 
vill alltså att informationen ska vara en del av sitt dagliga flöde och därav att 
informationen ska vara lättillgänglig med snabb åtkomst. Det finns även ett intresse 
hos målgruppen att vilja sprida information om evenemang för att locka en större 
publik till kulturscenen. Se bilaga 4. 
 
Ej teknikvana frekventa besökare 

• Vill hitta informationen där hen alltid har hittat informationen 

• Vill gärna sprida vidare information om kommande evenemang till vänner 
och bekanta 

Under intervjuer med olika kulturscener och med målgruppen själva (se bilaga 4) 
framkom ett mönster av att den äldre och oftast mindre teknikvana generationen 
oftast letar efter information direkt via hemsidorna som förmedlar evenemangen 

eller via mer traditionella medier. Hos målgruppen finns precis som hos de mer 
teknikvana frekventa besökarna ett intresse av att bidra till spridningen av 
evenemangen i syftet att locka en större publik. 
 
Teknikvana icke-frekventa besökare och ej teknikvana icke-frekventa besökare 

• Ska göra ett första besök på ett kulturevenemang 

• Ska känna att hen har koll på läget under ett första besök 
Enkätundersökningen som kan ses i bilaga 2 visar att de som sällan eller aldrig 
besöker kulturscenen antingen inte är intresserade av olika kulturevenemang och 
föreställningar, eller att målgruppen inte vet vart informationen finns. Av den 
anledningen ska målgruppen göra ett första besök och känna att de har koll på hur 
evenemanget fungerar för att kunna bidra till en ökning av intresset. 
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Skillnaden mellan de frekventa besökarna och de icke-frekventa besökarna är att de 
som mer frekvent besöker olika kulturscener vill själva uppfylla sina behov. Detta 
medan behoven från de som sällan eller aldrig besöker olika kulturscenen måste 
uppfyllas för att bidra till det satta effektmålet, vilket är att öka intresset för 
kulturscenens samtliga föreställningar. 
  
Utifrån intervjuer och de personliga egenskaperna hos personas motiveras deras 
behov i effektkartan tillsammans med ett förenklat svar på hur man löser behovet. 
Till exempel. Den teknikvana frekventa besökaren ”vill ha snabb och lättillgänglig 
information”, detta löses genom att ”se till att informationen når ut snabbare”. Det 
är sedan upp till idégenereringen att ta fram ett koncept som löser behovet av att ”se 
till att informationen blir mer tillgänglig”. 

 
Tanken är att effektkartan ska gå att läsa både framifrån och bakifrån för att motivera 
varför specifika funktioner finns hos koncepten och hur detta tillfredsställer 
målgruppens behov. Till exempel, ”se till att informationen blir mer tillgänglig” för 
att målgruppen ”vill ha snabb och lättillgänglig information” då detta ska bidra till 
att ”öka intresset för kulturscenens samtliga föreställningar”. 
 

 Customer Journey 

Från den customer journeys om togs fram under kontextundersökningen återfanns 
ett antal beröringspunkter i en användares resa från det att hen bestämt sig för att 
söka efter ett evenemang till det att hen lämnar föreställningen. Syftet var att hitta 
olika beröringspunkter där det finns utrymme för att designa användarens 
upplevelse. Nedan i figur 15 redovisas customer journey med identifierade 
beröringspunkter. 

 

  
Figur 15: Customer Journey 



 

 26 

 Deltagande Observation 
Resultatet av den deltagande observationen som genomfördes under en 
musikföreställning kunde bekräfta det som framkommit under tidigare intervjuer 
angående att känna sig välkommen och trygg som förstagångsbesökare. Väl på plats i 
lokalen dök många frågor upp: Vart ska jag gå? Börjar föreställningen 19:00 eller är 
det en rekommendation till att vara på plats 19:00? Ska jag hänga av mig jackan i 
garderoben eller ta med den in till sin sittplats? Det fanns en känsla av ett visst 
utanförskap och att man som förstagångsbesökare av denna typen av föreställning 
inte direkt passade in. 
 
Informationen som fanns på plats i lokalen bestod av skyltar på väggarna, posters om 
kommande evenemang på byggnadens utsida och personal som mest stod vid sidan 

av och observerade, samt öppnade dörrarna till själva salongen när det väl var dags 
att hitta sin plats. Samtliga besökare fick även ett programblad vid ingången till 
salongen precis innan föreställningen började. Programbladet innehöll information 
och föreställningens upplägg, samt lite bakgrundsbeskrivning av artisterna.  
 
För att sammanfatta den information jag samlade in under min deltagande studie 
finns det en utmaning när det gäller att välkomna förstagångsbesökare till denna typ 
av evenemang. Det finns även en utmaning när det gäller att ge dessa 
förstagångsbesökarna en anledning till att återvända till kulturscenen utöver det som 
händer på själva scenen under föreställningen.  

 
  IDEATION 

Denna dela beskriver resultatet av idé och koncept-utvecklingen. 

 

 Beröringspunkter 
Den inledande delen av idéarbetet fokuserade på att hitta olika områden där det går 
att påverka interaktionen mellan kulturscenen och den mer teknikvana målgruppen. 
Detta gjordes med hjälm av en customer journey (se 5.1.5) där olika 
beröringspunkter identifierades under användares interaktion med kulturscenen. 
Dessa beröringspunkter vara sedan utgångslägen för hur olika typer av lösningar 
skulle kunna implementeras för att kunna förändra och förbättra situationen. 

 Brainstorming 

Figur 16: Beröringspunkter 
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För att bredda sinnet och inte låsa in sig på en inriktning för tidigt i projektet 
genomfördes en workshop med de anställda på Osynlig AB i Sundsvall. Under 
workshoppen användes mer utsvängda problemformuleringar som var tänkta att 
generera en så bred idémängd som möjligt (se 4.4.1). Resultatet av workshoppen 
blev sex olika kategorier av idéer. Allt från hur man skulle jobba för att skapa en 
lösning som skrämmer bort besökarna från kulturscenen till hur en digital lösning 
för spridning av information skulle kunna se ut. Många av de idéer som kom fram 
under workshopen syftade till olika typer av interaktiva plattformar som skulle 
förenkla interaktionen mellan kulturscenen och deras målgrupper. Även idéer kring 
hur man skulle kunna skapa en Spelifiering av kulturscenen och på så sätt få 
besökarna mer engagerade inför och under besöken. Utifrån dessa idéer togs sedan 
enklare skisser fram för att se hur dessa idéer skulle kunna realiseras och i vilken 

form. 
 

 
Figur 17: Klustring & skisser 

 Koncept 
Utifrån idémängden kom tre olika mer konkreta koncept, dessa var följande: 
Koncept 1 som består av en mobil plattform som förenklar interaktionen mellan 
Scenkonst Västernorrland och de olika målgrupperna. Plattformen innehåller all 
nödvändig information som användaren behöver för att hitta nya och kommande 
evenemang, samt en digitaliserad variant av det ambassadörskap (se 2.2) som 
Scenkonst Västernorrland använder sig av för att sprida information. Syftet är att 
plattformen ska fungera som en förenklad och mer kompakt variant av de befintliga 
hemsidorna som används idag. 

 
Figur 18: Koncept 1 
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Koncept 2 består av en mobil plattform som ska göra det enklare för målgrupperna 
att upptäcka evenemang som finns i ens närhet. Plattformen kopplas upp mot en 
karta via GPS där användaren kan se och bli notifierad om olika typer av 
kulturevenemang i sin närhet. Detta kommer från en kombination av flera idéer 
som syftar till att hjälpa målgrupperna att få information om evenemang serverad till 
sig.  
 

 
Figur 19: Koncept 2 

  

 
Koncept 3 består av en interaktiv skärm som placeras i lokalens lobby för att 
välkomna och instruera besökarna om evenemanget, vad som händer inför och 
efteråt. Idén grundar sig i det som framkom under intervjuer angående att 
förstagångs eller sällanbesökare av kulturscenen inte känner sig välkomnade och att 
de inte riktigt passar in i sammanhanget. Skärmen är utformad som ett notställ för 
att dra till sig uppmärksamheten samtidigt som man får en känsla av att den passar in 
i sammanhanget. Tanken är inte att helt ta bort den kontakt som personalen har 
med besökarna, utan mer det ska fungera som ett komplement. Detta då det ofta är 
väldigt många besökare utdelat på en mindre grupp personal. Konceptet ger även 
respektive organisation som ingår under Scenkonst Västernorrland större utrymme 
att beskriva sig själva och locka till kommande evenemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 20: Koncept 3 
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 Prototyping 
För de tre återstående koncepten gjordes enklare snabba prototyper för att kunna 
utvärdera dessa. Då samtliga koncept till stor del bestod av olika digitala lösningar 
gjordes mer eller mindre interaktiva prototyper i programmet Adobe XD i syfte att 
efterlikna ett verkligt resultat och få en känsla av hur de olika plattformarna skulle 
komma att se ut i en digital miljö. Det gjordes även snabbare 3D-visualiseringar i 
Autodesk Alias för det tredje konceptet för att enklare kunna greppa helheten av 
konceptet. I figur 21, figur 22 och figur 23 nedan visas en överblick av prototyperna 
som representerar de tre koncepten. 
 
Koncept 1.  
 

 
Figur 21: Koncept 1 prototyp 
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Koncept2. 
 

 
Figur 22: Koncept 2 prototyp 

    

 
 
Koncept 3. 
 

 
Figur 23: Koncept 3 prototyp 
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 Användartest 
De tre prototyperna testades på målgrupperna där de fick navigera sig runt i 
plattformarna och berätta vilka olika funktioner de hittar, samt vad de trodde att 
syftet var med de olika funktionerna. Det som dokumenterades under 
användartesterna var följande: 
 

• Vilka funktioner användarna kunde hitta 

• Vilket funktionernas syfte var enligt användaren 

• Vilka funktioner användaren saknar  

• Om någonting med konceptet var otydligt 

• I vilken situation användaren skulle använda produkten 

• Användarens helhetsintryck av konceptet. 
 
Upplägget för användartesterna var lika för samtliga av de tre koncepten. Detta med 
syftet att kunna ställa koncepten mot varandra under samma villkor och därifrån 
göra ett urval. Användartesterna för varje koncept utfördes på fyra personer och gick 
till som följande: 
 
Steg 1. Testpersonen får en kortare introduktion av konceptet utan att få se själva 
prototypen som testet ska utföras på. 
 
Steg 2. Testpersonen får en introduktion av hur testet kommer att gå tillväga och får 
förklarat för sig att det inte handlar om personens egen prestation, utan att jag är ute 
efter deras egna tankar och upplevelse med prototypen. 
 
Steg 3. Användaren får prototypen i sin hand och bli ombedd att förklara vilka 
funktioner hen hittar och vad hen tror att syftet med funktionerna är. Testpersonen 
blir även uppmuntrad till att hela tiden tänka högt under användningen. Allt detta 
medan testpersonens tankar och åsikter dokumenteras. 
 
Steg 4. Användaren får svara på följande frågor: 

• Var det någonting med konceptet som du tyckte var otydligt? 

• Vilka funktioner utöver dessa skulle du säga att du saknar? 

• Vad skulle få dig att använda den här produkten? 

• Vad var ditt helhetsintryck av produkten? 
 
Användartesterna sammanfattades sedan för att få en överblick över användarnas 
upplevelse. Nedan visas en sammanfattning av användartesterna för respektive 
koncept i figur 24, figur 25 och figur 26. 
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Användartest koncept 1. 
 

 
Figur 24: Användartest koncept 1 

 

 
Användartest koncept 2. 
 

 
Figur 25: Användartest koncept 2 
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Användartest koncept 3. 
 

 
Figur 26: Användartest koncept 3 

 

 Urval 
Ett urval utfördes bland de tre koncepten med avsikten att gå vidare med två 
koncept som skulle utvecklar ytterligare för sedan slutligen kunna ställas mot 
varandra. Urvalet utfördes genom att ställa de tre koncepten mot varandra och 
jämföra dess potential utifrån den feedback som dokumenterades under 
användartesterna. Här spelade helhetsintrycket och vad som skulle få personen att 
använda sig av konceptet en viktig roll. Detta då det är viktig att man som 
användare faktiskt känner att man dels vill använda sig av konceptet, dels får ett bra 
intryck av konceptet som helhet. 
 
De koncept som togs vidare efter urvalet var koncept 1 och koncept 3. Detta med 
motiveringen att dessa gav det bästa intrycket hos testpersonerna och att Scenkonst 

Västernorrland såg den största potentialen hos dessa koncept.   
 

  IMPLEMENT 
Denna del beskriver de koncept som togs vidare för vidare utveckling och 
användartester. 

 Vidare utveckling 
Två koncept valdes ut att tas vidare för ytterligare utveckling innan ett slutligt 
konceptval. Detta med hjälp av feedback från användartesterna (se 5.2.5) tillsammans 
med den effektkartläggning som framställdes tidigare i projektet (se 5.1.3). De 
Koncept som valdes att ta vidare i projektet för vidare utveckling var koncept 1 och 
koncept 3. 
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 Koncept 1 

 
Figur 27: Koncept 1 Applikation 

   
Konceptet som visas i figur 27 ovan består av en applikation som fungerar som en 
plattform för spridning och delning av de olika evenemang som erhålls av Scenkonst 
Västernorrland. Applikationen är utformad med syftet att det ska vara så enkelt som 
möjligt för användaren att hitta nya evenemang och dela med sig av evenemang till 
vänner och bekanta. På så sätt ökar spridningen av Scenkonst Västernorrland och 
deras respektive organisationers evenemang och föreställningar. Detta med en enkel 
design där interaktionspunkter och funktioner är tydliga både vad gäller syfte och 
placering. Synlighet och placering är något som Norman (2013) menar är viktigt när 
det gäller design av en produkt, samt att användaren faktiskt förstår de olika 
funktionerna och kan identifiera funktionernas syfte. Användarvänligheten är enligt 
Eyal (2014) en av huvudkomponenterna till att användaren ska vilja fortsätta 
använda produkten. Jag argumenterar för att detta är ytterst relevant för detta 
koncept då tanken är att applikationen ska bli en del av användarens dagliga flöde 
och kopplas till det vanemönster som Eyal (2014) diskuterar i sin bok om att designa 
produkter som skapar et vanemönster hos användaren. 
 
Applikationen innehåller följande funktioner: 

• En digitaliserad variant av det ambassadörskap som Scenkonst Västernorrland i 
dagsläget har (se 2.2).  

• En enklare översikt av kalendariet som i nuläget finns utspritt på olika 
hemsidor. 

• Biljetthantering. 

• Information om respektive organisationer som ingår under Scenkonst 
Västernorrland. 
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I figur 28 nedan visas en överblick av de tre huvud flikarna som applikationen är 
tänkt att bestå av. Dessa är Evenemang, Mina biljetter och Min aktivitet. 
Evenemangsfliken används för att söka efter och hitta olika evenemangstyper och 
föreställningar. Under Mina biljetter hittar användaren sina köpta biljetter med 
information om evenemanget. Under den tredje fliken som heter Min aktivitet kan 
användaren se sina kommande evenemang, sina tidigare besökta evenemang och 
göra inställningar för notifikationer om kommande evenemang. 
 

 
    Figur 28: Huvudflikar koncept 1 

 
Tanken med applikationen är att det ska vara så enkelt som möjligt för användaren 
att hitta nya evenemang och dela med sig av evenemang till sina vänner. Detta 
genom att informationen blir mer tillgänglig då den samlas på ett och samma ställe. 
Konceptet ska även bidra till spridning av information med hjälp av den 
delningsfunktion som finns i samband med samtliga evenemang. Applikationen 
används av den som snabbt vill kunna hitta nya evenemang inom kulturscenen i 
Västernorrland.  
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 Koncept 2 

 
Figur 29: Koncept 2 Interaktiv display 
   

 
Konceptet som visas i figur 29 ovan består av en interaktiv display formad som ett 
notställ. Utformningens syfte är att dels dra till sig besökarens uppmärksamhet och 
för att passa in i den miljö som konceptet placeras i. Tanken är att displayen ska 
kännas levande och att man som besökare ska vilja interagera med den. Detta är min 
tolkning av det Eyal (2014) argumenterar gällande olika externa ”triggers”, 
någonting som väcker intresset hos den potentiella användaren och får hen att göra 
en första interaktion. Under själva interaktionen med den interaktiva displayen 
handlar det om att designen ska vara enkel att förstå för användaren och även enkel 
att använda. 
 
Detta genom att använda synliga och tydliga interaktionspunkter, vilket Norman 
(2013) beskriver i sina design principer. Notstället placeras i föreställningslokalens 
lobby där den välkomnar och vägleder besökarna genom evenemanget. Under 
föreställningarnas pauser och efter föreställningen visas material med syfte att locka 
besökaren till att göra ett återbesök och lämna sin åsikt om evenemanget. Den 

interaktiva displayen innehåller följande material som listas nedan och illustreras i 
figur 30 och figur 31. 
 
Inför föreställningen: 

• En enklare förklaring av evenemangets upplägg 

• Programblad 

• Vägledning för garderober, toaletter och liknande 

• En överblick av lokalen 

• Kortare ljud- eller filmklipp som får upp besökarens förväntningar 
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  Figur 30: Inför föreställningen 
 
Under pauser och efter föreställningen visas följande typ av material: 

• Information om kommande evenemang 

• Tillfälle att tycka till om evenemanget 

• Information om organisationen som står bakom evenemanget 

 

 
  Figur 31: Efter föreställningen 

 
Konceptet ska fungera som en isbrytare mellan besökaren och kulturscenen. Tanken 
är att displayen ska välkomna besökaren och förklara evenemanget för den som är 

där på ett första besök eller väldigt sällan besöker denna typ av evenemang. Detta 
samtidigt som displayen ger besökaren fler anledningar till att göra ett återbesök och 
samlar in information kring besökarna upplevelse. 
 
För att testa konceptets känsla och hållfasthet i en mer verklig miljö togs en enklare 
fysisk protytyop fram med hjälp av ett notställ och en surfplatta. Syftet var att se 
helheten av konceptet, samt att utvärdera hållfastheten för att se om själva 
ställningen skulle behöva förankras eller justeras. Prototypen llustreras nedan i figur 
32. 
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      Figur 32: Fysisk prototyp koncept 2 

 

 Konceptval 
Med hjälp av de behovsformuleringar som framställdes i effektkartläggningen (se 
5.1.4) skapades en enklare beslutsmatris där de två koncepten ställdes emot varandra. 
Om konceptet tillfredsställer behovet tilldelades en 2:a, om konceptet potentiellt 
skulle kunna tillfredsställa behovet tilldelades en 1:a och om konceptet inte alls 
tillfredsställer behovet tilldelades en 0:a. Det koncept med högst total valdes sedan ut 
för att tas vidare till detaljutveckling. Nedan presenteras de olika 
behovsformuleringarna samt på vilket sätt de respektive koncepten tillfredsställer 
dessa: 
 
Teknikvana frekventa besökare 

• Vill ha snabb och lättillgänglig information 

• Vill gärna sprida information om kommande evenemang till vänner och 
bekanta 

 
Ej teknikvana frekventa besökare 

• Vill hitta informationen där hen alltid har hittat informationen 

• Vill gärna sprida vidare information om kommande evenemang till vänner 
och bekanta 

 

Teknikvana icke-frekventa besökare och ej teknikvana icke-frekventa besökare 

• Skall göra ett första besök på ett kulturevenemang 

• Skall känna att hen har koll på läget under ett första besök 
 
Dessa behov tillfredsställs genom att 

• Se till att informationen blir mer tillgänglig 

• Gör informationen mer tillgänglig för spridning 

• Se till att mer traditionella medier inte byts ut helt och hållet 

• Gör kulturscenen enklare att hitta och förstå 
 
Hur väl respektive koncept tillfredsställer dessa behov och vilket koncept som 
valdes att ta vidare för ytterligare detaljutveckling visas nedan i figur 33. 
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  Figur 33: Konceptvalsmatris 
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 Detaljutveckling 
Det koncept som togs vidare för detaljutveckling efter konceptvalet var Koncept 1: 
Applikation. Detta då konceptet uppfyllde behovsformuleringarna från 
effektkartläggningen bäst av de två resterande koncepten (se 5.3.4). Under 
detaljarbetet låg fokus på att skapa en så realistiska prototyp som möjligt av det 
slutliga konceptet. Samt att bearbeta detaljer utefter användartesternas resultat. 
Detaljutvecklingen pågick under ett flertal iterationer där några detaljer åt gången 
utvecklades och sedan testades på användare.  
 
Hick’s lag syftar till att tiden det tar att ta ett beslut ökar med antalet komplexa val 
som erbjuds i systemet eller produkten (Laws of UX, 2019). Med avseende för detta 
låg även en del fokus på att se till att hålla applikationen simpel. Detta med hjälp av 

få men kraftfulla funktioner. Därav låg fokus på två huvudfunktioner, hitta 
evenemang och dela evenemang. 
 
Ett flertal förändringar genomfördes i innehållet för att förenkla interaktionen för 
användaren. Detta då applikationen ska vara så enkel som möjligt att använda och 
interagera med. Nedan följer en genomgång för vad som förändrades under 
respektive av de tre huvud flikarna som ingår i applikationen. 
 
Menyer 
Ett av de problem som dök upp under användartesterna var utformningen och 
placeringen av sorteringsfälten vid evenemangssökningen. Menyn upplevdes alldeles 
för liten och otydlig av användarna. Därav togs en ny design fram för både sortering 
efter kommun och konstform. Detta förklaras mer illustrativt i figur 34 nedan. 
 

 
 Figur 34: Meny 

  



 

 41 

Evenemang 
Enligt närhetslagen brukar objekt som placeras i närhet till varandra tenterar att 
uppfattas som att de hör samman (Laws of UX, 2019). Av den anledningen 
genomfördes en förändring vid sorteringen av evenemang. Sökfältet flyttades ner för 
att skapa samhörighet med sorteringen efter kommun, datum och konstform. I 
samband med detta flyttades även QR-symbolen upp för att få en bättre balans i det 
övre fältet. 
 

 
 Figur 35: Evenemang förändring 

 
Mina biljetter 
Den estetiska användbarhetseffekten syftar till att användare ofta ser mer estetiskt 
tilltalande design som mer användbar enligt (Laws of UX, 2019). Med detta i åtanke 
togs en ny design för biljetthanteringen fram. Tanken var att forma de köpta 
biljetterna som biljetter och ge formerna ett djup, för att på så sätt få användaren att 
förstå att biljetten går att interagera med. Detta för att få bort den förklarande texten 
som berättar att biljetten är en interaktionspunkt. 
 

 
   Figur 36: Mina biljetter förändring 
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Min aktivitet 
Namnet på fliken Min aktivitet byttes ut mot Min sida i syftet att få en mer 
övergripande titel som användaren kunde relatera till. Detta då Jacob’s lag syftar till 
att användarna oftast även spenderar tid med andra applikationer eller hemsidor och 
förväntar sig då kunna känna igen symboler och funktioner enligt (Laws of UX, 
2019). Att kunna se sina kommande besök togs bort och byttes ut mot en funktion 
där användaren kan spara och se sina sparade evenemang och föreställningar. Hur 
funktionen fungerar förklaras vidare på nästkommande sida. Förändringarna under 
fliken illustreras nedan i figur 37. 
 

 
 Figur 37: Förändring min aktivitet 

 
Symboler 
När det kommer till de symboler som används i applikationen var jag ute efter att 
designa enkla symboler som användaren akan relatera till och snabbt förstå dess 
betydelse. För ”Evenemang” användes Scenkonst Västernorrlands egen symbol som 
även används av respektive organisationer som ingår under Scenkonst 
Västernorrland i deras logotyper (se 2.1). Detta med syftet att användaren ska känna 
igen symbolen och associera den med Scenkonst Västernorrland och de olika 
organisationerna, på så vis associerar användaren även symbolen med 
organisationernas olika evenemang tillsammans med den beskrivande texten under 
symbolen. Detta kan ses i Figur 38 nedan. 

 
Symbolen för ”Mina biljetter” är designad med inspiration från andra applikationer 
som använder sig av biljetthantering. Detta då symbolen i sig ska vara 
självförklarande och användaren ska kunna känna igen den från andra sammanhang. 
Symbolen har formen av en biljett och siffran i den gröna cirkeln intill markerar 
antalet biljetter som användaren innehar. Samma princip gäller angående symbolen 
för ”Min aktivitet” när det gäller design utifrån vad användaren associeras symbolen 
med. ”Min aktivitet” har formen av en lista, vilket i kombination med den 
förklarande texten under syftar till användarens senaste och kommande besök. För 
att användaren enkelt ska kunna se vilken av de tre flikarna som de navigerar under 
förstoras den aktiva symbolen. Detta var någonting som utvecklades efter senare 
användartester. Detta illustreras nedan i figur 38. 
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Figur 38: Symboler 

 
 
I applikationen finns även en symbol för avläsning av QR-koder. Detta då QR-
koder är återkommande i vissa av Scenkonst Västernorrlands posters för kommande 
evenemang. Vid användartester visade sig det att första utförandet av symbolen inte 
direkt associerades med dess syfte. Av den anledningen hämtades inspiration från 

andra applikationer som använder sig av QR-kodsavläsning i syfte att hitta en 
symbol som användarna enklare skulle förstå. Resultatet blev enligt figur 39 nedan. 
 

 
Figur 39: QR- avläsare 

 
Spara föreställningar 
Användaren ska med hjälp av applikationen enkelt kunna spara evenemang av 
intresse för att kunna bestämma sig för att köpa biljetter vid ett senare skede. På så 
sätt behöver inte användaren lägga evenemang som hen scrollat förbi på minnet. 
Symbolen som används för att representera funktionen har formen av ett hjärta. 
Trycker användaren på hjärtat fylls det i syfte att visa att funktionen är aktiverad, 
samtidigt visas ett mindre grönt hjärta som en notifikation intill symbolen för ”Min 
sida” i syfte att visa under vilken flik aktiviteten sparas. Funktionen illustreras nedan 
i figur 40. 
 

 
   Figur 40: Spara evenemang  
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Notiser 
Ytterligare en detalj som lades till efter användartesterna var notiser. Funktionen gör 
att användaren blir notifierad när ett nytt evenemang dyker upp som ligger inom 
användarens intresseområde. Funktionen fungerar på det viset att användaren väljer 
vilken typ av evenemang hen vill ha notiser från, om det är dans, musik, teater eller 
film. Tanken är att funktionen ska vara så enkel som möjligt med få moment som 
behöver genomföras. I ursprungsläget är av den anledningen samtliga 
evenemangstyper valda och notiserna aktiveras enkelt genom ett tryck på Av – På 
symbolen. Detta illustreras i figur 41 nedan. Syftet med funktionen är att 
användaren snabbt ska bli notifierad om nya evenemang. Detta utifrån 
behovsformuleringen: ”Vill ha snabb lättillgänglig information”. 
 

 
   Figur 41: Notiser  
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  SLUTGILTIGT KONCEPT 
Projektet resulterade slutligen i konceptet Applikation som presenterades för 
Osynlig AB och kunden Scenkonst Västernorrland. Koncept som jag valt att kalla 
Applikation riktar sig mot spridning och delning av information. 
 

 
Figur 42: Slutligt resultat 

 
Konceptet löser samtliga av följande behovsformuleringar (se 5.1.4) hos de olika 
målgrupperna: 
 
Teknikvana frekventa besökare 

• Vill ha snabb och lättillgänglig information 

• Vill gärna sprida information om kommande evenemang till vänner och 
bekanta 

 
Ej teknikvana frekventa besökare 

• Vill hitta informationen där hen alltid har hittat informationen 

• Vill gärna sprida vidare information om kommande evenemang till vänner 
och bekanta 

 
Teknikvana icke-frekventa besökare och ej teknikvana icke-frekventa besökare 

• Skall göra ett första besök på ett kulturevenemang 

• Skall känna att hen har koll på läget under ett första besök 
 
Konceptet tillfredsställer dessa behov genom att informationen finns samlad i en och 
samma plattform där användaren inte längre behöver leta sig igenom flera olika 
hemsidor för att hitta rätt resultat vilket den customer journey (Se 5.1.5) som 
framställdes visar. 
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Detta gör att informationen om nya evenemang når fram snabbare. Evenemangen 
blir mer delningsbara genom applikationens ”Dela” och ”Rekommendera” 
funktioner. Att informationen blir mer tillgänglig för spridning och samlas under ett 
och samma tak bidrar till att sällan och icke-besökare nås av informationen enklare 
via deras dagliga flöden. 
 
Förstagångsbesökaren får en bättre förståelse för kulturscenen och de olika 
organisationerna som existerar under Scenkonst Västernorrland med hjälp av den 
information som finns tillgänglig i applikationen. Detta bidrar i sin tur till att 
behovsformuleringen för Scenkonst Västernorrland tillfredsställs: ”Öka intresset för 
kulturscenens samtliga evenemang”. Detta genom att ett större antal människor nås 
av informationen om kommande evenemang som Scenkonst Västernorrland vill 

förmedla, vilket bidrar till att de som har ett intresse men inte tidigare nåtts av 
informationen fångas upp. Samtidigt kan den ej teknikvana frekventa besökaren 
fortfarande hitta informationen via mer traditionella medium då applikationen inte 
är tänkt att konkurrera ut de traditionella medierna, syftet är att den ska fungera mer 
som ett komplement som bidrar till informationsspridningen via nya kanaler.  
 

 Applikation 
Koncept består av en applikation som innehåller följande funktioner: 

• En digitaliserad variant av det ambassadörskap som Scenkonst Västernorrland i 
dagsläget har (se 2.2) i form av en delningsfunktion. 

• En enklare översikt av kalendariet som i nuläget finns utspritt på olika 
hemsidor. 

• Biljettköp och biljetthantering. 

• Information om respektive organisationer som ingår under Scenkonst 
Västernorrland. 

 
Tanken med applikationen är att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta nya 
evenemang och dela med sig av evenemang. På så sätt sprids Scenkonst 
Västernorrlands evenemang och föreställningar till en bredare publik. Informationen 
blir mer tillgänglig då den hamnar i användarens händer. Applikationen består av tre 
huvudflikar, Evenemang, Mina biljetter, Min sida. Nedan presenteras en 
genomgång av applikationen och dess funktioner i form av beskrivande text och 
illustrationer.  
 
Logga in 
Vid start av applikationen får användaren välja mellan att skapa en användare och 
därmed få tillgång till biljettköp, eller att fortsätta utan registrering och enbart få 
tillgång till kalendariet. Efter att användaren skapat en användare och loggat in 
förblir användaren inloggad och kommer vid resterande tillfällen direkt in i 
applikationen. Detta illustreras i figur 43 nedan. 
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Figur 43: Logga in 

 
Evenemang 
Figur 44 nedan visar den första av tre flikar som finns i applikationen som heter 
”Evenemang”. Under evenemangsfliken kan användaren enkelt navigera bland 
kommande evenemang och föreställningar, samt söka efter specifika evenemang om 
användaren redan vet vad hen är ute efter. I applikationen finns också en flik för att 
skanna de QR-koder som Scenkonst Västernorrland använder på vissa av sina 
posters och därmed kan användaren få mer information, köpa biljetter och dela med 
sig av evenemanget direkt i applikationen.  
 

 
  Figur 44: Evenemang 
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Organisationerna 
Längst ner på sidan finns information om respektive organisation som ingår under 
Scenkonst Västernorrland. Här får användaren en bättre förståelse för 
organisationerna och deras verksamhet. Syftet är att ge organisationerna utrymme 
för att marknadsföra sig själva. Detta illustreras i figur 45 nedan. 
 

 
  Figur 45: Information om organisationerna 

 
Dela 
Klickar användaren in sig på ett evenemang finns där mer information om artisterna 
och själva föreställningen, möjligheten till att köpa biljetter och dela med sig av 
evenemanget till vänner och bekanta. Vid delning skickar användaren en länk via 
valfritt medium med information om evenemanget tillsammans med ett meddelande 
om att länken delas via applikationen. Detta illustreras i Figur 46 nedan. 
 

 
 
 
  

Figur 46: Dela 
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Mina biljetter 
Under den andra fliken som heter ”Mina biljetter” kan användaren se sina inköpta 
biljetter och få mer information om evenemangen. Biljetten dyker upp i form av en 
QR-kod som skannas av personalen vid inträde. Detta illustreras nedan i Figur 47. 
 

 
     Figur 47: Biljetter 
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Min sida 
Under den tredje fliken som benämns ”Min sida” kan användaren se sina sparade 
evenemang, tidigare besökta evenemang och även ställa in notiser för kommande 
evenemang. Detta illustreras nedan i figur 48. Hur dessa funktioner fungerar 
presenteras vidare nedan i figur 49, figur 50 och figur 51. 

 
      Figur 48: Min sida 

 
Sparade föreställningar 
I samband med varje evenemang finns en hjärtformad symbol i anslutning till 
texten. Klickar användaren på symbolen sparas evenemanget under ”Mina sidor”. 
Detta i syfte att ska kunna spara evenemang som är av intresse men som användaren 
av olika anledningar inte är aktuellt för ett köp just nu. På så sätt blir användaren 
påmind om sitt intresse och har möjlighet att köpa biljetter vid ett senare tillfälle. 
Funktionen illustreras i figur 49 nedan. 

 
      Figur 49: Sparade föreställningar 
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Tidigare besök 
Under tidigare besök kan användaren se sin historik av besökta evenemang och 
föreställningar. Syftet är att användaren med hjälp av ”Rekommendera” funktionen 
ska kunna dela med sig av evenemang och föreställningar som hen redan har besökt 
och därmed har en åsikt om. Funktionen är den samma som vid ”Dela” men med 
syftet att användaren skickar med sin personliga åsikt i form av en kortare recension. 
Detta visas i figur 50 nedan. 

 
     Figur 50: Tidigare besök 

 
Ställ in notiser 
Syftet med funktionen är den att användaren snabbt ska kunna bli informerad om 
nya evenemang och föreställningar. Användaren väljer själv vilka organisationer och 
konstformer hen vill ha notifikationer från och om notifikationerna ska vara på eller 
av. Detta visas nedan i figur 51. 
 

 
   Figur 51: Ställ in notiser 
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 Spridning 
För att konceptet över huvud taget ska fungera i praktiken måste det finnas en 
strategi för spridningen av applikationen bland besökare och potentiella besökare. 
Detta då applikationen ska fungera som en plattform för interaktion mellan den mer 
teknikvana generationen och Scenkonst Västernorrland. Tanken är att man 
introducerar applikationen för den befintliga ambassadörsgruppen (se 2.2) och ett 
gäng andra mer engagerade testpersoner. Detta samtidigt som resurser läggs på att 
marknadsföra applikationen i samband med föreställningar, på hemsidan och i sociala 
medier. Applikationen marknadsför samtidigt sig själv med hjälp av 
delningsfunktionen (se 5.4.1) som både delar evenemang och förmedlar att den 
delade länken kommer från applikationen. En enklare illustration av spridningen 
visas nedan i figur 52. 

 
Figur 52: Spridning 
 

 Användning 
För att illustrera användningen av applikationen konstruerades en customer journey 
med de steg som användaren går igenom för att köpa en biljett till ett evenemang. 
Från att få nys om applikationen till att genomföra besöket och fundera på att göra 
ett återbesök. Detta illustreras nedan i figur 53. 

Figur 53: Användning köp av biljetter 
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6 Diskussion 
Kapitlet innehåller diskussion kring design-processen och resultatet i förhållande till 
frågeställningar, syfte, mål och teorier. 
 

  PROCESSEN 
I början gick mycket tid åt att ta fram en problemformulering att utgå från. Detta då 
projektbeskrivningen var väldigt löst skriven och öppnade upp för väldigt mycket 
egen tolkning. Ett möte med kunden Scenkonst Västernorrland skedde inte förens 
tredje veckan i projektet då de var upptagna fram tills det. Detta resulterade i att jag 

på egen hand fick ta fram en problemformulering utifrån de svar jag fick in från 
enkätundersökningen och intervjuer med olika organisationer inom samma typ av 
bransch. Om detta var en fördel eller nackdel är svårt att säga. Eftersom projektet 
endast varade i 10 veckor skulle jag säga att det kan ha tagit upp mer tid av 
kontextundersökningen än vad som beräknats från början.  
 
Statistiken på antal besökare och ålder per evenemang jag fick ta del av innehöll 
åldersspannen 0–12 år, 13–18 år, 19–25 år och 26+ år. Statistiken talade för att flest 
antal besökare är 26+ år och att åldersgruppen 19–25 år var underrepresenterade i 
samtliga kategorier. Men det hade underlättat att få ett tydligare åldersspann för att 
kunna urskilja hur stor andel av de som är 26+ år också är 50+ år. Scenkonst 
Västernorrland kunde ändå verbalt bekräfta att deras primära målgrupp är av den 
äldre generationen. 
 
Effektkartläggningen som togs fram i början av projektet utifrån analyser av 
intervjuer som gjordes med olika målgrupper var till stor användning under hela 
projektet. Då effektkartan innehöll målgruppernas behov i förhållande till Scenkonst 
Västernorrlands behov kunde alla idéer och koncept som togs fram under idéarbetet 
kontrolleras mot effektkartan för att se om de verkligen tog hänsyn till 
målgruppernas behov och därmed löste problemen. Tanken med 
effektkartläggningen är att kunna mäta effekten innan och efter implementationen 
av en produkt. Denna mätning hade kan genomföras vid ett skede där konceptet 
färdigställs och implementeras. Detta med hjälp av analytiska verktyg så som Google 
Analytics och Scenkonst Västernorrlands egen databas för statistik.  
 
Under idégenereringsfasen kände jag ständigt att det hade varit bra att utföra 
projektet tillsammans med någon, då jag själv upplever det mycket enklare att ha 

någon att bolla och diskutera olika idéer med snarare än att sitta och skissa på egen 
hand. Därför var workshoppen som hölls i ett tidigt skede av idégenereringsfasen  
till stor hjälp, detta då den dels bidrog till en större idémängd, men det öppnade 
även upp för en diskussion där jag tog upp mina tankar och idéer och fick höra 
andras tankar om dessa.   
 
Då de olika koncepten som utvecklades under projektet var till stor del baserade på 
olika interaktiva digitala lösningar kom de teoridelar som undersöktes till stor nytta. 
Dels det som Norman (2013) skriver om användarbarhet, där det gäller att designa 
produkten eller tjänsten på ett sådant sätt att användaren förstår både hur man 
använder den och förstår vad som händer under själva användandet.  
  



 

 54 

Detta gjorde att jag ville försöka få in användartester under utvecklingen av 
koncepten så ofta som möjligt, vilket resulterade i att varje iteration av en design 
testades på potentiella användare för att säkerhetsställa att designen förbättrats ur ett 
användarperspektiv. Detta med avseende för det som Kaptelinin & Bannon (2012) 
argumenterar för inom området interaktionsdesign om att det inte är möjligt att 
designa eller formge människans aktivitet eller upplevelse, designen måste alltså hela 
tiden testas på användare för att säkerhetsställa resultatet. 
 
De olika teorierna kring hur man får användaren att faktiskt vilja använda produkten 
eller tjänsten som designas kom också till stor nytta. Eyal (2014) beskriver hur man 
enligt en enklare modell går från att få användarens uppmärksamhet till att 
användaren får in användandet av produkten som en ren vana. Detta är någonting 

som jag försökte implementera i koncepten då dessa är tänkta att locka till sig nya 
användare och bli en del av deras dagliga flöden. En del som jag i efterhand saknar 
och inte har använt mig av under konceptutvecklingen är jämförelser och input från 
olika typer av sociala medier och hur de använder sig av olika så kallade ”triggers” 
och liknande för att ta sig in i användarnas vanemönster. 
 
Under detaljutvecklingen av applikationen valde jag att inte ta hänsyn till tekniska 
begränsningar som ingår i exempelvis biljettköp och biljetthantering. Detta för att 
syftet med projektet var att ta fram ett koncept på en lösning och med hjälp av 
prototypen endast ge en känsla av hur konceptet fungerar, utan att gå in på tekniska 
detaljer. Däremot lades stor fokus på att användartesta nya detaljer och se till att alla 
funktioner levde upp till användarens förväntningar. För att hålla prototypen inom 
en realistisk nivå fördes samtal med utvecklare på Osynlig AB. Hade mer tekniska 
aspekter så som biljetthantering och liknande tagit till hänsyn under utvecklingen av 
koncepten hade mer tid behövts för att kunna göra en ordentlig djupdykning i dessa 
områden. 
 
Vad gäller det slutliga konceptvalet kände jag efter ett möte med Scenkonst 
Västernorrland att båda koncepten hade potential, men att tiden var för knapp för 
att vidareutveckla de båda koncepten parallellt. Därav valdes det koncept som vid 
tillfället för konceptvalet hade störst potential till att tillfredsställa 
behovsformuleringarna från effektkartläggningen.  
 
 

  KREDIBILITET 
Effektkartläggningen som jag fick en intensivkurs i hos Osynlig AB i början av 
projektet gav mig en bra grund för projektet då den innehåller allt från 

problemformulering till vilka behov som behöver tillfredsställas hos målgrupperna. 
Men den ställer också höga krav på informationsinsamlingen. Därför intervjuades 
inte bara Scenkonst Västernorrland och deras olika målgrupper, utan också andra 
organisationer inom samma typ av bransch för att se vilka olika typer av utmaningar 
de ser. 
 
Under intervjuer med målgrupperna skickades en enkätundersökning ut i början av 
projektet som gav cirka 60 svar på de frågor som ställdes. Detta var tillräckligt många 
svar för att kunna dra en slutsats. Men allteftersom projektet fortgick kom ny 
information fram och därmed behövde fler frågor besvaras av målgrupperna. Av den 
anledningen gjordes fler intervjuer med nya frågor. Detta kompletterades sedan med 
den deltagande observationen för att även få en egen uppfattning av kulturscenen. 
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Observationen kunde ha utförts vid flera tillfällen än de två som gjordes vid olika 
föreställningar. Detta då observationen kanske säger någonting om hur det är att 
besöka kulturscenen som förstagångsbesökare, men ett större antal besök hade givit 
en bättre validitet. 
 
När det kommer till själva idéarbetet hade det underlättat att få mer input från 
utomstående personer i form av fler mindre brainstorming sessioner än den 
workshop som utfördes. Detta för att både få ett bredare perspektiv på de 
frågeställningar som fanns och för att kunna bidra till en större idémängd.  
 
Prototyperna som gjordes under idéarbetet hade varierande kvalitét i förhållande till 
varandra, vilket kanske inte gav en helt rättvis bedömning dem emellan. Av den 

anledningen utvecklades samtliga tre koncept ytterligare utefter utvärderingen av 
prototyperna och gav således en bättre representation av varje koncept. Dessa 
prototyper var mycket tidskrävande och tog upp mer tid än väntat. Det resulterade 
dock i att det blev enklare att göra ett urval då det gav en bättre reliabilitet i 
utvärderingen av koncepten, samtidigt blev det mindre tid över till detaljarbetet på 
det koncept som slutligen valdes ut. Konceptvalet gjordes med hjälp av effektkartan 
som utgångspunkt för att kunna välja ut det koncept som bäst löste målgruppernas 
olika behov samtidigt som det bidrog till en ökad interaktion mellan Scenkonst 
Västernorrland och deras målgrupper.  
 
 

  RESULTAT 
Enligt de intervjuer och enkätundersökningar som utfördes under den inledande 
delen av projektet framkom det att den delen av den teknikvana yngre generationen 
som aldrig eller sällan besöker olika typer av kulturevenemang inte är intresserade, 
inte har reflekterat över det eller inte vet vart man hittar den typen av information. 
Detta medan den delen av generationen som besöker olika typer av 
kulturevenemang inte upplever det som ett problem då de är mer insatta och redan 
vet vart informationen finns, det vill säga att den informationen redan är en del av 
deras dagliga flöde. 
 
Syftet med applikationen är att få in informationen i användarnas dagliga flöde och 
därmed nå ut med information om kommande evenemang snabbare både till de 
frekventa besökarna och de som ännu inte har fått upp ögonen för kulturscenen av 
olika anledningar. På så vis fångar konceptet upp de potentiella besökarna som har 
ett intresse för kulturscenen men inte nås av den information som sprids ut i 
dagsläget.  

 
Applikationen bidrar till att informationen kring kommande evenemang från 
Scenkonst Västernorrland når ut till en bredare målgrupp. Detta genom att 
applikationen dels samlar all information under samma tak och därmed gör 
informationen mer tillgänglig för målgrupperna. Och även med hjälp av 
applikationens delningsfunktion som gör att både applikationen och evenemangen 
sprids från användare till nya användare. Nedan listas behovsformuleringarna för 
respektive målgrupp, samt hur dessa behov tillfredsställs av det slutgiltiga konceptet: 
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Teknikvana frekventa besökare 

• Vill ha snabb och lättillgänglig information. 

• Vill gärna sprida information om evenemang vidare till vänner och bekanta. 
 

Med hjälp av notifikationsinställningarna i applikationen blir användaren påmind om 
nya evenemang så fort den nya informationen kommer ut. Informationen kommer 
ut snabbare och användaren blir informerad om evenemanget i god tid och kan 
planera in ett besök därefter. 
Användare av applikationen kan enkelt dela med sig av evenemang till vänner och 
bekanta genom den inbyggda delningsfunktionen. Detta bidrar även till spridningen 
mellan användare och potentiella användare. 
 
Ej teknikvana frekventa besökare 

• Vill hitta informationen där hen alltid har hittat informationen. 
 
Den äldre och ofta mindre teknikvana generationen kan fortfarande använda sig av 
mer traditionella medier för att söka information. Detta då applikationen inte 
ersätter tidigare informationskällor, utan används som ett komplement för att nå ut 
och sprida informationen i nya kanaler.  
 
Teknikvana icke-frekventa besökare och ej teknikvana icke-frekventa besökare 

• Skall göra ett första besök på ett kulturevenemang. 

• Skall känna att hen har koll på läget inför ett återbesök. 
 

Spridningen av informationen ökar, vilket i sin tur medför att den målgrupp som 
sällan eller aldrig besöker kulturscenen oftare nås av informationen. Detta ökar 
chansen för att målgruppen upptäcker evenemang av intresse och gör ett första 
besök. Tillgängligheten av informationen kring evenemang och de olika 
organisationerna som ingår under Scenkonst Västernorrland bidrar till att 
målgruppen får en bättre förståelse för kulturscenen. Med målgruppens förståelse 
ökar också chansen för fler besök.  
 
Nedan beskrivs det slutliga resultatet i förhållande till syfte och mål, samt de 
frågeställningar som besvarats under projektet. 
 

 Projektets syfte och mål 
Målet med projektet var att ta fram olika koncept kring hur man kan hjälpa 
Scenkonst Västernorrland att interagera med den yngre och teknikvana målgruppen 

och samtidigt skapa ett mervärde för de som besöker kulturscenen. Detta i syfte att 
locka fler målgrupper till att besöka och få en förståelse för kulturscenen. Detta har 
uppfyllt med konceptet som togs fram under projektet på följande vis: 
Konceptet Applikation gör informationen mer tillgänglig för användaren då 
plattformen tillgängliggör spridning av information från Scenkonst Västernorrland 
till användare och även från användare till nya och potentiella användare. Detta 
bidrar i sin tur till att en bredare målgrupp nås av informationen. Interaktionen 
mellan kulturscenen och den yngre teknikvana generationen förbättras på så sätt då 
den teknikvana generationen inte letar efter information, utan är van vid att få 
informationen serverad till sig genom olika kanaler i deras dagliga flöde. Genom 
informationen applikationen innehåller kan användaren få en bättre förståelse för 
kulturscenen och de evenemang som Scenkonst Västernorrland erbjuder. 
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 Frågeställningar 
De frågeställningar som skulle besvaras under projektets gång var följande: 
 

• Hur upplever den yngre och teknikvana generationen interaktion med 

kultur och kulturevenemang idag? 

Enligt enkätundersökningen och de intervjuer som genomfördes med den 
teknikvana målgruppen kom jag fram till att man kan dela upp det i två olika läger, 
de som besöker olika typer av kulturevenemang och föreställningar ofta och de som 
sällan eller aldrig gör det. Den delen av målgruppen som ofta besöker kulturscenen 
ser till stor del inga problem när det gäller att hitta nya evenemang att gå på, medan 
den delen av målgruppen som sällan eller aldrig besöker kulturscenen upplever att 
interaktionen är bristande. Antingen så vet man inte vart man ska leta efter den 
typen av evenemang, eller så har man inte ens tänkt på det.  
 

• Vad innebär framtiden för kulturscenen när det gäller att hitta nya sätt att 

förmedla evenemang och interagera med den yngre och allt med teknikvana 

generationen? 

Vad gäller framtiden för kulturscenen och hitta nya sätt att förmedla evenemang och 

interagera med den yngre och allt mer teknikvana målgruppen bekräftar bland annat 

både Scenkonst Västernorrland, Oscarsteatern och Dramaten att de genomgår en 

förändring när det gäller genom vilka medier man ska lägga den största kraften för 

marknadsföringen. Man går nu allt mer mot att marknadsföra sig på olika sociala 

medier, men vill samtidigt leva upp till förväntningarna hos sina äldre 

kärnmålgrupper. 

• Vad förväntar sig den yngre och mer teknikvana generationen? 

Förväntningarna från den teknikvana generationen är den att man numer inte vill 
behöva leta efter information själv, utan det är någonting man får serverat i sitt 
dagliga flöde. Antingen via sociala medier eller andra kanaler som är en del av ens 
vardagliga liv. 
 

 Teoretisk referensram 
Konceptet är framtaget under en användarcentrerad process med syftet att 
säkerhetsställa att användarnas behov tillfredsställs och att man som användare förstår 
hur produkten används och vad som faktiskt händer under själva användandet. Detta 
sågs till med hjälp av de användartester och iterationer som utfördes både med tidiga 
prototyper och under detaljutvecklingen av mer realistiska prototyper. 
 
Syftet med konceptet är att informationen ska vara så tillgänglig som möjligt och bli 
en del av användarens dagliga informationsflöde. Detta har gjorts genom att utnyttja 
människans beteendemönster enligt den modell som Eyal (2014) beskriver där 
användaren först fångas upp av någon typ av ”trigger”, som i detta fall kommer i 
form av notifikationer om nya evenemang eller att någon delar med sig av ett nytt 
evenemang via applikationens delningsfunktion. Därefter sker själva handlingen, det 
vill säga den interaktion som sker mellan användaren och applikationens olika 
funktioner. Väl där har användartester och iterationer sett till att funktionerna är 
enkla att använda och enkla att förstå för användarna. 
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Under nästa steg som består av den belöning som användaren får efter att ha utfört 
en handling. Här får användaren belöningen i form av en biljett efter att ha 
genomfört ett köp. Eyal (2014) menar även att det är viktigt att användaren får en 
varierande belöning för att vilja fortsätta använda en tjänst eller en produkt. Därför 
får användaren biljetter som är till utseendet anpassade efter evenemanget och inte 
enbart en blank biljett. Detta illustreras i figur 55 nedan.  
 

 
Figur 54: Biljetter belöning 

 
Den sista delen som Eyal (2014) beskriver är investering. Det vill säga det som gör 
att användaren återkommer till tjänsten eller produkten. Detta görs i applikationen 
åter igen med hjälp av notifikationerna som påminner användaren när nya 
evenemang eller föreställningar annonseras. 
 
För att användaren inte ska belasta sitt eget minne allt för mycket vid användning av 
applikationen har fokus också legat på att användaren ska genomgå så få steg som 
möjligt vid utförandet av en viss uppgift, som till exempel att köpa biljetter till ett 
evenemang. Samt att funktioner är både enkla att förstå och att hitta. Detta enligt de 
principer Norman (2013) beskriver för en användbar och förståelig design. 
 
 

  SLUTSATS 
Projektet har visat att spridningen av information har en stor betydelse när det gäller 
att fånga upp den mer teknikvana generationen. Detta då den yngre och mer 
teknikvana generationen till skillnad från den äldre generationen mer sällan letar 
efter information, utan är mer van vid att få informationen serverad till sig via olika 
flöden. Arbetet har även bidragit med argument till Scenkonst Västernorrland som 
de sedan kan ta vidare till sin ledning för att visa på att intresset finns där ute bland 
den yngre och mer teknikvana generationen, men att det behöver göras en 
förändring gällande själva marknadsföringen och spridningen av informationen. Med 
hjälp av konceptet som togs fram blir informationen mer tillgänglig för spridning, 
samt att informationen blir mer närvarande i målgruppernas dagliga 
informationsflöden. Detta hjälper på så sätt Scenkonst Västernorrland att interagera 
med den yngre och mer teknikvana generationen. 
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Det går inte tvinga fram ett besök hos kulturscenen, finns inte intresset hos 
målgruppen från början spelar det ingen roll hur tillgänglig informationen är. 
Undersökningarna som utfördes visar att intresset finns, det handlar bara om att nå 
ut med informationen på rätt sätt. 
 
 

  REKOMENDATIONER 
För fortsatt arbete med utveckling och realisering av applikationen skulle jag 
rekommendera att fortsätta utföra mer strukturerade användartester med den 
framtagna prototypen för att säkerhetsställa att konceptet lever upp till användarnas 
förväntningar. Det bör även tas in en utvecklare med kunskap inom 
applikationsprogrammering för att kunna realisera konceptet. Vid en lansering skulle 

jag rekommendera att till en början lansera applikationen till en sluten grupp 
frekventa besökare av Scenkonst Västernorrlands olika kulturevenemang. Detta i 
syfte att testa konceptet under mer realistiska omständigheter innan en slutlig 
lansering.  
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Bilaga 4 Intervjuer 

Sid. 1(9) 
 

 

Intervjuer med organisationer 
Nedan sammanfattas de intervjuer som gjordes med olika organisationer under 
projektet. 
 
Frågor: 

1. Vilka utmaningar ser ni inför framtiden när det gäller att locka en allt mer 
teknikintresserad publik? 

2. Vilken typ av kulturevenemang lockar störst publik hos er? Vet ni vad detta 
beror på? 

3. Genom vilka medier marknadsför ni er i dagsläget? 

4. Hur arbetar ni med att skapa ett mervärde inför, under och efter besöket?  

5. Finns det någon kulturscen ute i världen som ni ser upp till och har som 
förebild?  

6. Om ni fick drömma helt fritt, hur skulle ni vilja att framtiden för 
kulturscenen ser ut? 

Svar: 

Dramaten 

1. Som nationalscen skulle vi nog behöva ligga i framkant vad gäller teknik, 

och då är det delvis en budget- och en prioriteringsfråga. Ska vi lägga mer 

resurser på att utveckla vad ny teknik kan göra for morgondagens 

scenkonst? Då tar vi rimligtvis både ekonomiska och personella resurser från 

vård ordinarie produktionsprocess. 

2. Vi har nyligen gjort en publikundersökning, som verkar stödja det vi ser i 

försäljningssiffrorna från de senaste åren. Det som säljer mest och som 

publiken tycks ”önska” mest är klassiska teaterpjäser som nu senast Hamlet, 

Anna Karenina etc. En bidragande orsak är att det pjäserna också fångar in 

skolor, företrädesvis högstadier, gymnasiet, som går som en del av 

undervisningen. Stora succéer som Påklädaren också, och det handlar såklart 

till stor del om huvudrollsinnehavarna, framför allt i den äldre målgruppen 

som ju är vår kärnmålgrupp, utan tvekan. 

3. Dagspress, för där finns en stor del av vår kärnmålgrupp. Tidningar som Vi, 

Ica-kuriren, nöjesmagasin, mm Pressmeddelanden och pressbearbening som 

inte sällan skapar artiklar eller TV-inslag, sociala kanaler (även sponsrat) 

nyhetsbrev. 
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4. Vi är inne i ett stort CRM-arbete med att utveckla de här bitarna, för att 

lojala kunder ska känna sig sedda, och för att locka till återbesök hos 

förstagångsbesökare mm. 

5. Jag vet att vår teaterchef inspireras en hel del av tysk teater, även om det 

mer handlar om det som sätts upp. Brittiska nationalteatern tittar vi en del 

på också, vad gäller utbud, mervärde, teknik etc. 

6. Jag kanske inte är rätt person att uttala mig för hela Dramaten, men jag tror 

ändå att jag törs säga att vi vill att alla, oavsett ålder, bakgrund, etnicitet, 

språk, bostadsort, inkomst etc, ska se Dramaten (och kulturscener generellt) 

som en mötesplats, en plats för dialog, inspiration, där man kan lära sig nytt 

på nya sätt och samla kraft för att tillsammans bidra till ett hållbart och öppet 

samhälle. 

Nöjeskontoret – Oscarsteatern 

1. Vår målgrupp är 55år och uppåt till störst del. Många är par, kanske 
utflugna eller iallafall rätt stora barn, boendes i villa. Sen har vi en bred 
publik så både storstadsbor och tillresande från små orter runt om i landet. 
Ca 60% av de som bokar är kvinnor. 

2. I marknadsföringsskedet har detta påverkat oss på det sättet att vi måste 
synas i allt fler digitala kanaler, mediaköpen har förflyttats från tex print och 
radio till mer digitala kampanjer (banners, Facebook och Instagram-
annonser etc). Det sätter också högre krav på rörlig media så kallad content, 
att kunna förse besökarna med inspirerande filmer från föreställningen, kul 
backstage material mm. Samt att vi hela tiden kontinuerligt måste investera i 
utveckling av vår hemsida och det bokningssystem som ligger bakom detta, 
som måste kunna erbjuda allt fler olika produkter, tillvalsprodukter, rabatter, 
differentierad prissättning etc. 

3. Vi jobbar främst med musikaler. Att det funkar bäst är för att det är en 
väldigt helgjuten underhållningsform som innehåller något för alla sinnen, 
musik, dans, drama, humor. Publiken får ut mycket av sin upplevelse och 
kan bli berörda på många plan! 

4. Print (dagspress och magasin), utomhusreklam, digitalt (display, nativa 
annonser, banners, retargeting, Google ad Words), sociala medier, via 
samarbetspartners så som hotell och bussbolag, nyhetsbrev, egna hemsidor 
och enstaka direktreklamsutskick. Samt ibland tv och ibland radioreklam. 
Vår lite äldre målgrupp är fortfarande intresserade av att se reklam i print 
och då morgontidningar, och annars är mail/nyhetsbrev väldigt effektivt, 
samt Facebook och Google ad Words. 
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5. Vi skickar nyhetsbrev inför och efter besöket för att fånga in dem med 
inspirerande klipp, recensioner och bar info inför besöket om restauranger 
och annat. Efteråt får de svara på enkäter och göra sin röst hörd, samt få 
reklam för andra produktioner. Under besöket här har vi en väldigt fin 
personalstyrka och fina lokaler som vi vårdar ömt för att man ska uppleva 
kvällen som lyxig och härlig. Vi ser också till att göra väldigt väl 
genomarbetade produktioner så publiken ska bli nöjd med föreställningen. 

6. Teatrarna på Broadway och West End jobbar mycket med kundupplevelsen 
på plats med mycket personal och service och det är inspirerande! 
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Intervjuer med målgrupp 
Nedan sammanfattas de intervjuer som gjordes med kulturscenens olika målgrupper 
under projektet. 
 
Frågor: 
 

1. Vart hittade du informationen till det senaste kulturevenemanget du besökte  

2. Vilket var evenemanget? 

3. Drog evenemanget mycket publik? 

4. Varför tror du att showen dog till sig den mängden publik? 

5. Om jag bad dig leta efter ett liknande evenemang, hur skulle du gå till väga? 

Svar: 

Ingenjör 27 år 

1. På Facebook, via evenemang 

 
2. Pernilla Wahlgren´s show 

 
3. Ja, flera shower i hela Sverige och extra insatta föreställningar. 

 
4. På grund av huvudpersonen 

 
5. Googla eller kolla Facebook 

Student 32 år 

1. Facebook evenemang 

2. Filmfest Sundsvall 

3. Medel, mycket ”kulturfolk” 

4. De som är insatta är intresserade av att gå, kanske inte lockar så många 

utifrån 

5. Kolla mina flöden på sociala medier 
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Pensionär 70 år 

1. Via en bekant 

2. En musikföreställning 

3. Tror att det var fullsatt 

4. En bra föreställning 

5. Gå in på Entrésundsvalls hemsida eller Scenkonsts hemsida 

Student 24 år 

1. Posters på universitetet och via vänner 

2. Pernilla Wahlgrens show 

3. Det var fullsatt 

4. Känd person på scenen antagligen 

5. Googla, kolla Facebook 
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Intervjuer i samband med föreställning del 1 
Nedan sammanfattas de intervjuer som gjordes med nya och sälla-besökare under en 
föreställning. 
 
Frågor: 
 

1. Går ni ofta på denna typ av evenemang? 
2. Vad var det som lockade er hit just idag? 
3. Vart hittade ni informationen om detta evenemang? 
4. Tycker ni att evenemangen är enkla att hitta eller måste man vara lite 

insatt och veta vart man ska leta? 
5. Var evenemanget som ni hade tänkt er? 
6. Tycker ni att det saknas någonting så här i efterhand när det kommer 

till information inför evenemanget? 
7. Skulle ni kunna tänka er att gå på ett liknande evenemang som detta 

igen? 
8. Hur skulle ni gå tillväga för att hitta den informationen om nästa 

evenemang? 
9. Vad skulle ni säga är det bästa med att gå på den här typen av 

evenemang, bortsett från själva innehållet i föreställningen? 

Svar: 

Sällan-besökare 1 

1. Andra konserten i år, har nog blivit ett tiotal totalt annars. 

2. Piano, blev sugen från en tidigare konsert med piano, sen spelar jag själv 

också. 

3. Entré Sundsvall, Sen såg jag affischer på universitetet. 

4. Tycker att det är enkelt att hitta via hemsidan om man vet att den finns 

5.  Inte riktigt, var mest en chansning att gå hit 

6. Mer information om artisterna, kanske någon förhandsvisning 

7. Vet inte, beror på vad det är 

8. Googla eller kolla hemsidan 

9. För att träffa folk  
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Sällan-besökare 2 

1. Första jag går på i år i alla fall 

2. Ville testa någonting nytt tillsammans med min fru 

3. Scenkonst hemsida 

4. Fanns väldigt mycket olika evenemang att leta igenom 

5.  Inte helt och hållet, men det blev ju bra ändå 

6. Om man fått höra lite av deras musik innan 

7. Det beror på vilka som uppträder tror jag 

8. Googla eller kolla hemsidan 

9. Umgås med nära och kära 

Sällan-besökare 3 

1. Nästan aldrig, brukar gå mer på bio och liknande 

2. Prova se någonting nytt 

3. Affischer på universitetet gjorde att jag googlade och hittade tillslut 

evenemanget 

4. Man får söka en del, men tror inte att man direkt gör det spontant utan att ha 

fått någon annan typ av information först 

5.  Visste inte att det skulle vara blandat med humor 

6. En förhandslyssning hade varit bra, så man vet vad man får för pengarna 

7. Kanske, beror på vilket evenemang 

8. Scenkonst hemsida eller evenemang via Facebook 

9.  Få uppleva någonting nytt som man kanske fastnar för 
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Sällan-besökare 4 

1. Första gången för den här typen av evenemang, men annars har jag varit en 

del på teater och opera 

2. Att få prova någonting nytt 

3. Dök upp i mitt flöde på Facebook som evenemang 

4. Man får nog leta lite om man inte vet innan vad man är ute efter 

5. Det tror jag 

6. Lite mer information om artisterna och vad de gjort tidigare 

7. Det tror jag nog, beror på lite vad som dyker upp 

8. Scenkonst hemsida eller entrésundsvall  

9. Få komma ut och hitta på någonting med vänner 

 

Intervjuer i samband med föreställning del 2 
Nedan sammanfattas de intervjuer som gjordes md mer frekventa besökare under en 
föreställning. 

Frågor: 

1. Går ni ofta på denna typ av evenemang? 

2. Vad var det som lockade er hit just idag? 

3. Vart hittade ni informationen om detta evenemang? 

4. Tycker ni att evenemangen är enkla att hitta eller måste man vara lite insatt 

och veta vart man ska leta? 

5. Finns det intresse från er att ta dela av extramaterial i samband med denna 

typ av föreställning?  Vilken typ av extramaterial? 

6. Skulle ni säga att det finns ett intresse hos er som besökare att hjälpa 

kulturscenen att locka en större publik? 

7. Har ni någon typ av idé eller tanke på hur det skulle kunna gå till i sådant 

fall? 

8. Vad skulle ni säga är det bästa med att gå på den här typen av evenemang, 

bortsett från själva innehållet i föreställningen? 
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Svar: 

Frekvent besökare 1 

1. Det händer ett flertal gånger under ett år 

2. Har hört om musikerna och ville se det med min man 

3. Entrésundsvalls hemsida 

4. Tycker det är enkelt att hitta via hemsidan, det finns massor av olika 

föreställningar 

5. Det tror jag nog, kanske någon typ av förhandsvisning eller träffa artisterna 

efteråt 

6. Ja, det tror jag nog 

7. Kanske hjälpa till att dela ut flygblad eller sprida ordet vidare till vänner och 

bekanta 

8. Komma ut och prata med folk 

Frekvent besökare 2 

1. Ganska ofta 

2. Kul att prova olika saker 

3. Entrésundsvalls hemsida 

4. Jadå, om man vet var man ska leta 

5. Få lyssna på deras musik innan 

6. Kanske, jag vet inte 

7. Ta med en kompis 

8. Ha en trevlig kväll och umgås 

Frekvent besökare 3 

1. Lite då och då, beror på vad som visas 

2. Verkade intressant 

3. Nordiska kammarorkestern 

4. Inte speciellt svårt att hitta tycker jag 

5. Vet inte vad det skulle vara 

6. Absolut, fler borde upptäcka musiken 

7. Dela evenemang på Facebook och likande kanske 

8. Lyssna på musik och umgås 
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Nedan presenteras fyra personas som togs fram av en analys av intervjuer. 
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Nedan ses en uppdelad version av effektkartan i ett större format för enklare läsning 
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