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Sammanfattning 
AudioApps är ett företag som tillverkar mobilapplikationer till bland annat museer och gallerier. 

Deras företagsidé är att göra museibesök roligare för besökare genom mobila audioguider.  

I den här undersökningen studeras utvecklingen av en sådan tjänst som tagits fram för 

Nationalmuseum, ett av Sveriges ledande museer. Syftet med studien har varit att undersöka 

hur AudioApps kan hjälpa Nationalmuseums kunder att attrahera fler besökare, samt hur 

AudioApps egna varumärke kan utnyttjas i eller påverka tjänsterna. Studien avgränsas av 

Nationalmuseum som ensam representant för hela den bransch som AudioApps vill jobba med 

och av den enskilda målgrupp som undersökts. Målgruppen består av personer mellan 20-30 år 

som anses vara ”något intresserade” av kultur och konst. De frågor som har undersökts är hur 

AudioApps varumärkeskommunikation kan formas för att attrahera fler besökare till 

Nationalmuseum och hur AudioApps tjänst kan formas för att göra ett museibesök mer 

attraktivt för den valda målgruppen. Kvalitativa metoder med strukturerade intervjuer och 

tester, efter en förberedande fallstudie av Nationalmuseum, har använts för att undersöka 

frågeställningarna. Det framgick av undersökningen att målgruppen gärna ville ha hjälp av extra 

information vid ett museibesök. Kostnad och frihet var viktiga aspekter angående sådan  

extra information. Att öka attraktionen för ett museibesök var också något som kunde 

förbättras, som målgruppen själv gärna ville. Det visade sig att ett problem låg i bristen på tydlig 

marknadsföring. Den tjänst som testades på målgruppen togs emot positivt. Den uppfyllde 

kraven på kostnad, smidighet och tillät en tydligare kommunikation mellan museet och dess 

besökare. Det framgick även av testerna att AudioApps varumärkeskommunikation förhöjde 

den visuella upplevelsen av tjänsten.   
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Abstract 
AudioApps produces mobile applications to use at museums and galleries. As a company, they 

want to make a visit to a museum more attractive for visitors through mobile audio systems.  

In this investigation the development of such an application which has been made for 

Nationalmuseum, one of Swedens top museums, was studied. The purpose of this thesis was to 

study how AudioApps can help their customers attract more visitors and how AudioApps own 

brand can be of use and affect the products. The thesis is limited by Nationalmuseum as a sole 

representative of the industry AudioApps aims to address and by the target group that’s chosen 

for the study. The target group consists of people in the age of 20 to 30 years old and who are 

"somewhat interested" in arts and culture. The main questions of this thesis are how AudioApps’ 

brand communication can be formed to attract motre visitors to Nationalmuseum and how 

AudioApps’ product can make a museum visit more attractive. Qualitative methods, which 

started off with a case study of Nationalmuseum, has been used for this study, with mainly 

structured interviews and tests. The study has shown that the target group enjoys extra 

information during a visit. Cost and freedom were important aspects regarding that kind of 

information. Making a visit in the first place was something that needed improvement, which 

the target group itself wanted. The problem was the communication which needed to be more 

clear. The product was well received by the target group during tests. It met the requirements of 

cost, freedom and allowed a direct and clear communication between the museum and its 

customers. The tests also showed that AudioApps’ brand communication enhanced the visual 

experience of the product. 
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1 Inledning 
I denna inledande del av rapporten beskrivs bakgrunden till arbetet och problemområdet, följt 

av problemformuleringen. Dessutom beskrivs syftet där frågeställningarna i arbetet 

tillkännages. Stycket avslutas med avgränsningar från områden som denna rapport inte 

kommer att behandla. 

1.1 Bakgrund 
Museiutställningar kan lätt uppfattas som svåra för ovana besökare. Utan någon 

bakgrundsinformation kan innehållet vara svårt att ta till sig på ett djupare plan. Med hjälp av 

kommunikativa guidesystem kan museer attrahera en bredare målgrupp, där många annars hör 

till de som kan avskräckas av det svåra innehållet. Den amerikanska varumärkesdesignern Alina 

Wheeler skriver i Designing Brand Identity (2006) hur behovet av att kommunicera en identitet 

som företag eller organisation är en viktig del i den kommunikation som riktas mot målgruppen. 

Målgruppen kan då få en uppfattning om produkten eller tjänsten som erbjuds och i slutändan 

lockas att konsumera den. Frågor som “Hur ska vi göra dem medvetna om oss” och “Hur vill vi 

att de ska uppfatta oss”, är centrala i den kommunikationen. Wheeler menar att när ett 

varumärke och dess tjänster ska kommuniceras spelar formgivningen en huvudroll för att nå 

kunden och ge dem en känsla av förståelse och känsla för varumärket i sig. För att tilltala en 

bredare målgrupp krävs en träffsäker och klar kommunikation av varumärket, tjänsten och 

deras fördelar men även med fokus på att behålla sina nuvarande kunder. 

1.2 Problemformulering 
AudioApps har som företagsidé att försöka göra museibesök roligare för den gemene besökaren 

genom mobila audioguider. De är beroende av ett stabilt besöksflöde till sin kund, 

Nationalmuseum. Nationalmuseum har som statlig myndighet ett uppdrag att bevara en del av 

Sveriges kulturarv. De får ekonomiskt stöd i form av statliga bidrag, men behöver täcka hälften 

av sina kostnader själva. Därför är de i ständigt behov att attrahera det antal betalande besökare 

som krävs för att klara sig ekonomiskt som organisation. En stor del av det arbetet ligger i att nå 

ut till en yngre publik, vilket har visat sig vara svårt.  

 

Konst, historia och andra utställningar förknippas ofta med en äldre målgrupp. På 

Nationalmuseum i Stockholm är den största andelen av besökarna över 65 år. För dessa 

besökare finns det en vana vid och förväntan på hur upplevelsen på museet kommer att bli. För 

stora förändringar kan vara svåra att ta till sig. I stället för att förhöja upplevelsen riskerar 
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sådana förändringar att skada kommunikationen med besökaren. Men för ett museum eller ett 

galleri behövs det ständig utveckling för att inte utställningar ska kännas föråldrade eller tråkiga 

i sitt utförande, men även för att locka nya, bredare målgrupper. När ett företag anlitar en 

tredjepart för att skapa en tjänst åt sina besökare blir kommunikationen ännu känsligare. 

Tredjeparten, i vårt fall AudioApps, får möjlighet att kommunicera sitt eget varumärke, men det 

ska inte inkräkta och störa på beställarens kommunikation. I stället ska den bidra till målet att 

tilltala den tänkta besökaren. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur ett varumärke kan hjälpa ett annat. Nationalmuseum 

vill attrahera nya, yngre besökare och ska utnyttja AudioApps tjänster för att klara det. 

Utformningen av AudioApps varumärkeskommunikation blir därför en viktig del i att nå 

målsättningen. AudioApps skapar guidesystem till flera olika kunder och skräddarsyr sina 

tjänster för varje projekt, men vill kunna behålla sin egen profil i projekten för att öka 

medvetenheten om och sprida sitt varumärke bland användare och potentiella kunder. I studien 

undersöktes hur AudioApps varumärke kan uttryckas för att de båda företagen ska gynnas av 

samarbetet och specifikt hur de tekniska framstegen för mobila enheter kan utnyttjas i 

tjänsternas varumärkeskommunikation. 

 

En ökande användning av smarta telefoner har gett möjligheten att idag skapa en rikare 

upplevelse vid konsumtion av kultur och historia. Det blir allt viktigare för museer och gallerier 

att behålla sin nuvarande kundkrets men, på samma gång, även locka till sig den nya 

generationen för att klara sig. Detta kräver att man ser över nya metoder och medier som, rätt 

använda, kan ge känslan av nytt och spännande även för den nuvarande kundkretsen. 

 

Att få lärdom om hur en tredjepart kan användas för att tilltala en bredare målgrupp via modern 

teknik kommer att vara intressant för aktörer som redan har innehållet men vill förbättra 

upplevelsen. En utställning kan vara intressant för många olika personer och målgrupper, men 

det är det sista steget, ett faktiskt besök, som museerna har svårt att få vissa inom den bredare 

målgruppen att ta. En förhöjd, roligare och mer lättillgänglig upplevelse kan hjälpa till att ta det 

där sista steget för kunden. Följande frågeställningar ska studien försöka ge svar på: 
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-Hur kan AudioApps varumärkeskommunikation formas för att attrahera fler besökare till 

Nationalmuseum? 

Denna frågeställning ska försöka svara på hur Nationalmuseum, som är en av AudioApps 

kunder, kan ta hjälp av en tredjeparts varumärke för att öka intresset för sina utställningar. De 

har beställt en av AudioApps tjänster som är under utveckling i samband med denna studie. 

Frågeställningen syftar inte enbart till att locka helt nya besökare till Nationalmuseum, utan 

fokuserar på hur antalet besök kan öka i en viss del av målgruppen. 

 

-Hur kan AudioApps tjänst formas för att göra ett museibesök mer attraktivt för målgruppen? 

Denna frågeställning tittar specifikt på tjänsten som tas fram för Nationalmuseum och hur den 

kan utformas för att nå den huvudsakliga målgruppen. AudioApps har en färdig plattform som 

de utgår från och sedan skräddarsyr för varje kund. Varumärkeskommunikationen är en del i 

utformningen, men själva designen med användbarhet och visuell attraktivitet är det som 

besökarna konkret tar del av. Frågeställningen ska försöka besvara hur det kan göra upplevelsen 

av utställningen mer intressant för besökaren. 

1.4 Avgränsningar  
Denna rapport behandlar inte den typen av audioguider där ett företag har skapat både 

hårdvara och mjukvara till en produkt, som besökaren får ta del av på plats och sedan lämnar 

tillbaka efter utställningen. AudioApps jobbar bara med mjukvaran, att skapa och designa en 

plattform till mobila enheter. 

 

Rapporten behandlar inte området augmented reality, som syftar till en mobil enhet som fångar 

upp verkligheten med hjälp av sin kamera, och återger den på skärmen. Där adderas sedan ett 

nytt lager av information. Det kan användas i till exempel en bils navigationssystem där man 

kan lägga till vägval eller information om omgivningen. Den svenska förklaring och 

översättningen som vanligen används är förstärkt verklighet och förhöjd verklighet. 

 

Rapporten redogör inte för hur en färdig tjänst upplevs av användaren, utan hur utvecklingen av 

den kan se ut enligt alla inblandade parters behov. I rapporten behandlas inte hur användarna 

skaffar applikationen och därför inte heller den marknadsföring som krävs för att göra 

målgruppen medvetna om den. Studien undersöker inte heller hur interaktionen med 

användaren fungerar eller den grafiska form som används i tjänsten, utan hur AudioApps 

varumärke kan appliceras på en färdig grunddesign. 
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2 Bakgrundsbeskrivning 
 
En hel del tidigare forskning har gjorts när det gäller varumärkeskommunikation och mobila 

applikationer. I den här delen presenteras delar av den forskning som varit relevant för vår 

studie. Först behandlas varumärken generellt och sedan hur det ser ut i kombination med 

mobila tjänster. 

2.1 Forskningsöversikt 
AudioApps tjänster bygger på mobila applikationer som är den huvudsakliga kontakten som 

företaget har med den slutgiltiga användaren, museibesökarna. Utformningen av 

varumärkeskommunikationen och tjänsten är därför en viktig del i företagets arbete.  

2.1.1 Varumärkeskommunikationen  
Att kommunicera ett varumärke bygger på upplevelser och uppfattningar i allt från själva 

produkten till platsen den finns på vid konsumtionstillfället. Allt som kommuniceras har 

kännetecken som representerar och gör köparen uppmärksam på vem som är avsändare. När 

budskapet och varumärket förmedlas både direkt och indirekt via olika medier stärks 

uppfattning och igenkännbarheten ökar för var gång något som kännetecknar varumärket lyckas 

nå fram. För att få konsumenten att lägga ett varumärke på minnet krävs det att det 

kommuniceras och synliggörs på flera olika platser och på flera olika sätt. 

När ett företag lyckas skapa sig ett gott rykte är det viktigt att fortsätta bygga på detta för att 

hamna i framkant mot konkurrerande aktörer. För att upprätthålla och utnyttja sina fördelar på 

marknaden är ett vanligt steg att marknadsföra sitt varumärke tillsammans med en produkt 

istället för att enbart fokusera på produkten i sig. En viktig faktor att bygga upp med kunden är 

lojalitet där det kunden vill ha levereras och företaget behåller sin starka marknadsfördel. 

(Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009) (Janiszewski, Meyvis, 2000) (van den Bosch, de Jong, 

Elving, 2005) (Ohsawa, Ishii, 2007) 

  

Forskning visar att det finns flera olika nivåer av varumärkeskommunikation att beakta, när det 

gäller nya och redan studerade målgrupper, som i längden kan skapa en felaktig bild av vem 

man kommunicerar vad till. För att behålla en kund inför framtida köp är det viktigt att hitta en 

nivå på den kommunikation som görs där kunden ej själv kan bestämma om han ska motta det 

eller inte. Att som företag hitta den tunna gränsen till att vara där men inte bli för mycket är 

viktig (Simester, Hu, Brynjolfsson, Anderson, 2009) (Balmer, 2008) 
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Det viktigaste för att bygga ett starkt varumärke från grunden är att ständigt synas. 

Sammanhang är mindre viktigt men budskapen ska vara konsekventa och tydliga. En 

konsekvent varumärkeskommunikation är lättare för mottagaren att ta emot och på så sätt kan 

företagen bygga en lojalitet där båda parter investerar i varandra. Visar varumärket prov på 

styrka på flera nivåer växer intresset hos konsumenterna och det förklarar tydligare var 

varumärket står jämfört med konkurrenter. Detta blir allt viktigare då allt fler företag 

konkurerar på en immateriell nivå där varumärkets upplevda kvalitet har blivit en viktig 

dimension. Forskning visar att en produkt inte enbart behöver klara sig på att vara välgjord utan 

ett starkt varumärke förknippat med den krävs för att konkurrera på en större marknad. Ett 

starkt varumärke kan även hjälpa till att bära en svagare produkt då konsumenten litar på sina 

tidigare erfarenheter av varumärket. (Delgado-Ballester, Navarro, Sicilia, 2012) (Blombäck & 

Ramirez-Pasillas, 2012) (Yanamandram & White, 2006) (Delgado-Ballester & Munuera-

Alemán, 2005) (Schmitt, Simonson, Marcus, 1995) (Kristensen, Gabrielsen, Zaichowsky, 2011) 

(Page & Hen, 2002) 

  

När det gäller ett varumärkes kommunikation via ett digitalt medium, smarta telefoner eller 

surfplattor, måste användbarheten gå i första hand och därför, på grund av en begränsad yta, 

bör mindre element som symboliserar varumärket vara det som fokus läggs på. Kombinationen 

av tekniska möjligheter som finns i dessa enheter utökas ständigt och vi ser idag en ökad 

användning av dessa inom utbildning. (Rondeau, 2005) (Starkweather, Stowers, 2009)  

2.1.2 Tjänsten 
Mobiltelefoner som produkt har numera lång historia när det gäller varumärkesfrågor som 

positionering och image. Den mobila tekniken har utvecklats enormt de senaste åren och med 

det har nya utmaningar inom kommunikationen uppstått. Utformare av sådana tjänster måste 

ta hänsyn till ett samspel med företaget som utvecklar telefonen, de som utvecklar 

operativsystemet samt med själva operatören. Tjänstens varumärke kan även behöva ta hänsyn 

till alla olika situationer och platser tjänsten kommer att användas på, och på vilken plattform. 

Kommunikationen mot användaren måste då delas in i direkt och indirekt möte. (Rondeau, 

2005) (Oshawa & Ishii, 2007) 

  

När konsumenten använder tjänsten kommer de i kontakt med tjänstens attribut och 

varumärkesrelaterande brännpunkter. De identifierande faktorerna kan vara färg, typsnitt, 

bakgrundsdesign, slogans eller maskotar. Studier kring hur dessa faktorer påverkar 
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konsumenten efter upprepad exponering har oftast dragit slutsatsen att det ger en växande 

positiv effekt. Men senare studier har visat att en tidigare exponering eller erfarenhet av 

varumärket kan ge negativ inverkan inför ett direkt möte med varumärkets produkter eller 

tjänster. (Brakus, Schmitt & Zarontonello, 2009) (Janiszewski & Meyvis, 2001) (Person & 

Snelders, 2010) 

Begreppet Corporate visual identity (CVI) väver ihop alla symboler och grafiska element som 

uttrycker ett varumärke. Det står för det konkreta verktyget som ett företag har för att interagera 

med sina kunder. I olika studier har man undersökt relationen mellan CVI och olika 

dimensioner som påverkar igenkänning, och hur, eller om, den kan ge stöd åt företagets 

varumärke. Resultaten visar att CVI mycket väl kan utnyttjas för att ge positiv påverkan på till 

exempel synlighet, autenticitet och konsekvens. Blindtester utförda med varierande 

bakgrundsinformation visar hur förväntningar på varumärken stärker igenkänning vid valet av 

liknande tjänster eller produkter, trots avsaknad av till exempel varumärkets namn. (van den 

Bosch & de Jong, 2005) (Kristensen, Gabrielsen & Zaichowsky, 2011) 

  

Det mest effektiva när det kommer till att visualisera kommunikation är att jobba mot 

människans förmåga att processa just visuell information. Det ökar förståelsen, minnet och 

slutledningar av den kommunikation som förmedlas. Sådan design ger stöd i analysen för att 

hitta mönster som gömmer sig i stora mängder data och hjälper användaren att snabbare förstå 

komplexa idéer. Målet med designen blir att tillfredsställa användarens behov, men även det 

estetiska sinnet. Det får varumärket eller tjänsten att sticka ut bland konkurrens och ger mer 

nöje åt konsumenten vid användning. Designen ska även kunna kommunicera varumärkets 

värderingar, vad de står för och utifrån den relationen kan ett företag ta strategiska beslut 

gentemot användaren. (Agrawala, Li & Berthouzoz, 2011) (Brown, 2008) (Karjalainen & 

Snelders, 2009) (Blair-Early & Zender, 2008) (Peter, 2009) 

  

I och med mobila enheter och applikationers utveckling har konsumenters användning av 

teknik förändrats och utvecklas fortfarande ständigt. Till exempel inom utbildning har mobila 

lösningar börjat utnyttjas och ökar snabbt i användning där. I tidiga teststadier måste därför 

utvecklare fokusera på mångfald, både vad gäller användare och användning. För att minimera 

risken att funktionalitet eller design missförstås bör alla parter – till exempel avsändare och 

användare – vara involverade i designprocessens alla steg. (Bödker & Sundblad, 2008) 

(Starkweather & Stowers, 2009) (Wood & Romero, 2010) 
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3 Metod  
I detta kapitel presenteras metoden för studien. Inledningsvis förklaras metodansatsen och 

tillvägagångssättet. Sedan följer förberedelserna för nulägesbeskrivning och presentation av den 

målgrupp som valts för hela studien, samt vilka metoder som använts för att genomföra 

undersökningar inom den. 

3.1 Metodansats 
För att utreda de olika aspekterna av AudioApps kundkrets och användare har olika kvalitativa 

metoder använts. En kvalitativ metod undersöker ingående sociala situationer i olika 

evenemang, grupper och interaktioner. De data som bearbetas är ofta beskrivande och utgår 

från upplevelser och uppfattningar. (Creswell, 2003) Inledningsvis skedde en förstudie genom 

en fallstudie av Nationalmuseum, en kund till AudioApps, där två djupintervjuer genomfördes. 

Dessa semistrukturerade intervjuer utfördes med några förberedda öppna frågor som var få till 

antalet och lät respondenten tala fritt och gav möjlighet till följdfrågor. (Creswell, 2003) 

Målgruppsbeskrivning och -bestämning för hela studien av AudioApps 

varumärkeskommunikation bygger på datainsamlingen från Nationalmuseum. Undersökningar 

i kvalitativa metoder är, till skillnad från kvantitativa metoder, mer utvecklande och kan 

uppdateras, ändras och anpassas under tiden de utförs. Frågor i intervjuer kan, men måste inte, 

vara exakt förbestämda. I målgruppsundersökningen användes strukturerade metoder, som var 

väl förberedda, för att ge tid för fler intervjuer och tester, men frågorna hölls fortfarande öppna 

och lät varje respondent tala fritt. (Creswell, 2003)  

3.2 Tillvägagångssätt 
Till studien av AudioApps varumärkeskommunikation och tjänst har Nationalmuseum valts 

som representant för den bransch som AudioApps riktar sig mot. Det metodiska arbetet 

inleddes med en förstudie av Nationalmuseum: två semistrukturerade djupintervjuer som gav 

underlag för hur Nationalmuseum hittar sin målgrupp i dagsläget och vilka de ser som 

intressanta nya segment att fokusera på. Den bestämda målgruppen undersöktes med frågor om 

Nationalmuseum och branschen som helhet samt om vanor vid museer och gallerier generellt. 

Dessa undersökningar bestod av två delar. Först genomfördes strukturerade intervjuer som 

berörde generella vanor kring branschen. Den andra delen utgjordes av tester där personer ur 

målgruppen fick ta sig an testbilder av tjänsten som AudioApps producerat för 

Nationalmuseum.  
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3.2.1 Nulägesbeskrivning 
Genom att arbeta med kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med personer från 

Nationalmuseum, som dels fick representera AudioApps kunder och dels branschen som helhet, 

kunde en grundläggande faktainsamling ske av hur branschen fungerar. Valet av respondenter 

till dessa intervjuer grundades i att de har lång erfarenhet inom området och har en högre 

position inom Nationalmuseum. För att kunna besvara frågeställningen som behandlar 

Nationalmuseums varumärke och deras målgrupp krävdes personer med insikt i 

marknadsföringen och de långsiktiga målen. (Darlington & Scott, 2002) Respondenterna kunde 

prata fritt om de ämnen som de leddes in på och gjorde förstudiens datainsamling bredare, 

vilket gav ett underlag för de undersökningar som behövdes till studien.  

 

Paula Röhss, chef för information, marknad och försäljning samt Cilla Robach, intendent för 

Nationalmuseums första utställning som använder AudioApps tjänst, Slow Art, intervjuades i 

förstudien för att få en nulägesbeskrivning. De två djupintervjuerna utfördes med frågor 

angående hur företaget uppfattas idag, vilka styrkor och vilka svagheter som finns samt vilka 

förbättringar som skulle kunna ske. Intervjuerna gav en inblick i hur Nationalmuseum själva ser 

på sitt varumärke och hur de använder det för att kommunicera med sin målgrupp. För att få ut 

den information som behövdes förbereddes intervjuerna genom riktlinjer som sattes upp. (Hall 

& Hall, 2004) De områden som var intressanta för studien, förutom en generell helhetsbild av 

branschen, var målgrupper, konkurrens i branschen och vad museer själva ser som syfte med ett 

besök. Utifrån det formulerades breda frågor som kunde låta respondenten tala så fritt och 

öppet som möjligt. Vid intervjutillfällena, som skedde över telefon, var respondenterna 

förberedda med en bakgrund om studien som utfördes och vad syftet med intervjuerna var.  

 

Intervjusvaren kompletterades med dokument från Nationalmuseum med besöksstatistik och 

målgruppsdefinitioner. Museet och branschen har breda formuleringar kring sina målgrupper, 

varav de två huvudsakliga innefattar personer i Stockholm som är ganska eller mycket 

intresserade samt något intresserade. Något-gruppen är mer svårlockade men värda att satsa på 

för museet. För att fastställa en målgrupp för studiens undersökningar valdes ett segment ut 

baserat på ålder och intresse.  

3.2.2 Urval av datamaterial och deltagare  
Respondenter och testpersoner inom museets målgrupp identifierades efter 

målgruppsbeskrivningar från förstudien. För att undersöka hur AudioApps tjänst och 

varumärkeskommunikation kan bidra till besöksupplevelsen, användes en kvalitativ metod med 
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strukturerade intervjuer och tester. Istället för att utnyttja kvantitativa metoder låg fokus på att 

hitta passande testpersoner som kunde stå för en större grupp, och via intervjuer ge djupare 

svar. (Hall & Hall, 2004) Då kunde en inblick i besökarnas behov fås som gav underlag för hur 

deras besök kan göras mer attraktivt. 

 

Att ha strukturerade intervjuer underlättade att “fånga in” och hitta respondenter och antalet 

var lättare att justera efter behov. (Darlington & Scott, 2002) Förarbetet, som utgick från 

förstudiens resultat, blev mer omfattande. Testerna skedde vid två tillfällen. Inför testerna 

genomfördes ett pilottest som gav möjlighet att testa frågorna och hur lång tid varje del tog. 

Mellan de två riktiga testtillfällena fanns det möjlighet att justera frågor och upplägg. Målet var 

att kunna hålla testerna enkla och korta för att eventuellt kunna öka antalet testpersoner.  

3.2.3 Målgruppsundersökning 
Målgruppsundersökningen bestod av två delar och genomfördes med ett urval av målgruppen. 

Först intervjuades nio personer i åldern 21-26 år och som bodde i Stockholm. Det var ett 

segment som valts ut utifrån förstudien på Nationalmuseum. Varje intervju tog mellan 10 och 15 

minuter. Personerna var inte förberedda men fick en kort beskrivning av ämnet det rörde sig 

om. Som inledning genomfördes en sorts pilotintervju för att testa frågornas relevans och om 

respondenten förstod vilken typ av svar som efterfrågades, eftersom personen inte förbereddes 

med någon bakgrundsinformation. Frågorna var väl förberedda och liknade mer en enkät i sin 

struktur för att underlätta analysen i efterhand. Formuleringarna var förhållandevis öppna för 

att låta den intervjuade tala fritt, och handlade om vanor vid museibesök och utställningar 

generellt. Intervjuerna gav öppna åsikter och exempel på erfarenheter från respondenten som 

sedan sammanställdes och kodades. Intervjuerna transkriberades för att få korrekta 

formuleringar i de åsikter som var relevanta för studien. 

3.2.4 Analysmetod av målgruppsundersökning 
Djupintervjuerna renskrevs, organiserades och transkriberades delvis för att underlätta 

sammanställningen av informationen. Den kvalitativa data som samlades in tillsammans med 

separat material från Nationalmuseum lade grund till den strukturerade undersökningen av den 

utvalda målgruppen. Insamlade data från de strukturerade intervjuerna och testerna kodades 

och sammanställdes i en matris för att enklare kunna analysera resultaten från 

målgruppsundersökningen. Mönster sammanställdes till hypoteser som användes i senare tester 

för att finna svar på frågeställningarna. Svaren från de olika intervjuerna sorterades och 
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grupperades till matrisen, och rangordnades efter de tre vanligast förekommande svaren inom 

varje fråga. 

 

  Figur 3.1 Matris för strukturerade intervjuer (Tom) 
 

 

  Figur 3.2 Matris för tester (Tom) 

3.2.5 Tester  

Den andra delen av målgruppsundersökningen utgjordes av tester inom samma målgrupp. Med 

mock-ups gjorda på den blivande appen till Nationalmuseums utställning Slow Art undersöktes 

de potentiella användarnas visuella preferenser i appens design. Två personer närvarade 

tillsammans med en testperson i taget. Testpersonen fick bakgrundsinformation och svarade på 

frågor med mock-ups framför sig. En frågemall var förberedd, men kompletterades med 

följdfrågor på plats. En person skötte själva testet med frågor och den andra skrev ner svaren. 

Åtta personer ur målgruppen testades, varav en var pilottest. Pilottestet genomfördes för att 

undersöka om testpersonen förstod bilderna och frågorna, samt om typen av svar var 

användbara för studien. 
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3.3 Kritik av metoder 

3.3.1 Validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie är viktig att ta hänsyn till. Under datainsamlingen finns det 

flera aspekter att tänka på som kan sänka validiteten och påverka att det som ska undersökas 

verkligen undersöks. Intervjuerna inom målgruppen skedde under flera tidpunkter och vissa 

medverkade även under testerna. Att proceduren kan ändras vid olika insamlingstillfällen eller 

att medverkande personer kan förändras vad gäller till exempel kunskap eller åsikter genom 

undersökningarnas gång kan påverka validiteten. (Creswell, 2003) Enligt Creswell kan studiens 

validitet även påverkas av att de som genomför den drar felaktiga slutsatser av den insamlade 

datan, på grund av exempelvis otillräcklig statistik eller felaktiga statistiska antaganden. 

Djupintervjuer ger en stor och bred mängd data som ska behandlas. I den här studien, där 

sådana legat till grund för de huvudsakliga undersökningarna, är det viktigt att rätt data sållas 

ut och används när underlaget tas fram för att välja målgrupp, och sedan genomföra vidare 

intervjuer och tester med dem.  

3.3.2 Reliabilitet 
För att erhålla en hög reliabilitet behöver man klart och tydligt beskriva studiens syfte och vad 

den behandlar. Det kräver även att varje del av insamlad data klargörs så tydligt som möjligt, att 

flera metoder används under hela processen. På det sättet kan studien upprepas. Det är detta 

som ger studien en högre eller lägre reliabilitet. Med hjälp av denna studie ska en person kunna 

följa de valda metoderna och välja ut samma typ av data och på så sätt komma fram till ett 

liknande resultat och slutsats. När man utför en kvalitativ studie spelar reliabiliteten en mindre 

roll medan validiteten har en desto viktigare. (Creswell, 2003) 

Tekniken går snabbt framåt inom det område som denna uppsats behandlar. Att försöka 

återskapa denna studie kan vara problematisk då studien utgår från dagens teknik och 

möjligheter i sina undersökningar. Att i framtiden utföra studien igen kan därför resultera i ett 

annorlunda utfall då det som i denna studie behandlas kan ha blivit en standard och något helt 

nytt är på ingång.  
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4 Resultat och analys 
Här presenteras resultatet från datainsamlingen och den efterföljande analysen av datan. Från 

analysen har slutsatser till studiens frågeställningar dragits. 

4.1 Resultat 
Datainsamlingen bestod av två djupintervjuer, strukturerade intervjuer med nio personer samt 

tester med åtta personer. Djupintervjuerna, som hölls med två personer från Nationalmuseum, 

gav information om museet som organisation och om deras målgrupper. Data från 

målgruppsundersökningarna behandlar besöksvanor och åsikter om tjänsten inom målgruppen. 

4.1.1 Djupintervjuer 
Nationalmuseum delar in sin målgrupp i två huvudkategorier: mycket eller ganska intresserade 

av konst samt något intresserade. Två tredjedelar av den potentiella målgruppen som besöker är 

kvinnor. Snittåldern på besökare är 45-50 år. Störst fokus ligger på att nå ut till något-gruppen, 

framför allt män, och gärna fler ur den yngre publiken. Det är lätt att nå ut till de som är mycket 

eller ganska intresserade. Eftersom museet måste täcka hälften av sina kostnader själva behöver 

de nå ut bättre till något-gruppen. För att göra det jobbar de med marknadsföring i breda 

medier, till exempel dagstidningar. Syftet med ett besök är enligt Nationalmuseum själva att få 

ut “sociala, spirituella och intellektuella” upplevelser. Audioguider är populära på museet, men 

det är nästan bara utländska turister som använder det. 

 

En app ska kunna locka just den yngre publiken, av vilka många tillhör något-gruppen. Genom 

den kan Nationalmuseum smidigare skicka ut information, i ett medium som är lätt att ta till 

sig. Konkurrensen bland museerna är lite annorlunda än den mellan två vanliga företag. 

Nationalmuseum har märkt att om det till exempel går bra för Moderna Museet, så går det 

också bra för dem själva. Den ena kan öka intresset för den andra.  

4.1.2 Strukturerade intervjuer 
De strukturerade intervjuerna bestod av sex frågor där den första behandlade hur ofta 

respondenten besökte ett museum eller galleri. Resultatet syns nedan (Figur 4.1). En av 

intervjupersonerna gjorde fem besök per år, två stycken gjorde fyra besök och de sex sista var 

jämnt fördelade på ett respektive tre besök per år. 
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Figur 4.1 Cirkeldiagram för antal besök 

 

Den andra frågan behandlade varför respondenten besökte en utställning. Alla nio 

respondenterna svarade att de besökte en utställning för att innehållet kändes intressant. Två av 

de svarande lade vikt vid att en utställning var intressant om den blivit populär medan en valde 

att gå för att den ansågs vara en utställning som man måste se. En respondent svarade likt de 

tidigare men tyckte att det var av intresse om vänner rekommenderade den. Två personer sa att 

den sociala biten var viktig och fyra personer svarade att de oftast vid besök blivit medtagna av 

vänner. 

 

Den tredje frågan som ställdes till de intervjuade personerna handlade om varför de inte besökte 

en utställningen där följdfrågor bestod av vad de saknade och vad som skulle kunna få dem mer 

intresserade av att gå. Fyra personer valde att inte gå på grund av att ämnet på utställningen 

inte var intressant. En person svarade att ett generellt kultur- och konstintresse saknades och 

därför valde att inte gå. Tre av respondenterna gick inte för att de inte ansåg det som en naturlig 

del av vardagen. Fyra personer hade ingen direkt anledning mer än att det vara inte blir av. Tre 

stycken svarade att de inte gick på en utställning för att de inte hade tid. Två respondenter sade 

att de inte prioriterade det högt nog för att det skulle bli av. En svarade att det glöms bort medan 

två inte tyckte att det var tillräckligt med marknadsföring. Fyra ansåg att det var för dyrt att 

besöka en utställning. 

 

Den fjärde frågan undersökte om respondenterna tog reda på någon bakgrundsinformation 

innan de besökte en utställning. Fyra personer svarade att de tar reda på lite 

bakgrundsinformation innan de går dit. Två sade att de brukar kolla lite på hemsidan innan 

besöket. En respondent ansåg sig samla mer information desto mer intressant ämnet var och en 
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annan gjorde det för att det blir mer intressant då. Två respondenter tog inte reda på något alls 

medan två andra istället försökte att göra det på plats istället. 

 

Den femte frågan som ställdes till intervjupersonerna behandlade ämnet ifall de nyttjar 

hjälpmedel på plats och vad de, rent funktionellt, tycker om tanken med en guide eller liknande. 

Alla nio svarade att de ansåg att extra information underlättar i alla dess former. Sex 

respondenter berättade att de brukar utnyttja någon form av hjälpmedel eller extra information. 

En person tyckte om att gå med guide men inte i grupp medan en annan brukade söka 

information via sin smartphone. Två intervjupersoner tyckte att det var positivt med en guide 

för att man kan ställa frågor då. Sex respondenter ansåg det jobbigt att gå med en guide för att 

man inte själv kan bestämma tempot. En person använde hellre en audioguide istället för en 

guide för att man då kan välja själv var man går. Fyra andra var inne på samma sak men svarade 

att de hellre använde tryckt material men av samma anledning. Tre respondenter svarade att de 

vanligtvis inte utnyttjar några hjälpmedel alls på en utställning. 

 

Den sjätte och sista frågan som ställdes var vad de såg som syftet med att gå på en utställning, 

vad de ville få ut av besöket. Åtta av de nio respondenterna angav att gjorde sina besök för att få 

ny kunskap. Två gjorde det för att få inspiration. Fem intervjupersoner besökte utställningar för 

att få en upplevelse. Fyra personer svarade att de gjorde det för att få se något som är fint. En 

respondent berättade att anledningen var för att ta del av kultur på ett annat sätt än film och 

internet medan en annan gjorde det för nöjes skull. Det var även en respondent som gick på 

utställningar för att känna sig kulturell. 

4.1.3 Tester 
Åtta testpersoner kommenterade designen på mock-ups till appen. Alla utom en tyckte det var 

bra att ha med både Nationalmuseums och AudioApps logotyp i appens uppstartningsfas. Två 

personer föredrog AudioApps logotyp för sig själv rent visuellt. Alla testpersoner var eniga om 

att versionerna med mest influenser från AudioApps varumärke inte var tilltalande i designen. 

Den orangea färgen blev i för stora mängder jobbig. Sex personer tyckte att den i ”lagom” mängd 

tydliggjorde funktioner. Versioner som blandade standarddesign på appar med influenser av 

AudioApps var mest tilltalande, där varumärket var bättre integrerat med designen användarna 

var vana vid och där det dessutom ökade pedagogiken. Två personer valde standarddesignen i 

en version för att den kändes trygg, men samma personer tilltalades ändå visuellt av 

blandningen.  
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4.2 Analys 
Utifrån de intervjuer och det material som har samlats in från Nationalmuseum under 

fallstudien, tillsammans med användartester, har en analys genomförts för att besvara de valda 

frågeställningarna. 

4.2.1 Djupintervjuer 
Paula Röhss, chef för information, marknad och försäljning på Nationalmuseum, berättade i sin 

intervju(se 4.1.1) att Nationalmuseums målgrupp är bred: den största delen besökare utgör 

kategorin “ganska eller mycket intresserade av konst”. Dem är det lättast att kommunicera till. 

Den andra kategorin, “något intresserade”, är den del av målgruppen som Nationalmuseum 

försöker att bredda sin kommunikation till och locka till sina utställningar. Detta ses som en 

viktig grupp att hitta då den är en stor del av Stockholms befolkning. Materialet som delgavs 

från Nationalmuseum visade en tydlig dominans av besökare från Stockholms län, där de flesta 

var i övre medelåldern och äldre. Under sommaren varje år ökar antalet internationella turister 

och då sänks även medelåldern hos Nationalmuseums besökare. Det viktigaste för 

Nationalmuseum är att attrahera den breda målgruppen genom ett brett utställningsprogram. 

(Röhss 2012) För att tilltala den grupp som Nationalmuseum kallar för något-gruppen 

annonserar de i de större dagstidningarna, bland annat DN och Metro, samt i tunnelbanan. De 

försöker även att locka denna grupp, varav en stor del utgörs av personer mellan 20 och 30 år, 

genom att arrangera olika event, som till exempel Kulturnatten där de har ett klart mål att 

försöka locka till sig de yngre med musik och bar som komplement till utställningarna. Cilla 

Robach, intendent på Nationalmuseum, förklarar att de med hjälp av AudioApps mobila tjänst 

vill nå ut till en bredare publik och ser fördelar med att kunna kommunicera med en yngre 

målgrupp på det sättet. Den unga målgruppen är mer mottaglig för ny teknik och AudioApps 

tjänst har därför större potential att tilltala dem. Tjänsten kommer inte att utesluta den äldre 

publik som i dagsläget är den större delen av Nationalmuseums målgrupp men den kan tillföra 

en annan dimension för de yngre som kan lockas av tekniken och de nya möjligheterna. 

(Robach, 2012)  

 

Som tidigare forskning visar bygger ett varumärke på upplevelser och uppfattningar oavsett 

plats och tillfälle. Ett varumärkes produkt som uppfyller konsumentens behov medför större 

sannolikhet för att en annan produkt med samma varumärke har en god chans att väljas nästa 

gång av konsumenten. (Janiszewski, Meyvis, 2000) Robach nämner att de idag ser klara 

ökningar av besök på Nationalmuseum när andra museum har omtalade utställningar som drar 
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mycket folk. Hela branschen gynnas av att ett museum lyckas. De ser inte andra museer som 

traditionella konkurrenter utan att de alla tillsammans drar åt samma håll, att sprida kultur och 

kunskap. 

4.2.2 Strukturerade intervjuer 
Det framgick i de strukturerade intervjuerna (se 4.1.2) att respondenterna, som alla tillhörde 

något-gruppen, gärna besökte en utställning om innehållet är intressant. Ett fåtal såg 

konstnären som det stora dragplåstret till utställningen. Detta säger något om vad som bör 

framhävas när utställare kommunicerar med målgruppen. Emellertid kunde ett känt namn göra 

innehållet intressant på förhand. En vanlig reaktion var att man blir positivt överraskad när 

man väl är där och detta även om man inte från början har ett konstintresse. Större delen av 

respondenterna såg även det sociala som en stor anledning till varför de kunde tänka sig att gå 

på en utställning och följde gärna med en vän när tillfälle gavs. Flera av personerna kände sig 

ofta positivt överraskade av vad utställningarna de besökte visade upp även om de innan inte var 

särskilt intresserade av ämnet.  

 

 

Figur 4.2 Matris för strukturerade intervjuer (Ifylld) 

 

De strukturerade intervjuerna visade att den vanligaste anledningen till att respondenterna inte 

besökte utställningar ofta hade med tidsbrist och planering att göra men att de gärna skulle få in 

det som en naturlig del av vardagen. Svaren visar även att om ett mer varierat utbud skulle 

finnas och om det kommunicerades på ett tydligt sätt skulle det vara högre närvaro från 

respondenterna. Om utställningar skulle vara tydligare marknadsförda skulle det vara lättare att 

prioritera och göra tid åt det. Ett varumärke som för en konsekvent och tydlig kommunikation 

samt visar prov på kvalitet i sina tjänster eller produkter har stor chans att väljas igen av 
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kunden, framför konkurrenterna. (Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009) Detta visar vikten vid 

att Nationalmuseum behöver hitta en effektiv väg att kommunicera med målgruppen och även 

vara tydlig i det de vill förmedla. Det är även viktigt att informationen som har förmedlats och 

legat till grund för målgruppens val av utställning har varit tydlig då en uppskattad utställning 

ger större chans till återbesök. En annan faktor som visade sig spela en roll hos vissa 

respondenter till varför man inte går var den ekonomiska aspekten. Kostnaden ansågs ibland 

som ett problem då man inte visste vad man egentligen skulle få ut av det som betalades för. 

Angående hur mycket bakgrundsinformation intervjupersonerna tar reda på inför ett besök 

svarade de flesta att de tar reda på “lite information” av varierande slag. Många besökte 

hemsidan för utställningen eller andra relevanta hemsidor för att skapa sig en enkel överblick av 

vad som erbjöds och även skaffa sig lite bakgrund om innehållet. Respondenterna visade 

intresse av att ta del av en mindre del information innan men de flesta ansåg att det var mest 

aktuellt att leta upp informationen på plats. Större delen av respondenterna kände positivt för 

att använda sig av någon typ av hjälpmedel för att förbättra upplevelsen av en utställning. De 

flesta kände att det underlättade med extra information som till exempel guide, audioguide eller 

tryckt material. Med hjälp av en guide kan man även föra en konversation vilket en del fann 

intressant. Flertalet av respondenterna ansåg emellertid att en av de stora anledningarna till att 

de ändå inte gillade en vanlig guide var att de inte kunde anpassa tempot själva. Att gå med en 

guide i grupp sågs även som ett irriterande moment hos vissa. Många av intervjupersonerna 

föredrog hellre möjligheten att själva välja var man skulle gå och i vilken ordning. Att utnyttja 

sin smartphone för att söka information var också en möjlighet. Flera respondenter menade att 

anledningen till att de inte valde någon extra hjälpinformation var att den ofta kostar pengar. 

 

Större delen av respondenterna svarade att den stora anledningen till att de besökte en 

utställning var för att få en upplevelse och beröras utöver det vanliga. Att se saker i sin rätta 

miljö och kanske till och med att kunna få interagera. En del av intervjupersonerna ansåg att 

man, genom att vara på plats istället för att uppleva verken på datorn, kunde få en bättre helhet 

och se hur objekten samarbetade med varandra. Förutom att få en kulturell upplevelse svarade 

näst intill alla att de även gick dit för att inspireras. Att få någon typ av tillfredsställelse i 

kunskapsväg men även emotionellt. Flera av respondenterna svarade att de besökte en 

utställning för att lära sig ny kunskap. Att få kunskap om konstnären, utställaren eller skaparen 

men även lära sig mer om olika tidsepoker eller historiska händelser. Många respondenter 

menade att de inte enbart såg möjligheten till att lära sig mer fakta utan även tekniker i till 

exempel fotografi eller målning. 
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4.2.3 Tester 

 

Figur 4.3 Matris för tester (Ifylld) 

 

Av testerna (se 4.1.3) framgick det att under appens uppstartningsfas kan AudioApps logotyp 

mycket väl synas i samband med Nationalmuseum.(Figur 4.4) Visuellt sett störde det inte 

användarna, utan flera menade att det inte gjorde någon skillnad. Några ville gärna ha med 

utvecklaren, vem som låg bakom, för att känna igen inför kommande tjänster. Därmed kan 

AudioApps exponera sig utan risk att förvirra eller störa användaren. Det ger dem bra möjlighet 

att stärka sitt varumärke. (Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009) Dessutom var det flera som 

påpekade att rent visuellt var egentligen enbart AudioApps logotyp att föredra, men eftersom 

appen är till för Nationalmuseums utställning tyckte alla, utom en, att det var konstigt att trots 

allt bara ha utvecklarens logotyp. 

 

Figur 4.4 Tester (Fråga 1) 

 

I appens utställningssidor (Figur 4.5 och 4.6) var testpersonerna eniga i att för mycket orange, 

en av AudioApps färger, inte kändes bra. Det uppfattades som för rörigt eller skrikigt i designen. 

Hur mycket som kändes lämpligt, och var det var applicerat, skiljde sig i svaren från 

testpersonerna. Skillnaderna i åsikterna handlade om hur mycket plats färgerna blått respektive 

orange kunde ta och var de var fanns. Vissa kände sig trygga och bekväma med endast blått i 
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knappar och ikoner, dels för att de menade att det kändes som standard i appar generellt, dels 

för att färgen i sig kändes lugnare än orange. AudioApps logotyp som ikon kändes otydlig för 

många när den var ensam med sina färger i hela tjänstens design. Men igenkänningen 

uppskattades också, med de orangea detaljer i logotypen som ändå stack ut lite. Då fungerade 

det bättre att ha med ytterligare orange, i till exempel tour-knappen. Det är alltså fullt möjligt 

för AudioApps att utnyttja varumärkets färger i designen, avvägningen ligger i hur mycket och 

var. På så sätt kan de stärka det visuella värdet i designen och därmed öka nöjet för användaren. 

(Brown, 2008) 

 

Figur 4.5 Tester (Fråga 2) 

 

 

Figur 4.6 Tester (Fråga 3) 

 

Samtliga testpersoner avfärdade designen med helt orangea knappar, de menade att den färgen 

tog över hela formspråket. I appens menyval för ljudspår kunde färgen däremot uppfattas som 

tydligare. Några menade att en genomgående helhet med mindre orangea detaljer tilltalade dem 

mest. Högtalarsymbolen (Figur 4.6) uppfattades av vissa som mer aktiv i orange och den blåa i 
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stället mer passiv. Med den symbolen i orange färg uppskattades AudioApps logotyp i nederkant 

mer och uppfattades inte som lika otydlig längre, till skillnad från tidigare bild (Figur 4.5). Det 

ökade i stället den visuella upplevelsen. Därmed förbättrades även hela användarupplevelsen. 

(Wheeler, 2006) Vissa tyckte däremot att det inte spelade någon roll, variant ett och två var lika 

bra. Några föredrog det orangea eftersom det symboliserar ett varumärke. De tyckte det var 

positivt att framhäva varumärket, oavsett upplevelse. På det sättet kan användarna känna igen 

AudioApps i annan produkt eller tjänst och på förhand veta vad de får. Det gäller för AudioApps 

att lyckas förmedla en positiv upplevelse för användarna första gången. 

4.3 Slutsatser 
Undersökningarna tydde på, som svar till frågeställningarna, att tjänsten skulle kunna utformas 

med starka inslag av AudioApps varumärke för att bidra till att göra ett museibesök mer 

attraktivt för besökaren. Att utnyttja varumärket i både tjänsten och i övrig kommunikation kan 

vara till hjälp för kunderna att locka fler besökare. 

 

Målgruppen efterfrågade tydligare kommunikation (4.2.2) för att de skulle kunna planera in och 

prioritera ett museibesök i sin vardag. Intresset saknades inte. Även om en utställnings innehåll 

var mest avgörande för ett besök var det inte brist på intressant innehåll som var ett 

problem.(4.2.2) AudioApps kan som knutpunkt samordna sina mobila tjänster för att snabbt 

och smidigt förmedla sina kunders arrangemang. Användare av deras tjänster kan därmed få 

tillgång till och information om de olika utställningar och guider som AudioApps jobbat med.  

 

AudioApps, som är ett relativt nystartat företag, har ännu ingen igenkänningsbarhet hos 

konsumenten (2.1.1). Men testerna visade (4.2.3) att användarna ändå gärna såg att utvecklaren, 

AudioApps, syntes i tjänsten. På så sätt kunde de i framtiden känna igen andra tjänster från 

samma utvecklare och då redan ha en uppfattning om den. För AudioApps, som 

tredjehandspart, innebär det möjligheten att kommunicera det egna varumärke i samband med 

kundens tjänst, exempelvis Nationalmuseum, och att utforma den kommunikationen så att de 

tydligt syns som avsändare i tjänsterna och i annan marknadsföring från deras kunder. Det de 

då måste ta hänsyn till är risken för negativ uppfattning hos användaren, som därmed kommer 

välja bort AudioApps nästa gång på grund av igenkänningsfaktorn. Utan tydlig avsändare och 

varumärkeskommunikation från AudioApps själva i exempelvis tjänsterna, finns inte samma 

risk för det, då varje tjänst för olika kunder kommer att se olika ut för användaren.  
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Intervjuerna (4.2.2) visade att målgruppen gärna har hjälpmedel på en utställning, något som 

ger dem extra information. Men det får inte vara för dyrt, helst ska det vara gratis. (4.2.2) Det är 

viktigt att kunna styra sitt besök själv, att kunna välja var man vill gå och vad man vill titta på. 

(4.2.2) En mobil guidelösning utformad för den smartphone som målgruppen använder sig av 

kan tillfredsställa målgruppens behov och öka nöjet vid ett besök. En sådan lösning, en app, kan 

dessutom höja intresset av från början ens göra ett besök, och sedan öka möjligheten för ett 

återbesök.  
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5 Avslutande diskussion 
I detta kapitel beskrivs de erfarenheter som har erhållits under arbetet. Resultaten diskuteras 

och reflekteras över om vad som kunde gjorts annorlunda. Förslag till frågor och delar för vidare 

studier behandlas även. 

5.1 Erfarenheter 
Studien visar att denna typ av tjänst kan skapa ett mervärde åt målgruppen och generera fler 

besökare till museum och utställningar. Tydligt är att de tilltalas av att kunna utnyttja den 

senaste tekniken med hjälp av sina smartphones och att en vana finns i att ta emot den sortens 

kommunikation från företag. Allt fler företag skapar sina egna appar där de har möjligheten till 

direkt kontakt med målgruppen. En unik chans som tidigare inte har varit lika rak och enkel. 

Det räcker emellertid inte att bara ha en app för att målgruppen ska bli nöjd, kraven på kvalitet 

ökar i takt med tillgängligheten. Nationalmuseum har använts sig av sociala medier till viss del 

men på detta sätt kommer ett mer kostnadseffektivt sätt att finnas för att kommunicera med 

målgruppen.  

 

För Audioapps är det viktigt att fortsätta hålla hög kvalitet på den tjänst de levererar för att 

behålla nuvarande kunder men även kontraktera nya. Att de har lyckats få ett av Sveriges 

ledande museum, Nationalmuseum, som en av sina tidiga kunder är en stor fördel när det 

kommer till att attrahera nya kunder, tack vare museets status inom området. Under studiens 

gång har AudioApps lyckats vidga kundkretsen. En fara som AudioApps kommer att behöva ha i 

åtanke är den kommande konkurrensen som skapas allt eftersom denna typ av tjänster blir 

vanligare och fler företag ser att det finns en marknad. Under studiens gång har enstaka 

liknande företag påträffats, men ändå inget som kan anses som en direkt konkurrent till 

AudioApps. Detta är en stor fördel och något som Audioapps bör utnyttja för att befästa en 

ledande position på marknaden och skaffa sig ett försprång. 

5.2 Vad kunde ha gjorts annorlunda 
För att få en mer enhetlig bild av branschens behov kunde fler museum undersökts i fallstudien. 

Det hade gett ett bredare underlag som målgruppsundersökningarna byggde på och studien 

hade på så sätt blivit mer allmän för den bransch som AudioApps vill jobba med. Det hade också 

varit intressant att låta en mindre aktör än Nationalmuseum undersökas. Nationalmuseum står 

sig redan starkt när det gäller besökares preferenser - ett mindre museum i fallstudien hade 

kanske ställt högre krav på utformningen av varumärkeskommunikationen och tjänsten för att 
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väcka intresset hos målgruppen. Fler intervjuer kunde ha gjorts inom en bredare målgrupp eller 

flera olika målgrupper för att få en mer rättvis bild av de krav och åsikter som datainsamlingen 

framställde. Likaså med testerna, de kunde ha varit mer omfattande och gjorts i fler omgångar 

med uppdaterade mock-ups. Det hade varit intressant att följa upp med tester på plats på 

Nationalmuseum, med en mer färdig tjänst för målgruppen att prova. Testerna kunde då även 

ha vävt in funktionalitet i undersökningen.  

5.3 Förslag till vidare studier 
För vidare studier skulle det vara intressant att se hur denna typ av tjänst uppfattas hos alla 

besökare och inte bara det segment som denna studie har undersökt. Det skulle även vara 

intressant att forska vidare inom användandet av en tjänst som denna, både sett till hur det 

uppfattas vid användande men även hur den uppfattas i sin rätta miljö. Där kan man se vilka 

fördelar som användaren ser och man kan studera skillnader i hur utställningen uppfattas med 

och utan tjänsten. Tjänstens funktionalitet skulle kunna undersökas mer genomgående, utöver 

de visuella upplevelserna. 

 

Det skulle även vara intressant att jämföra skillnaderna mellan den här typen av tjänst och en 

mänsklig guide. Detta skulle gå att göra på samma målgrupp som vi nu vet ser positivt till detta 

men även att den testas utan några speciella kriterier på testpersonerna. Genom att undersöka 

detta kan man få en idé om detta är framtiden för hela målgruppen och inte bara ett visst 

segment. 

 

En annan intressant aspekt att studera vidare inom skulle vara augmented reality. Där skulle 

man kunna utnyttja det senaste inom mobil teknik för att ytterligare utveckla en sådan sorts 

tjänst som behandlats i denna studie och undersöka hur det tas emot av målgruppen. 
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Bilagor 

Strukturerade intervjuer 
Varför går du på en utställning? 
För att någon släpar med mig dit.  
Inte motvilligt, men kommer inte på idén själv.  
En viss nyfikenhet som tillåter mig att släpas med. 
Nöjd, men inte så pass nöjd att jag går igen. 
Innehållet.  
Tex Fotografiska, gick jag och kollade för att djurutställningen om Afrika verkade ballt.  
Nu börjar jag bli sugen på Naturhistoriska för det var lnge sedan jag var där.  
Affischer eller får höra om nåt som får mig intresserad. 
Man blir ofta positivt överraskad.  
Kan ju vara någon som tar med en på nåt man inte vet var det var. Moderna Museet är ofta så.  
Är inte särskilt konstintresserad, men fett när man väl kom dit 
Intressant ämne eller konstnär som lockar. Kanske mest utomlands dock. 
För att det är nåt jag är intresserad av oftast.  
Antingen nåt nytt jag aldrig settt, men oftast en utställning som har ett ämne jag stött på innan.  
Gick på Fotografiska för jag itne gått tidigare, för att jag ville se stället.  
Nästa gång ska det vara ett ämne som jag gärna vill se. 
Om det är nåt jag vill gå på, eller om jag följer med någon.  
Om det är ett intressant ämne. 
För att det är nåt man “måste se”, eller nåt som tilltalar en, spännande utställning.  
Bra fotograf, eller fint. 
För att jag är intresserad av det som ställs ut. 
För att en kompis tar med mig.  
Kan vara kul.  
Gamla grejer är kul att se på, typ historiska museer.  
För att jag är intresserad av det som ställs ut.  
Kanske kan få gratisgrejer. 
För att det är en social sak, trevligt.  
För att jag gillar att titta på målningar. 
 
Varför går du inte på en utställning? Vad saknar du? Vad skulle kunna få dig mer 
sugen? 
Inte intresserad av ämnena, kultur och konst.  
Förutsättning att någon annan vill gå.  
Krävs att det blir mycket snack kring utställningen (bland ens kompisar), så att det känns 
spännande. 
Inte planerar in det.  
Behöver få in museibesök som en naturlig del i sin vardag.  
Utbudet utanför Stockholm är inte så varierat. 
Återigen, om ämnet är tillräckligt intressant, med andra ord, om jag väl är där. 
Främst är det av intresseskäl, bristande intresse.  
Behöver vara rätt ämne.  
Behöver vara bra utbud.  
Går gärna, men blir inte av helt enkelt. 
Kostnad, tid.  
Har jag tid så skulle jag prioritera en utställning jag hört om på förhand som verkar intressant. 
Finns ingen tid, eller om man glömmer.  
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Kostar pengar, gratis gör ju det enklare.  
Skulle hjälpa ifall museer gjorde mer reklam.  
Blir medveten, lätt att missa annars. 
Dyrt.  
Tar sig inte tid.  
Inte högt prioriterat.  
Man tänker att det finns kvar, något temporärt, som sedan försvinner såklart. 
Om man gör det i grupp, socialt happening samtidigt.  
Spikar in det med sina kompisar.  
Få in lite rutin på det. 
Passar inte.  
Man pallrar sig helt inte iväg.  
Man tar sig inte i kragen.  
Måste vara tillräckligt intressant helt enkelt. 
Bara ämnet som spelar roll. 
Inte tid, inte intresserad, kostar pengar, ligger långt borta. 
Blir inte bara av ibland.  
Krävs lite planering.  
Ibland vill man men man gör inte det aktiva valet. 
 
Tar du reda på nån bakgrundsinformation innan du går dit? 
Nej, väldigt lite information i så fall.  
Kanske nåt kort från tidningar jag läst. 
Ibland.  
Läser lite på hemsidorna till exempel, om utställningen, om konstnären eller en kort anekdot, så 
man lär sig mer om det. 
Beror lite på vad det är, men ja det brukar jag göra.  
Om det till exempel är en konstnär som ställer ut vill jag gärna göra det. 
Lite grand.  
Kanske kollar upp utställningen och kollar vad den verkligen handlar om.  
Inte så mycket, antar att jag får det när jag väl kommer dit. 
Nej, inte riktigt. 
Nja, dåligt med det.  
Försöker läsa på plats. 
Ja det gör jag. Då blir det roligare att gå, blir mer intressant. 
Ja, fast ganska lite.  
Kan också gå direkt.  
Går in på museets hemsida och läser lite där. 
 
Nyttjar du hjälpmedel på plats, tex guide? Vad tycker du om tanken med en guide, 
rent funktionellt? 
Har nog aldrig gjort det, men om ämnet vore tillräckligt intressant skulle det kunna vara 
aktuellt. 
Att ha en guide känns lite jobbigt.  
Känner mig inte helt fri. Skulle välja en guidebok i så fall.  
Försöker ofta ta nåt material på plats. Speciellt när det gäller konst och foto.  
Blir mer relevant att få ett sammanhang. 
Har haft en guide nån enstaka gång, men valde det inte själv den gången.  
Är schyst, men blir lite på guidens villkor.  
Om man inte gillar en viss grej, måste man ändå gå förbi där.  
Tryckt material låter en prioritera lite själv vad man vill se. 
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Gillar det. Försöker alltid ha något. 
Inte guide ofta, eller hörlurar heller.  
Snarare tryck material om det står foldrar bredvid.  
Brukar inte aktivt söka upp. 
Är ju bra.  
Är schyst med guide, men inget som jag aktivt söker upp. 
Råkar jag veta om det är en guidad tur om 5 minuter, eller blir medbjuden så är det ju kul, men 
väntar inte en timme extra för att få. 
Oftast inte, men nån enstaka gång.  
Läser lite på det som står på väggen eller bredvid verket, men vill uppleva själv. 
Kan vara intressant.  
Mer intressant att ha en egen än att gå i grupp.  
Beror på vad det är för utställning, historiemuseum viktigare. 
I grupp hör man aldrig vad de säger.  
Brukar inte vara så intressant.  
Gör det för kortfattat.  
Man orkar lyssna en stund, sen blir man trött eller distraherad av nån annan.  
Bättre att få ta till sig det själv. 
Ja, främst tryckta saker, typ skyltarna.  
Guide skulle vara bra, men skulle inte göra det själv.  
Oftast mycket roligare med en guide, men inget man gör själv.  
Känns omständigt.  
Kostar extra. 
Kan ju vara bra, behöver oftast få förklarat för sig.  
Poängen är ju bra.  
Så länge det är lättillgängligt. 
Ja, läsa broschyrer och liknande.  
Brukar inte använda guider eller audioguider.  
Omständigt, måste lyssna vid varje tavla.  
Beror på vad man vill få ut av ett besök.  
Smidigt när man får sålla på informationen själv, i stället för att någon står och berättar. 
Bra med guider.  
Man får ut mer av sitt besök, om man inte bara vill gå runt och kika planlöst. 
Nej. Inget speciellt. 
Nej. Går dit och glor.  
Vet inte riktigt vad jag glor på, men roligt att se. 
Det är ju bra.  
Så ska det vara.  
Om du har en guidebok eller nåt, så kan den leverera massa information om konstnären eller 
om vad utställningen handlar om.  
Sådant man inte vet själv, och det orkar man ju inte ta reda på själv 
Brukar söka på min smartphone.  
En app skulle vara användbart. 
Det är väl en bra grej, för att få en bättre upplevelse.  
Man lär sig mer om man har någon som berättar det för en.  
Man kan ställa frågor till en guide. 
Inte guide, men broschyrer brukar jag läsa, och texter som sitter bredvid verket. 
Möjligtvis audioguide. 
Föredra audioguide framför riktig guide.  
För man får gå i sin egen takt och titta på det man vill.  
Hör sällan vad de säger när man har en guide, står längst bak i gruppen.  
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Blir inte så engagerad. 
 
Vad ser du som syftet med att gå på en utställning? Vad vill du få ut av ett besök? 
Beror på vad det är. 
Vill lära mig grejer. 
Till skillnad från att kolla på verk på datorn och läsa där får man en annan upplevelse på plats, 
man får se saker i sin rätta miljö, som upphovsmannen tänkt att det ska vara, oftast.  
Mer hands-on på tex tekniska museer. Greja med det själv, betrakta på det sättet man vill. 
Ofta är det uställningar, har ju en tanke med hela samlingen verk. Sätter verk i kontext till andra 
verk, eller i en era. 
Går man på någon äldre känd konstnär tex är det kul att se alla hans olika verk, bara för att se.  
Nyare sorts utställning, kanske lite inspiration, se hur de har tänkt, lite djupare.  
Att få veta mer om det ämnet. 
Se nåt nytt, lära sig nåt nytt.  
Gå runt att känna sig kulturell.  
Se mer av något man är intresserad av. 
Vad vill du få ut av ett besök? 
Antingen för att man vill lära sig nåt, eller för att man vill bara uppleva nånting, om det tex är 
konst.  
Man vill bara se något som är fint. 
Få ta del av kultur på ett annat sätt, upptäcka annan sorts kultur i stället för Internet eller film.  
Uppskatta värdet i tavlor, bra fotokonst. 
Känner mig upplyst.  
Vill få ut nåt socialt av det, vill gå med kompis.  
Trevligt att göra något tillsammans.  
Få lite koll på vad som händer. 
Underhållning, bara nöje.  
Man har en kul dag.  
Inte att jag vill få ut fakta, eller lära mig nåt. 
Bli inspirerad.  
Lära sig saker är kul.  
Berätta för kompisar det man upplevt. 
En liten del är att lära sig något nytt om en konstnär eller en tidsepok tex.  
Huvudsyftet är att man fylls upp av konsten.  
Man berörs, någon typ av tillfredställelse.  
 

 
 



AudioApps specialiserar sig på mobila guidelösningar. Genom appar erbjuder de 
alla olika typer av guidade turer. De jobbar med allt från institutioner som museer 
och städer till enskilda guider. 

Här följer några mockups av deras app till Nationalmuseums utställning Slow Art, 
med tillhörande frågor.



1. Så här ser det ut när appen startar.
Vilken av dessa variationer tilltalar dig mest? Varför? Varför inte de andra?



2. Det här är startsidan för Slow Art-utställningens innehåll.
Vilken av dessa variationer tilltalar dig mest? Varför? Varför inte de andra?



3. Så här ser det ut väl inne i utställningens guide, där man kan välja bland de olika ljudspåren.
Vilken av dessa variationer tilltalar dig mest? Varför? Varför inte de andra?


