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Abstract 

The goal of improving social networking between participants at physical events can be 

achieved through information exchanges with the help of digital matching systems. Event 

participants have a need to access information about other participants and the content of the 

event during the planning phase as these are important factors in the decision to visit an event. 

  

Previous research requests tools that can support potential event participants' planning process 

with the purpose of supporting social networking during the event. This study has thus been 

conducted to investigate how IT support can be designed to support social networking between 

event participants. Using a design-oriented approach, four design guidelines were formulated 

that can be used to respond to the needs of event participants during the planning phase of an 

event. These design guidelines were implemented in a prototype and evaluated in a specific 

context focusing on social networking. 

  

The results of the study have contributed to an increased knowledge of how IT support in the 

planning phase of a physical event can be designed to support social networking, which answers 

the research question. This knowledge has also helped to provide suggestions on how future 

research in the area can be addressed. 

  

Keywords: social networking, physical events, physical event planning, social matching, social 

matching systems 

 

  
  



Abstrakt 

Målet att förbättra socialt nätverkande mellan deltagare på fysiska evenemang kan uppnås 

genom informationsutbyten med stöd av digitala matchningssystem. Evenemangsdeltagare har 

ett behov av att under sin planeringsfas få tillgång till information kring andra besökare och 

evenemangets innehåll då dessa är viktiga faktorer vid beslutet att besöka ett evenemang. 

  

Tidigare forskning efterfrågar IT-stöd som kan effektivisera potentiella evenemangsbesökares 

planeringsfas med syfte att stötta socialt nätverkande under evenemanget. Den här studien har 

därmed genomförts för att undersöka hur IT-stöd kan designas för att stötta socialt nätverkande 

mellan evenemangsdeltagare. Med hjälp av en designorienterad ansats formulerades fyra 

designförslag som kan användas för att bemöta de behov som evenemangsdeltagare har under 

planeringsfasen av ett evenemang. Dessa designförslag implementerades i en prototyp som 

utvärderades i en specifik användningskontext med fokus på socialt nätverkande. 

  

Studiens resultat har bidragit med en utökad kunskap kring hur IT-stöd i planeringsfasen av ett 

fysiskt evenemang kan designas för att stötta socialt nätverkande vilket besvarar studiens 

frågeställning. Denna kunskap har även bidragit med att ge förslag på hur framtida forskning 

inom området kan riktas. 

  

Nyckelord: socialt nätverkande, fysiska evenemang, planering av fysiska evenemang, social 

matchning, sociala matchningssystem 
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1. Introduktion 
I introduktionssavsnittet presenteras undersökningens problemområde och de ämnen som 

relaterar till detta. För att kunna redogöra för problemområdet problematiseras litteratur 

som avslutningsvis leder till en presentation av studiens frågeställning. 

 

Fysiska evenemang utgör en av många mötesplatser som erbjuder oss människor möjligheten 

att utbyta information, vilket gör det till ett viktigt forum ur ett socialt nätverksperspektiv. I 

denna uppsats definieras fysiska evenemang som professionella mötesplatser, konferenser 

och evenemang där människor samlas på en och samma fysiska plats. En stor del av det värde 

som genereras genom fysiska evenemang är möjligheten till socialt nätverkande. Socialt 

nätverkande kan ses som mänskliga kontaktnätverk där information delas mellan två eller 

flera parter (Wasserman & Faust, 1994). Fysiska evenemang ger socialt nätverkande en grund 

att växa fram på, där målet är att bidra med möjligheter till värdefull social interaktion mellan 

deltagare (Farnham, Brown & Schwartz, 2009; Chen & Abouzied, 2016). Statistik pekar på 

att fysiska evenemang i olika former har blivit allt mer populära under det senaste decenniet 

(Eventbrite, 2016; Meetings Market Report, 2008). 

 

En utmaning för människor på fysiska evenemang är att hitta lämpliga personer att skapa 

värdefulla relationer med (Chen & Abouzied, 2016). Denna utmaning kan exempelvis 

adresseras med sociala matchningssystem (Terveen & McDonald, 2005). Sociala 

matchningssystem för fysiska evenemang är mjukvarusystem som är speciellt utformade för 

att underlätta värdefulla fysiska interaktioner mellan besökarna (Farnham et al., 2009). Dessa 

system syftar dels till att sammanföra människor som har gemensamma intressen med 

varandra, men kan även användas till att skapa och förbättra samarbetsmöjligheter mellan 

personer som redan har en relation (Terveen & McDonald, 2005). När det kretsar kring att 

förbättra socialt nätverkande i fysiska kontexter visar forskning att den mest effektiva 

metoden för att sammanföra människor är med stöd av matchningssystem (Alsaleh et al., 

2011).  

 

Tidigare forskning kring sociala matchningssystem som stöd vid fysiska evenemang, visar på 

en tendens att inte se till alla evenemangets delar vid framtagningen av systemen (Farnham et 

al., 2009). Ofta är matchningssystem främst fokuserade på att bidra till socialt nätverkande 

under eller efter evenemangets gång, vilket innebär att planeringsfasen av evenemanget får 

begränsad uppmärksamhet (Farnham et al., 2009). Zhang et al., (2018) menar att det kan, vid 

matchande av evenemangsbesökare, vara mer värdefullt att fokusera på planeringsfasen än 

efterfasen.  

 

Under planeringsfasen av ett evenemang finns möjligheter att aktivera latenta band mellan 

besökare (Haythornthwaite, 2005). Latenta band innebär de personer en människa har 

möjlighet att nå rent teknologiskt, men där någon bekantskap inte ännu har formats. 

Aktivering av dessa band kan hanteras via IT-lösningar som underlättar kommunikation 
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(Haythornthwaite, 2005; Flynn, 2005); exempelvis ett socialt matchningssystem. Om 

potentiella besökare kan matchas ihop under planeringsfasen av ett evenemang ökar 

sannolikheten att dessa personer väljer att besöka evenemanget (Du et al., 2014).    

 

Genom att stötta planeringsfasen av evenemang kan latenta band utvecklas till starkare 

sociala band mellan potentiella besökare (Haythornthwaite, 2005). Vidare påvisar Sander 

(2005) att brist på IT-lösningar som stödjer social matchning kan resultera i att värdefulla 

sociala interaktioner som informationsutbyte med bekanta, samt helt nya interaktioner med 

tidigare okända människor, försvåras eller försvinner. Farnham et al. (2009) och Chen och 

Abouzied (2016) påvisar hur IT-lösningar kan bidra till att sammanföra människor och utbyta 

information med varandra. Med få exempel på system som fokuserar på planeringsfasen av 

ett evenemang (Farnham et al., 2009), finns det ett behov av forskning kring hur denna fas 

kan inkluderas vid design av sociala matchningssystem. 

 

Syftet med denna undersökning är därför att bidra med kunskap till designers kring hur 

planeringsfasen av fysiska evenemang kan stödjas av IT för att stimulera socialt nätverkande 

mellan besökare. Uppsatsen fokuserar på att besvara frågeställningen: 

 

“Hur kan IT-stöd i planeringsfasen av fysiska evenemang designas för att stötta socialt 

nätverkande?”  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden genomförs en mer ingående redogörelse för problemområdet och den forskning 

studien har baserats på. Litteraturstudien är uppdelad i fem olika delar; socialt nätverkande, 

sociala matchningssystem, sociala matchningssystem på fysiska evenemang, planering av 

fysiska evenemang samt en avslutande sammanfattning av samtliga delar. 

 

2.1 Socialt nätverkande 

Ett socialt nätverk bygger på relationer och interaktioner inom en grupp av individer och 

fungerar som ett verktyg för spridning av information och nya idéer (Kempe, Kleinberg & 

Tardos, 2003). För att kunna förstå hur information och kunskap kan delas på bästa sätt i ett 

socialt nätverk krävs en förståelse för nätverkets underliggande struktur. Exempelvis kan det 

handla om i vilken utsträckning som människor påverkas av beslut tagna av vänner och 

kollegor (Kempe et al., 2003). Fysiska sociala interaktioner spelar en viktig roll i spridningen 

av idéer och innovationer (Farnham et al., 2009; Kempe et al., 2003). När fysiska evenemang 

planeras och designas är det därför viktigt att ta hänsyn till uppbyggnaden och principerna 

bakom socialt nätverkande. 

 

Vetskapen kring socialt nätverkande bygger på en lång historia av studier inom 

samhällsvetenskap och sociologi. Strukturen bakom ett socialt nätverk bygger på så kallade 

noder (exempelvis individer eller organisationer), och dessa noder kan ses som punkter eller 

förgreningar som kan vidareföra information i ett nätverk (Freeman, 2004). Noderna är 

kopplade till varandra via ett ömsesidigt band (det kan finnas många olika slags band mellan 

noderna) som kan bygga på exempelvis vänskap, släktskap eller gemensamma intressen 

(Freeman, 2004). Ett socialt nätverk utgörs således av enskilda individer och det band som 

sammanknyter individerna (Freeman, 2004). Forskning visar att sociala nätverk fungerar på 

flera olika nivåer, från familjer upp till nationsnivå, och spelar en viktig roll i exempelvis 

problemlösning samt när det kommer till mål och till vilken utsträckning individer lyckas 

uppnå dessa (Wasserman & Faust, 1994). 

 

Ett socialt nätverk kan beskrivas som en karta över alla relevanta band mellan de noder som 

ingår. Dess utformning bidrar till att visa vilken användbarhet och nytta som samtliga 

individer kan ha av att vara en del av nätverket. Ur ett perspektiv som kretsar kring 

informationsdelning kan mindre och tätare nätverk vara sämre än stora nätverk. Det är 

därmed bättre för den enskilde individen att ha kopplingar till en stor variation av olika 

nätverk i motsats till många kopplingar inom ett enda nätverk. Nätverksteorin Weak Ties, 

som formuleras av Granovetter (1973), kretsar kring vilken roll svaga band mellan människor 

har när det kommer till att sprida idéer och information. Svaga band kan generellt definieras 

som sociala relationer med små investeringar och brukar främst innefatta exempelvis bekanta 

eller vänners vänner (Liu, Sidhu, Beacom & Valente, 2017). 

 

Granovetter (1973) och Liu et al. (2017) menar att till skillnad från starka band, som ofta 

återfinns inom familjen eller mellan nära vänner, kan svaga band användas för att mer 

effektivt sprida information, driva innovation och generera nya idéer. I relation till detta 
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menar Freeman (2004) att öppna nätverk, med många svaga band och sociala kopplingar, 

möjliggör mer utveckling av nya idéer och ger mer utrymme för innovationsmöjligheter till 

sina medlemmar än slutna nätverk som bygger på starka band. Detta beror på att den 

information och kunskap som är i omlopp inom ett nätverk med personer som har starka band 

till varandra tenderar att vara redundant. Granovetter (1973) menar att eftersom nära vänner 

ofta rör sig inom samma kretsar överlappar den information som delas mellan individerna. I 

kontrast känner ofta våra bekanta andra personer (eller människor) som vi själva inte känner, 

vilket leder till att vi kan inhämta mer och ny information genom dessa människor 

(Granovetter, 1973). Ur ett socialt nätverksperspektiv är det därmed bättre för den enskilde 

individen att ha kopplingar till en stor variation av olika nätverk i motsats till många 

kopplingar inom ett enda nätverk. En annan sorts band som genom teknologiska plattformar 

kan utvecklas till att bli ett svagt band, är det latenta bandet.  

 

2.1.1 Latent Ties 

När det inom nätverksteori talas om teknologiska medier som skapar möjligheter för nya 

sociala nätverk att formas används termen latenta band. Dessa latenta band karaktäriseras av 

att de inte ännu är socialt aktiverade, men där teknologi möjliggör för potentiella starkare 

band att formas (Haythornthwaite, 2002). Haythornthwaite (2002) förklarar hur det är först 

när någon form av social interaktion (exempelvis via mail, Facebook-grupper och 

datingapplikationer) sker mellan de parter som tar del av det teknologiska mediet som de 

sociala banden aktiveras. Övergången från latenta band till svaga (och potentiellt starka) band 

förutsätter att det finns en tredje part som faciliterar den sociala interaktionen och därmed 

skapar möjligheten för dessa band att bildas genom sin teknologiska plattform. Forskning 

visar att denna facilitering av en tredje part är viktigare för människor med svagare band än 

för människor med starkare band. Detta då de sistnämnda ofta även har etablerat 

kommunikation via andra medier förutom den plattform den tredje parten erbjuder 

(Haythornthwaite, 2002). 

 

Kommunikativa IT-stöd som exempelvis en vanlig mailklient tillför stora möjligheter till att 

omforma latenta band till svaga band. Flynn (2005) presenterade en studie riktad mot 

akademiker där det visade sig att 85% respektive 75% av deltagarna kände sig mer benägna 

att kontakta personer de har ett svagt eller latent band till tack vare email som 

kommunikationsplattform. Genoni, Merrick och Wilson (2005) påvisade liknande resultat i 

en studie som visade att Internet har förenklat vägen från latenta band till svaga band mellan 

människor. IT-hjälpmedel som faciliterar denna typ av kontakt mellan människor visar sig 

därmed vara effektiva när det kommer till att främja interaktion mellan parter som i vanliga 

fall inte hade tagit chansen eller fått möjligheten att interagera med varandra.  

 

2.2 Sociala matchningssystem 

Ett socialt matchningssystem bygger på samma principer som ett rekommendationssystem 

(Alsaleh et al., 2011). Skillnaden är att istället för att rekommendera produkter (som 

exempelvis böcker eller filmer) till människor, rekommenderar sociala matchningssystem 

människor till andra människor (Alsaleh et al., 2011). Emellertid är det mycket mer 

komplicerat att rekommendera människor till andra människor då två personer med samma 
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egenskaper inte alltid rekommenderas till varandra. Detta beror på att personliga egenskaper 

inte nödvändigtvis behöver vara den andra personens preferens och den omedelbara 

konsekvensen blir att de flesta existerande designprinciperna inte lämpar sig för social 

matchning (de Mendonça, 2014). Trots detta bygger många av dagens matchningssystem på 

designprinciper från rekommendationssystem (de Mendonça, 2014). Detta efterfrågar ett 

behov av designprinciper för sociala matchningssystem som fokuserar på att sammankoppla 

personer med varandra (till skillnad från rekommendationssystem som rekommenderar 

produkter eller tjänster till användare). 

 

Sociala matchningssystem är ett lämpligt hjälpmedel som kan användas för att omvandla 

latenta band till svaga band, samt möjliggöra kommunikation mellan personer med svaga 

band. För att förtydliga hur ett socialt matchningssystem fungerar och vad ett sådant system 

behöver omfatta kan den grundläggande processmodellen skapad av Terveen och McDonald 

(2005) användas (se figur 1). Modellen är lämplig att använda eftersom att den inkluderar alla 

steg som matchningssystem utgörs av, oberoende av komplexitet. Modellen visar att social 

matchning består av fyra huvudsteg: (1) identifiera och modellera en uppsättning av 

användare som kan matchas med varandra, (2) matcha användare baserat på kriterier, (3) 

introducera matchade användare, så att de kan (4) interagera med varandra. 

 

 
Figur 1: Modell baserad på Terveen och McDonalds (2005) processmodell om sociala 

matchningssystem 

 

De fyra stegen är generella för processen i de flesta sociala matchningssystem, men forskning 

visar att systemegenskaper och matchningstekniker kan skilja sig beroende på vilka syften 

som finns med att matcha ihop användare (Terveen & McDonald, 2005). Relaterat till 

matchningsprocessen menar Terveen och McDonald (2005) att vad som innebär en passande 

matchning för en användare i ett läge, kan vara en opassande matchning i ett annat läge 

beroende på vad användaren är ute efter i stunden. De kriterier som kommer ligga till grund 

för matchningen bör därmed baseras på kontextuell förståelse, som exempelvis empiriskt 

material som ser till användningssituation.  

 

En studie av Nardi, Whittaker och Schwarz (2002) visar hur egocentriska nätverk (där den 

enskilde individen och hennes relationer utgör centrum i nätverket) kan användas för att 

främja socialt nätverkande. Sådana nätverk utgör grunden för fysiska evenemang med fokus 

på socialt nätverkande och dessa kan utökas genom andra personers nätverk (exempelvis 

visar studien hur vanligt det är att att rekryteringsansvariga anställer nya personer genom 

kollegors nätverk). Egocentriska nätverk främjar socialt nätverkande på grund av de ständigt 
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utvecklas genom att nya personer ständigt både går med i och lämnar nätverket (Nardi et al., 

2002). Ur ett socialt nätverksperspektiv hävdar Terveen och McDonald (2005) att 

egocentriska nätverk erbjuder stor potential för sociala matchningssystem. Forskning kopplat 

till egocentriska nätverk visar hur personer inom dessa nätverk aktiverar och underhåller sina 

svaga band för att utöka sitt sociala nätverk (Nardi et al., 2002). Utvärderingar av sociala 

matchningssystem som är designade för att användas inom egocentriska nätverk visar att 

användare av dessa system värdesätter hur systemen lyckas identifiera potentiella 

matchningar samt stödja fortsatt kommunikation mellan de matchade användarna (Counts & 

Geraci, 2005). 

 

2.3 Sociala matchningssystem på fysiska evenemang 

För att skapa en förståelse för hur sociala matchningssystem påverkar socialt nätverkande på 

fysiska evenemang krävs en analys av befintliga system som finns. Systemen visar hur 

användarna påverkas av matchningssystemen ur ett socialt nätverksperspektiv. Denna 

information kan användas för att förstå hur ett matchningssystem kan designas och användas 

under planeringsfasen av ett fysiskt evenemang. Nedan följer två exempel på sociala 

matchningssystem som är relaterade till fysiska evenemang. 

 

2.3.1 Systemet Pathable och dess matchningskriterier 

Pathable är ett matchningssystem som är framtaget för att facilitera meningsfulla möten 

mellan människor som deltar på professionella evenemang. Systemet i sig lägger stor vikt vid 

att erbjuda deltagare på det aktuella evenemanget möjligheten att fylla i sina intresseområden; 

kriterier som sedan kommer vara underlag till vad som förhoppningsvis kommer att resultera 

i meningsfulla matchningar mellan deltagare med överensstämmande intressen (Farnham et 

al., 2009).  

 

I och med att Pathables matchningskriterier baseras på deltagares intressen exkluderas 

möjligheten att matchas med människor från exempelvis kompletterande yrkesområden. 

Farnham et al. (2009) identifierade detta genom den data som genererats från 17 utförda 

nätverksevenemang, där resultaten visade på ett behov av utrymme för att generera 

matchningar baserat på yrkesområden. Som butiksägare kan du exempelvis vara i specifikt 

behov av att komma i kontakt med en person som är programmerare, en matchning som kan 

vara svår att åstadkomma med matchningskriterier som endast speglar varje parts intressen 

och matchar baserat på detta.   

 

2.3.2 Skärmlös interaktion genom systemet CommonTies 

CommonTies (Chen & Abouzied, 2016) är ett matchningssystem som frångår hur ett 

traditionellt matchningssystem fungerar. Traditionellt sätt exponeras användarens 

profilinformation via någon form av gränssnitt, vilket i sin tur tillåter människor att till viss 

del själva påverka hur matchningen sker. Istället för att bygga systemet baserat på ett 

gränssnitt använder CommonTies sig av armband med LED-ljus för att indikera på att en 

matchning har inträffat. En av de största styrkorna med ett system som CommonTies är sättet 

det ger plats för ostörd social interaktion under evenemangets gång, utan att begära 
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interaktion genom någon annan form av medie som potentiellt skulle kunna stjäla 

uppmärksamhet från det sociala. Den främsta fördelen med ett system som CommonTies är 

att matchningar inte faciliteras genom någon form av offentlig profil (eller skärmbaserat 

gränssnitt) vilket eliminerar mycket av den distraktion som ett skärmbaserat gränssnitt ofta 

kan medföra.  

 

För att förstå hur planeringsfasen kan användas för att uppnå bättre social interaktion under 

evenemanget, är det viktigt att undersöka hur planering av fysiska evenemang fungerar.  

 

2.4 Planering av fysiska evenemang 

När planeringsfasen av evenemang nämns i denna studie, syftas det till tiden innan ett 

evenemang äger rum. Oberoende av om en person är besökare av ett evenemang eller om de 

arrangerar ett evenemang är de en en del av denna fas. Därför förekommer diskussion kring 

planeringsfasen för både den potentiella besökaren och för arrangören av evenemanget. Det 

skall däremot poängteras att studien syftar till att utöka besökarens upplevelse, vilket innebär 

att arrangörens perspektiv endast undersöks för att utöka förståelsen kring fysiska 

evenemang. 

 

Vid planeringen av ett fysiskt evenemang skall fokus riktas mot att tillgodose besökarnas 

behov i första hand. Samtidigt krävs det att processen vid planeringen av evenemanget möter 

ett flertal andra krav från primära intressenter (Bowdin, O’Toole, Allen, Harris & 

McDonnell, 2006). Om inte evenemangsarrangörerna lyckas förmedla relevant information 

till potentiella besökare och övriga intressenter i god tid riskerar evenemanget och dess 

arrangörer att inte nå önskat resultat (Bowdin et al., 2006). Denna utmaning kan hanteras 

genom exempelvis marknadsundersökningar av potentiella besökares beteenden och 

motivationsfaktorer före evenemangets start (Milohnic, Lesic & Slamar, 2016) eller att låta 

eventuella besökare delta vid planeringen av evenemanget (Ickman et al., 2016). Att inte ta 

potentiella besökares syften i beaktning vid planeringen av ett evenemang kan leda till att 

arrangörerna går miste om användbar information och ett mindre antal totala besökare (Getz, 

2008; Carlsen, Getz & Soutar, 2000). 

 

I takt med att digitala hjälpmedel används i större utsträckning blir evenemangsplanerare 

alltmer skickliga i sitt användande. Detta kan i sin tur förbättra arrangörernas möjlighet att 

organisera evenemang samtidigt som det ökar det totala antalet besökare (Lee & Tyrell, 

2012). 

 

Planeringsfasen av ett fysiskt evenemang är även viktig för att i god tid kunna informera 

potentiella besökare om exempelvis evenemangets program, talare, och generella FAQs (Du 

et al., 2014). Digitala applikationer kan användas på förhand för att uppmuntra besökarnas 

deltagande och engagemang genom till exempel omröstningar som ger användarna möjlighet 

att ställa frågor till arrangörer, talare eller andra besökare, vilket kan kan göras med hjälp av 

inbyggd nätverksfunktionalitet (Zhang et al., 2018). Digitala hjälpmedel under den 

planeringsfasen kan även användas av arrangörer som ett kommunikationsmedel för att 

effektivt nå ut med varningar, meddelanden och push-notiser (Du et al., 2014). Utan digitala 
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lösningar som används under planeringsfasen av ett evenemang hade inga av dessa fördelar 

kunnat tillgodoses. 

 

2.5 Sammanfattning 

Litteraturundersökningen har bidragit med en grundläggande förståelse för studiens olika 

delar; teorier bakom socialt nätverkande, sociala matchningssystem och dess tillämpning 

inom fysiska evenemang, samt planeringsfasen av fysiska evenemang. Forskning kring 

nätverksteorin Weak Ties visar hur svaga band mellan individer i ett nätverk kan aktiveras. 

Teorin visar de många fördelar som svaga band har i relation till socialt nätverkande, samt 

hur dessa band kan identifieras, skapas och användas. Genom att aktivera svaga band mellan 

olika människor i ett nätverk kan nya personliga kontakter nås. Teorin kan användas för att 

förstå hur svaga band fungerar och kan appliceras i sociala nätverkssammanhang. 

 

Latenta band beskriver det område där studiens fokus har riktats, nämligen facilitering av 

teknologi som skapar utrymme för meningsfulla sociala band att formas. Användare av 

tredjepartssystem kommer till en början ha latenta band till vissa av de andra människor som 

använder sig av det aktuella systemet. Genom att sammankoppla människor via 

tredjepartssystem kan dessa latenta band potentiellt komma att övergå till svaga (och på 

längre sikt även starka) band. 

 

För att utforma en prototyp som skall inkludera funktioner för social matchning krävs dels ett 

underlag som förtydligar processen för detta, samt vilka olika steg som behöver genomföras 

för att fullända en högkvalitativ matchningsfunktion. De fyra generella huvudstegen från 

Terveen och McDonald’s processmodell av sociala matchningssystem kan vara värdefulla att 

ta hänsyn till vid utvecklingen av en matchningsfunktion som skall sammanföra individer 

med latenta eller svaga kopplingar till varandra. De fyra stegen lyder: (1) identifiera och 

modellera en uppsättning av användare som kan matchas med varandra, (2) matcha 

användare baserat på kriterier, (3) introducera matchade användare, så att de kan (4) 

interagera med varandra. 

 

Utvärderingar från de sociala matchningssystemen Pathable och CommonTies har bidragit 

med värdefulla insikter som kan användas vid design av nya matchningssystem. Exempelvis 

visar data från flera evenemang där Pathable användes vilka fördelar som kan tillkomma 

genom att basera matchningskriterier på både yrkesområden och intresseområden. 

Användningsstudier av CommonTies belyser också fördelar direkt kopplade till socialt 

nätverkande. Exempelvis framträder värdet i att anpassa design av matchningssystem mot att 

minimera distraktion under evenemangets gång. 

 

Vidare visar det sig att digitala hjälpmedel presenterar bra sätt att stödja 

evenemangsplanering genom bättre kommunikationsmöjligheter med de som besöker 

evenemanget. Litteraturen visar även att det är viktigt att evenemangsplanerare har besökares 

bakomliggande syften med besöket i åtanke vid planeringen av sina evenemang.  
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3. Metod 
I metoden beskrivs de metoder som har använts för att kunna genomföra studien och slutligen 

besvara frågeställningen. Avsnittet beskriver vilken forskningsansats som använts, 

litteraturstudien, intervjustudien, analysmetod, prototyp, prototyputvärdering och 

metodkritik. Avsnittet avslutas med att visa vilka etiska överväganden som togs hänsyn till vid 

undersökningen. 

 

3.1 Forskningsansats 

Hevner (2007) belyser hur ett designforskningsprojekt måste inkludera tre faser. Dessa 

faser—förstudiefas, designfas och utvärderingsfas—utgör grunden för att driva en 

designstudie. Förstudiefasen innefattar litteraturundersökning och den empiriska 

undersökning som kan uträttas för att säkerställa innovationsmöjligheter inom området 

forskaren valt att undersöka (Hevner, 2007). Designfasen omfattar prototyputveckling, 

baserat på det som uppkommit under förstudiefasen. Avslutningsvis kan prototypen i 

utvärderingsfasen utvärderas. Den respons som framkommer I samband med detta kan 

vägleda fortsatt utveckling av prototype samt kunskap kring hur denna ty pav syste bör 

designas. Denna studie inleddes av en förstudie som, baserat på det empiriska materialet och 

litteraturstudien, resulterade i framtagningen av fyra designförslag. Dessa designförslag 

användes därefter som underlag vid utvecklingen av en prototyp. Slutligen användes 

prototypen som ett verktyg för att utvärdera förslagen med ändamål att säkerställa deras 

relevans i användningskontexten. 

 

3.2 Litteraturstudie 

För att öka chansen att en studie når önskat resultat är det viktigt att ha utfört en utförlig 

litteraturstudie (Hevner, 2007). Utkomsten av litteraturstudien under denna studie var en 

syntes av tre huvudsakliga litteraturfynd. Syntesen inkluderade dels den matchningsmodell på 

fyra steg som Terveen och McDonald (2005) presenterar. Förutom litteratur kring planering 

av fysiska evenemang var även information kring sociala nätverksteorier, och mer specifikt 

information kring svaga band och hur dessa fungerar (Granovetter, 1973), delar av denna 

syntes. Litteraturstudien blev en grund för att ta fram ett intervjuprotokoll som var tänkt att 

bidra till en ökad kontextuell förståelse för matchningssystem vid planeringsfasen av 

evenemang. 

 

För att insamla den vetenskapliga litteratur användes Google Scholar som primär sökmotor. 

Som komplement till Google Scholar användes databaser som ACM Digital Library. Studiens 

mest använda journal är den informatikbaserade CSCW. Över två tredjedelar av den litteratur 

som används kommer från denna journal. Sökord som användes för att finna litteratur 

angående sociala matchningssystem på fysiska evenemang inkluderar social events, social 

matching, social matching systems och olika kombinationer av dessa. Då litteratur angående 

sociala nätverk och evenemangsplanering eftersöktes, användes begrepp som social 

networking theory och event planning. Sökningar genomfördes primärt på engelska då svensk 

forskningslitteratur inom dessa områden visade sig vara begränsad.  
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Urvalet för att filtrera funnen litteratur baserades dels på till vilken grad litteraturen i fråga 

var relaterad till informatik som forskningsområde (för att säkerställa forskningens relevans i 

förhållande till detta område), samt hur relevant artikelns abstrakt var till den tilltänkta 

studien. För att filtrera bland funnen litteratur och bedöma artiklarnas relevans användes även 

studiens frågeställning. Det genomfördes även sökningar inom det sociologiska området 

(socialt nätverkande), samt sökningar kopplade till fysiska evenemang och planering av 

evenemang. Mycket av den funna litteraturen hittades genom referenslistor till de artiklar 

som ansågs vara mest relevanta i förhållande till studiens forskningsfråga. I vissa fall kunde 

även allmänt tillgängliga internetkällor (webbplatser som exempelvis Eventbrite) användas 

för att visa statistik som inte kunde återfinnas i vetenskapliga artiklar. 

 

3.3 Intervjustudie  

Efter litteraturstudien inleddes en intervjustudie. En intervjustudie, tillsammans med 

litteraturstudien, utgör förstudiefasen av vår designstudie. Denna del av en studie omfattar 

identifiering av problem och utmaningar inom det område forskningen centrerats kring. 

Dessa problem och utmaningar kan identifieras genom en empirisk studie (Hevner, 2007). 

Hevner (2007) hävdar att i många fall är denna del av designforskningsprocessen en 

förutsättning för att uträtta god designforskning. 

 

3.3.1 Intervju 

För denna studie valdes ett semi-strukturerat intervjuupplägg. Genom att endast ha ett antal 

fastställda frågor, ger semi-strukturerade intervjuer forskaren möjlighet att bygga vidare på 

det som sägs vid en intervju (Myers, 2013; Denscombe, 2014). Intervjuprotokollet (se bilaga 

2 & 3) berörde främst planeringsfasen och den pågående fasen av ett evenemang. Detta då det 

under litteraturstudien identifierades ett behov av system som tillgodoser planeringsfasen för 

att öka social interaktion på evenemang, vilket även gav upphov till studiens frågeställning. 

Bortsett från det intervjuprotokoll som togs fram för evenemangsplanerarna formades 

frågorna för att täcka in alla fyra steg i den processmodell Terveen och McDonald (2005) 

presenterar. Detta beror på att det beslutades att hämta djupare förståelse kring 

matchningsprocessen från evenemangsdeltagare endast (och inte evenemangsplanerarna), då 

det är evenemangsdeltagarna som är den tilltänkta användaren av systemet. 

 

Genom att basera intervjuprotokollet för de aktiva nätverkarna på matchningsmodellen kunde 

insikter kring var del av en matchningsprocess insamlas. Teorin om svaga band av 

Granovetter (1973) var också till hjälp för att forma frågor riktade mot hur exempelvis 

respondenter upplever interaktion med personer de inte känner särskilt väl. Detta för att utöka 

förståelsen kring respondenternas syn på sammankoppling med människor de har svagare 

band till. Granovetters (1973) teori och Terveen och McDonalds (2005) matchningsmodell 

återfanns i intervjuprotokollet för aktiva nätverkare, där en kombination av dessa i vissa fall 

utgjorde grunden till intervjufrågorna. Nedan kommer ett exempel på en fråga som ställdes 

till de aktiva nätverkarna: “Berätta om hur du upplever skillnaden mellan att tala med någon 

du känner väl i jämförelse med någon du bara har en svag koppling till (under ett event, ur 

ett socialt nätverksperspektiv)”. Denna fråga omfattade teorin om svaga band och steget 

interact i matchningsmodellen genom att belysa både interaktion mellan människor samt den 
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koppling de har till varandra. 

 

3.3.2 Urval 

Urvalsgruppen kom att representera människor som idag är aktiva när det kommer till 

nätverkande på fysiska evenemang. För att komplettera den generella kunskap litteraturen 

hade bidragit med kring planering av fysiska evenemang intervjuades även 

evenemangsplanerare, vilket också krävde att ett separat intervjuprotokoll utformades. 

Rekrytering genomfördes genom ett utskick av förfrågningar via sociala nätverk som 

Facebook och Linkedin, där respondenterna var tvungna att uppfylla vissa kriterier för att 

vara lämpliga för studien. I denna studie klassificerades en aktiv nätverkare som en person 

vars nätverksbeteende speglar ett frekvent deltagande på fysiska evenemang, där frekvent 

innebar deltagande på minst ett fysiskt nätverksevenemang i månaden. Av tio personer som 

uppfyllde kriterierna för en aktiv nätverkare erbjöds de första fyra av personerna som svarade 

på frågan om medverkan att delta. De resterande två intervjuerna som genomfördes var 

menade att inkludera ett annat viktigt perspektiv när det kommer till fysiska evenemang, 

nämligen planerandet av evenemanget. Här rekryterades två personer med mycket erfarenhet 

av att både planera och driva lyckade evenemang. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av respondenter i intervjustudien. 

 

 

3.3.3 Genomförande 

Det genomfördes totalt sex stycken semi-strukturerade intervjuer och samtliga spelades in 

och transkriberades för att underlätta analysprocessen. Inför varje intervju tillfrågades 

respondenten ifall hen godkänner att intervjun spelas in. Inspelningsmaterialet användes 

sedan som ett hjälpmedel, tillsammans med de anteckningar som förts under intervjun, till 

den efterkommande analysen av det insamlade materialet. Enligt Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) är transkribering absolut nödvändig för att möjliggöra en analysprocess av 

empiriska data. Förutom förfrågan om tillstånd att spela in är det viktigt att informera 

respondenten om studien. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2005) poängterar vikten av 

att dels informera respondenter om målet med den studie de deltar i men även att insamla 

skriftligt samtycke. Denna information fick respondenterna ta del av i början av varje 

intervju. 
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Fyra av sex intervjuer genomfördes tillsammans med respondenten på samma geografiska 

plats, medan de resterande två utfördes via videosamtalsverktyget Skype. Denscombe (2014) 

belyser att en av de positiva aspekterna med internetbaserade intervjuer är möjligheten till att 

intervjua över hela världen. Tack vare att det fanns tillgång till videolänk och därmed 

möjlighet att genomföra intervjun ansikte-mot-ansikte, missades inte heller gester och 

kroppsliga reaktioner vid de internetbaserade intervjuerna. 

 

Intervjuer på samma geografiska plats utfördes uteslutande i tysta grupprum i respektive 

respondents kontorsmiljö, men även de internetbaserade intervjuerna hölls i en lugn miljö. 

Detta är en aspekt Denscombe (2014) belyser som viktig för att uppnå en lyckad intervju. De 

intervjuprotokoll som hade utformats (se bilaga 2 och 3) var grunden till dialogen under 

intervjuerna, men som komplement kunde även situationsbaserade följdfrågor användas för 

att få ut mer information i områden som ansågs vara extra intressanta för studien. Denna typ 

av följdfrågor är också någonting Denscombe (2014) belyser som en effektiv taktik för att 

uppnå bättre intervjuresultat. 

 

3.4 Analysmetod 

En tematisk analys används i allmänhet för att identifiera och analysera mönster inom en 

samling empirisk data (Braun & Clarke, 2006). Det är även en tämligen simpel analysmetod 

som kräver en förhållandevis låg grad av forskningsexpertis, vilket därmed gör den lämpad 

för mindre erfarna forskare (Braun & Clarke, 2006).  

 

I denna studie sorterades intervjumaterial först efter de fyra stegen i Terveen och McDonalds 

(2005) processmodell. Därefter kodades överensstämmande citat från de intervjuer som 

utförts, där de citat som relaterade till varandra bildade teman. Varje steg i Terveen och 

McDonalds (2005) fyrstegsmodell innehöll ett tema, för att den prototyp som utvecklades 

skulle stödja alla fyra delar av en matchningsprocess. Dessa teman översattes till 

designförslag som först utvärderades i en labbmiljö. Till designförslagen formades kriterier 

som sedan placerades i den specifika kontext som är prototypen. Kriterier var i form av 

längre meningar och kunde se ut på följande vis: "användaren kan med hjälp av profilsidan 

visa sina personliga syften och intresseområden med evenemangsdeltagandet”. Materialet 

analyserades sedan för att kunna dra slutsatser om hur designförslag skulle utvecklas baserat 

på den respons och de insikter som framkommit under analysen. 

 

3.4.1 Sortering efter matchningsmodell 

För att behandla intervjumaterialet gjordes först en transkribering där intervjuer omsattes till 

textformat, varpå materialet analyserades. Det transkriberade materialet som analyserats 

kunde sedan sorteras in i de olika steg som Terveen och McDonald (2005) presenterar i sin 

matchningsmodell. Detta för att sortera citat enligt dess korresponderande steg i modellen 

innan kodning och tematisering skulle utföras. Exempelvis kunde ett utlåtande angående hur 

en respondent upplevde att de sällan fick utförlig information angående andra 

evenemangsdeltagare kopplas till steget som i Terveen och McDonalds (2005) 

matchningsmodell kallas “Introduce”. 
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3.4.2 Kodning och tematisering  

Braun och Clarke (2006) menar att det finns ett värde i att identifiera mönster i materialet 

som kan relateras till den kontext som undersökningen utförs i. Citat relaterades till varje steg 

av Terveen och McDonalds (2005) processmodell. Exempelvis kunde två strukturellt olika 

utlåtanden av två olika personer båda relatera till steget “Model” i matchningsmodellen, 

vilket ledde till att dessa färgmarkerades med samma färg. Sorteringen gick ut på att först 

skapa fyra olika tabeller, där varje tabell representerade ett steg från matchningsmodellen. 

Citat från intervjumaterialet gällande konversationer sorterades in i tabellen för steget 

“Interact” i matchningsmodellen, citat gällande hur respondenter resonerade kring att 

presenteras till information kunde sorteras in i tabellen för “Introduce”, och så vidare.  

 

Genom att göra på detta vis kunde den litteraturbaserade förståelsen för de olika delarna av 

en matchningsprocess kompletteras med mer kontextuell förståelse för hur respondenter såg 

på matchning vid denna typ av nätverksevenemang. Terveen och McDonald (2007) 

presenterar de olika steg en matchningsprocess innefattar. Denna kunskap kunde 

kompletteras med förståelse kring hur människor i studiens kontext ser på dessa olika steg. 

Exempelvis visade intervjuer att vissa människor på denna typ av nätverksevenemang 

föredrar att steget “Interact”, vilket i detta fall relaterade till möjligheten att skapa kontakt 

med besökare, sker innan evenemanget har börjat.   

 

Efter att allt intervjumaterial hade analyserats och sorterats in i tabellerna för de fyra stegen i 

matchningsmodellen, påbörjades nästa steg av analysen som gick ut på att namnge de 

citatsamlingar som hade kopplats till varje steg. Detta steg bestod av en intern sortering av de 

fyra tabellerna, då de identifierade citaten grupperades i teman. Dessa teman baserades på de 

mest frekventa citaten. I det fall att det exempelvis framgick att “Syften och intresseområden” 

var ett återkommande mönster bland citaten under “Model” i matchningsmodellen, då kunde 

temat för dessa citat baseras på detta.  

 

3.5 Prototyp 

I designorienterad forskning används prototyper generellt för att utvärdera en ny design för 

att förbättra precision i relation till prototypens användare (Hevner et al., 2004). En av de 

främsta fördelarna med att skapa prototyper kretsar kring att de går att utvärdera i specifika 

användningskontexter (Leventhal & Barnes, 2007). Ändamålet med den prototyp som 

skapades i denna studie var att kunna utvärdera de designförslag som baserats på förstudien. 

 

I denna studie utvecklades en high-fidelity (hi-fi) prototyp som präglas av en högteknologisk 

representation av ett designkoncept (Leventhal & Barnes, 2007). Vid utvecklingen av 

prototypen användes teknologier som React Native och Laravel. Detta bidrog till att 

användarna fick interagera med en fungerande och fulländad mobilapplikation. Detta 

resulterade i värdefull och användbar data att analysera vid utvärdering av applikationen.  

 

3.6 Utvärdering och utvärderingsanalys 
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Följande avsnitt ämnar att redogöra för den process som genomfördes vid utvärderingen av  

designförslagen. Följande avsnitt redogör för den process som genomfördes vid 

utvärderingen av designförslagen. Processen inkluderade ett urval av testpersoner, 

genomförande och analys. Resultatet bidrog till att designförslagen kunde uppdateras och 

frågeställningen besvaras. 

 

3.6.1 Urval för utvärdering 

För att kunna utvinna en samling data som kunde bidra till att skapa en förståelse för hur IT-

stöd kan implementeras under planeringsfasen av ett evenemang, gjordes ett urval baserat 

endast på personer som kontinuerligt deltar vid ett specifikt återkommande fysiskt 

evenemang med inriktning på nätverkande. Vid utvärderingen deltog totalt 7 stycken 

personer som samtliga tidigare hade deltagit vid ett eller flera evenemang av 

Marknadsföringen i Halland (MiH). MiH är ett återkommande nätverksevenemang i 

Halmstad som varje månad arrangerar tillfällen för socialt nätverkande.  

 

Urvalet gjordes för att kunna utvärdera vilken påverkan användningen av IT-stöd i 

planeringsfasen inför ett evenemang skulle ha på testpersonernas evenemangsupplevelse. 

Kön och ålder var inga avgörande faktorer vid utvärderingen. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av medverkande testpersoner vid utvärderingstillfället 

 
 

3.6.2 Genomförande 

Vid prototyputvärderingar är det viktigt att dokumentera användarnas reaktioner, beteenden 

och uttryck (Wilson, 2009) vilket gjordes genom anteckningar och ljudinspelning. Genom att 

genomföra utvärderingen i en kontrollerad miljö med mindre testgrupper kunde testpersoners 

reaktioner granskas, samtidigt som det fanns en möjlighet att avbryta och återuppta 

interaktion med prototyp. Detta öppnade upp för möjligheter att ställa frågor genom hela 

utvärderingstillfället. De sju personer som rekryterades till utvärderingen blev fördelade på 

tre grupper, där grupperna bestod av två, två, och tre personer. Detta ledde till tre 

utvärderingar som utfördes efter varandra. Den första utvärderingen varade 50 minuter, den 

andra 44 minuter och den tredje 59 minuter.  
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Utvärderingen baserades på ett påhittat scenario (se bilaga 4) med fokus på storytelling. 

Genom att utgå från storytelling som metod för att beskriva scenariot underlättas 

testpersonernas kontextuella förståelse för prototypens funktionalitet och syfte (Gubrium, 

2009). Efter varje huvudsteg i scenariot pausades utvärderingen en kort stund, en teknik som 

tillämpades för att testpersonerna skulle ha tid till reflektion och kunna dela med sig av mer 

djupgående känslor och tankar kring användandet (Smith & Dunkley, 2002). Genom att låta 

användaren testa funktionalitet, för att därefter ställa frågor angående upplevelsen, ökades 

förståelsen för vad användaren sökte åstadkomma i de olika delarna av prototypen. Frågor 

som ställdes i samband med testerna av funktionalitet kunde bidra till ökad förståelse för 

bakomliggande anledningar till varför funktionalitet var eller inte var till hjälp för 

användaren.  

 

Efter att alla uppgifter i scenariot utförts genomfördes kortare semi-strukturerade intervjuer 

som fokuserade på att undersöka testpersonernas övergripande upplevelse av prototypen. 

Detta bidrog även till att komplettera det material som samlats in under utvärderingens gång. 

Exempelvis ställdes frågor som “Hur påverkade den information som visas i prototypen ditt 

beslut kring att besöka evenemanget?”. Bilaga 4 visar en sammanfattning av de intervjufrågor 

som ställdes efter utvärderingen.  

 

3.6.3 Prototyputvärdering 

Samtliga ljudfiler från utvärderingen transkriberades först för att ge möjlighet till översikt. 

För att utvärdera hur väl de framtagna designförslagen överensstämde med vad användaren 

uttryckte att de önskade kunna åstadkomma samt vad de försökte åstadkomma i varje steg 

(vilket kan skilja sig från vad prototypen möjliggör), utgick utvärderingen från 

utvärderingskriterier. Dessa kriterier skapades utifrån de designförslag som definierats i slutet 

av förstudien (se bilaga 5). Genom att addera kriterier till varje designförslag kunde alla fyra 

designförslag utvärderas, vilket ledde till insikter och lärdomar kring hur förslagen skulle 

utvecklas vidare. Kriterier togs fram baserat på den funktionalitet som hade implementerats i 

prototypen. Exempelvis innefattade designförslaget “Systemets användarmodeller bör spegla 

syften och intresseområden hos användaren” funktionalitet i form av en personlig 

beskrivning. Denna funktion utvärderades utifrån två kriterier. Första kriteriet användes för 

att utvärdera om användaren ansåg att systemet kunde spegla hennes syften och 

intresseområden till en nivå där hon ansåg att det gav en tillräcklig representation av henne 

själv. Det andra kriteriet användes för att utvärdera om användaren ansåg att systemet 

speglade detta tillräckligt för att kunna skapa intresse för andra användare (utifrån endast den 

personliga beskrivningen). Utvärderingskriterierna utformades således för att utvärdera hur 

väl användarna ansåg att funktionaliteten hjälpte dem med vad de försökte åstadkomma. 

 

3.6.4 Analys av prototyputvärdering 

Analysen gick ut på att se om kriterierna hade uppfyllts eller ej. Storytelling-delen av 

utvärderingen gav en helhetsbild av hur deltagarna tog sig igenom hela prototypens flöde och 

bidrog till insikter som kunde tas i beaktning vid analys av designförslagens kriterier. 

Utvärderingen var till hjälp för att skapa en bättre förståelse för hur designförslagen 

överensstämde med vad användaren sökte åstadkomma. För varje designförslag och 
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tillhörande kriterier gjordes en avvägning för att bedöma om kriterierna uppfylldes eller ej. 

Därefter kunde delar i det transkriberade materialet (för aktuellt kriterium) markeras med en 

färg, beroende på om det uppfylldes eller ej. Detta för att dels öka överskådligheten av det 

transkriberade materialet genom att påvisa om materialet tydde på att ett kriterium var 

validerat eller ogiltigförklarat, men även för att underlätta bedömningen av hur 

överensstämmande testpersonernas åsikter kring varje designkriterium var.  

 

Efter att material kring varje kriterium hade delats upp i färger för att signalera 

överenstämmande och icke överenstämmande åsikter, kunde även slutsatser dras kring hur 

väl designförslagen korrelerade med de utlåtanden och användningsmönster som identifierats 

under analysen. Det kunde hända att testpersoner både påvisade genom agerande (genom att 

exempelvis spendera tid på att försöka scrolla i profilen) och utlåtanden (genom att i samband 

med scrollandet exempelvis uttrycka ett intresse för vad en matchning baseras på) att de 

eftersökte något som inte speglades i prototypen, vilket då kunde föreslå att ett designförslag 

inte var anpassat nog. 

 

3.7 Metodkritik 

En av de främsta nackdelarna med att använda intervjuer för datainsamling är att det är en 

subjektiv metod som ofta medför bortfall av information (Opdenakker, 2006). I samband med 

metodens subjektivitet riskerar undersökningen att få en bristande neutralitet på grund av 

partiskhet (Opdenakker, 2006). Vid aktuell studie visade det sig även att våra begränsade 

erfarenheter inom intervjuteknik ledde till att respondenterna vid flera tillfällen upprepade sig 

till följd av redundanta frågeformuleringar. I relation till användning av intervju som 

datainsamlingsmetod menar Holstein och Gubrium (2004) att individer med begränsad 

erfarenhet vanligtvis för ledande frågor. 

 

Prototyputvärderingen var initialt planerad att genomföras i intervjuformat hos personer som 

hade använt prototypen under planeringsfasen och senare deltagit vid ett specifikt fysiskt 

evenemang med inriktning på nätverkande. Anledningen till detta grundades i att planen var 

att utvärdera prototypen vid ett verkligt evenemang för att styrka att den fungerar i den riktiga 

användningskontexten. Som följd av de tidsresurser som prototypen krävde vid utveckling 

fick utvärderingen istället genomföras i en fiktiv evenemangsmiljö med personer som har 

tidigare erfarenhet av att besöka MiH-evenemang. Även om detta ledde till begränsade 

möjligheter att insamla verklig användningsdata blev utvärderingen emellertid mer 

kontrollerbar, vilket exempelvis gav möjligheten att observera reaktioner och ställa frågor i 

högre grad. 

 

3.8 Etiska överväganden 

För att säkerställa att inga individer som deltar i undersökningsprocessen far illa tillämpas 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer syftar till att normalisera 

det förhållande mellan undersökningsdeltagare och forskare som kan påverkas av eventuella 

konflikter. De forskningsetiska principerna inkluderar individskyddskravet och relaterar till 

undersökningsdeltagarna. Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa huvudkrav presenteras nedan tillsammans med en 

redogörelse för hur de förmedlades till samtliga undersökningsdeltagare innan 

undersökningen inleddes. 

 

3.8.1 Informationskravet 

Det väsentliga bakom informationskravet handlar om att varje undersökningsdeltagare skall 

ha full förståelse om deras uppgift i projektet samt under vilka förutsättningar och 

omständigheter de skall genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningsdeltagarna 

informerades kring syftet bakom studien och intervjuernas upplägg samt dess struktur. 

Respondenterna informerades även kring hur det insamlade materialet skulle hanteras. 

 

3.8.2 Samtyckeskravet 

Vid undersökningar där undersökningsdeltagarna har en aktiv insats skall forskaren alltid 

erhålla samtligas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). De skall även informeras om att deras 

involvering i studien är helt frivillig och att de när som helst har rätt till att avbryta sin 

delaktighet (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades kring deras rätt att 

framföra tankar, idéer och åsikter utan att de personligen skulle riskera att identifieras i 

studien. 

 

3.8.3 Konfidentialitetskravet 

I ett forskningsprojekt stödjer konfidentialitetskravet undersökningsdeltagarnas personliga 

uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Allt material som berör deltagarna skall ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras utom åtkomst för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att säkerställa respondenternas anonymitet förvarades materialet på ett sätt som 

försäkrade att deras uppgifter inte blev åtkomliga av obehöriga. 

 

3.8.4 Nyttjandekravet 

Den sista principen under individskyddskravet är nyttjandekravet som kretsar kring att alla 

insamlade uppgifter i undersökningen endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Personuppgifterna får därmed inte nyttjas eller spridas vidare för 

kommersiellt bruk. Undersökningsdeltagarna informerades i samband med genomgången för 

intervjuernas upplägg hur deras insatser skulle dokumenteras och användas med syfte att 

genomföra studien. 

 

4. Förstudie 
Tillvägagångssättet i förstudien redogörs inledandningsvis i form av en översikt. Därefter 

beskrivs intervjumaterialet i samband med citat från respondenterna. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring resultatet från intervjuerna och den genomförda litteraturstudien vilket 

ledde till att fyra designförslag kunde formuleras. 

 

Översikt 

De respondenter som medverkade under intervjuerna delades upp i två olika grupper. En del 

av respondenterna tillhörde gruppen evenemangsplanerare och resterande respondenter 
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tillhörde gruppen aktiva nätverkare. Totalt fyra av de sex personer som intervjuades tillhörde 

segmentet aktiva nätverkare och de resterande två personerna tillhörde segmentet 

evenemangsplanerare. 

 

4.1 Framhäva syften och intresseområden 

En av de intervjuade evenemangsplanerarna (EP1) förklarade att det är viktigt att aldrig ta 

ifrån besökaren möjligheten att själv välja vilka samtal som är intressanta för personen i 

fråga. Hon är däremot mån om att poängtera hur viktigt det är med personkemi ur en 

arrangörs perspektiv. Detta uttrycks i nedanstående citat: 

 

“Vem man än är ska det finnas ett gemensamt intresse och man ska få med sig något 

från båda. Det är dock upp till Kalle att prata med någon och vi ska inte tvinga dem. 

En dynamisk mötesplats.” 

 

Under en intervju med en aktiv nätverkare (AN) blev det tydligt hur respondenten under ett 

evenemang upplever skillnader mellan olika konversationer beroende på vilket syfte 

motparten har. AN1 menar att om det inte finns ett tydligt syfte med att delta vid ett 

evenemang blir utkomsten och resultatet inte användbart. Flera respondenter instämde i detta 

och det kunde snabbt urskiljas ett mönster kring hur intervjupersonerna såg på planering 

kopplat till syfte. AN1 uttryckte: 

 

“Jag har alltid haft ett tydligt syfte när det kommer till att nätverka vid event, annars 

ser jag det som bortkastad tid. Exempelvis kan syftet vara att nätverka ur ett 

affärsperspektiv eller att lyssna på talare, det beror på.” 

 

Flera av de intervjuade aktiva nätverkarna förklarade hur de i största möjliga mån vill 

undvika ytliga samtal, då de känner att samtal på nätverksevenemang skall beröra båda 

parters bakomliggande syften. Ovanstående citat pekar på att respondenter lägger vikt vid att 

ha ett tydligt syfte inför ett evenemangsbesök, vilket de även tror leder till bättre interaktioner 

med andra besökare.  

 

4.2 Matchning baserat på yrkesområden 

Intervjuerna visade att människor var ute efter ett värdefullt utbyte, men att detta utbyte inte 

nödvändigtvis behövde begränsas till att komma endast från personer inom deras egen 

bransch. Enligt nedanstående citat poängterar AN4 att hon på många nätverksevenemang 

söker personer med specifik expertis: 

 

“Men ibland kan man ju känna att det hade varit riktigt bra att få komma i kontakt 

med personer som kan komplettera min kompetens. Exempelvis skulle vi bygga en ny 

hemsida på X för bara någon månad sen. Då hade det varit väldigt smidigt att kunna 

komma i kontakt med någon som verkligen kan de där bitarna. När man ändå 

nätverkar, menar jag” 

 



 
 

19 

AN2 påpekade att han i många lägen har funnit möjligheter att utbyta tjänster och skapa nya 

relationer via nätverksevenemang. Nedanstående citat speglar detta: 

 

“På många events har jag träffat på folk som jag sen har kunnat göra business med. 

Det är riktigt smidigt att kunna komma i kontakt med folk från andra yrken och det får 

du andra möjligheter till i såna lägen (på nätverksevenemang).” 

 

Vid just nätverksevenemang har det i det empiriska materialet visat sig vara viktigt att se till 

de olika yrkesområden som finns och det värde människor kan få genom att sammankoppla 

med människor från andra yrkesområden. Båda de intervjuade evenemangsplanerarna 

förklarade att de kunde se en tydlig skillnad kring hur evenemangsdeltagarna värderar en 

faktor som yrkesområde beroende på vilken inriktning evenemanget har. Exempelvis 

uttryckte EP1 sig: 

 

“Vilken information som ska visas kring eventet och andra deltagare beror ju såklart 

på vilket slags event det handlar om… Vid planering av en bokmässa är det ju kanske 

viktigast att visa vilka kända författare som kommer att vara där eller vilka teman 

som kommer att vara aktuella. Vid ett nätverksevenemang är det ju deltagarna själva 

som är i fokus och därför är det viktigt att visa hur deltagarna kan bidra till varann 

med sin specifika kompeten.” 

 

4.3 Synliggöra användare och evenemangsrelevant information 

Flera av respondenterna berättade om olika faktorer som var avgörande vid valet av 

evenemang att besöka. För att kunna försäkra sig om att ett event kan skapa ett värde kopplat 

till nätverkande, menar exempelvis AN2 att det är ett krav att enkelt kunna hitta information 

kring eventet som visar anmälda besökare, utställare, teman och talare. Respondenten 

förklarade att det senaste deltagandet i ett event grundades i att en anmäld utställare tidigare 

hade släppt nya lediga tjänster i sin verksamhet. Båda evenemangsplanerarna påpekade att 

det är viktigt att nå ut med rätt information till besökarna. Detta är något som behöver göras 

kontinuerligt under hela planeringsfasen och görs nu via kanaler som exempelvis nyhetsbrev, 

mailutskick eller sociala medier. Detta minskar eventuella risker för att evenemanget inte 

möter besökarnas förväntningar. I enlighet med detta förtydligar AN4 sitt behov av att 

evenemanget skall tydliggöra anmälda besökare genom följande citat: 

 

“Det enda som jag egentligen alltid gör när jag ska gå på ett evenenemang är att 

kolla deltagarlistan. Eventuellt kan jag googla om det är något företag som jag inte 

vet vad det är. Jag tycker att det sällan som event har med deltagarlista, vilket är 

dåligt.” 

 

EP1 och EP2 framförde önskemål och förslag kring marknadsföringsstrategier som direkt kan 

kopplas till de positiva nätverkseffekter som svaga band kan bidra med. Utöver den 

marknadsföring som redan sker via exempelvis mailutskick och sociala medier ser 

evenemangsplanerarna ett värde i att visa hur många besökare som anmält sig då detta kan 

locka flera besökare. Genom att bara anmäla sig till evenemanget kan därmed deltagarna 
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enligt EP1 bidra till ett positivt nätverksvärde för evenemanget. Detta påstående speglas 

nedan: 

 

“Vi försöker få folk att anmäla sig tidigt eftersom att folk lockar folk. Det är viktigt att 

man kan se vilka och hur många som ska gå. Vi har bara med namnet på företagen, 

men vi vill att man ska kunna se mer. 

 

4.4 Katalysator för samtal 

Under flertalet av de intervjuer som utfördes uttrycktes ett behov av att underlätta processen 

att ta kontakt med andra användare innan evenemanget har påbörjats. Exempelvis pratade 

EP1 om vikten av att inför ett evenemang kunna diskutera saker och ting vidare med en 

person som verkar intressant. Detta formulerades i följande utlåtande: 

 

“Före är också viktigt, diskutera saken vidare, träffa Kalle på något sätt. Det blir 

ibland svårt om man ser att Kalle ska komma men inte kan hitta honom. Hade önskat 

något bra där.” 

 

EP1 fortsätter sitt resonemang genom att påpeka att kommunikationen på själva evenemanget 

inte får ta skada av en potentiell teknologisk plattform. 

 

“Sen vill man ju absolut inte att folk ska gå runt med mobilen uppe hela tiden på 

evenemanget. Då är det ju dags att nätverka, så då ska ju fokus vara i verkligheten” 

 

AN1 beskrev hur det är viktigt att reducera friktion till samtal i största möjliga mån och 

tryckte på hur han vid vissa tillfällen på evenemang utomlands har gjort egen ansträngning 

för att sammankopplas med de personer han ser ett värde i att kontakta. Denna typ av initial 

kontakt har generellt sett skötts via mail i dessa fall, men det är samtidigt något han ser som 

lite mer påträngande. Vidare tar EP1 upp hur besökare på de evenemang hon arrangerar 

ibland kan se till att, via externa tjänster och medier, boka in möten på själva evenemanget: 

 

“Flera bokar också möten innan. Det var vår tanke innan, att man på något sätt ska 

kunna boka möte med en person man vill träffa som ska gå..” 

 

Hon fortsätter sitt resonemang genom att förklara hur det är viktigt med möjligheten till 

kommunikation och sammankoppling redan innan evenemanget för att besökare skall kunna 

komma igång med nätverkandet. De har idag ingen lösning för att facilitera denna typen av 

sammankoppling, men hon ser det som ett viktigt steg i deras digitaliseringsplan att tänka 

mer kring lösningar i olika former inom detta. 

 

4.5 Framtagning av designförslag 

Nedan diskuteras resultatet av det empiriska materialet och litteraturstudien. Resonemanget 

leder till en framtagning av fyra designförslag som senare gav upphov till funktionalitet som 

implementerades i en prototyp. Kapitlet avslutas med en tabell som illustrerar en 

sammanställning av de fyra designförslagen. 
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4.5.1 Framhäva syften och intresseområden 

Under fem av de sju intervjuer som utfördes var det tydligt att respondenter ansåg det vara 

viktigt att ha en förståelse för människors bakomliggande syfte med att besöka ett 

evenemang. Flera nämnde att detta krävs för att de själva skall kunna avgöra om andra 

besökare verkar kunna ge dem ett värdefullt informationsutbyte. En av 

evenemangsplanerarna förklarade under intervjun att det är viktigt att inte tvinga besökarna 

att prata med varandra. Istället kan kontakten stödjas genom att dela information om 

besökarna och på så sätt låta dem avgöra själva vilka de vill prata med. Getz (2008) påpekar 

hur de förmåner som deltagare erhåller i samband med nätverkande under ett event beror på 

flera personliga faktorer som exempelvis motiv, förväntningar, humör och upplevelser. 

 

Farnham et al. (2009) visar hur viktig information kring användarnas intressen kan vara i 

relation till social matchning. Användarens intresseområden är en viktig faktor som skall 

synliggöras vid modellering av användarprofilen (Farnham et al., 2009). Sociala 

matchningssystem behöver modeller av användare som bygger på deras intressen, syften, 

personliga egenskaper och sociala band för att kunna skapa lämpliga matchningar (Terveen & 

McDonald, 2005). I sin studie genomför Farnham et al. (2009) en utvärdering av ett annat 

socialt matchningssystem som delvis gick ut på att evenemangsbesökarna ombads framföra 

egna intressen i sina profiler som deras matchningar kunde ta del av innan eventet. Detta 

ledde till att matchningsupplevelsen förbättrades då personerna hade skaffat sig mer 

personliga uppfattningar om motpartens intressen (Farnham et al., 2009). 

 

Med utgångspunkt i vad Terveen och McDonald (2005) menar att en användarmodell i ett 

matchningssystem bör inkludera, kopplat till vad intervjupersonerna framhävde som viktigt 

för att skapa intressanta samtal, kunde temat utvecklas till ett designförslag som lyder: 

“Systemets användarmodeller bör spegla syften och intresseområden hos användaren". 

Genom att implementera detta designförslag kan systemet bidra med information till 

användaren som stödjer dem i att själva avgöra om andra användare kan vara av intresse. 

 

4.5.2 Matchning baserat på yrkesområden 

Under intervjuerna förklarade båda evenemangsplanerna att de under flera år av planerande 

har uppmärksammat att besökare på evenemang, med fokus på att främja socialt  

nätverkande, har visat på en tendens att vilja veta hur andra besökare arbetar, med vad och 

varför. De menar att denna slags information om andra besökare har visat sig vara viktig när 

de väljer evenemang att besöka. Flera aktiva nätverkare nämnde att de vid deltagande vid 

tidigare nätverksevenemang hade inlett nya relationer både med personer inom samma 

bransch men även inom andra områden. De menade att den största fördelen med att inleda 

relationer med personer från andra yrkesområden kretsar kring att de på så sätt kan 

komplettera den kompetens de redan har. Att underlätta utbytet av information med 

människor från andra branscher än den bransch en person själv befinner sig inom är något 

Farnham et al. (2009) menar kan ha positiva effekter i matchningssystem. Farnham et al. 
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(2009) påvisar att yrkesområden som ett matchningskriterium är något som efterfrågas i 

kontexter relaterade till nätverkande. 

 

Terveen och McDonald (2005) presenterar ett steg i matchningsprocessen som relaterar till 

den underliggande tekniska matchningen av användarprofiler som sker för att användare skall 

kunna matchas. Denna matchning kan exempelvis baseras på någon form av kriterier som 

användaren själv har fyllt i genom en profil på den aktuella plattformen (Terveen & 

McDonald, 2005). Empiri och litteratur föreslår därmed att det i nätverkskontexter finns god 

anledning till att kunna sammankoppla människor baserat på yrkesområde.  

 

Farmham et al. (2009) menar att mängd och val av matchningskriterier är avgörande faktorer 

när evenemangsdeltagarna överväger om de skall använda ett matchingssystem eller inte. De 

ger även exempel på tillfällen för social matchning när mängden matchningskriterier 

lämpligen bör begränsas och menar att vid kortare nätverksevenemang (vilket denna studie 

riktar sig mot att undersöka) tenderar många användare att inte slutföra sina profiler om 

systemet efterfrågar för många matchningskriterier. Detta har legat till grund för det 

utformade designförslaget som lyder enligt följande: “Systemet bör möjliggöra matchningar 

mellan användare baserat på yrkesområde”. Genom att matcha användare baserat på 

yrkesområden kan användare från skiljande yrkesområden på nätverksevenemang enklare 

kunna finna varandra och utbyta värde.  

 

4.5.3 Synliggöra användare och evenemangsrelevant information 

Flera intervjupersoner påpekade under intervjustudien att de vid tidigare tillfällen hade 

förbättrat sin egen planeringsfas av ett evenemang när de hade kunnat få tag i deltagarlistor 

kring anmälda besökare. Evenemangsplanerarna framhävde också att de från tidigare 

erfarenheter hade uppmärksammat hur ett högt antal anmälda besökare kan influera och 

påverka andra potentiella besökare. De menade att detta ger dessa besökare en uppfattning 

om att evenemanget är populärt och att de riskerar att gå miste om något värdefullt om de inte 

också väljer att delta. I samband med detta menar Bowdin et al. (2006) att relevant 

information som är kopplad till ett specifikt evenemang måste vara lättillgänglig för 

potentiella besökare (detta kan öka chanserna att evenemanget når önskat resultat). I det fall 

att besökare har möjlighet att ta del av information kring anmälda deltagare, ökar även 

chansen för att svaga band mellan besökare aktiveras. Dock möjliggörs dessa svaga band 

först när latenta band existerar. Genom att introducera latenta band bygger Haythornthwaite 

(2002) vidare på teorin om svaga band av Granovetter (1973). Haythornthwaite (2002) 

förklarar hur synliggörandet av människor via en teknologisk plattform leder till att ett 

tidigare inaktiverat socialt band mellan två parter utvecklas till ett aktiverat, latent band. 

 

Det tredje steget i processmodellen (se figur 1) av Terveen och McDonald (2005) syftar till 

att introducera matchade användare med varandra. Enligt Terveen & McDonald (2005) krävs 

det att information kring användarna i ett system skall vara tillgänglig för att kunna 

introducera matchningarna med varandra. Denna introduktion är avgörande för ett socialt 

matchningssystem eftersom det definierar kontexten för interaktion (som exempelvis inom 

vilka yrkesområden personerna är verksamma) (Terveen & McDonald, 2005).  
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Det empiriska materialet visar även att det är i största intresse, för både 

evenemangsplaneraren och besökaren, att deltagare synliggörs genom den teknologiska 

plattformen. Båda grupperna (AN och EP) påpekar hur chanserna till socialt nätverkande 

ökar när det finns information kring anmälda besökare och evenemangets innehåll att tillgå 

under evenemangets planeringsfas. Med detta material som grund har det formulerats ett 

designförslag som lyder: “Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra 

evenemangsspecifik information lättillgänglig”. Att implementera funktionalitet som bygger 

på designförslaget i denna typ av matchningssystem kan leda till att den process som varje 

besökare går igenom för att avgöra om ett fysiskt evenemang är intressant eller ej underlättas. 

Detta designförslag ger även möjlighet till att aktivera svaga band genom att synliggöra alla 

de besökare som har anmält sig till evenemanget. 

 

4.5.4 Katalysator för samtal 

Intervjumaterialet visade hur en kontakt mellan besökare innan evenemanget kan vara en 

förberedande nyckeldel för att öka chansen att träffa lämpliga personer när evenemanget 

startat. Evenemangsplanerarna hade tidigare uppmärktsammat att många besökare, med stöd 

av deltagarlistor,  hade använt olika medel för att upprätta en kontakt med varandra. I 

samband med detta förklarade en av evenemangsplanerarna att de inom organisationen har 

haft planer på att utveckla ett IT-stöd som kan underlätta kommunikation mellan anmälda 

besökare. Flera aktiva nätverkare påpekade att de ville kunna sköta denna typ av kontakt utan 

att behöva vända sig till externa tjänster och medel.  

 

Det sista steget i processmodellen för social matchning (se figur 1) relaterar till att facilitera 

interaktion mellan de matchande användarna. Terveen och McDonald (2005) poängterar att 

denna interaktion kan ske på olika sätt beroende på faktorer som exempelvis vilken 

information matchningen bygger på. Användarna kan också, beroende på möjligheter och 

önskad utkomst av interaktionen, välja att interagera med varandra digitalt eller fysiskt 

(Terveen & McDonald, 2005). 

 

För att gå från latenta band till svaga band måste någon form av teknisk kommunikationsväg 

faciliteras (Haythornthwaite, 2002). När kommunikationsvägen faciliteras och de latenta 

banden är aktiverade, menar Haythornthwaite (2002) att det sedan är när människor tar 

kontakt med varandra som bandet kan utvecklas från latent till svagt.  

 

Genom att utesluta interaktion med ett skärmbaserat gränssnitt i sin lösning, påvisar Chen & 

Abouzied (2016) hur det går att reducera skärmbaserade distraktionsmoment under 

evenemangets gång och därmed stödja bättre samtal. Det empiriska materialet pekar på att det 

finns behov för att förebygga kontakt redan innan evenemanget har börjat, och detta utan att 

stjäla uppmärksamhet från den sociala interaktionen under evenemanget. 

 

Det empiriska materialet har med stöd från Terveen & McDonald’s (2005) uppfattning om 

interaktion i social matchning, studier av skärmfri social interaktion på evenemang (Chen & 

Abouzied, 2016) och Haythornthwaite’s (2002) teori om latenta till svaga band bidragit till att 
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utforma ett designförslag: “Systemet bör under planeringsfasen möjliggöra för 

kommunikation mellan användarna utan att negativt påverka social interaktion under 

evenemanget”. Implementation av detta designförslag syftar till att förbättra ett systems 

möjligheter till att skapa lättillgänglig och värdefull interaktion mellan användare innan ett 

fysiskt evenemang. Detta får samtidigt  inte påverka den sociala interaktionen under 

evenemanget negativt. 

 

Tabell 3: Sammanställning av designförslag 

 
 

Ovanstående tabell illustrerar sambandet mellan de fyra teman som identifierades under 

förstudien och litteraturen. Resultatet blev fyra designförslag som senare implementerades i 

en prototyp. 

 

5. Prototyp 
Detta kapitel visar hur de framtagna designförslagen implementerades i prototypen. Kapitlet 

inleds med ett stycke som ger en översikt kring olika designval och avgränsningar som 

gjordes vid utvecklingen av prototypen. Därefter diskuteras de fyra förslagen genom att 

beskriva hur de har implementerats och vilken betydelse de har haft för prototypens design. 

 

Prototypen som har tagits fram har utvecklats i samband med ett lokalt nätverksevenemang 

som infaller en gång i månaden. Mobiltelefonen är den enhet många människor har med sig 

överallt i vardagen (vilket även gäller för fysiska evenemang) och därmed gjordes valet att 

utveckla prototypen som en mobilapplikation, där den underliggande teknologin är React 

Native. Med den begränsade tidsram som funnits till förfogande ansågs React Native vara en 

lämplig teknologi baserat på det faktum att utvecklingen i denna teknologi resulterar i en 

applikation som kan användas på både iOS och Android. Prototypen riktas mot de användare 
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som aktivt söker nya nätverksmöjligheter på de evenemang de närvarar vid. Användardata 

kommer dels extraheras från redan existerande databaser hos det nätverksevenemang som 

prototypen har utvecklats för, men kommer även att kompletteras med hjälp av prototypens 

registreringsflöde. Detta flöde inkluderar en kortare beskrivning av personen och de 

matchningskriterier som har baserats på en av de framtagna designförslagen. Nedan kommer 

prototypens huvudsakliga funktionalitet med bas i de framtagna förslagen att visas.   

 

5.1 Systemets användarmodeller bör spegla syften och intresseområden hos användaren 

Implementeringen av detta designförslag i prototypen möjliggjorde för användaren att 

presentera sina intresseområden för de personer som besöker användarens profil. Detta 

gjordes genom att implementera en funktion för personlig beskrivning (se figur 3). 

Funktionen behandlar även behovet av att kunna matcha olika besökares underliggande 

syften med att delta vid aktuellt evenemang. Funktionen som ger möjlighet till personlig 

beskrivning har baserats på dels empiriskt material kring människors vilja att informeras om 

en motparts syfte med evenemangsbesöket, men även forskning som beskriver relevansen i 

att synliggöra användarnas intresseområden (Farnham et al., 2009) och syften (Getz, 2008). 

Den personliga beskrivningen begränsades till 200 ord, då den inte är till för att ersätta en 

konversation utan för att ge användare endast nog med detaljer för att urskilja ett 

underliggande syfte och intresseområden hos personen.  

 

 
Figur 2: Skärmdump som representerar den personliga beskrivningen som användaren kan fylla i vid skapande 

av profil 

 

5.2 Systemet bör möjliggöra matchningar mellan användare baserat på yrkesområde 

Matchningsdelen består i prototypen av två segment med en uppsättning matchningskriterier 

var (se figur 4). Det första segmentet föreslår att användaren skall definiera det yrkesområde 

de själva befinner sig inom. Detta uppmanas genom en förklarande text som inleds med “Jag 

befinner mig inom…”, varpå de kan välja bland en generell uppsättning av yrkesområden i 

stil med “IT”, “Bygg & fastighet” och “Kost & hälsa”. De yrkesområden som användaren 

kan välja mellan baseras på MiHs databas av tidigare deltagares yrkesområden. Det andra 

segmentet är en replika av samma alternativ, med skillnaden att detta segment riktas mot 

vilken yrkesgrupp användaren önskar finna matchningar inom. Det andra segmentet sätts 

därmed  i samband med det första segmentet där användaren fyller i sitt eget yrkesområde. 
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Det empiriska materialet pekar på att evenemangsbesökare har ett behov av att kunna matcha 

med andra besökare baserat på yrkesområde. 

 

 
Figur 3: Skärmdump som representerar de matchningskriterier som implementerats i prototypen 

 

Utöver detta skapades en sida som döptes till “Test” (se figur 6). Denna sida såg ut som den 

lista som visas på detaljsidan för matchningar (se figur 9) med undantaget att användaren 

även kan alternera mellan två olika listor av användare. Listorna (se figur 5) skapades 

specifikt för att kunna utvärdera matchningsfunktionen och var inte ämnade att användas som 

funktioner i prototypen. 

 

 
Figur 4: Skärmdump som visar de två listor som användaren kunde alternera mellan vid utvärdering av 

matchningskriterier 

 

 
Figur 5: Skärmdump som visar det menyval som tar användaren till vyn för utvärdering av matchningskriterier 
 



 
 

27 

 

5.3 Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra evenemangsspecifik 

information lätttillgänglig 

Empirin visar tendenser på att lättillgänglig information kring evenemanget och andra 

anmälda besökare är avgörande för deras val av evenemang att besöka vilket var en av de 

främsta anledningarna till implementering av följande funktioner. Designförslaget riktar sig 

mot möjligheten att kunna utläsa vilka andra människor som har anmält sig eller visat ett 

intresse för att närvara vid det aktuella evenemanget.  

 

Prototypen möjliggör detta genom en deltagarlista där den individuella besökarens förnamn 

och associerade företag presenteras under en profilbild som de har lagt in sedan tidigare (och 

som hämtas från det lokala evenemangets existerande databas) (se figur 7). I den detaljerade 

vyn för ett specifikt evenemang visas initialt ett begränsat antal matchningar tillsammans med 

profilbilder, namn och företag. Det totala antalet matchningar är även utskrivet för att ge en 

idé om antalet matchningar när man befinner sig inne i vyn (se figur 7). Genom att ha 

evenemangsspecifik information ett knapptryck från startsidan kan användaren snabbt skanna 

igenom varje evenemang för att göra en bedömning huruvida de anser evenemanget vara 

relevant eller ej (se figur 8). 

 

 
Figur 6: Skärmdump som visar ett urval av deltagare, antal matchningar och möjligheten att se fler deltagare och 

matchningar 
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Figur 7: Skärmdump som visar ett exempel på den information som presenteras om varje specifikt evenemang 

 

Genom att klicka på “Se alla” bredvid dessa matchningar kan användaren få en komplett lista 

över alla användare som har anmält sitt besök. Denna lista ämnar att i större mån synliggöra 

användare genom en större överblick över de som ämnar att delta på evenemanget. Listan 

består av två segment där det ena segmentet visar de personer användaren har matchat med 

vid detta evenemang, samt ett segment med en lista över övriga användare som har anmält sig 

till evenemanget (se figur 9). Genom att placera segmentet med evenemangsspecifika 

matchningar högst upp introduceras först och främst de användare som systemet har bedömt 

vara relevanta för användaren. Ovanför alla anmälda användare visas även en instruerande 

text som hjälper användaren att förstå att det går att klicka på bilderna för att komma till 

dessa personers profiler (se figur 9).  

 

 
Figur 8: Skärmdump som visar detaljsidan med matchningar och anmälda personer på evenemanget 
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5.4 Systemet bör möjliggöra för kommunikation mellan användare under 

planeringsfasen utan att negativt påverka social interaktion under evenemanget 

Det sista designförslaget användes som underlag för att skapa en funktion som faciliterar 

enkla samtalsmöjligheter för besökare. För att undvika att matchade användare spenderar tid 

till att kommunicera under evenemanget implementerades en intern chatt i prototypen. Denna 

chatt ger de matchade användarna möjlighet att mer effektivt kunna planera sina möten under 

planeringsfasen vilket resulterar i att de kan fokusera mer på den sociala interaktionen under 

evenemanget. Det innebär även att användarna inte behöver växla plattformar för att påbörja 

en konversation med andra besökare. Chattfunktionen är nedskalad funktionalitetsmässigt 

och inkluderar endast möjligheten att skicka respektive ta emot meddelanden (se figur 11). 

Användaren kan även se en översikt över alla de konversationer denne har engagerat sig i 

med kompletterande information i form av datum och tid då senaste meddelandet inkom eller 

skickades (se figur 10). 

 

 
Figur 9: Skärmdump som visar den översikt användaren har över sina konversationer 
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Figur 10: Skärmdump som visar insidan av en aktiv konversation 

 

Nedan följer en tabell som visar hur de framtagna designförslagen har omsatts i prototypen. 

 

Tabell 4: Sammanfattning av hur designförslagen implementerades i prototypen 

 

 
 

6. Resultat 
Under resultat visas det resultat av som har uppstått vid implementering av de framtagna 

designförslagen i prototypen. Resultatet baseras på utkomsten från utvärderingstillfället där 

testpersonerna följde ett användningsscenario (se bilaga 4). Efter prototyputvärderingen 

reviderades tre av fyra designförslag för att mer precist svara på studiens forskningsfråga. 

 

6.1 Systemets användarmodeller bör spegla syften och intresseområden hos användaren 

För att utvärdera detta designförslag ombads samtliga testpersoner under scenariot att 

inledningsvis basera sin personliga beskrivning på verkliga syften kring sitt 

evenemangsdeltagande, ihop med sina intresseområden. I samband med detta ställdes frågor 

kring hur de upplevde att fylla i sin personliga beskrivning. Testperson 2 förklarar enligt 

nedan hur hon upplevde möjligheten att visa sina syften och intresseområden: 

 

“Jag tycker att det är schysst att man kan skriva in en personlig profilbeskrivning 

eftersom att man då kan skriva exakt vad man vill åt med att gå på eventet.” 

 

Ett annat steg i scenariot gick ut på att testpersonerna skulle läsa igenom den personliga 

beskrivningen hos en av de matchningar de ansåg intressant. Designförslaget utvärderades 

vid testtillfället genom att låta testpersonerna själva uttrycka ifall den information som fanns 
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att tillgå i en profil var värdefull i relation till den profilinformation de själva fyllt i. 

Utvärderingen visade att flera testpersoner uppskattade hur matchningsfunktionen hade 

effektiviserat processen för att finna potentiella värdefulla kontakter innan evenemanget 

skulle äga rum. Nedan följer ett citat av testperson 5 som är ett exempel på detta: 

 

“Det är ju gött att slippa kolla igenom alla profiler efter intressanta människor, jag 

kan ju bara välja en från den här listan med mina matchningar så är det ju lite större 

chans att vi får en bra kontakt!” 

 

Utvärderingen visade också att flera testpersoner ville ha möjlighet att se inom vilka områden 

de anmälda deltagarna var verksamma vilket gällde för både matchade profiler och övriga. 

Reaktionerna från testperson 2 och 6 belyste hur de önskade mer information i de profiler 

som de inte hade matchat med eftersom att det kunde finnas chans till värdefull interaktion 

även med dessa användare. Testperson 6 uttryckte sin åsikt kring detta genom nedanstående 

citat: 

 

“Den här rutan för personlig beskrivning ger ju möjlighet till bra beskrivningar av 

personerna, men alla kanske inte använder den på rätt sätt. Det hade varit bra att 

veta mer om personerna man inte har matchat med, vem vet, det kan ju hända att man 

kan få ut något bra från dem också.“ 

 

Flera testpersoner uttryckte att yrkesområden var ett bra matchningskriterie men menade att 

det var ett problem att detta i nuläget inte visades i profilen. Detta visade att det skulle krävas 

mer yrkesbaserad kontext för att de verkligen skulle känna sig självsäkra i att inleda ett 

samtal. På frågan om vad de själva ser som viktiga komponenter för att påbörja ett 

professionellt samtal var det flera som nämnde personliga aspekter. Nedanstående citat 

reflekterar vad testperson 3 sa angående detta: 

 

“För mig är det jätteviktigt att man kan bonda på ett socialt plan också. Att det inte 

blir stelt och att allt ska vara så proffsigt, utan att man kan snudda vid den personliga 

nivån lite kanske.” 

 

Testperson 5 delade denna åsikt och menade att många professionella relationer hon har 

ingått i genom åren har varit baserat på gemensamma intressen. Hon uttryckte sig på följande 

vis: 

 

“Ja, alltså. Många av mina professionella kontakter som har hållit sig har baserats 

på att vi hade något gemensamt, som intressen och sånt i den stilen” 

 

Den mest genomgående kritiken kretsade kring synliggörandet av yrkesområden och är 

därmed det område där mest konkreta förbättringsmöjligheter kunde identifieras.  

 

6.2 Systemet bör möjliggöra matchningar mellan användare baserat på yrkesområde 
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Detta designförslag utvärderades genom att ställa frågor kring hur testpersonerna upplevde att 

matchas via yrkesområden men även för att inkludera deras åsikter kring intresseområden. 

För att kunna avgöra detta hade det i förväg skapats en uppsättning av profiler som endast 

visade personers namn, yrkestitel och profilbild. Det hade även skapats en uppsättning av 

profiler som visade allt det föregående, tillsammans med information kring intresseområden. 

Denna samling av profiler delades in i två olika listor, där den första listan som bara visade 

namn, yrkestitel och yrkesområde presenterade ett större antal matchningar. Den andra listan 

visade mer information, men färre matchningar. De matchningar som presenterades baserat 

på yrkesområden innehöll riktiga yrkestitlar som exempelvis “Programmerare på Företag X”. 

Detta för att ge testpersonen en känsla av att det var en verklig matchning. Personerna fick 

sedan frågor som relaterade till de olika listorna, intresset kring dem och varför just dessa 

passade dem bättre än andra.  

 

Testerna började med att användarna fick tio minuter på sig att tyst (utan reflektion och 

diskussion) gå igenom varje lista och de matchade profiler som presenteras för att skapa en 

uppfattning om båda listorna och dess tillhörande profiler. Efter tio minuter ställdes mer 

djupgrävande frågor kring de olika listorna. Frågorna som ställdes i detta skedet var 

fokuserade kring vilka listor de ansåg vara mest passande och varför. Detta för att få en 

uppfattning kring hur mycket värde det gav dem att matchas och endast se profiler som 

speglade yrkesområde i isolering (fast då få ett större antal matchningar), och ifall 

simpelheten i en sådan generisk matchning skulle visa sig vara positiv eller negativ. Genom 

att sätta profiler med endast yrkesområdet som det betydande kriteriet på vissa (större antal 

matchningar), och i kontrast visa profiler med både yrkesområde och mer beskrivning på 

vissa (färre antal matchningar), kunde vi sedan ställa frågor kring deras resonemang om 

varför det ena alternativet övervägde det andra.  

 

Majoriteten av testpersonerna påvisade ett starkare tycke för flera matchningar (yrkesområde 

som enda kriterium att utgå från) över färre och mer specifika matchningar. Flera menade att, 

i deras kontext (som entreprenörer), kan mycket handla om att sammankoppla människor 

inom specifika områden. Det är inte heller ovanligt att det eftersöks kontakt med många 

personer med en specifik expertis. Testperson 7 uttryckte sig på detta viset: 

 

“... och då söker man ju kanske fem-sex stycken som kan just Java. För mig är det 

viktigt att då komma i kontakt med så många personer som möjligt (som har denna 

expertisen). 

 

Testperson 1 uttryckte att matchningar (och profiler) med yrkesområde i isolering för hans 

syfte var bra. Nedanstående citat speglar hans inställning till en mer generisk matchning: 

 

“Jag gillar det här med att det inte är så kluddigt och massa grejer att behöva kolla 

på, det är bra. Det kan också vara trevligt att få fler matchningar eftersom att det 

bara beror på yrke. Personligen vill jag kanske outsourca flera personer från ett 

speciellt yrke till ett nytt projekt, och då får jag hellre fler kontakter än färre för att 
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vissa saker inte stämmer med det jag fyllde i. Få många leads kan vara jätteviktigt för 

mig.” 

 

Testpersonen fortsatte sitt resonemang genom att påpeka sin syn på att skapa en bättre bild av 

människor i verkligheten över att skapa bilden redan vid matchningstillfället i applikationen: 

 

“För mig är det ändå viktigt att få känna på personen. Prata med dem. Då kan jag 

lika gärna boka in ett par snabba möten på eventet baserat på bara deras yrke.” 

 

För att skapa djupare förståelse för kontrasten mellan fler matchningar som är mindre 

informationsrika och färre matchningar som är mer riktade, ställdes frågor i stil med 

“Varför?” och “Hur kommer detta sig?”. Det visade sig att de resterande tre testpersonerna 

(utöver Testperson 1 och 3) hade en liknande bild av matchning baserat på yrkesområde som 

det enda matchningskriteriet. Testpersonerna visade på ett behov av mer kontext och 

information, men var även väldigt måna om att ett matchningsförlopp inte får bli komplext då 

detta istället kunde resultera i att de avfärdar matchande helt och hållet. Testperson 5 

exemplifierade genom att berätta om en upplevelse med en, enligt personen, komplex 

dejtingapplikation: 

 

“Mardrömsscenariot är ju när du behöver fylla i hur mycket som helst, man blir trött 

liksom. Omotiverad. Som för några år sen när jag skulle använda (dejtingapplikation 

X) eller vad den nu hette, det var ju katastrof så mycket man var tvungen fylla i och 

krångla med.” 

 

Detta pekar mot att det rimligtvis finns ett behov hos intervjupersonerna att bli stödda genom 

matchningsfunktioner, men att dessa bör begränsas till ett antal kriterier. Ovanstående citat 

visade hur testpersonen har haft ett behov av att matchas ihop med andra användare, men på 

grund av för hög komplexitet i matchningsprocessen istället avfärdade stödet. 

 

6.3 Systemet bör synliggöra användare och göra evenemangsspecifik information 

lättillgänglig 

Under utvärderingstillfället gick ett steg i scenariot ut på att testpersonerna, via vyn som ger 

översikt av evenemang, skulle välja ett evenemang som de är intresserade av att veta mer om. 

Designförslaget kunde dels utvärderas genom att be testpersonerna att basera sitt val på antal 

matchade anmälda deltagare samt den totala mängden anmälda deltagare för samtliga event i 

listan (se figur 4 & 5). I samband med detta ställdes frågor som exempelvis “vilket av 

evenemangen i denna vy verkar mest intressant och varför tycker du det?” eller “vad får dig 

att vilja veta mer om eventen?”. Testperson 2 besvarande den förstnämnda frågan enligt 

nedanstående citat: 

 

“Det är väl mest för att på just detta evenemanget ser jag ju att det är många fler som 

har anmält sig än till det som är ovanför. Det betyder ju att det är ett populärt event 

och när det är många som ska gå ökar ju även mina chanser att lyckas knyta nya 

kontakter.“ 
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Även vid utvärdering av detta designförslag ombads testpersonerna att basera sitt val på 

personliga behov för evenemangsdeltagande för att vid slutet av utvärderingen lättare kunna 

avgöra hur väl designförslaget hade implementerats. Testperson 6 uttryckte en förvirring när 

personen inledningsvis ombads välja matchningskriterier, men visade senare en bättre 

förståelse för implementeringen av funktionen: 

 

“Nu förstår jag varför jag skulle välja alla matchningskriterier i början. Det är 

smidigt att kunna se redan innan man går på varje event hur många som ska gå och 

vilka man med stor chans skulle kunna kopplas ihop med.“ 

 

Efter att testpersonerna hade valt ett event ombads de i nästkommande vy (detaljvyn för ett 

specifikt utvalt evenemang) att noggrant se över all nödvändig information kring det valda 

eventet, för att sedan avgöra om innehållet i evenemanget relaterar till deras syften. 

Exempelvis ställdes frågor som “Vad tittar du efter för att avgöra om det är ett evenemang av 

intresse för dig?”. Även här kunde det urskiljas mönster bland flera testpersoner och deras 

reaktioner. Testperson 1 menade att hon i de flesta fall främst är intresserad av praktiska 

saker som datum och plats, men att evenemang allt för ofta överöser med information som i 

många lägen kan anses vara totalt irrelevant. Detta speglas i ett citat av henne nedan: 

 

“Jag tycker ofta att events har så himla mycket information som inte berör mig. 

Nyhetsutskick och jättemycket text på eventets beskrivningar och såna saker. Sånt gör 

en bara trött och otaggad.” 

 

De personer som matchningssystemet har presenterat som mest relevanta synliggörs högst 

upp i detaljvyn för att ge användaren en god överblick över de användare som, sett till 

matchningskriterierna, är mest relevanta för användaren. Tre av testpersonerna uttryckte sig 

speciellt positivt till detta urklipp av matchningar. Testperson 1 menade att det är denna typ 

information hon eftersöker. Detta speglas ur citat nedan: 

 

“Så här vill jag ha min information. Enkel och inte massa rader att behöva scrolla 

igenom om man inte vill liksom. Simpelhet är a och o för mig som ni kanske märker 

(haha).” 

 

Även Testperson 2 förklarar genom följande citat att hon redan nu anser sig ha förbättrat 

planeringen av sitt evenemangsdeltagande: 

 

“Det här tycker jag är viktigt, att enkelt och snabbt kunna se viktig information som 

eventet, som tid, plats och kostnad. Sen är det ju också smart att man kan se vilka 

matchningar man har på varje event. Man blir mer sugen på att gå!“ 

 

Vid nästkommande fas av utvärderingen ställdes frågor för att undersöka hur testpersonerna 

ansåg att användare synliggjordes. Ytterligare en av testpersonerna (Testperson 5) hade 

tidigare inte helt förstått vilket syfte matchningsfunktionen hade. Vid vyn för alla matchade 
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anmälda deltagare uttryckte testpersonen nu en lättnad efter att ha läst den inledande 

instruktionen för att möjliggöra kommunikation med matchningarna (se figur 9). 

 

“Utan den där texten så hade jag inte fattat att jag kunde trycka på alla bilderna med 

andra deltagare. Nu blir det plötsligt lite enklare att förstå, haha! Då ska vi se vem 

man kan höra av sig till.“ 

 

Enligt ovan förtydligar testperson 5 vikten av att visa vad matchningarna kan leda till vid 

användandet av prototypen. Hon visar uppskattning kopplat till den korta instruktionen för att 

komma vidare till de anmälda deltagarnas profiler och hur man via profilen kan möjliggöra 

för kommunikation. I relation till detta visade det sig att flera andra testerpersoner upplevde 

en förvirring då de hade problem med att förstå vilka delar av de olika vyerna som var 

klickbara.  

 

Testperson 6 har flera års erfarenhet av att nätverka under fysiska evenemang och brukar 

planera sitt besök genom att be evenemangsarrangörer om deltagarlistor. Personen tillägger 

att det inte alltid finns möjlighet att tillgå deltagarlistor och att det kopplat till detta finns 

mycket utrymme för förbättring från arrangörernas sida. Enligt nedanstående citat belyser 

Testperson 6 sin uppskattning för möjligheten att ta del av andra anmälda besökare: 

 

“Jag vet inte hur andra gör men jag brukar alltid kolla upp vilka företag som ska gå 

eller vilka som ställer ut. Här kan man ju på flera ställen se vilka som ska gå, vart de 

arbetar och vad de vill få ut av evenemanget.” 

 

Detta uttalande visar vilken betydelse som synliggörande information kring andra besökare 

kan ha när det skall tas ett beslut att delta vid evenemanget eller inte. Genom att få reda på 

denna information visar utvärderingen att testpersonerna slipper kontakta 

evenemangsarrangörer eller andra besökare via externa kanaler. 

 

6.4 Systemet bör möjliggöra för kommunikation mellan användare under 

planeringsfasen utan att negativt påverka social interaktion under evenemanget 

Det fjärde designförslaget utvärderades främst genom att undersöka hur testpersonerna 

uppfattade och hanterade chattfunktionen (se figur 9). Scenariot gick ut på att testpersonerna 

skulle inleda en konversation med en noga utvald anmäld besökare genom att presentera sig 

själv. Tidigare interaktionspunkter med prototypen som testpersonerna utförde (som 

exempelvis val av yrkesområden och personlig beskrivning) ämnade att fungera som en 

ingång för konversationens innehåll och utkomst. Designförslaget utvärderades således 

genom att avgöra hur testpersonerna använde den information de hade hittat genom 

exempelvis profilbeskrivningen hos den person de inledde konversationen med. Exempelvis 

valde testperson 4 att initiera en konversation med en person som i sin profilbeskrivning hade 

beskrivit sig som rekryteringsansvarig på ett bemanningsföretag i Halmstad. Testpersonen 

visade uppskattning kring möjligheten att höra av sig till denna person innan evenemanget 

enligt nedanstående citat: 
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“Om jag visar mitt intresse för en tjänst redan i förväg kan ju den här personen via 

min profil och vår konversation ta reda på om jag är en lämplig person att anställa. 

Det gör ju att både jag och han kan planera bättre inför evenemanget och även 

bestämma vart och när vi ska träffas för att prata mer.“ 

 

Under utvärderingen framgick det hos 5 av 7 testpersoner att de hade haft nytta av 

informationen från de tidigare stegen i scenariot när de skulle introducera en konversation. 

Emellertid visade alla testpersoner att chattfunktionen kunde användas för att ställa egna 

frågor och därmed komplettera den information som de ansett att de inte hade lyckats skaffa 

sig genom matchning och profilbeskrivningar. Testperson 5 förklarade att hon vanligtvis inte 

använder sociala medier för att upprätta affärskontakter, hon kommunicerar istället via e-mail 

och telefonkontakt. 

 

“Jag använder ju inte Facebook för att prata med folk utan tar allt via mail och 

telefon. Den här lilla chatten fungerar ju precis som sms vilket är smidigt för då kan 

man ju ha kontakt direkt i appen och slipper använda andra program.“ 

 

Enligt ovanstående citat belyser Testperson 5 hur hon uppskattar möjligheten att hantera sina 

affärsmässiga konversationer direkt via applikationen där hon har funnit sociala matchningar. 

Emellertid avslutar hon med ett mer kritiskt utlåtande: 

 

“I mitt jobb skickar jag filer i olika format i säkert minst vartannat mail och det går 

ju inte här. Det gör ju att jag blir tvungen att be om deras mailadress ändå. Men vi 

har ju iallafall hittat varandra!“ 

 

Detta visar att testpersonen ville ha möjlighet till specifika funktioner anpassade efter hennes 

personliga behov. Även om detta inte framgick i förstudien togs det i beaktning vid den 

kommande diskussionen kring designförslagens implementering i prototypen. 

 

Det ställdes även frågor i relation till hur testpersonerna såg på störande moment under 

evenemangstillfällen. Detta gjordes för att kunna utvärdera hur systemet skulle uppfattas och 

användas när personer väl befinner sig på evenemanget. Frågor som "Om vi nu tänker oss att 

ni är på evenemanget. Vad i denna situationen hade kunnat försämra ett bra samtal?" syftade 

till att undersöka om en chattfunktion skulle kunna påverka evenemangstillfället negativt. Det 

visade sig att ingen av testpersonerna kritiserade chattfunktionen men att det ändå var viktigt 

att nätverkande stod i centrum. På detta vis uttryckte sig Testperson 6: 

 

“Hmm. Jag känner ju att när jag är i ett samtal med någon så vill jag helst inte bli 

störd. Det kan vara att nån kommer och hoppar in så tar samtalet en helt ny kurs, 

eller att någon får ett telefonsamtal, o.s.v." 

 

Detta svar ledde till att vi kunde omformulera frågan till: "Om chattfunktionen skulle 

användas under själva evenemanget, hur tror du att det skulle påverka dig och dina 
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konversationer?". Testperson 6 uttryckte att han såg evenemangstillfället som ett tillfälle för 

att nätverka och försöka ägna all fokus åt just det, vilket visas genom nedanstående citat: 

 

"Det tror jag inte riktigt på faktiskt, att chatta under tiden där. Man ska ju nätverka, 

prata med folk när man väl är där. " 

 

Resultatet från testpersonerna föreslår att människor inte är intresserade av att interagera med 

andra former av medier under tiden de är på evenemanget. 

 

7. Analys och diskussion 
I diskussionen analyseras utkomsten och resultatet från utvärderingstillfället. Detta resultat 

diskuteras med utgångspunkt i de komplikationer, möjligheter och utmaningar som tidigare 

forskning inom socialt nätverkande, sociala matchningssystem och planering av fysiska 

evenemang har visat.   

 

7.1. Systemets användarmodeller bör spegla syften och intresseområden hos 

användaren 

Genom utvärderingen identifierades ett behov hos besökare som innebar att det skulle 

underlätta deras process för att hitta intressanta personer om de kunde se mer information om 

andra anmälda besökare. Efter utvärderingen av designförslaget “Systemet bör möjliggöra 

matchningar baserat på yrkesområde” blev det tydligt att matchningsfunktionen kring 

yrkesområden var uppskattad då den bidrog med ett urval av personer som var verksamma 

inom områden som testpersonerna eftersökte. Farnham et al. (2009) förtydligar att människor 

som besöker professionella evenemang kan se ett värde i att kunna söka sig mot specifika 

yrkesområden genom sina matchningskriterier.  

 

Däremot framkom det vissa frågor kring profilen som i prototypen inte speglade vilka 

yrkesområden som hade valts. Relaterat till kritiken mot att dessa områden inte synliggjordes 

i matchade användares profiler, visade det sig även att det fanns intresse kring att veta mer 

om de människor som inte var matchade. Utvärderingen av matchningsfunktionen visade 

även att testpersonerna i samband med matchningen ville ha mer generell information kring 

vad andra deltagare hade för personliga intressen. 

 

Enligt Farnham et al. (2009) finns det risk att matchning endast baserad på intresseområden 

innebär missade möjligheter. Detta då exempelvis matchningar mellan kompletterande 

yrkesområden visade sig vara av stort intresse för användare. Flera testpersoner påpekade att 

det kan finnas ett värde även hos de personer användaren inte har matchat med. 

Utvärderingen visade att användningen av yrkesområden som exklusivt matchningskriterium 

inte ger användaren tillräcklig information för att självsäkert kunna initiera en konversation, 

då det endast ger ett urval med potentiellt intressanta personer. Detta föreslår att användarna 

inte endast är intresserade av matchas med andra användare, utan att de även är intresserade 

av att veta på vilka grunder matchningen skett från första början. Det föreslår även att 

användarna vill ha möjligheten att kunna skanna vilken profil som helst för att själv även 
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kunna avgöra om ett potentiellt värdeutbyte finns eller ej. Detta tydliggör behovet kring att ge 

användaren en möjlighet att själv kunna avgöra om en anmäld deltagare kan vara intressant, 

vilket kan göras genom personlig beskrivning och synliggörandet av valda yrkesområden. 

 

Genom att implementera dessa förändringar i prototypen kan användaren få större kontroll 

över sin egen matchningsprocess och behöver inte endast förlita sig till att systemet skall 

bidra med matchningar. Avslutningsvis får användaren även större möjligheter att omforma 

latenta band till svaga band genom en kombination av både matchningar baserat på 

yrkesområden och intressen. 

 

Detta pekar mot att det tidigare förslaget inte längre är optimalt för den specifika kontexten 

(nätverksevenemang). Designförslaget ändrades därmed från “Systemets användarmodeller 

bör spegla syften och intresseområden hos användaren” till “Systemets användarmodeller 

bör utöver att spegla syften och intresseområden kunna spegla inom vilket yrkesområde 

användaren är verksam.”  

 

7.2. Systemet bör möjliggöra matchningar mellan användare baserat på yrkesområde 

Yrkesområdet är fortfarande högst relevant och är något som personer inte vill vara utan, men 

detta som enda kriterium räcker i många fall inte. Utvärderingen av prototypen visade att 

användaren behöver mer kontext för att kunna känna en säkerhet i den slutliga matchningens 

värde. Samtidigt visade resultatet att det är viktigt att hålla nere komplexiteten när det 

kommer till matchningskriterier. Detta eftersom att många testpersoner verkade värdera en 

större uppsättning av matchningar över färre, mer specifikt utvalda matchningar.  

 

Det som kan konstateras i just detta fall är att matchningskriterier på ett evenemang av denna 

storlek och i denna nätverkskontext, inte bör vara fokuserade mot att vara alltför sofistikerade 

utan bör bibehålla en generalitet som möjliggör att matchningar sker i högre grad. Detta 

överensstämmer med det resonemang Terveen och McDonald (2005) för angående hur 

lyckade matchningar beror av den kontext matchningen kommer ske i. I relation påpekar 

Farnham et al. (2009) att det ur ett professionellt nätverksperspektiv är mer värdefullt att 

bygga ett färre antal starka relationer genom att matchas via yrkesområden, än att ge 

möjlighet till ett större antal matchningar som riskerar att inte kunna bidra med ett 

professionellt utbyte. Utvärderingen visade att det finns ett värde i att delvis lämna agens till 

användaren istället för att endast överlåta hela matchningen till systemet. Det visade sig att 

användarna vill ha större kontroll över sin matchningsprocess vilket avviker från hur 

traditionella matchningssystem generellt fungerar. Att användaren själv tar ett större ansvar 

öppnar upp för en samhällelig diskussion. Exempelvis skulle denna ansvarsfördelning kunna 

leda till att designers och utvecklare av ett sådant matchningssystem ännu mindre kan 

garantera att användarna matchas med lämpliga personer. Samtidigt som systemets kontroll 

över matchningsprocessen minskar, och användarens agens blir mer central, skulle det 

möjligtvis finnas chans till att användarens tillit till systemet ökar. Om användarna skulle 

uppleva att de personer de inleder en kontakt med inte kan ge dem ett meningsfullt 
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informationsutbyte får de således ta ett eget ansvar för detta. Detta leder i sin tur till att de får 

ifrågasätta sin egen förmåga att finna lämpliga personer, vilket minskar systemets ansvar. 

 

Avslutningsvis kan vi summera utkomsten av utvärderingen av detta designförslag. Vid 

utvärderingen uppkom det nya insikter kring hur användare tycks uppskatta generaliteten i 

matchningsprocessen. Detta gav i slutändan upphov till ett uppdaterat designförslag, från 

“Systemet bör möjliggöra matchningar mellan användare baserat på yrkesområde” till 

“Systemets matchningskriterier bör begränsas till endast yrkesområden”. 

 

7.3. Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra evenemangsspecifik 

information lättillgänglig 

Tre av fyra stycken intervjupersoner (aktiva nätverkare) framförde att möjligheten att se 

andra anmälda deltagare var avgörande för deras beslut kring att delta vid evenemanget. 

Utöver detta lade båda respondenter inom intervjugruppen evenemangsplanerare vikt vid att 

nå ut med information kring anmälda besökare. Haythornthwaite (2005) bygger vidare på 

Granovetters (1973) teori om svaga band och menar att det behövs en teknologisk plattform 

som faciliterar möten för att kunna utveckla latenta band till svaga band. Bowdin et al. (2006) 

talar om vikten av lättillgänglig och evenemangsrelevant information i det fall att 

evenemangsarrangörer vill förbättra sitt evenemang. I samband med detta visade det 

empiriska materialet varför det är viktigt att synliggöra besökare på evenemang, både ur en 

besökares perspektiv och en evenemangsplanerares perspektiv. 

 

Dessa insikter översattes till funktionalitet i prototypen. De första stegen av prototypen 

innehöll skapande av sin användarprofil. När testpersonerna sedan hade fyllt i kriterier och 

färdigställt användarprofilen kunde de genom ett knapptryck se vilka personer de potentiellt 

skulle kunna utveckla en meningsfull relation med vilket bidrar till att synliggöra latenta band 

(Haythornthwaite, 2002). Vidare visas namn, titel och profilbild på anmälda personer för 

varje evenemang. Utöver de vyer som tydliggör information kring anmälda personer visas 

även detaljerad information kring varje evenemang. Detta relaterar till det argument Bowdin 

et al. (2006) presenterar kring att tillgängliggöra information för användare under 

planeringsfasen av ett evenemang.  

 

Under utvärderingen blev det tydligt hur denna information påverkade testpersonerna och de 

val de senare gjorde under scenariot, som exempelvis vilka de valde att inleda en 

konversation med. Det visade sig även att de testpersonerna som inte vanligtvis använder 

sociala medier för att hitta information kring evenemang uppskattade den information kring 

olika evenemang som fanns att tillgå i prototypen. Utvärderingen visade att detta kunde bidra 

till att skapa lämpliga förväntningar hos testpersonerna i relation till de upplevelser som de 

skulle ha vid evenemanget. Detta beror på att de med hjälp av evenemangsspecifik 

information kunde bilda sig en bättre uppfattning om detaljer kring evenemangen. 

 

Den beskrivande text som informerade om att profilbilder i den andra detaljvyn tar 

användaren till profilsidan visade sig vara hjälpsam för flera av personerna under testet, där 

en användare uttryckte att hon inte hade förstått detta om det inte hade varit för den 
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informerande texten. Samtidigt visade fyra testpersoner tendenser på att, vid olika tillfällen 

under testet, inte förstå vilka delar av vyerna som var klickbara och inte. Detta visar på ett 

behov av instruktioner som kan stödja användarens progressivitet med prototypen. Utöver 

detta reagerade testpersonerna positivt till simpelheten i detaljvyn för evenemang (se figur 7). 

Att gränssnittet begränsade informationen, med möjlighet till mer åtkomst (via exempelvis 

“Se mer”) visade sig vara ett bra sätt att inte överväldiga testpersonerna. 

 

Med god kritik kring lösningarna under utvärderingsavsnittet visade det sig att 

designförslaget inte krävde en omfattande revidering. Det identifierades ett behov av att ge 

utrymme för tydliggörande instruktioner i prototypen och därmed reviderades det tidigare 

designförslaget “Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra 

evenemangsspecifik information lättillgänglig” till “Systemet bör synliggöra och 

introducera användare samt göra evenemangsspecifik information lättillgänglig med stöd 

av instruktioner”. 

 

7.4 Systemet bör möjliggöra för kommunikation mellan användare under 

planeringsfasen utan att negativt påverka social interaktion under evenemanget 

Detta designförslag kretsar kring att systemet bör ge användaren möjlighet att introducera sig 

till andra användare under evenemangets planeringsfas. Förstudien introducerade systemet 

CommonTies som med sin armbandslösning helt kunde eliminera vissa av de problem som 

skärmbaserad interaktion under evenemanget medför. Detta ledde i sin tur till färre 

distraktionsmoment och mer fokus på socialt nätverkande (Chen & Abouzied, 2016). Genom 

att titta närmare på Haythornthwaite (2002) och hennes teori om hur latenta band kan 

omvandlas till svaga band kunde vi även placera socialt nätverkande i ett teoretiskt perspektiv 

för att bättre förstå vad som krävs för att forma nya bekantskaper (latenta band till svaga 

band) med hjälp av digitala medel för kommunikation. Insamlad empiri visade på ett behov 

av att kunna nå ut till användare redan innan det att ett evenemanget har satt igång för att 

skapa en relation innan en eventuell kontakt på evenemanget. Materialet som samlats in 

under förstudien speglades i prototypen genom en integrerad chattfunktion. Chattfunktionen 

var begränsad till utbyten av textmeddelanden och erbjöd ingen extra funktionalitet utöver tid 

och datum då meddelanden har skickats och mottagits.  

 

Då testpersonerna kom i kontakt med denna del av prototypen uppkom endast invändningar 

från en av de testande personerna. Testpersonen påpekade att det skickas mycket filer inom 

hennes yrkesområde. Vid affärsärenden skulle detta innebära att hon skulle behöva förflytta 

konversationen till ett externt kommunikationsmedie. Det visade sig även att de insikter som 

extraherats från Chen och Abouzied (2016) stämde. Flera testpersoner ansåg inte att det var 

lämpligt att fokusera på andra medier som potentiellt skulle kunna stjäla uppmärksamhet från 

det fysiska samtalet under evenemangets gång, och var därmed avfärdande mot idéer om att 

interagera via exempelvis en chatt under tiden evenemanget utspelar sig. 

 

Då personen som kommenterade problemet med filhantering inte uttryckte att det var något 

större problem och var positiv till chattfunktionen i sin helhet, är detta inget som tas i större 
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beaktning. Målet med chattfunktionen var att underlätta för användare att inleda nya 

konversationer och har därmed inte haft mer avancerad och affärsinriktad konversation (med 

exempelvis utbyte av filer) som ett kriterium vid utformandet av funktionen i prototypen. 

Genom frågor kring användande av chattfunktionen under evenemangets gång kunde 

designförslaget ytterligare stärkas, då den gemensamma bilden som testpersonerna speglade 

föreslog att en implementering av en chattfunktion var bra, men att den skulle göra mest nytta 

under planeringsfasen av evenemanget. Detta då den under evenemangets gång skulle kunna 

bli ett störande moment, snarare än ett sätt att bidra till bättre samtal. I samband med detta 

menar Terveen och McDonald (2005) att det finns ett behov av system som stödjer 

övergången av digital till fysisk interaktion. Terveen och McDonald (2005) menar även att ett 

socialt matchningssystem bör med hjälp av kontextuell information kunna underlätta 

övergångar mellan digital till fysisk interaktion. Detta kan sättas i relation till vad både 

intervjupersonerna och utvärderingarna visade tendenser på då de framhäver hur viktig att 

förberedelsen av ett möte kan vara. Användarnas chattkonversation och anledning till ett 

fysiskt möte mellan de matchade personerna kan därmed med fördel baseras på den 

information som matchningen och profilbeskrivning har bidragit med. Detta gör att 

övergången från digital till fysisk interaktion underlättas då personerna redan är medvetna om 

att det finns ett ömsesidigt intresse. 

 

Efter diskussion kring den implementerade chattfunktionen och den överlag positiva 

utvärderingsdata som tillkommit i relation till funktionen, kan det konstateras att 

designförslaget inte kräver någon revidering. Därför kvarstår designförslaget “Systemet bör 

möjliggöra för kommunikation mellan användare under planeringsfasen utan att negativt 

påverka social interaktion under evenemanget” även efter utvärderingen. 

 

7.5 Designförslag för IT-stöd under planeringsfasen av fysiska evenemang 

Analys och diskussion av de framtagna designförslagen genomfördes med stöd av studiens 

förstudie och utvärdering. Resultatet visar hur IT-stöd kan designas för att stödja social 

interaktion mellan evenemangsdeltagare på fysiska evenemang. Dessa IT-stöd kan även 

användas för att stödja potentiella besökare när de söker efter lämpliga evenemang att besöka. 

 

Detta kan göras genom att redan innan evenemanget matcha ihop användare baserat på 

yrkesområden och synliggöra dessa områden ihop med personliga intressen. Vidare bör dessa 

system synliggöra andra anmälda deltagare och möjliggöra för kommunikation.  

 

En summering av diskussionen visar att sociala matchningssystem inte behöver vara 

komplexa för att förbättra socialt nätverkande vid fysiska evenemang.  I studiens 

användningskontext kan ett socialt matchningssystem istället vara ett lämpligt stöd för 

användaren när de ska välja personer att initiera ett samtal med. Däremot framkommer det att 

sociala faktorer är viktiga samt att dessa tydligare bör speglas i systemen (Farnham et al., 

2009). Diskussionen visar en annan viktig faktor som handlar om vilken information som 

visas kring anmälda deltagare och evenemangets innehåll. Terveen och McDonald (2005) 

menar att kontakten mellan två användare bör bygga på information som är specifik för 

användningskontexten eftersom att denna information kommer att vara ett underlag för 
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konversationen innehåll. En del av matchningsprocessen kan genom synliggörandet av dessa 

sociala faktorer lämnas över till användaren själv istället för att endast låta systemet avgöra 

vilka personer som är lämpliga. På detta sätt placeras användaren och hennes personliga 

uppfattningar kring andra användare i centrum av matchningen, vilket betyder att systemet 

stödjer matchningsprocessen istället för att kontrollera den. 

 

Med designförslagen som underlag kan några av de etiska problem som idag kan uppstå i 

samband med många matchningssystem hanteras. Exempelvis kan förslagen bidra till 

möjligheten att designa sociala matchningssystem som inte ställer krav på personliga 

uppgifter utan istället fokuserar på att låta användarna själva bestämma hur mycket 

information de väljer att dela med sig av. 

 

Denna typ av etiska dilemman blir tydligare ju mer ansvar som läggs på systemet att hantera 

exempelvis en matchningsprocess då systemets ansvar ökar ju mer automatisering som sker. 

Mer automatisering kräver i vissa fall att användaren av systemet kan dela med sig av mer 

personlig data, som i sin tur kan vägleda systemet att göra mer korrekta val. Detta kan snabbt 

leda till att bli en fråga om att ”Om du vill förenkla din process, då måste du tyvärr betala 

med din personliga information”, vilket innebär att personer som inte vill dela med sig av sin 

data hur som helst kan riskera att få en sämre och mindre optimerad användarupplevelse. Det 

finns även en ökad trend i system som baseras på artificiell intelligens och machine learning 

för att anpassa sig efter användarens användarmönster och behov. Detta skall vara ett sätt för 

att optimera användarupplevelsen, vilket då kommer på bekostnad av att användaren behöver 

exponera sin data och sitt användarbeteende för att algoritmerna skall kunna vara ett 

hjälpmedel.  

 

Vi har i denna studie sett tecken på och sedan diskuterat kring möjligheten att en bättre 

användarupplevelse inte nödvändigtvis behöver grundas i en ökad nivå av automation. Det 

har visat sig finnas ett behov av att frångå mer specifika rekommendationer för att istället 

fokusera på en bättre generalitet, där möjligheten att i större grad kunna göra personliga 

bedömningar har visat sig vara värdefullt för användarna. Genom att frångå datainsamling 

och fokusera mer på att låta användaren själv exponera data till den grad denne önskar, kan 

etisk problematik kring integritet rimligtvis reduceras samtidigt som användaren själv är i 

större kontroll av den matchningsprocess som sker. 

 

En analys av det empiriska materialet ihop med litteratur resulterade i att de fyra 

designförslagen kunde formuleras. Nedanstående tabell ger en översikt över varje 

designförslag ihop med litteratur och dess egenskaper efter iteration (se tabell 5). 
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Tabell 5: Slutgiltig sammanställning av designförslag för IT-stöd under planeringsfasen av fysiska evenemang 
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8. Slutsats 
Det sista kapitlet i studien ämnar att besvara frågeställningen utifrån det resultat som 

tidigare kapitel har visat. Slutsatsen redogör även för studiens övergripande syfte och en 

sammanfattning av diskussionens resultat. Kapitlet avslutas med att ge förslag på framtida 

forskning. 

 

Denna studie har genomförts med syfte att svara på frågeställningen: “Hur kan IT-stöd i 

planeringsfasen av fysiska evenemang designas för att stötta socialt nätverkande?”. För att 

kunna besvara studiens frågeställning utfördes en förstudie som inkluderade en intervjustudie 

och en litteraturundersökning. Resultatet av förstudien gav upphov till fyra teman som 

kretsade kring evenemangsbesökares tidigare upplevelser av socialt nätverkande på fysiska 

evenemang. Samtliga teman omsattes till designförslag för IT-stöd som på olika sätt ämnade 

att förbättra socialt nätverkande för besökare på fysiska evenemang. Dessa fyra designförslag 

användes som underlag för att kunna utveckla en prototyp som sedan utvärderades i en 

kontrollerad miljö. Utvärderingen visade att tre av fyra designförslag krävde iteration för att 

både kunna användas på korrekt sätt i den specifika användningskontexten och kunna besvara 

studiens frågeställning. De fyra designförslagen resulterade i: 

 

1. Systemets användarmodeller bör utöver att spegla syften och intresseområden kunna 

spegla inom vilket yrkesområde användaren är verksam 

2. Systemets matchningskriterier bör begränsas till endast yrkesområden  

3. Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra evenemangsspecifik 

information lättillgänglig med stöd av instruktioner 

4. Systemet bör möjliggöra för kommunikation mellan användare under planeringsfasen 

utan att negativt påverka social interaktion under evenemanget 

 

Dessa fyra designförslag kan användas som ett stöd vid design av nya sociala 

matchningssystem för planeringsfasen av fysiska evenemang. Dessa system kan användas för 

att ge användaren mer kontroll över sin egen matchningsprocess. De kan även bidra till att 

användaren utvecklar en förståelse för vad deras matchningar i systemet bygger på. Utöver 

detta kan de stödja potentiella evenemangsdeltagare i att hitta information som kan användas 

för att inleda nya konversationer. Slutligen kan de även användas för att utveckla funktioner 

för kommunikation som inte stör social interaktion under evenemangets gång.  

 

Genom att implementera IT-stöd som baseras på de framtagna designförslagen i 

planeringsfasen av fysiska evenemang kan användarna involveras i matchningsprocessen. 

Detta leder till att de själva kan planera sitt evenemangsdeltagande och vilka de vill inleda en 

kontakt med.  
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8.1 Framtida forskning 

I framtiden kan forskning lämpligen fokuseras mot att utvärdera designförslagen på en större 

skala, vilket kan bidra till att förslagen valideras ytterligare. De framtagna förslagen är ett 

resultat som passar för implementering i en specifik användningskontext, vilket kan begränsa 

möjligheter till applicering inom andra områden. Därför kan framtida forskning även riktas 

mot att undersöka om designförslagen är applicerbara i andra användningskontexter (som 

exempelvis intra-organisationellt, med syfte att utbyta information och kunskap mellan 

avdelningar). 

 

Studien visar att många av dagens sociala matchningssystem bygger matchningsmekanismen 

på endast in- och utdata vilket avlägsnar användarens agens. Detta tyder på att det finns ett 

behov av att studera balansen mellan kontextuella matchningskriterier och användarens egna 

val, samt hur det kan skapas en transparens mellan dessa.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Samtycke till medverkande 

Som respondent samtycker jag härmed om att jag har blivit informerad om studiens 

övergripande syfte och hur informationen jag bidrar med kommer att hanteras. Jag är även 

införstådd med vad informationen skall användas till och vilka som kommer att ha tillgång 

till den. Jag är medveten om att jag kan avbryta min medverkan när som helst. Enligt nedan 

undertecknar jag att jag samtycker till att bli intervjuad med syfte att undersöka hur IT-stöd 

kan designas för att främja socialt nätverkande på fysiska evenemang. 

 

 

 

Ort / datum 

 
 

 

 

Namnunderskrift 

 
 

 

 

Namnförtydligande 

 
 

 

 

Uppsatsskrivare 1 underskrift 

 
 

 

 

Uppsatsskrivare 2 underskrift 
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Bilaga 2: Intervjuprotokoll - Evenemangsplanerare 

 

Bakgrund 

- Vad heter du? 

- Vad har du för arbetstitel? 

- Hur gammal är du? 

 

Planeringsfasen av ett event 

- Berätta om tiden mellan beslutet att genomföra eventet till när evenemanget startar. 

- Vilka är de absolut viktigaste aspekterna att se till vid planeringen av ett event? 

- Vad blir er första kontakt med de potentiella besökarna innan eventet? Vad är syftet 

med denna kontakten?  

- Vad är nästa steg?  

- Vad hade kunnat underlätta kontakten med besökarna innan de tar sig till eventet, i 

din mening? 

- Hur tror ni att potentiella besökare påverkas av att veta vilka personer/företag som 

redan har tackat ja till eventet? 

 

Underfasen 

- Hur interagerar deltagarna med varandra under evenemanget?  

- Vad hoppas du som arrangör att besökarna skall få ut av ditt event? Vilka 

känslor/tankar vill du väcka hos besökarna? 

 

Nätverkande på eventet 

- Hur mycket värderar ni att människor nätverkar på eventet? Om det sätts i perspektiv 

till andra saker, var placeras det på ”viktighetsskalan”? 

- Hur gör ni idag för att uppmuntra till nätverkande på eventet? Har ni gjort något det 

senaste året för att underlätta just nätverkande på ert event?  

- Utan resurshinder eller andra ”typiska” hinder, hur/vad hade ni gjort för att 

förbättra nätverkande mellan besökarna? 

 

Generellt 

- Vad är de största svårigheterna med att arrangera events?  

- Vad är de största utmaningarna i att få besökarna nöjda? 

- Hur ser ett lyckat event ut för dig? Kontrast: Hur ser ett misslyckat event ut? Finns 

det några utomstående events som du inspireras av? Vad gör dessa så bra?  

- Om det är någon del av evenemanget (före, under, efter) där ni hade kunnat göra ett 

bättre jobb, vad hade det varit? 

 

Avslutning (Weak Ties) 

Eventarrangörer inom stora bolag som AirBnB och Uber sprider sina events genom att 

stimulera besökare att dela med sig av events (och upplevelser under dessa) med sina 

nätverk. Detta gör besökare på sätt och vis till eventambassadörer vilket resulterar i att 

arrangörerna når ut till nya målgrupper. 
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- Hur ser ni på detta? Skulle det gå att genomföra ett slags socialt referensprogram på 

(insert event) och på så vis attrahera personer från nya nätverk att besöka 

evenemangen? Ser du några utmaningar med detta? 
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Bilaga 3: Intervjuprotokoll - Aktiva nätverkare 

 

Bakgrund 

- Vad heter du? 

- Vad har du för arbetstitel? 

- Hur gammal är du? 

 

Innan evenemanget: vad gör de för att få till bra nätverkande? 

- Vad gör du själv innan evenemang för att förbättra dina ”förutsättningar” för 

nätverkande under evenemanget? 

- Något du önskar att du hade gjort mer av? 

  

Innan evenemanget: något tillfälle då arrangörerna var duktiga/dåliga 

- Kan du komma ihåg något event du har varit på där de var duktiga på att engagera 

dig innan eventet ens hade börjat? 

- Kontrast: Något event där de kanske till och med var extra dåliga på detta?   

- Är det något speciellt du kanske hade velat veta i förväg för att få ut mer bra 

konversationer på eventet?  

 

Vad gör ett bra nätverksevent, i deras mening 

- Har du något favoritevent?  

- Vad gör detta speciellt?  

- Hur hanterade detta evenemanget ”förfasen”, dvs. delen innan evenemanget? 

 

Återkoppla till senaste (mest färska) gången 

- Kan du komma ihåg ditt senaste tillfälle där du deltog på ett fysiskt evenemang? 

Berätta.  

- Vad stack ut?  

- Berätta om hur du upplever skillnaden mellan att tala med någon du känner väl i 

jämförelse med någon du bara har en svag koppling till (under ett event, ur ett socialt 

nätverksperspektiv) 

- Har det någon gång hänt att en vän till dig introducerar dig till en av hens vänner, 

där det sedan visar sig att du får ut något väldigt värdefullt (i form av ex. Intressant 

konversation, affärsmöjlighet, etc.)?  

- Har du någon gång “fört samman” två kontakter som inte känner varann, där du 

sedan känt att de fick ut något värdefullt? 

 

Få lite mer kontext i känslor/intryck 

- Berätta gärna om dina första känslor/intryck när du anlände till evenemanget! 

 

Få lite mer kontext i förväntningar 

- Vad var dina förhoppningar att du skulle lära dig/få ut av evenemanget? (Både 

yrkesmässigt och socialt.)  
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- Värdera/prioritera! 

 

Försöka återkoppla till första ”främlingskonversationen” 

- Kan du komma ihåg när du först började prata med någon du inte träffat innan?  

- Hur uppstod denna konversationen?  

- Fanns det några barriärer?  

- Hur hade konversationen kunnat underlättas? 

 

Få mer insikter i hur de uppfattar bra social interaktion 

- Om du tänker tillbaka på dina senaste evenemang. Fanns det några 

hinder/svårigheter för att nå en “bra konversation”?  

- Försök att reflektera över vilken relation du har till de personer som har introducerat 

dig till nya nätverk. Hur ser denna relationen ut? Hur gick det till när dessa 

personerna presenterade dig för nya personer? 

- Hur skiljer sig ett eventbesök beroende på vilka personer du går till evenemanget 

med?  

- Hur ser en “bra konversation” ut för dig?  
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Bilaga 4: Utvärderingsprotokoll  

 

Scenario och uppgifter 

Detta scenariot är utformat för att efterlikna din verkliga upplevelse under planeringsfasen av 

ett MiH-evenemang. Basera därför alla dina interaktioner och val kring de uppgifter vi ger 

dig på hur du hade gjort i verkligheten. Du har genom ett nyhetsbrev blivit informerad om att 

MiH har utvecklat en mobilapplikation som kan användas i samband med deras evenemang. 

Eftersom att du har funderat på att gå på ett av deras evenemang igen blir du intresserad och 

klickar på länken i mailet som tar dig till App Store. 

 

● Börja med att ladda ner applikationen.  

● Logga in med ditt konto som du använder på MiH.se 

● Fyll i din personliga beskrivning. Basera texten på dina verkliga syften med ditt 

evenemangsdeltagande och dina intresseområden. 

● Välj nu inom vilket område du är yrkesverksam. 

● Välj nu det område som du vill sammankopplas med personer inom. 

● Välj nu ett evenemang som du är intresserad av att veta mer om. Basera ditt val på 

antal matchade deltagare och den totala mängden anmälda deltagare. 

● Basera nu ditt nästa val på den information som visas i denna vyn.  

○ Om du anser att evenemanget inte verkar intressant, tryck på “tillbaka”. 

○ Om du anser att evenemanget verkar intressant, tryck på “Anmäl mig”. 

○ Om du anser att du vill ha ytterligare information om anmälda besökare, 

klicka på “Se alla”. 

● Efter att ha klickat på “Se alla”, välj ut en matchning som du tycker verkar intressant 

och vill veta mer om och klicka på profilbilden. 

● Läs igenom personens personliga beskrivning. 

○ Om du anser att personen verkar kunna ge dig ett värdefullt utbyte, inled en 

konversation genom att trycka på “börja chatta”. 

● Inled konversationen genom att presentera dig själv. Basera konversationens innehåll 

på vad du personligen vill veta om personen och utifrån vad du redan vet genom 

matchning och profilbeskrivning. 

 

Utvärdering av matchningsfunktion med och utan intresseområden 

Efter utvärderingen fick testpersonerna utföra ett test som hade implementerats endast för 

utvärdering av matchningsfunktionen i prototypen (ingen funktionalitet). Vid testet visades 

två olika listor på matchade personer som testpersonerna fick undersöka under 10 minuters 

tid. Därefter ombads testpersonerna att svara på följande frågor: 

 

● Vad kändes mest relevant för er; flera matchningar med mindre information, eller 

färre matchningar med mer information?  

● Vilken av dessa två listor anser du vara mest passande för dig? 

○ Vad baserar du ditt val på? 

○ Vad fångar ditt intresse i listorna? 
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● De profiler som endast visade profilbild, yrkesområde och namn, hur kändes en sådan 

matchning?  

○ Varför? Hur kommer detta sig? 

○ Var den specifik nog? 

○ Var den för generisk? 

● Har du något övrigt du vill säga eller lägga till om matchningsfunktionen ? 
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Intervjufrågor under och efter avslutad utvärdering 

 

Under utvärderingen (anpassade efter testpersonernas reaktioner) 

● Hur känns det att fylla i en personlig beskrivning? 

○ Vad hoppas du på att få ut av möjligheten att beskriva dig själv, dina syften 

och intresseområden? 

● Nu när ni har gått igenom båda dessa listor, vilken var mest givande för er? Varför 

var denna mest givande? 

● Hur upplevde du matchningsfunktionen? 

● Vad ser du som viktiga komponenter för att påbörja ett professionellt samtal? 

● Vilket av evenemangen i denna vy verkar mest intressant ? 

○ Varför tycker du det? 

● Hur påverkade den information som visas i prototypen ditt beslut kring att besöka 

evenemanget? 

● Vad tittar du efter för att avgöra om det är ett evenemang av intresse för dig? 

● Vad får dig att vilja veta mer om eventen? 

● Hur upplever du de olika vyerna som visar andra anmälda deltagare? 

○ Hur ser du på synliggörandet av dessa besökarna? 

○ Är det tydligt nog? 

● Berätta om dina tankar kring denna chattfunktion. 

○ Hur vill du kunna använda chattfunktionen? 

○ Vad kan denna funktion bidra med, kommunikationsmässigt? 

○ Vad får dig att vilja använda denna chatten istället för en extern 

kommunikationskanal? 

● Om vi nu tänker oss att ni är på evenemanget. Vad i denna situationen hade kunnat 

försämra ett bra samtal? 

○ Om chattfunktionen skulle användas under själva evenemanget, hur tror du att 

det skulle påverka dig och dina konversationer? 

 

Efter utvärderingen 

● Hur har din personliga planering av att gå på ett MiH-event påverkats av 

prototypen? 

● Hur skiljer sig din uppfattning om vilka som ska gå och vad evenemanget kommer 

kunna ge dig, i jämförelse med din uppfattning under planeringen av ditt förra MiH-

event? 
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Bilaga 5: Utvärderingskriterier 

 

● Systemets användarmodeller bör utöver att spegla syften och intresseområden 

kunna spegla inom vilken yrkesområde användaren är verksam 

○ Användaren kan med hjälp av profilsidan visa sina personliga syften och 

intresseområden med evenemangsdeltagandet 

○ Användaren kan med hjälp av information i andra anmälda besökares profiler 

förstå deras syften och intresseområden med evenemangsdeltagandet 

 

● Systemets matchningskriterier bör begränsas till endast yrkesområden 

○ Användaren kan genom matchningsfunktionen finna andra intressanta 

anmälda besökare 

 

● Systemet bör synliggöra och introducera användare samt göra evenemangsspecifik 

information lättillgänglig med stöd av instruktioner 

○ Användaren kan hitta och använda viktig information med hjälp av de olika 

vyerna som illustrerar anmälda deltagare: 

■ Vy för alla evenemang 

■ Vy för specifikt evenemang 

■ Profilsidan för anmälda deltagare 

 

● Systemet bör möjliggöra för kommunikation mellan användare under 

planeringsfasen utan att negativt påverka social interaktion under evenemanget 

○ Användaren kan kontakta andra anmälda deltagare med hjälp av den interna 

chattfunktionen 
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